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TIESA LAIMES
Vasario 10 d. Voice of Ame

rica pradėjo kasdieninę penkioli
kos minučių transliacijos prog
ramą lietuviškai | Lietuvą,

Ta proga Lietuvos ministras 
J, A. Valstybėse Povilas Žudei- 
kis, lydimas vicekonsulo Aniceto 
Simučio, vizitavo Tarptautinių 
Transliacijų Skyriaus viršininką 
Foy D. Kohler, kurio JI* buvo 
pakviestas išklausyti pirmąją 
transliaciją Ir įteikė jam tos 
transliacijos programą.

Po radio ekskursijos j Lietu
vą, laike priešpiečių Plaza Kote
lyje, ministras žadeikls padėkojo 
visiems Voice of America parei
gūnams Ir visiems tiems, kurio 
vienu ar kitu būdu prisidėjo prie 
to reikšmingo fakto, kad šian
dien, minint Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 33-člą su
kakti, Amerikos Balso* prabilo 
lietuviškai. Llctuvo* ministras 
tarp kitko pasakė, kad JI* klau
sydamas Amerikos Balso lietu
viškai per pcnklollką minučių 
nepastebėjo jokios klaidos, to
dėl jis manąs, kad šituo tiesos 
Įrankiu pavyks prasiskverbti pro 
geležinę uždangą ir pasiekti lie
tuvių ausis anojo pusėje tos už
tvaros. Jie to, jis pareiškė kad 
vartojant š| tiesos jrankj, bus 
patarnauta žmoniškumui Ir lais
vės grąžinimui lietuvių tautai, 
kurios ji neteko per kaimyno 
agresiją; tokiu būdu šluoml bu* 
prisidėta prie atėjimo talkos, ku
ri galima tiktai įgyvendinus tei
sę Ir teisingumą Ir sugrąžinus 
Nepriklausomybę Lietuvai, ku
rios JI neteko ne iš savo kaltės.

J Lietuvos ministro žodžius at
siliepė Amerikos Balso vedėjas 

PREZIDENTAS REIKALAUJA 
DAUGIAU LESU "VOICE OF 

AMERICA"
I

Prez. Trumanas kreipėsi j
______ __ _________________  kongresą, kad būtų paskirta pa- ZS?so7 
Išreikšdamas vilti, kad Lietuvai Pydomai 97.500.000 dolerių ko* Q p:'nncQZijOj net 84%. Tų par-
yra lemta susilaukti tikrosios 
laisvės.

Priešpiečiuose dalyvavo Tarp
tautinių Transliacijų viršininkas 
Foy D. Kohler, Valstybė* De- 
partamonto Vašingtone Pabalti
jo Reikalų Skyriaus viršininkas 
Dr. Harold C. Vedeler, Amcrl-

REIKIA KAS MENESĮ MOBI
LIZUOTI 175,000 VYRU

JAV mobilizacijos direktorius 
Hershey pareiškė, kad, Jo ap
skaičiavimu, dviejų metų laiko
tarpy reikalinga kas mėnesi pa
šaukti apie 175.000 vyrų. Taigi 
daugiau kaip dvigubai, negu lig
šiolinė 80.000 kvota, ir Iš viso 
daugiau, negu normaliu būdu 
gali būti sumobilizuota. Dėl šio* 
priežasties Hershey pasisakė už 
karo tarnybos pailginimą, kas 
pašalintų dabar susidaranti trū
kumą, Kitaip būtų sunku suda
ryti numatytą 3.500.000 armiją.

BUS SUSTIPRINTA JAV ORO 
PAJĖGOS EUROPOJ

JAV oro pajėgų Europoje vir
šininkas gen. L. Norstad, kurio 
žinioj šiuo metu yru 400 lėktu
vų, pareiškė, kad ateinančių 
poros mėnesių laikotarpy JAV 
oro pajėgos Europoje bus žymiai 
sustiprintos. Koks skaičius bus 
pasiųsta lėktuvų Ir kur bus Jų 
bazės, priklausys nuo gen. El- 
senhowerio sprendimo.

Kaip žinoma, greitu laiku | 
Europą bus pasiųsta Ir keturios 
divizijos JAV žemyno karių.

DEPORTUOS BUVUSIĄ STAN- 
FORDO UNIVERSITETO BIO

CHEMIKU.

Imigracijos' įstaigos nuspren
dė, kad Dr. Barban-Luthy, bu- 
busi Stanfordo universiteto blo- 
chemikė, turi būti, kaip subver- 
*yvlnS svetimšalė, iš JAV de
portuota. JI yra buvusi komu
nistų partijos narė Ir apgaulingu 
būdu stengėsi jgytl JAV piliety
bę. Valdžios įstaigos sutiko su 
kaltinamosios prašymu, kad jos 
pačios lėšomis ji būtų deportuo
ta | Izraeli.

ko* Balso šiaurūs Europos Sky
riaus viršininkas Robert A. Bau
er, Tarptautinių Transliacijų O- 
poraeljų Skyriaus viršininkas 
Alfred Puhan, Valstybės Depar
tamento Vašingtone Visuomeni
nių Reikalų Rytų Europos Sky
riaus valdininkus Joseph Kola- 
rėk, Vaclovas Sidzikauskas, 
pulk, Kazy* Grinių*, Povilu* La
banauskas, Juozu* Bolevlčlus, Ir 
Lietuve* vicekonsului Now Yor
ke Vytautą* Stašinską* Ir Anice
tus Simuti*. • ,

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimo antroje 
dalyje, vasario 17 d., buvo per
duoti per Voice of America šių 
gerbiamų asmenų žodžiais: Lie
tuvos Užsieninė* Diplomatijos 
šefo Stasio Lozoraičio; Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininko 
Leonardo Simučio; Amen Liet. 
Tarybos gen, sekretoriaus Dr. 
Pijau* Grigaičio ir Vyr. Liet. 
Išlaisv. Komiteto Pirmininko 
prelato Mykolo Krupavičiaus.

Transliacijos lietuviškai duo
damos iš New Yorko kasdien 
vienuoliktą valandą ryto ir Lie
tuvoje girdimos septintą valan
dą vakare. Transliacijos siunčia
mos tokiomis bangomis (kilo
cycles): 21,650; 21,580; 21,570; 
21,520; 17,850; 17,780; 15,230; 
9,540; 7,250; 6,140; 6,080; 11,- 
630; 11,790; 9,700; 9615.

L G K.

vai su komunistų propoganda. 
Savo rašto prez. Trumanas nu
rodo, kad JAV turi panaudoti 
visas priemones parodyti pa
sauliui tiesą ir Sovietų melams 
atskleisti. Naujos lėšos reikalin
go* naujiem* siųstuvams įreng
ti, kad JAV kova su sovietine 
melo propoganda galėtų būti iš
plėsta ir sustiprinta.

VALSTYBES TARNYBOJ TU
RI BOTI TIK LOJALŪS 

ASMENYS

Gubom. Dowry pareikalavo, 
kad loglslatūra numatytų griež
tas priemones, kurios sukliudytų 
nelojaliom* asmenim* patekti ) 
valstybė* ir miestų tarnybas. 
Taip pat administracija pasisa
kė už pasiūlymą civilinė* apsau
gos reikalu, kuris įgalintų vals
tybę daryti išlaidas slėptuvių 
nuo orinių puolimų reikalam*.

Pirmosios AMERIKOS BALSO (Voice of America) llctuvllkosloa transliacijos programos 1051 
m. Vasario 16 d. Įteikimo ceremonijos Lietuvos Mlnlsterlul Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Ifi 
kaires | (leninei VOICE OF AMERICA Siaurės Europos Skyriaus Viršininkas p, ROBERT A, 
BAUER, Valstybes Departamento Vafilngtone Vienųjų Reikalų Rytų Europos Skyriaus valdinin
kas p. JOSEPH KOLAREK, Tarptautinių Transliacijų Operacijų Skyriaus VlrSInlnkas p. ALFRED 
PUHAN, Lietuvos Mlnisterls J. A, Valstybėse, p. POVILAS 2ADEIKIS, Tarptautltnlų Transliacijų 
Viršininkas p. FOY D. KOHLER, Lietuvos Vice Konsulas New Yorke p. ANICETAS SIMUTIS Ir 
Valstybes Departamento Velingtone Pabaltijo Skyriaus,Virilninkas. DR, HAROLD C. VEDE
LER.

TERORAS KINIJOJ

Žiniomis iš Hong-Kong, Kini
joj, Swatow srity, paskutiniu 
motu viešpatauju didelis komu
nistinis teroras. Daug asmenų 
yra suimta Ir nužudyta. Bevelk 
kas naktį dingsta ilgi 60 asmo- 
nų, kurie komunistų suimami ir 
apie kurių likimą nėra jokių 
žinių.

Praėjusi mėnesi vienu tik at
veju buvo nubausti mirties baus
me 300 asmenų, o antruoju — 
170.

Pagal gautu* pranešimus, 
25000 asmenų buvo suimta įta
riant juo*, kad jlo simpatizuoju 
nacionalistams.

ŠVEDAI GALI SUMOBILI
ZUOTI 20-80 DIVIZIJŲ

Švedų gynybos minister!* A. 
Vougt pareiškė, Jog, reikalui o- 
sant, švedai greitu laiku gali su
mobilizuoti nuo 20 ilgi 30 divi
zijų. Taip pat mlnisterls nuro
dė, kad tęsiamas karinis apmo
kymas bei manevrai yra žymiai 
padidinę Švedijos karini npjčgu-
no. Tuo būdu pas ekta to- g1'1 ?t=l"Plrt Tau U na-
klos padėties, kad priešas niekad 
negalės tikėtis puolimo atveju 
lengvo ir be nuostolių laimėji
mo.

SILPSTA EUROPOS KOMU
NISTU PARTIJOS

JAV Valstybė* Departamen
tas pareiškė, kad Sovietų užsi
mojimui pavergti pasauli Stiprų 
smūgi suduoda Europos komu
nistų partijų sllplmas. Iš Valst. 
Departamento turimų duomenų 
matyti, kad pastaraisiais metais 
vakarų Europos komunistų par-

o Prancūzijoj net 84%. Tų par
tijų narių mažėjimas matyti iš 
šių skaičių: Austrijoj 1946 m. 
buvo 150.000, o 1950 m. — 
100.000, nuostolis 34% ; Vakarų 
Vokietijoj 1946 m. 300.000, o 
1950 m. 200.000; Belgijoj 1946 
m. 100.000, o 1950 m. — 35.- 
Q00, nuostolis 65% ; Danijoj 1946 
m. 60.000, o 1950 m. J 22.500, 
nuostolis 63% ; Prancūzijoj 1946 
m. 850.000, o 1950' m. — 600.- 
000, nuostolis 30% ; Italijoj 1948 
m. 2.300.000, 1950 m. 1.600.000, 
nuostolis 31%; Liuksemburge 
1946 m. 3.000, 1950 m. — 500, 
nuostolis 84%, Olandijoj 1946 
m. 50.000, 1950 m. — 33.000, 
nuostolis 34% ; Norvegijoj 1946 
m. 40.000, 1950 m. — 14.000, 
nuostolis 65% ; Švedijoj 1946 m. 
60,000, 1950 m. 33.000, nuosto
lis 45%, Anglijoj 1946 m. 60.- 
000, 1950 m. — 40.000, nuosto
lis 34%.

Iš Korėjos fronto
PastaroHiomli dienomis Jung

tinių Tautų pajėgos Korėjos 
fronte neskubiai, bot pastoviai 
žengia pirmyn,9 nors įvairiose 
fronto dalyse susitikdamos su 
stiprėjančiu priešo pasipriešini
mu,

Pagrindinis pastaro*losmls 
dlenoml* JunjĮt. Tautų pajėgų 
vykdytų veiksmų tikslas buvo 
suardyti priešo ruošiamos ofen
zyvos planus, užimant Vidurinės 
Korėjos susisiekimo tinklą. 
Jungt. Tautų kąrinės vadovybės 
žiniomis, komunistai nor| su
telkti 300.000 karių Ir pradėti 
ofonsyvą. v

Ligi šiol jau yra daugiau iš
ryškėję* ir komunistinė* kinų 
armijos pobūdis, Ji yra menkai 
aprūpinta artilerija bei šarvuo
čiais, Taip pat jų ryšių priemo
nė* yra tokio*, ^tad net pirmojo 
pasaulinio karo metu būtų bu
vusios pasenusios. Tuo iš dalies 

I paaiškinama, kodėl jų masės ne-

Jėgoms, kurios naudojasi daug 
aukštesnes technika ir geriau 
ginkluotos.

ši armija yra daugiau tinka
ma tik partizaniniam karui. Jos 
kariai vyksta j frontų su sauja

AUSTRIJĄ REIKALAUJA 
LAISVES IR NEPRIKLAU

SOMYBES

Austrijos kancleri* L. Flgl pa
reiškė, jog Austrija nesutik* su 
tokia, talko* sutartimi, kur! pa
liktų ją svetimoj politinėj dik
tatūroj be lals1 
sotybės.. Part
Flgl padarė ryšium su ruošiama 
keturių valstybių konferencija, 
kuri greičiausia palies ir talkos 
sutarties su Austrija klausimą

Ir neprlklau- 
imą kancleris

PABĖGO ČEKU PASIUN
TINYS

Buvęs čekoBlovąkljos pasiun
tiny* Indijoje B. G. Kračovll po 
to, kai jis buvo atšauktas grįžti 
) Pragą, nuo kovo 1 d. buvo din
gęs be žinios. Čekoslovakijos 
atstovybės New Delhi buvo pa
reikšta, kad jis laikomas Išdavi
ku. Paskutinėmis žiniomis, 
Kračovll yra pakeliui ne | Pra
gą, bet | Londoną, kur, mano
ma, jis paprašys prieglaudos tei
sūs.

— Praėjusiais motais rytinėj 
Vokietijos zonoj už politinius 
nlu* nusikaltimus ir ūkini sabo
tažą nutiesta 34.9J2 asmenų 87.- 
438 metams kalėjimo.

ir
Jų

ryžių, seno tipo šautuvais 
krepšiu rankinių granatų, 
daugumą sudaro Kinijos ūkinin
kai, kurie nei skaityti, nei rašyt 
nemoka Ir apie techniką bei me- 
chanlką neturi jokio* nuovokos, 
o, be to, daugeli* vos keletą sa
vaičių apmokyti karinių dalykų. 
Bet Jlo labai klusnūs savo virši
ninkams Ir be atodairos vykdo 
įsakymus, Dėl šių aplinkybių 
kaip tik Ir susidaro. tie dideli 
nuostoliai, kurių Mao-Tse-Tungo 
armija ilgi šiol Korėjoj turėjo.

Apskritai visos aplinkybės ro
do, kad Ilgiau šiam karui tęsian
tis, komunistinės Kinijos žmonių 
nuostoliai pasieks tokių kiekių, 
kad ir nesuskaitomus milijonus 
valdantis Mao pajus stambią 
spragą.

SENATAS UŽ AŠTUONIOLIK
MEČIU ŠAUKIMĄ

Pritariu Ir kuro tarnybon 
prailginimui

JAV Senatas 55 balsais prieš 
31 atmetė pasiūlymą, kad šau
kiamųjų kuro tarnybai amžius 
būtų pakeltas ligi 18 V-> metų ir 
pradėjo svarstyti 18 motų Jau
nuolių šaukimo karo tarnybai 
klausimą. Senatas taip pat pri
tarė Ir karo tarnybos pailgini
mui nuo 21 mėnesio ilgi 24.

ČEKOSLOVAKIJOS VIENUO
LIAI Į SIBIRĄ

Vatikano radijas praneša, kad 
apie 300 Iš vienuolynų išvarytų 
Čekoslovakijos vienuolių yra 
deportuoti i Sibirą. Pabėgėliai 
iš Čekoslovakijos praneša! kad 
visai išbadėję Ir nuplyšę vienuo
liai buvo sukrauti j gyvulinius 
vagonus Ir Išvežti sunkioms dar
bams | Sovietų Sąjungą.

PRAGYVENIMAS VISUR 
PABRANGO

Tarptautinis Darbo Biuras 
pranešė, kad 1950 metais pragy
venimo išlaidos daugiausia pa
didėjo Suomijoje — 21% ; po to 
seka taip: Čilėje — 17% ; Aus
tralijoje ir Prancūzijoje — 12%, 
Kanadoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse 6%.

MOTERYS KARIUOMENEJE

Jungtinėms Tautoms praneš
ta, kad Čilėje, Izraelyje, Pakis
tane ir Turkijoje moterys priva
lo atlikti karinę prievolę —Jos 
ten mobilizuojamos | kariuome
nės dalinius.

Švedijoje medicinos ir dantų 
gydytojos ir slaugūs gali būti 
imamos j kariuomenę ir talkos 
metu. Prancūzijoje ir Filipinuo
se moterys gali būti mobilizuo
jamos karo metu.

18 CENTU MILIJONAI

New Yorko miestas pernai 
surinko 4,764,176 dolerius iš 
ccntlnčs prekybos, kuri vyksta 
miesto požeminio susisiekimo 
stotyse. Įvairūs saldainių, riešu
tų, kramtomos gumos ir šaltų 
gėrimų prekybininkai sumokėjo 
miestui beveik penkis milijonus 
dolerių nuo savo apyvartos.

Požemio traukinių keleiviai 
pernai suvalgė 185 tonus riešu
tų, 34 mil. gabalų šokolado, su
naudojo 134 mil. gabalų kram
tomos gumos; saldžių gėrimų iš
gėrė už 321,152 dol,

— Čekoslovakijos komunistų 
partljd paskelbė, kad nito praei
tų metų rugsėjo mėnesio yra 
pašalinusi 189.544 savo narius. 
52.466 narių Ir kandidatų ištiki
mybė dar tiriama.

— FBI viršininkas J. E. Hoo- 
veri* įspėjo visus amerikiečius, 
kad atidžiai stebėtų visus gali
mus priešų pasikėsinimus 
kenkti JAV saugumui.

pa
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‘ JUGOSLAVArįsPEJ?-^ 

SOVIETUS

Tito bendradarbiai šiomis die
nomis Ispfijo Sovietus, kad Jie 
ncslruoštų pulti Jugoslaviją. Jie 
tarp kita ko pažymėjo, kad So
vietai nėra nenugalimi ir, je. 
bandytų pulti Jugoslaviją, turfi- 
tų trauktis "praskeltu pakau
šiu," Tokius pareiškimus 70.00C 
gyventojų susirinkime padarė 
Jugoslavijos vyr, štabo viršinin
kas gen. K. Popovlč ir Tito poli
tinis patarėjas M. Plljade. Sis 
pareiškimas siejamas su žinio
mis, kad Sovietai Vengrijoj vyk
do pasiruošimus kaimui Balka
nuose.

BALKANŲ KARUI ŠTABAS 
VENGRIJOJ

Pabčgčllal iš Vengrijos tvirti
na, kad rusai Mlkolce, šiaurinė
je Vengrijoje, yra Iruošę vyriau
sią karine* vadovybe* būstinę, 
skirtą karui Balkanuose, Tų pa
čių šaltinių žinioml*, čia sutelk
ta ir nemaži kiekiai kariuome
nes. Prie Jugoslavijos sienos esi, 
dvi pėstininkų divizijos, vienr 
šarvuočių ir viena motorizuotų 
pėstininkų.

Miškolce rusų karininkai užč 
mę viešbučius ir apylinkėj be 
netoli esančiame aerodrome o- 
sančlos Išstatytos prlešlčktuvi- 
nčs baterijos. Taip pat esą Iš
bandytos ir paruoštos aliarme 
sirenos bei įrengtos prlešlčktu- 
vlnčs slOptuvčs.

"AGRESIJOS ĮRANKIAI"

Čekų ir Vengrų spauda pra
dėjo kampaniją prieš Swing, 
Samba, Rumba Ir Booglo-Wop- 
gle šoklus. Komunistinės tų 
kraštų spaudos aiškinimu, tie 
šokiai esą amerikiečių agrosljdf 
įrankiai.

VOKIETIS AUKOJA AK| KO 
RĖJOJ SUŽEISTAM KARIUI

Berlyno vokietis W. Dcmant 
pareiškė, jog Jis pasiryžęs ati
duoti vieną savo akj Korėjos ka
re regėjimo netekusiam Jungt 
Tautų kariui. Jis stato tik vie 
ną sąlygą, kad tas karys būti 
sužeistas kovoje su komunis
tais, Demand sako, kad pirmoje 
Pasaulinio karo metu Jo tėvai 
buvo netekęs regčjlmo ir būtv 
viską atidavęs, kad bent Iš da
lies ,|| būtų atgavęs.

SIENĄ UŽTVERIA SPYG
LIUOTOMIS VIELOMIS

Iš rytines Vokietijos zono. 
pranešama, kad "liaudies pollci 
Ja" pradėjo tverti spygliuotomU 
vielomis Čekoslovakijos ir Lon- 
Jo* pasieni. Tuo būdu norima 
sutrukdyti gyventojų bėgimą iš 
Lenkijos ir Čekoslovakijos.

Taip pat pasieny pristatyta daug 
sargybos bokštų, aprūpintų pro
žektoriais, kad galima būtų Ir 
naktj sekti Judėjimą pasieny.

TREMTINIAMS BUS SUTEIK
TA VOKIETIJOS PILIETYBE

Vakarų Vokietijos parlamen
tas priėmė įstatymą, kuriuo Vo
kietijoj esamiems tremtiniams 
sutelkiama Vokietijos pilietybė 
ir bus taikomi Vokietijos įstaty
mai. Vakarų sąjungininkų oku
paciniai organhi šiam įstatymui 
pritars. Pranešama, kad šiuo 
metu Vakarų Vokietijoj yra dar 
50.000 įvairių tautų tremtinių 
(neįskaitant vokiečių).

— Anglai pareiškė, jog Hel- 
goiando salą, kurią jie ligi šiol 
naudojo aviacijos pratyboms Ir 
del kurios gyventojų evakavlmo 
Vokietijoj yra daug nepasitenki
nimo, nuo 1952 m, kovo 1 d. 
vėl perduos vokiečiams.

— IŠ Romos pranešama, jog 
bendros Europos gynimo prog
ramos rėmuose amerikiečiai per- 
Imsią Italijoj vieną didžiausių 
aerodromų ir vieną laivyno at
ramos bazę Italijos vandenyse.

VĖLIAUSIOS 
! ŽINIOS
• žlnloml* II Paryžiau*, So- 

vietai keturių didžiųjų valstybių 
konferencijoj pagrindiniu tikslu 
statosi paniekti Vokietijon neut
ralizacijos Ir demUltarlaaolJon.

• United Labor Polley Com
mittee reikalauja grležtaNiiūs 
kulny kontrolė*,

• Nepavykus kitiems nudaryti 
naujy Prancūzijos kabinetą, nu
daryti koalicinį kabinetą bando 
socialistų atatovn* Guy Mollet.

• JAV pareiškė, kad Sovietai, 
ypač Jų ptuduntlny* Malika*, yni 
kalti, kad neįmanomo* bendro* 
derybon Nutartie* nu Japonija 
klaunlmu.

• Vatikano radijas pranešu, 
kad tflk*tančlnl Nuimtų Itumunl- 
Jon kunigų nugabenti Į koncent- 
racijos stovyklą Ir verdami 
dirbti netoli Jom cmuičIosc kasyk
lose.

• Vakarų Vokietijoj komunin
ių partija toliau vykdo plačiu 
mautu navo vadų “valymų".

• Žlnloml* 11 Maskvo*, miręs 
Sovietų įtvirtinimų specialistas, 
daug praėjusio karo metu prisi
dėjęs prie Leningrado gynybon, 
gen. Eugenijus Jakovlevas.

• Egipto žinių agentūra pa
skelbė, kad Prancūzų Maroke 
prasidėję plataus mauto neramu
mai.

JAV VAIKAI PAGALBON 
ALKANIEMS

Kaip praėjusiais metais, taip 
r šiais, gavėnioj, Popiežius Pi
lus XII krelpflsl per radiją | 
JAV katalikiškųjų mokyklų mo
kinius, kviesdamas juos savo 
duosnumu ateiti | pagalbą nuo 
karo nukentėjusioms, o ypatin
gai prisiminti Europoj ir Azijoj 
vargstančius neturtingus vai
kus.

PIJAUS X KANONIZACIJA 
BIRŽELIO 8 D.

Iš Vatikano pranešama, kad, 
dalyvaujant Pijui XII, buvo vie
šai paskelbta, jog Pijaus X ka
nonizacija įvyks birželio 3 d. Pi- i 
jus X bus pirmasis1 popiežius, 
paskelbtas šventuoju pastarųjų 
279 motų laikotarpy.

Pijus X mirt! 1914 m., sulau
kęs 79 m. amžiaus. Prieš išrin
kimą popiežiumi Jis buvo Vene
cijos arkivyskupas,

SLAVIŠKO TIPO LĖLĖS

Vienas Čekoslovakijos laik
raštis iškėlė reikalavimą, kad 
itclty krašte gaminamos lėlės 
)Qtų slaviško tipo, "panašiai kaip 
lalinamos Sovietų valkams." Be 
o, lėlės tur| savo Išvaizda at
vaizduoti čekų darbininkiją. Li
li šiol gamintos lėlės buvusios 
'perdaug dekoratyvios." Tai tu- 
j bfltl pakeista.

NACIAI SIUNTINĖJA GRASO
MUS LAIŠKUS

Vak. Vokietijoj naciai pradėjo 
siuntinėti grasomus laiškus, jei 
bus nuteistiems esesininkams, 
laikomiems Landsbergo kalėji
mo, įvykdyta mirties bausme. 
Pirmiausia toks laiškas buvo pa
siųstas JAV aukštajam komisa
rui J. McCloy. Dabar jie tokius 
laiškus atsiuntė Ir Vakarų Vo
kietijos parlamentui. Juose gra
sinama, kad už kiekvieną nu
baustą mirtimi karo nusikaltėli 
jie nužudysiu vieną amerikiečių 
generolą, dešinjt karininkų arba 
dvidešimt penkis kareivius. Laiš
kus pasirašo okupacijos pradžioj 
pasireiškusi teroristine "Wer
wolf" organizacija.

SUSIDURTI SU KOMETA 
PAVOJAUS NĖRA

JAV laivyno atsronomas G. 
Clemence pareiškė, jog pavojus, 
kad žemč gali susidurti su nau
jai aptikta kometa, negresia. 
Naujoji kometa, kurios kelias 
dar neapskaičiuotas, buvo aptik
ta laivyno astronomo W. Marko
witz, kuris pareiškė, jog yra rim
tų galimybių, kad ta kometa 
skrisdama aplink saulę, galinti 
susidurti su žeme.

— Iš Korėjos pranešama, kad 
5 milijonai Korėjos pabėgėlių 
Jungt, Tautų pajėgų užimtose 
srityse vėl grąžinami | savo na
mus. *-
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SAVAITRS POLITIKA

Pimaulh šiandien yru atsidū
ręs labai keistoj, gal būt, dar 
niekad nobuvuMoj padėty—ne
žino, ar karas jau prasidėjo, ar 
dar — nei Anglų ministerio pir
mininko pavaduotojas Ir spėja
masis Bevlno įpėdinis užsienių 
reikalų ministerijoj Morrison 
šiomis dienomis pašventė ištisą 
kalbą, kurioj Įrodinėjo, kad tre
čiasis pasaulinis karus dar ne- 
praildėjęs, Bet jau pati tu kalbu 
yra įrodymas, kad dalykas nėra 
aiškus, O gal būt neaiškus to
dėl, kad nebeaiški pasidarė kuro 
sąvoka. Kad karas vyksta, tm 
mato visi. Tik Jam pavadint}, 
tam tikro politinio patogumo dū
liai, yra sukurti nauji terminai

■ šaltasis karas, policinė akc}- 
ja, intervencija ir kltj panašūs, 
i) dabar jau ir nebeaišku, ar vi
sos tos intervencijos, policinės 
ikcijos bei šaltasis karas yra jau 
treciasis pasaulinis karas ar - 
kažkas kita. Tad vieni tvirtina, 
kad jis prasidėjo, kiti — kad ne, 
ir susitart nebegali Gi yra |i 
trečioji — gal būt, dauglausi; 
pagrindo turinti — nuomonę, 
kad dar nepasibaigė antrasis 
pasaulinis karus. Juk kaip tik 
šiomis dienomis tai viena, ta 
kita valstybė paskelbia, Jog j 
baigusi su Vokietija ar kuriui 
kitu buvusio priešo kraštu kai< 
padėti. Sutartys! su buvusiais 
priešo kraštais nesudarytos, o 
kupaclja nebaigta, sienos nonų 
statytos. Taigi apie tikrą kav 

, pabaigą ir sugrįžimą i^le nor
malių santykių sunku bekalbi 
ti. Skirtumas tik tas, kad karo 
dalyvių pozicijos pasikeitė - 
bendrą priešą, nugalėję, buvusie
ji sąjungininkai susikirto, |i 
gresia (o kitų nuomone jau }i 
vyksta), kaip Istorijos būvy tu 
vienu atveju yra atsitikę, laikl 
nai aprimuslo karo tęsinys tari 
buvusių sąjungininkų.

Siam tolimesniam karui —vi: 
tiek, ar jį buvusio tęsiniu, ai 
nauju karu laikysime — išvengi, 
dabar ruošiamasi dar vienai n 
bandymui. Šiomis dienomis susi
rinko Paryžiuje keturių didžiųjų 
valstybių atstovai, kurių uždą 
vinys paruosti slų valstybių kon 
ferencijai darbų tvarką. Klausi 
mų, kuriuos ši konferencija ga
lėtų ir turėtų svarstyti, yra dau
gybė — su Vokietija, Japonija 
ir Austrija talkos sutartys, tai
kos sutarčių iš Sovietų satelitu 
(Rumunijos, Vengrijos ir Bul
garijos) pusės laužymas, Čeku 
Slovakijoj smurtu komunistini', 
režimo įvedimas, karo metu u- 
kupuotiems kraštams suverenu
mo grąžinimas (kaip, pav., Pa
baltijo kraštams), Sovietų impe
rialistiniai kėslai ir provokacijos 
t Tol. Rytuose, Balkanuose ir ki
tur), nusiginklavimas ir 1.1. Jei 
tie klausimai būtų išspręsti, tai 
jau būtų arčiau tiesos, kad pra
ėjęs karas yra ištikfo baigtas. 
Sumažėtų Ir naujo karo pavo
jus.

Bet būdinga, kad nėra žymės, 
jog kuri nors pusė ruoštųsi j tą 
konferenciją su įsitikinimu, kad 
panašių rezultatų bus pasiekta. 
Aiškiai jaučiama, jog tai tik ban
dymas, iš kurio maža ko gero 
telaukiama. Daugiau J tai žiūri
ma tik kaip j dalyką, kuris nepa
liks vietos priekaištui, kad ne
buvo išbandytos visos susitarimo 
galimybės.

Kodėl tokia nuotaika?
Ar dalyviai nenori susitarimo 

pasiekti? Vakarai be abejo nori. 
Jie, gal būt, patenkinti būtų, jei 
susitarimo šiuo tarpu pavyktų 
pasiekti kad ir siauresniu mas
tu, negu apima aukščiau sumi
nėti klausimai (pav. Pabaltijo

klausimo šioj konferencijoj tik
riausiai no tik nesvarstys, bot nė 
nesiūlys svarstyti). Bot Sovietų 
laikysena rodo, kad to tikūtis 
yra labai maža pagrindo. Visi 
duomens rodo, kad ir J šią kon
ferenciją jlo nori ateiti tik kitus 
kiūtinti. Kadangi stovi prieš akis 
nusiginklavimo klausimas, jlo 
jau paskubėjo, visai priešingai 
savo papročiui, pasiskelbti esą 
silpnesni už Vakarus — mažiau 
turį kariuomenes, mažiau gink
luoti Ir Lt. Užbėgdami už aklų 
priekaištams dėl provokacijų, 
anglams Jtelktoj notoj 
jau jlo spėjo "paaiškinti," Jog Ti
to ow)s toks pat. fašistas, kaip 
Franco, o Čekoslovakijoj per
versmas buvęs reikalingas už
bėgti už akių bandymui atskirt 
Čekoslovakiją nuo "liaudies de
mokratijos" bloko, žodžiu, U 
anksto jie pareiškia, kad jų Ir 
l ankos ir sąžinė — švarių šva
riausios. Viso dabartinio Įtempi
mo kaltininkai — esą vieni Va
karai.

Pagaliau labai abejotina, kad 
jie sutiks, kaip Vakarai nori, 
svarstyti visus klausimus, dėl 
i<urlų susldarfi pasauly dabartį- 
ils įtempimas, Greičiau galima 
laukti, Jog jie dės visas pastan
ga diskusijų apimti susiaurinti 
r pirmoj vietoj Iškišti jiems taip 
ūplmą Šiuo momentu Vokietijos 

klausimų — Vakarų Vokietijos 
ipgtaklavlmą jlo pasiryžę žūt 
būt sutrukdyti, Kaip visi duome
nys rodo, jie bąndys taip pat, 
kad į šią konferenciją būtų-1- 
■ raukta Ir Kinija — žinoma, ko- 
nunlstams atstovaujant, Taip 
>er aplinkines duris jlo nori |vos- 
I Muo-Tsc Tungą | tarptautini 
orumą Ir išgauti jei ne forma- 
U, tai bent faktini jo vyriausy- 
ės pripažinimą Ir Iš tų, kurie 

io nepripažjsta, kaip, pav., JAV.
šie ir panašūs dalykai rodo, 

kad Sovietai Į šią konferenciją 
uošlasi visai kitais tikslais, ne- 
;u oficialiai jai statomi — ne 
eškot kokio Vakarus ir Rytus 
skiriančių klausimų sprendimo, 
bot pavaryti savo naudai propo- 
ęandą ir sustiprint savo pozici
jas, ypač kur jos yra susilpnū- 
i tįsios.

SI padėtis kaip tik prisideda 
:>rie to, kad ir laukiamos konfe- 
. encijos akivaizdoje nuotaikos 
neatslūgsta ir abi pusės tik 
bengiasi savo oponentą užša- 
.huoti. Sovietų užsukta, Rytų 
Vokietijos propoganda sujudo 
šaukti apie reikalą vieningo vi- 
<ų vokiečių fronto, kurio tikslas 
esąs Vokietijos sujungimas, o- 
kupacinių pajėgų atitraukimas 
ir neutralizacija. Tais šūkiais 
Sovietai tikisi vokiečius patrauk
sią j savo pusę, o ateity tokią 
"neutralizuotą" Vokietiją Čeko
slovakijoj ir kitur Išbandytais 
metodais 'priglausią" prie vadi
namo liaudies demokratijos blo
ko.

Vakarai iš savo pusės taip pat 
stengiasi Sovietų korhbinacijas 
demaskuoti ir parodyti pasau
liui jų tikruosius tikslus. Taip, 
pav., dėl Sovietų tvirtinimo, kad 
jie jokio ypatingo ginklavimo
si nevykdo ir kad tai kaip tik 
Vakarai daro, JAV atstovas 
Jungt. Tautose pasiūlė, kad So
vietai sutiktų, jog Jungt. Tauto,s 
patikrins jų ir JAV kariuomenės 
bei ginklų kiekius ir nustatys, 
kokios iš tikro yra jų karinės pa
jėgos. Žinoma, Sovietai apie tąi 
nenori nė girdėti. Bet iš to įspū
dis, suprantama, ne jų naudai.

šitokioj atmosferoj vyksta 
tai konferencijai pasiruošimai, 
ir dėl to į laukiamus iš jos vai
sius visi žiūri gana rūškanais vei
dais.

Lietuvlų tremtinių proporcln-1 DP Imigracijos Įstatymas bai
gai (be žydų) J Ameriką atvyko tzlaal a. m. hlrtftltn mAnnal tnriftl 
daugiau, negu kitų tautybių, ta
čiau nemažas skaičius dar yra 
užkliuvusių dėl nesveikatos, se
nyvo amžiaus ir kitų priežas
čių. BALF’ daro viską kas (ma
noma jiems pagelbėti ir pagrei
tinti jų atvykimą J Jungtines 
Amerikos Valstybes. Iš kai ku
plų užklluvusiųjų federalinė val
džia reikalauja užstato $500 ar 
$1,000, Šios rūšies užstatus pa
rūpinti jau padaliau atitinkamus 
žygius, Todėl, jei kuris tremti
nys Europoje dar yra reikalin
gas užstato, tesikreipia ( BALF 
Centrą (United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc,, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N. 
Y.) ir viskas bus sutvarkyta. Su
sijusioms sit šiuo reikalu išlai
doms padengti bus reikalinga su
mokėti kiekvienam po $20.00, 
bet jeigu tremtinys Amerikoje 
neturi giminių ir pažįstamų, ku
rio galėtų tą sumą sumokėti, už
statas vist lok bus parūpintas, o 
tremtinys atvykęs | Ameriką ga
lės tą sumą sumokėti vėliau.

glad š. m. birželio mėnesi, todėl 
kiekvienam tremtiniui; norin
čiam ir galinčiam atvykti | USA, 
privaloma būtinai pasirūpinti 
darbo ir buto garantiją kovo 
mėnesj. Jei kuris tremtinys da
bar gyvenantis Vokietijoje, 
Austrijoje ar Italijoje dar neturi 
garantijos, skubiausiu laiku turi 
pranešti apie tai BALF Centrui, 
o mūsą organliMU'IJn kiekvienam 
kvietimą tuojau parūpins, Už- 
klluvuslejl dėl neteisingų įskun
dimų bei įtarimų privalo kreiptis 
| mūsų Centrą Europoje, 20 
Rnuchstr., Munich, Germany, U. 
S. zone arba | BALF Centrą A- 
merlkoje. Mums svarbu, kad 
Europoje nepasiliktų nū vienas 
lietuvis tremtinys norintis Ii 
kvalifikuotas atvykti J Ameriką, 
bot negalintis vien dėl to, kad ne
turi kvietimo ar užstato.

Mūsų orgiuilsacljn smarkiai 
vykdė Imigraciją nuo pat pra
džios, o dabar norime š| s var
gų darbą Įmigti sėkmingai.

Kan. Prof. J. B. Končius 
BALF Pirmininkas

Lietuviai pasauly
ANGLIJA

Bradfonle litbtelgū sporto 
klubas

Vasario 4 d. St. Ann's klubo 
salėje, Bradford©, jvyko steigia
masis Bradfordo skyriaus spor
to klubo susirinkimas, Dalyvavo 
krepšininkų, stalo tenisininkų 
ir šachmatininkų atstovai, Iš
rinkta klubo valdyba Iš Bučio, 
Bonderlo Ir Scrgallo. Palinktas 
Ir klubo vardas — Šarūnas.

Stalo teniso Ir šachmatų sek
cijos ligi šiol platesniu mastu dar 
nesugebėjo « pasirodyti, tiktai 
krepšininkai, pirmiausiu žuldę 
“PatrloB”, o klek vėliau "Llthu- 
anicos” vardu (jun.) jau turėjo 
visą eilę krepšinio rungtynių su 
Harrogate's anglų karių koman
da, su Halifaxo "Vilnium" ir 
Bradfordo YMCA. Jie turi pra
loštas tik vienas rungtynes — 
Halifaxo "Vilniui", visa kitas lai
mėjo dideliu rezultatu. Jų rung
tynės su Bradfordo YMCA buvo 
daug kartų fotografuotos, foto
grafijos jdėtos bei aprašyta 
"Bradford Budget" laikrašty.

ta abu Sydnėjuje leidžiamus lie
tuviškus laikraščius ("Užuovė
ją" Ir "Mūsų Pastogę") sujungti 
j vieną, atseit — "Mūsų Pasto
gę" laikyti atstovaujančia Ir 
Katalikų Draugijos reikalus. 
Taigi "Užuovėja" nuo Naujų 
Metų kaip atskiras laikraštis 
nepasirodo, o Australijos lietu
vių katalikų informacijos spaus
dinamos “MQhu Pastogėje."
Įsisteigė Sydhėjiije “Aitvaras"
Taikomos^ Dailės Instituto 

Frelburge auklėtinių suvažiavi
me Sydnėjują, buvo (steigtu Lie
tuvių DallėS(prupė "Aitvaras". 
Jos tikslas, skatinti bei padėti 
savo narlamię kurti mono verty
bes. Nutarta šią vasarą suruoš 
tl Sydnejuje viešą meno parodą 
ir įsteigti savo narių reikalams 
biblioteką. Į vadovybę išrinkti 
Vyr. Aitvaras J. Bistrlckas ir 
pavaduotoju r— H. Šalkauskas.

Till suma, kuriu šiemet Ame
rikon lletavlal turi nurinkti Lie
tuvos laisvinimo reikalams, Ar 
ją surinks? O klek surinks, ga
lima numatyti, nes Vasario 16-os 
vajus jau įvykęs. Kitos paja
mos priklausys nuo daug aplin
kybių ir daug nežinomųjų. O 
pinigui žūt būt reikalingi. Tat 
kaip juos surinkti.'!

Waterburio tremtiniui apsldė- 
jo Tautinio Solidarumo Jniišu po 
50 et. darbingas Ir valkui (auk- 
lojimo tiksiu) po 10 et j mė
nesi, Jau penktas mėnuo pinigus 
tremtiniai moka, Moka U šir
dies Ir Iš susipratimo. Pasitaiko, 
kad dėl aiškiai sunkios šeimyni
nės padėties negali nusistatytos 
sumos sumokėti. Tuomet moka, 
klok guli. Bot vis tiek moka. 
Pasitaiko, kad moku no po 50 
et, bot po doleri Ir not daugiau | 
mėnesi. Waterbury tremtinių 
nedaug, tik 300, gal klok stnlrš 
Vasario 10-os šventės motu įna
šų buvo 534,20 dol. Čia nemini- 
ma įteiktos tai pačiai Įnašų Rin
kimų Komisijai šventės proga 
aukos, nors jų buvo palyginus 
daug. Straipsni rašant, {našų yra 
vėl daugiau. Waterburio tremti
niui per metus sudės 1.200 dol. 
Tautinio Solidarumo Įnašų, t. y. 
po 4 dol. kiekvienus tremtinys.

Rašinio tikslas ne apie Water
burio rinkliavą kalbėti. Stamfor- 
do tremtiniai moka po 1 dol. j 
mėnesj. Jie Waterbury du kar
tus pralenkia. Straipsnelio tiks
las parodyti, kaip 100.000 dol. 
surinkti.

Jau 25,000 yra Amerikoj trem
tinių. Ir tik po 4 dol, kiekvienas! 
Suma Ir garantuota.

Visos Tremtinių Draugijos | 
darbą apsldėtl |našu Ir j) rinkti 
nuo pradžios metų. Pinigus rink
ti nieko nelaukiant.

Tremtiniams reikia tuojau su- 
Justi dėl sudarymo viso krašto

<li

i 
<1

tremtinių lalklnoš vadovybės, Ir 
sušaukti vIho krašto tremtinių 
atstovų suvažiavimą. Veikti tuo- 
jaus ir visiems, nes Tėvynės lais
vinimo kova to Iš mūsų reika
lauja, Tuo būdu mes tik tremti- 
nldl surinksime 100.090 doleriu, 
ir stipriu petim paromslmo jau 
daugelio metų ALTo Intensyvų Į 
darbą.m Antanas Petrauskas

AUSTRALIJA
Įvyko pirmasis Australijos IJe- 

tuvlŲ Bendruomenės suva
žiavimas

pirmasis 
Bendruo- 
kuriame

Banija
Įsisteigė Danijos Lietuvių 

Bendruomenė
Kopenhagoje jvyko Danijos 

lietuvių suvažiavimas, kurio me
tu nutarta įkurti Pasaulio Liet 
Bendruomenės Danijos krašte 
skyrių. Tam reikalui išrinktas 
organizacinis komitetas.

Sydnejuje įvyko 
Australijos Lietuvių 
menės suvažiavimas, 
dalyvavo fš visų skyrių 40 atsto
vų.

Suvažiavimas priėmė Austra
lijos Liet. Bendruomenės statutą 
ir išrinko vykdomuosius orga
nus.

Į Krašto Valdybą išrinkti ir____
pareigomis pasiskirstė šie as-1 jau išėjo 8 numeriai, 
mens: J. Vaičaitis — pirminin
kas, kun. P. Butkus — vicepir
mininkas, A. Ustjanauskas — 
sekretorius, M. Bogužas — iždi
ninkas, A. Mauragis — meno ir 
kultūros reikalų vadovas.

Į Garbės Teismą išrinkti: 
prof. Raulinaitis, Valys, Balčiū
nas, Gylys ir Kaunas, Kontrolės 
Komisijom Baltramiejūnas, Mi
niotas ir Narbutas.

Krašto Tarybos prezidiumo 
pirmininku išrinktas J. Kalvai
tis, vicepirmininkais Silv. Balčiū
nas ir A. Ustjanauskas.

Suvažiavimas nutarė pasvei
kinti VLIKą, Lietuvos diploma
tus, Lietuvos vyskupus tremtyje 
ir Diepholzo lietuvių gimnaziją.

Be to suvažiavimas nutarė 
25% savo pajamų skirti Kultū
ros Fondui.

prAncczija
'r

“Darbo Rankos” minėjo savo 
metinę sukaktį

Prancūzijos Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos rotatorium 
spausdinamas laikraštis “Darbi 
Rankos" sausio 15 d. paminėję 
savo metinę sukaktj. Ligi šio

Susijungė “Užuovėja” ir “Mūsų 
Pastogė.”

Bendrame Australijos Lietu
vių Katalikų Draugijos Valdy
bos ir- “Mūsų Pastogės” leidėjo 
ir atsakomojo redaktoriaus A. 
Baužės posėdyje buvo nuspręs-

NAUJOJI ZELANDIJA
Dviem transportais ligi šiol, 

N. Zelandiją yra atvykę 208 lie
tuviai tremtiniai.

Pirmuoju transportu atvykti 
šieji lietuviai, kaip ir visi klt i 
tremtiniai, buvo išblaškyti po vi
są kraštą. Jie darbą gavo dau
gumoje ne pagal savo specialy
bes. Daug kas pateko į miškus, 
lentpiuves ir ūkius. Vis dėlto il
gainiui susikombinavo taip, kad 
galėjo susivažiuoti į miestus. Ii 
likusieji suvažiuotų j miestus, 
bet būtų trūkumas ir nebaigtos 
sutartys vis dar nuo to žygio su
laiko.

čia darbą naujieji ateiviai ga
vo paprasčiausius su minimaliau
siu atlyginimu. N. Zeland. gyve
nimas yra aukšto lygio, todėl 
vienas dirbantysis nesunkiai ga
li išlaikyti kelių asmenų šeimą ir 
dar šiek tiek susitaupyti. Pragy
venimas čia nėra peniaug pigus, 
ypač kasdienės apyvokos prekės. 
Nekilnojamasis turtas čia'įsigy
jamas nesunkiai, teįnešus tik 
depozitą. Keli lietuviai jau yra

KANČIOS KELYJE
Kančios sekmadienis prl- koją — iiopiielnl: tau skim- 

mona, kad mūsų gyvenimas <la, nemalonu, l-'entl; pada- 
nčrn tik džiaugsmas, saulė- re! sunkią nuodėmę, mirtinai 
tos jaunystės dienos, bet Ir ri'žeidel sielą: fail skauda, 

I labai nemalonu, kenti. Vienu 
Ir aului atveju stokojai gė-

Kilt u n

1’1.1
I

įsigiję namus ar ūkius, o kiti dar $ 
rengiasi pasekti Jų pavyzdžiu. | 

Visa eilė lietuvių Jaunimo lan- ;j; 
ko vietines mokyklas. Kai kas $ 
mokosi ir universitete. Už moks
lą mokėti nedaug tereikia, ta
čiau laikas neleidžia kitiems to 
padaryti.

Čia apsigyvenusieji lietuviai 
labai pasigenda lietuvio dvasi- 
linko. Norėjo parsigabenti lietu

vi kunigą iš Vokie
tijos, tačiau šis pla
nas nepavyko. Daugumas mūtti 
tautiečių priklauso N. Zelandijos 
Lietuvių Draugijai. Jos pirmi
ninku yra Dr. A. Butkus.

skausmas, sunkus kryžiaus 
kelias. Gyvenimas turi dvi 
pagrindines dalis: džlaugs- 
nlngają Ir sopulingąjį). Tų 
dviejų daili) silrlorinline yra 
gyvenimo harmonija, garbin
ga jo pergalė, Juo labinu 
žmogus pajėgiu džiaugsmą Ir 
skausmą suderinti, tuo dides
niu didvyriu jis žengia pir
myn. Kuriu kančios kelią gt». 
rnl suprasimo, Indu Ir kelias 
J džiaugsmą bus piikniikiimiil 
aiškus, Arini priešingai: su
prasdami džiaugsmą, supra
simo skausmą Ir kančią, Tai- 
gi kas yra kančia, Jos prie- 
žiistls Ir kam ji reikalinga, 
koks jos tikslus?

I, Kančios supratimus, jos 
pi’ložastyJT Tai labai gili, 
plati Ii' sudėtinga tema. Įvai
rus žmogaus gyvenimas, nes 
Įvairus yru kančios suprati
mas. Per trumpas mūši) am
žius kančią toliulal Išaiškinti 
Kančios gelmes h* paslapth 
išaiškins Ilk tas, kuris dau
ginusiu kentėjo, garbingu 
kančią nugalėjo — Kristus 
Kristaus asmenyje kančios 
tobulas atsakymas. Kadangi 
kančia yra daugiau Išgyve
nama, negu nusakoma, todėl 
Įsijaučiant j Kristaus asme
nybę, į Jo nueiti) kryžiau: 
kelią paaiškės kančios tra
gedija ii' palalina. To atsa
kymo pradžia yra Betlie
jaus tvartelyje Ii' pabaiga — 
anapus Golgotos *— Prisikė
lime,,, Kristus daug apie 
kančią nekalbėjo, ji žodžiais 
neišsakoma. Jis kančią labai 
tiksliai Ii* trumpai paaiški
no: "Imk savo kryžių Ii’ sek 
mane"... Kančia aiškėja ne 
smalsuoliams, nuotykių Ieš
kotojams, bet Kristaus sekė
jams, Jo bendrakeleiviams, 
gyvenimo didvyriams, O jei
gu Ir mėginame kančią žo
džiais nusakyti, tai paaiški
namo no pačią kančią, bot 
jos priežastis, kadangi kan
čios priežastis yrn pats žmo
gus. Dievas kančios nesutvė-|,r>>.»«., 
rū. Senasis Testamentas tai čia yra visuomet yra Išga 
tvirtina: "Ir Dievas 
(sutvėręs žmogų — T. Z.), 
kad tai buvo gera" (Prad. 
1,22). Reiškia, pirmieji žmo 
nūs kurį laiką kančios neži
nojo, Jiems buvo gera. Jų kū
nas buvo sveikas, jis klausė 
sielos, siela buvo paklusni 
Dievo balsui. Kada pirmieji 
žmonės nepaklausė Dievo ii' 
prigimties (statymo, nusidėjo, 
tada jie pasijuto vargšai, 
pradėjo kentėti. Nuo to lai
ko žmogus tapo ne tik nuo
dėmingas, bet i)' kenčiąs...

Iš praktikos dabar žinome, 
kad žmogus kenčia, kada 
kūną, sielą arba abu kartu 
labai skauda; kada ko nors 
gero ir būtino kūnas, siela 
stokoja. Sakysim, susižeidei

nemalonumų, kančios prie-

tirs žmogaus arba jo artimo 
blogos ar silpnos salios. 
Aukščiausias gėris yra Dir
vas. Juo l.ibiau žmogus kū
nu Ir siela nuo 1 Urvo nutols.

kuris nors tuo atveju knn-

vos lavonas, šv, Raštas Ir 
įveikus protas liudija, kad 
ir Dirvas, o žmogus yra 
kančios prlržastls.

2. Kančios reikalingumas, 
jos tikslas. Žmogus laisvu 
žalia nusikulto (kitaip no- 
tūli) nusikali lino, nuodė
mės), įnrsr kančią j gyveni
mą, JI palietė visi) žmoniją. 
Kančia dabar ptisldarr nebe- 
švrngliiinn, savotiškai rei
kalingu. Kimčiu visi. Kenčia 
viii Ir jauni, dideli ir maži, 
'Uslkallėliai Ir nekiilčlnusl
ūdlkial. Kur I>ievo gerumas 
r protingumas? Kodėl Jis 
okj prasikalsiant) žmogų 
'įtverė?... Svarbiausia, kad 

'■e kūno, laisvos valios ir 
nemirtingos sielos nebūtų 
žmogus. Tų savybių dėka 
Iinogus gali būti ir būna pa
našus Dievui arba demonui... 
Dievus sutvėrė lokį žmogų 
dar ir dėlto, nes Jis visaga
lis, be galo gerus. "Visagalis 
Dievas jokiu būdu nebūtų j- 
slleldęs pikto (kančios prie- 
Žaslius — T, z, I | savo dar
inis, jei Jis nebūtų buvęs 
toks visagalis Ir geras, kad 
nebūtų galėjęs Iš pikto pu- 
daryti geru" tšv. Augusti
nas, Enchiridion, r. 11). Pa
galiau l',enčla iierodėllnl, kad 
pasitaisytų arba savo nelai
me geruosius (spėtų. Kenčia 
nekalti žmonės, nekalti kūdi
kiui, kad savo nekulta kanėlii 
prisidėtų prie Išganymo dar
bo. Kristus “ Nekalčiausio- 
Ji Kančia, todėl Jis yra Išga
nytojas, mūsų kančios pa- 
šventėjas. Po Kristaus kati-

malė nlnga, jei ji aukojamu Jum. 
Kiekviena skausmo ašara, 
iškentėta Kristaus vardan, 

i- j bus 'perlas mūs pergalės vei- 
- Į nike... Anot Maironio: "Lyg 

kad iš marmuro uolos artis
tą skausmas iš sielos iškals 
paveiksi;) nekalčiausį. Už 
ką.’ Kodėl? Ir kiek naudos 
iš tavo sopančios skriaudos, 
tada Apvaizdos nebeklau
si".... Tikroji kančia mus pa
kelia viršum angelų garbės, 
nes jų akyse niekada ašara 
'■’oblizire.jo... Nekultoje kan
čioje, kančioje dėl Kristaus 
ir vertybių susitinka skaus
mas ir džiaugsmas, jungiasi 
j liarmoniją, kuri yra gyve
nimo pergalės maršas kan
čios kelyje.

VENECUELA
Lietinių radijo valanda

Inž. L. Drangausko pastan
gomis iš Venecuelos vidaus rei
kalų ministerijos gautas leidimas 
; ransliacijoms lietuvių kalba 
>er valstybini radiofoną. Trans

liacijos jau pradėtos.
Pradėta, statyti vargo mokykla

Caracas’o apylinkė jau pradė
jo Vargo Mokyklos ' statybos 
darbus Altą Vista rajone. Mo
kyklai statyti sklypą paskolino 
n. Petras' Songaila. Mokyklos 
patalpa bus panaudota dienos 
metu vaikų darželiui, vakarais 
choro, tautinių šokių ir vaidini
mo repeticijoms, šeštadieniais 
r sekmadieniais bus pamokos. 

Darželio vedėja pakviesta Regi
na Jarmalavičiūtė. Statybos 
darbai vyksta talkos būdu.

— Praėjusiais metais Jungti
nėse Amerikos Valstybėse apie 
20.000 negrų ir indėnų perėjo į 
catalikų tikėjimą. Tuo būdu 
negrų katalikų skaičius šiame 
krašte išaugo į 400.000.

— Žiniomis iš žemutinės Sile
zijos, lenkai pagal Neissę ir Ode
rį pradėjo statyti karinius įtvir- i 
tinimus.
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GAI
.Misionierių* 
žmonių. — ’

Jau dvyli 
galvi) niedži 
nė,jos dykini 
sunkus uzda 
žmonių jau: 
kvėpti jiein.* 
kos d\ilsios, 
stj srity yra 
—ir geni ka

Kadangi j: 
I is darbo ir I 
tėvas J. V 
leidomės keli] 
tirti, ar galir 
arino pakraš 
misijų stotį.

Pusantros 
mes sutikome 
rj, apie (ii ilk \ 
galvi) medžio 
mus dvasiom 
buvo nemaly, 
vo ilgi) iečių 
Bet kai mes 
stiklinius kart 
peilius bei ki] 
pralaužtas. r 
apspito mus 
laivelis buvo 
pamojau patii 
ateiti’ visai pri 
karolių. Neilgi 
Jų laivynus su 
laivelio, ir m<: 
tuščias. Jie įeit! 
likti per naktj 
tėvas Verschuc 
v<> armonikų 
laužo pradėjo 
kati jurininkų 
viai pamatė, kr 
kūs žmonės.

Rytojaus ry1 
domės kelionėr 
gelbstint atstu 
laivelį. Ir kai 
upės posūkio, 
liekame visi) !• 
gų. Taip buvo 
das sėkmingai

•) 
rS)

Atsiųsta paminėti

Al«-k-

pusbro
li Knl-

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI

ASMENYS:
AUGAITIS, Adolfas, iš Podgolum- 

bišklo km., Sasnavos par., Marijam
polės ap.

BARAUSKAITE, Valė, Amerikos 
pilietė, gyvenusi Viekeliu kam., Vy
žuonų vi., Utenos ap.

CHALUPA-JAKUZAITYTR (Jakus- 
choitl, Gretė, Iš Klaipėdos, gyveno 
New Yorke, 128 ar 129 Street.

DIEVAK (DIEVAKAITR), 
sandra, iš Ukmergės m.

JANKAUSKAS, Jonas Ir jo 
lis VAIČIULIS, Petras, kilęs 
varljos m.

KONČIUS, Jonas, iš Auksūdžio km., 
Mažeikiu ap.

LAZAUSKIENE ,- ZAKAREVICIO- 
TS, iš Balandišklu km., Semeliškių 
vi., Trakų ap.

MIKLUCKAS, Antanas, iš Streliš- 
klų km., Pabiržės vi., Biržų np. 
NORKAITIS, brolis Petronėlės SE- 
NAUSK1ENES - NORKAITYTRS.

PODERIS, Stanislovas, iš Kauno- 
Aieksoto.

REINARTATTR - SCHMIDT, Pau
lina, iš Ungurinių dv., Marijampolės 
ap., ir vyras SCHMIDT, Adolfas, gy
venę Brooklyn, N. Y., Stanhope SI.

RUPKUS, Eduardas, Iš Peluodžiu 
km., Pašvlntinlo vi., Šiaulių ap.

RUPKUS, Karolis, iš Peluodžiu 
km., Pašvintinio vi., Šiaulių ap.

ŠALUTIS, Stepas, iš Ukmergės m.
SENULYTR, Veronika, iš Žibartu 

km., Šeduvos v)., Panevėžio ap.
Ieškomieji arba apie juos žinaątieji

malonial prašomi atsiliepti 1:
Consulate General of Lithuania

141 West 82nd St., New York 24, N. Y.

Kruininas. NAKTIS 
ŠIRDIES. Apysaka, 
leid. Viršelis dail. P.

Juozas
VIRŠUM
"Gabijos”
Osmolskio. 141 psl„ kaina $1.50.
Gaunama: Gabija, 340 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y, ir pas 
platintojus.

NE GIRELE CŽE. Lygiems 
balsams, žodžiai L. Vitkausko, 
muzika K. Kinderio. SAULEI 
TEKANT. Priedas lygiems bal
sams. Žodžiai ir muzika K. Kin
derio. Išleido K. Kinderis. Kai
na 50 cent.

APYNĖLIS. Hop Seed Polka. 
Lithuanian Melody. Words and 
music by Charles Kinders.

Father Dooley AR TU KLAU
SAI MARIJOS? N. Pr. Švč. P. 
Marijos Seserį) Kongregacijos 
leid. Putnam, Conn. 1950 m., 72 
psl. Kaina nepažymėta.

EVorgroon 7-1423

J. KUMPIKO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVE
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius. 
Garantuotas ir greita*: patarnavimas.

10S Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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PIJAUS XII SOCIALINIS MOKSLAS 
PIRMOSIOSE ENCIKLIKOSE

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI AMŽIŲ BĖGYJE

T. Klemensas Žalalis, OFM
Dabartinis popiežius, dar pir

maisiais popiežiavimo metais, 
parašė dvi enciklikas: vieną vi
sam pasauliui “Summi Pontifi- 
catus” (1939 m. spalio 20 d.) ir 
antrą, skirtą š. Amerikos vys
kupams (tų pačių metų lapkri
čio 1 d.), švenčiant 150 metų 
nuo bažnytinės hierarchijos į- 
kūrimo sukaktį. Sociologiniu at
žvilgiu yra svarbesnė antroji, 
nes ten sprendžiami įvairūs vi
suomeniniai klausimai ( liečią šią 
laisvės šalį.

Gi pirmoje, popiežius bendrai 
kalba apie Bažnyčios misiją šio
je žemėje ir iškelia tas blogybes, 
kurios trukdo šią misiją, bū
tent: ‘paneigimas ir atmetimas 
visuotinės moralės pagrindų liek 
asmeninio gyvenimo, tiek socia
linių ir tarptautinių santykių 
atžvilgiu.” Antrasis moderniojo 
pasaulio blogis yra "meilės įsta
tymo pamiršimas”, t. y. Kris
taus svarbiausiojo įsakymo: 
"mylėkite vienas kitą kaip aš jus 
mylėjau.” Pijus XII duoda mei
lės tvarką: pirmiausia meilė sau 
pačiam ir šeimai, kuri yra pir
moji visuomenės celė. Tada mei
lė tėvynei, jos sūnums ir, paga
liau, visai žmonijai. Ypatingai 
iškelia tėvynės meilę, bet paste
bi, kad ši meilė neturi užgniauž
ti visų žmonių meilės, t. y. nega
lima būti aklais nacionalistais. 
Vienu žodžiu, popiežius moko, 
kaip žmogus turi bendradarbiau
ti šeimoje, šeimos valstybėje, o 
valstybės pasaulyje, kad atgimtų 
krikščioniškoji pasaulinė tvarka, 
kurios trokšta visi geros valios 
žmonės, jos trokšta kaip nepa
mainomos sąlygos socialiniam 
gyvenimui. Todėl kviečia ne tik 
dvasiškiją, bet ir pasauliečius į 
bendrą veiklą visose žmonių 
klasėse ar grupėse. Pagaliau at
sako į visus antiklerikalų ar li
beralų užmetimus prieš Bažny
čią. Katalikų Bažnyčia skelbia 
tiesą ir meilę visiems. Kovoja už 
visų gerovę, pasipriešindama 
prieš išnaudojimus, prieš valdžių

neteisingumus, gindama visų 
teises. Bažnyčia, pagal Pijų XII, 
skelbia paklusnumą ir ragina 
gerbti autoritetus, bet jų nesu
dievinti, nes pirmoje vietoje rei
kia pripažinti karališkąjį Kris
taus autoritetą ir kartu pildyti 
jo tiesos bei meilės įsatymą.

Antroje enciklikoje Pijus XII 
primena Amerikos gyventojams 
tas pačias pareigas. Pirmiausiai 
ragina prisiminti, kad žemės gė
rybės yra sutvertos ne vienai 
tautai, bet visam pasauliui. Tie
sa, gali būti turtingų ir neturtin
gų asmenų, bet tai nereiškia, 
kad gyvenime turėtų būti dvi 
skirtingos klasės. Dievuje visi 
lygūs. Taip pat Dievas nenori, 
kad turtai būtų kelių rankose, o 
kiti neturėtų net mažiausio pra
gyvenimo šaltinio.

Praktikoje reikia stengtis, kad 
darbininkų uždarbis būtų pakan
kamas pragyvenimui sau pačiam 
ir šeimai. Kartais tai sunku įgy
vendinti, bet yra lengva, jei dar
bininkams yra suteikiama teisė 
jungtis j unijas, kurių vadai gin
tų darbininkų ir žemdirbių tei
ses, nepaižeidžiant savininkų 
turto. Tačiau ir unijos negali pa
žeisti asmens laisvės ar veikti 
prieš teisingumą bei padorumo 
dėsnius, ypatingai, kai yra pa
žeidžiama visuomeninė gerovė, 
šis popiežiaus pasisakymas yra 
teisinga pastaba, nes kitaip uni
jos nėra darbininkų ar darbda
vių teisių gynėjas. Pavyzdžiui, 
jei unijų vadai reikalauja pakelti 
atlyginimą darbininkams, kurio 
didumas kenktų įmonei, toks rei
kalavimas nebūtų teisingas. Nė
ra taip pat teisinga reikalauti 
naudojantis streikais. Šie neat
neša žmonijai gerovės. Nukenčia 
darbininkai, darbdaviai ir visuo
menė. Geriausias žalingojo strei
ko pavyzdis gali būti kad ir pe
reitų metų anglių kasyklose ar 
paskutinieji traukinių streikai.

Baigdamas encikliką, Pijus 
XII primena Leono XIII ir Pi
jaus XI socialines enciklikas ir

(Tęsinys)
Lietuvos Lenkijos santykių pa

dariniai Lietuvai ir lietuvių 
tautai

. Pačiai Lietuvai ir lietuvių 
tautai susirišimas su Lenkija ir 
lenkų tauta ne tik turėjo lemia
mos politinės įtakos, pasibaigu
sios su jųdviejų nepriklausomy
bės praradimu, bet davė reikš
mingų padarinių ir tautiškai- 
kultūrine raidai. Tiesa, palygi
nus su vokiečių įtaka senprū- 
siams ir Mažosios Lietuvos 
(Prūsų) lietuviams lenkų įtakos 
padariniai Didžiosios Lietuvos 
(kunigaikštijos) lietuviams ne
buvo tokie slegiamai visaap- 
imantieji, tokie tautiškai skau
dūs, kad ir didžiai svarūs, lem
tingi, būdą ir dvasią irgi nekar
tą žalojantieji. Ligi pusės XVII- 
jo amžiaus nustoję savo senos 
kaibos, praskiesti vokiečių kolo
nistų senprūsiai seniai pamiršo 
savo nepriklausomo tautinio gy
venimo tradicijas ir vokiečių 
sucementuoti virto prūsokais, 
kryžiokiškai - brandenburgiškai, 
kietai - griežtai disciplinuotais, 
paverstais klusniausia kaizeriz- 
mo ir hitlerizmo atrama. Prūsų 
lietuviai kad ir ilgiau atlaikė 
savo kaimišką lietuviškumą, net 
hitlerizmo laikais drąsesnieji 
lietuviškai tebepasireikšdami, 
bet ir jie per šimtmečius lenkia-

džiaugiasi, kad atsirado daugelis 
darbdavių, kurie pritaikė jas gy
venimui ir taip pakėlė darbinin
ko būklę. Pagaliau, išreiškia 
troškimą geresniam visuomeni
niam gyvenimui: “Kokią naudą 
atneštų amerikiečiams, kurie iš 
prigimties yra palinkę į didingus 
darbus ir duosnumą, jei jie mo
kės išspręsti keblų ir sunkų so
cialinį klausimą, pagal Evange
lijos šviesą. Tik taip jie padės 
stiprius pagrindus laimingajai 
erai!”

Taigi, jei norima Amerikoje 
laimingo socialinio gyvenimo, 
pagal Pijų XII, reikia, kad tei
singo atlyginimo, darbo ir są
jungų teisė būtų gerbiama ir gy
venime vykdoma.

M. Biržiška 
—- * — 

mi, o paskui verčiami vokiečiais, 
savo lietuviškumo nestengė' vi- 
suotiniau ir moderniškiau su- 
tautinti, tvirčiau įsisąmoninti 
nepriklausomos nuo vokiečių sa
vo tautinės buities išlaikymo 
reikalo ir griežčiau jos ginti. Tuo 
tarpu net jotvingai, kad ir ne 
vokiečių, tik lenkų ir rusenu, 
tad slavų, bet taip pat žiauriai, 
kryžiokiškai, naikinti ir iš da
lies teišlikę, slaviškųjų minių 
užplūsti, praradę ne vien kalbą, 
bet ir patį savo vardą, drauge 
su skaičiumi juos persveriančiais 
ateiviais virtę juodgudžiais (va
kariniais gudais.) arba ir mozū- 
riniais lenkais, Juodgudžiai gan
greit įėjus Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos žemių sudėtin, 
nei senojo savo vardo nei protė
vių kalbos neatgavę virto betgi 
tvirtais, ištikimais ir prisirišu
siais prie savo padermės, nesi- 
kratančiais ir lietuvių vardo, 
Lietuvos valstybės piliečiais. 
Patys gi Didžiosios Lietuvos lie
tuviai, savo brolių, Mažosios 
Lietuvos lietuvių, didlietuviais 
vadinami, ir gavę susirišti su 
lenkais labiau ar mažiau atlaikė 
savo valstybingumą, kuris leido 
jiems tautiškai labiau apsi
drausti prieš perdidelę svetimos 
kultūros įtaką ir persvarą, ir 
nepriklausomybės netekę, po 
maskoliais atsidūrę tebesi juto 
valstybininkai, tikri, teisėti, tik 
svetimųjų prispausti ir suvaržy
ti savo krašto šeimininkai esą, 
neleidžiami tautiškai ne tik lais
vai reikštis, bet ir tokiomis pat 
priemonėmis, kaip kitos tautos, 
ginties agresingos lenkiškai-gu- 
diškai-rusiškos slavybės verži- 
muisi į jų tarpą, gavo nustoti 
slavybės naudai nemažai savo 
tautinio-kalbinio ploto ir labiau 
ar mažiau prisirinkti sau slaviš
kosios, ypačiai lenkiškosios, įta
kos, kuri atsiliepė jų buičiai, bū
dui ir net dvasiai, sunkiose bet
gi grumtynėse dėl savo tauty
bės išlaikymo taip susiprato ir 
užsigrūdino, jog į XIX-jo a. pa
baigą ir ypačiai XX a. susilygi
no su kitomis tautomis, geresnė-

se sąlygose reiškiančiomis savo 
tautinį gyvenimą, atkovojo savo 
nepriklausomybę ir aukštai iš
kėlė savo tautinę kultūrą. Su 
Il-ju Pasauliniu Karu drauge su 
savo kaimynais lenkais, latviais 
ir estais vėliai laisvės nustoję, 
lietuviai gauna kelti sunkias 
bolševistines ir nacistines oku
pacijas, bet nenustoja nei aiškiai 
ir gyvai tautiškai reikštis, nei 
ryžtingai siekti nepriklausomy
bės susigrąžinimo.

Greta su kitomis kultūrinėmis 
įtakomis Lietuvai, lenkų kultū
ros įtaka yra neginčytina, bet 
jos reikšmė lenkų publicistų ir 
politikų nekartą esti perdaug iš
pučiama. Kai kurie jųjų ypatin
gai akcentuoja XIV a. belaisvių 
ir vergų Lietuvoje tūkstantinių 
minių lemtingą įtaką lietuvių 
ūkiui ir šiaip kultūrinei būklei, 
net patį mūsų laikų lenkiškąjį 
Lietuvos gaivalą kildina labiau
siai iš anų vergų. Tačiau lietu
vių, vokiečių ir net lenkų pra- 
istorikų ir istorikų (J. Vogt, J. 
Jaroszevvicz, P. Klimas, Henr. 
Lowmianski, J. Puzinas ir kt.) 
tyrinėjimo duomenimis, senprū- 
sių ir lietuvių ūkinė ir dvasinė 
kultūra dar jiems prieš susi
duriant su kryžiuočiais ir len
kais nebuvo primityvi, kaip iš
didūs krikščionių kronikininkai 
ir ligi pat mūsų laikų įvairūs 
kaimynų istorijos politikai pago
niškuosius lietuvius kad barba- 
rina, barbarais vaizduoja agre
singoms savo tautų civilizaci
nėms misijoms prieš juos patei
sinti ir šiųjų padariniams savo 
reikalui panaudoti, daugeliu at
žvilgių prilygo kaimyninei slavų 
kultūrai, kur jai ir nusileidžian
ti, kitur tik už aną pranašesnė. 
O vėl antra — kad ir kai kurios 
Lietuvos lenkų būdo savybės už
sispyrus būtų galima aiškinti 
jųjų vergiškąja kilme, arba kiti 
kultūriniai lietuvių iš lenkų pa
sisavinimai kildinti gal iš XIV 
a., tik didiesiems Lietuvos kuni
gaikščiams dviem atvejam, Gedi
minui išleidžiant dukterį už len
kų karalaičio Kazimiero ir Jo
gailai virstant Lenkų karalium, 
tame pat XIV a. tuos vergus

grąžinus Lėni ij ii, rei Lietuvos 
kultūrai, nei Lii tuvoj lenkų kil
mei anieji verbai daug sverti ne
galėjo. Tačiau nuo XIV a. pabai
gos ir XV a. pradžios, kai Lie
tuva priėmė krikštą lenkams 
čia tarpininkaujant ir susirišo 
su Lenkija, taigi per 400 metų 
artimesnio su lenkais negu su 
kitais kaimynais sugyvenimo, 
lenkų įtaka Lietuvoje aiškiai į- 
sivyrauja, o ir abiem tautom 
nepriklausomybę praradus ne
lengvai ir pamažėl įtempto- 

grumtynėse 
savo pozicij- 

nublunka, iki

prancūziškoji, ir 1.1, 
per visą jos nepri- 

gyvenimo laiką taip 
visas kitas, dominuo-

GALVŲ MEDŽIOTOJŲ KRAŠTE TEV. C. MENWESSE

Misionierius šoka laukiniams jūrininkų šokį.— Nusiavęs batus rodo, kad ir jo kojo kaip kitų 
žmonių. — Vyrai gyvena žemai trobose, o moterys medžiuose.—Laukiniai vaišina keptais kirminais.

Jau dvylika metų esu tarp 
galvų medžiotojų Naujosios Gvi
nėjos dykumūose. Buvo labai 
sunkus uždavinys laukinius šių 
žmonių jausmus pakeisti ir į- 
kvėpti jiems tikros krikščioniš
kos dvasios. Bet šiuo metu mū
sų srity yra jau 3500 katalikų 
—ir geri} katalikų.

Kadangi jau buvo laikas im
tis darbo ir kaimyninėje srityje, 
tėvas J. Verschueren ir aš 
leidomės kelionėn, norėdami iš
tirti, ar galima būtų prie Casu- 
arino pakraščio įsteigti naują 
misijų stotį.

Pusantros dienos plaukę upe, 
mes sutikome pirmą žmonių bū
rį, apie 600 vyrų, kurio grįžo iš 
galvų medžioklės. Jie palaikė 
mus dvasiomis, nes baltųjų dar 
buvo nematę, Ir tuoj griebėsi sa
vo Ilgų iečių, norėdami gintis. 
Bet kai mes jiems parodėme 
stiklinius karolius, veidrodėlius, 
peilius bei kirvius, ledas laivo 
pralaužtas. Tuojau jų laiveliai 
apspito mus ir, kadangi mūsų 
laivelis buvo visai prie kranto, 
pamojau patiems drąsiausiems 
ateiti visai prie mūsų ir pasiimti 
karolių. Neilgai truko, kol visas 
jų laivynas susitelkė prie mūsų 
laivelio, ir mano krepšys liko 
tuščias. Jie leido mums čia pasi
likti per naktį. Prieš gulsiant, 
tėvas Verschueren išsitraukė sa
vo armoniką ir prie degančio 
laužo pradėjo groti, o aš pašo
kau jūrininkų šokį. Iš to čiabu
viai pamatė, kad mos esame tai
kūs žmonės.

Rytojaus rytą mes anksti lei
domės kelionėn, čiabuviams pa- 
gelbstint atstumti nuo kranto 
laivelį. Ir kai mes dingome už 
upės posūkio, Jautėme, kad pa
liekame visą kaimą gerų drau
gų. Taip buvo padėtas pagrin
das sėkmingai ateities veiklai.

rasieKę Kną Kaimą, mes ne- , 
matėme jokio žmogaus. Tik ligi I 
sodybos per pelkę buvo nutiesta 
medžių kamienai. Tad atsargiai 
žengėme besiraičiojančiais me
džių kamienais ir sustojom prie
šais pirmą mūsų pasiektą na
mą. Mes žinojome, kad iš žalios 
augmenijos sienos, aplink kaimą 
mus seka šimtai akių, bpt joms 
pastebėti europiečio akis nepa
kankamai žvali. Tik vienas mū
sų nešėjų, netekęs kantrybės, 
nuėjo “svarbiąja gatve" ir, stai
ga griebęs, ištraukė iš pelkės už 
plaukų mažą mergaitę, kuri 
žviegė kaip paršelis. Mes jų nusi- 
vedėm j artimiausią namą, padė- 
jom keletą veidrodėlių, tabako 
ir grįžome atgal j mums drau
gišką kaimą.

Tokia taktika čia paprastai 
yra sėkminga. Ji tokia pasirodė 
ir šiuo atveju. Apie pusiaunaktį, 
man. Jau beužmlegant, pasigir
do žinsgniai. Greit apsirengęs, aš 
Išėjau Ir pašviečiau kišenine lem
pute, kurios šviesoj pamačiau ke
letą asmenų, kuo skubiausiai 
bėgančių tolyn. Nuėjęs prie kai
mo vyresniojo trobos, radau vi
są grupę žmonių ir man pasakė 
jog pasiuntiniai iš artimiausiojo 
kaimo norį su manim pasikalbė
ti. Jie pakvietė mane rytojaus 
dieną aplankyti jų kaimą.

Suprantama, kad kvietimą su 
malonumu priėmiau ir įteikiau 
visiems pasiuntiniams po kirvį, 
kurie laimingi, lyg valkai per 
Kalėdas, nukeliavo namo. Dabar 
žinojau, kad mes būsim draugiš
kai sutikti.

Vėliau man pavyko įkalbėti 
vieną vyruką, kuris, tėvams lei
džiant .sutiko mus lydėti per 
šios kilties apgyventą sritį. Jam 
vadovaujant, neliko aplenktas nė 
vienas kaimas ir niekur čiabu
viai nuo mūsų nebėgo, šio vy-

Pasiekę kitą kaimą, mes ne-, ruko su mumis buvimas įkvėpė 
jiems pasitikėjimo. Mūsų skai
čiavimu, toje srityje yra apie 
15.000 gyventojų, kas skatina 
čia tuojau įsteigti misijų stotį.

Ši kiltis vadinasi avjoos. Jos 
nariai gyvena dar akmens am
žių. Jų kirviai ir kiti įrankiai y- 
ra ne iš metalo, bet iš akmens. 
Išskiriant moterų nešiojamus iš 
žolių nupintus sijonus, jie vaik
ščioja nuogi. Tik vienur kitur 
pasipainioja skrybėlė, kuri jos 
savininkui sudaro didelį turtą. 
Mūsų apdaras sukėlė didžiulį 
nusistebėjimą. Vaikai jį čiupno- 
jo ir vėl bailiai traukėsi atgal. 
Aš nusiaviau batus ir kojines, 
kad žmonės pamatytų, jog ir 
mano kojos tokios pat, kaip ki
tų žmonių. Visi jie ėjo pažiūrėti 
ir čiupinėjo, kokios jos minkštos, 
be paliovos mane kutendami. 
Mano draugui iš to buvo ska
naus juoko.

Nenešiodami drabužių, avjoos 
betgi netrūksta papuošalų. Pa
žymėtina, kad ypač vyrai puo
šias. Savo panašius ) negrų plau
kus jie pailgina, Jpindaml J juos 
žolių plaušus ir dažnai papuošia 
papūgų arba kazuarų plunksno
mis. Rankos ir kūnas dažnai ap
vynioti pintinėmis juostomis, o 
ant kaklo nešioja geldelių karo
lius, kengūrų dantis Ir — ypač 
moterys — gyvačių odas. Ypač 
pažymėtinas jų paprotys pra
durti nosį ir taip dar padaryti 
vietos papuošalams. Tai gana 
skaudi operacija. Juo labiau, 
kad tam naudojamas tik pa
smailintas pagaliukas. Jos metu 
kitas net nualpsta. Bet jie į tai 
nekreipia dėmesio ir tol skylutę 
didina, kol galima per ją per- 
kišti kiaukutą, gabalą kaulo, 
bambukinį žiedą ar ką kitą. 
Kas šioj srity daugiausia pasie
kia, turi ir daugiausia galimybių

gauti žmoną. Mačiau vieną, ku
ris buvo sau į nosį įsivėręs pen
kių centimetrų storumo bambu
kinį žiedą. Kai jis mano malo
numui šią puošmeną ištraukė, jo 
nosies galas nudribo ant smak
ro.

Įdomios ir avjoos sodybos. Į- 
ėjimas į kaimą išrodo gana ne
tvarkingas — jį yra užgriosdinę 
nukirsti medžių kamienai. Jie 
tarnauja perėjimui per pelkėtą 
plotą. Namai primityvūs, pasta
tyti iš Jaunų medelių ir dengti 
sago palmių lapais. Moterys gy
vena nuo vyrų atskirai, kas ro
do labai primityvų šeimos gyve
nimą.

Vyrų namai — ne daugiau, 
kaip du — yra pastatyti ant že
mės ir paprastai labai erdvūs. 
Tarp kiekvienų dviejų vyrų de
ga ugniakuras, kurio dūmai iš
sklaido pro įvairius plyšius. Ko
kios nors mandagumo taisyklės 
Jiems nežinomos. Tokio vyrų 
namo atmosferai Išryškinti dar 
pažymėtlria, Jog jame papuoštos 
žmonių kaukuolės pakaitomis 
su kokoso riešutų kevalais kabo 
sukabinėtos arba sudėtos ant 
lentynų kartu su žmonių kau
lais, ant kurių dar tebėra gaba
lai mėsų.

Bet misljonlerlus turi Jam pa
siūlytą svetingumą priimti, nors 
tai būtų Jam ir labai sunku. Ir 
turiu pasakyti, kad šiuose na
muose esu labai gerai miegojęs, 
išskiriant tuos atvejus, kai kuris 
Iš miegančiųjų apsisapnavęs pra
dėdavo triukšmauti. Tuomet vi
si išbunda ir kyla triukšmas lyg 
pamišėlių name, nes čiabuviai 
yra labai prietaringi ir bijo pik
tų dvasių užpuolimo. Bet ir prie 
to ilgainiui priprantama.

Moterys gyvena savotiškuose 
lizduose, įtaisytuose aukštai me
džiuose. Sunku suprasti, kaip 
juos silpnos širdies arba reuma
tizmu sergančios moterys pasie
kia, nes jie yra apie 25 metrai 
nuo žemės. !

Šiais namais naudojamasi, kol

jie supūva, apie aštuonis mėne
sius, ir kol pakanka apylinkėj 
maisto. Kai jo pritrūksta arba 
namai supūva, keliasi į kitą vie
tą, o buvusi gyvenvietė vėl virs
ta džiunglėmis.

Pagrindinis avjoos maistas y- 
ra kirminai, kurie veisiasi pū
vančiuose sago palmių kamie
nuose. Juo lapiau medžiai supū
va, juo riebesni yra kirminai. 
Paprastai iškertamas tuo tikslu 
ištisai visas plotas. O kai tas 
maisto šaltinis pasibaigia, jie 
traukia vėl, kur ‘medus ir pie
nas”— šiuoatveju kirminų pavi
dalo — jiems teka.

Kai mes su avjoos sudrauga- 
vome, pagal paprotį širdingai 
apsikabindami ir patrindami 
smakrais, žinoma buvo pasiūly
ta mums užkąsti — sago miltuo
se keptų kirminų. Pirmiausia 
kiekvienas mūsų šeimininkų 
kando pats šio skanėsto ir likusį 
gabalą kišo mums į burną. Mi
sionierius, suprantama, negali 
būti labai gralkštus. Negalima 
čiabuvių gerą valią įžeisti —tuo
met viskas eitų niekais.

Koks tų kirminų skonis? —Ne 
toks blogas. Jie mums nebuvo 
ypatingai šlykštūs ir klek pri
mine keptą kiaulieną, tik buvo 
kietoki. Atsitiktinai avjoos vie
toj kirminų valgo laukinių kiau
lių, kengūrų arba kazuarų mė
są. O to maisto čia daugiau negu 
reikia, tad Ir čiabuviai gerai iš
augę. Mes sutikom tokių Her- 
kulų, kad lengvai galėtų stoti J 
bet kokias ristikų rungtynes.

Kaip minėta, avjoos yra gal
vų medžiotojai, šio papročio kil
mė neaiški. Mano dabartinė ben
druomenė, Mappi srity, seniau 
eidavo galvų medžioti prie Dlgu- 
lo upės ir per daugelį metų iš
žudė tūkstančius Digulo kilties 
narių. Toje srityje gali ištisas 
dienas keliauti neaptikdamas 
jokios gyvenamos vietovės. Bet 
ir šių galvų medžiotojų širdyse 
evangelijos meilė jau įleidžia 
šaknis.

se kultūrinėse 
teužleidžia 
jas, siaurėja, 
jau XX a. atgijusioje Nepriklau
somoje Lietuvoje kuone visiškai 
išgaišta, pranyksta.

Pati Lenkija stebėtinai daug 
yra gavusi ir pasisavinusi iš lo
tyniškai romaniškojo ir ypačiai 
germaniškai vokiškojo pasaulio. 
Vokiečių įtaka lenkų valstybės 
užuomazgoje ir Bažnyčios orga
nizacijoje, šliachtos susidaryme, 
miestų ir net kaimų įkūrime ir 
organizacijoje, žemės ūkyje, dar
žininkystėje, gyvulininkystėje, 
amatuose, prekyboje, moksle, 
mokykloje, kariuomenės orga
nizacijoje, statyboje, technikoje, 
mene, literatūroje, tautosakoje, 
administracijoje, namotvarkėje 
ir 1.1., bemaž visose lenkų gyve
nimo srityse, labiau ar mažiau, 
ne tik kalbinė, bot ir daiktinė, 
ir dvasinė, ir kasdienė (alltaeg- 
lich), šiokiadienė ir nešiokiadie- 
nė—ne tik grynai vokiškoji, bet 
ir su ja ir per ją dar lotyniškoji, 
itališkoji, 
Lenkijoje 
klausomo 
persveria
ja, lemiamai nustato ir formuoja 
lenkų kultūrą, jog netenka dėl 
to ginčytis, kad ir nesekant ten
dencingu nacistiniu šitokio kon- 
statymo išpūtimu, o taip pat ne
pamirštant ir lenkų tiesioginio 
semimosi iš romaniškų ir kito
kių kultūrų. Taigi lenkų sau 
nuopelnu statomoji, reikalaujant 
sau už tai iš lietuvių ne tik ne
išbaigiamo dėkingumo, bet ir 
politihių bei kitokių kompensaci
jų, “civilizacinė misija” Lietu
voje ne tiek teikia, kiek pertei
kia jai vokiškai romaniškąją 
Vakarų kultūrą, lenkų praleistą 
pro savo psichiką, būdą ir buitį, 
nekartą jau nublukusią, nebe- 
gaivią ir nebevaisingą, savo (jų) 
vardu pasirašytą ir didžiuoju sa
vo (jų) antspaudu įtvirtintą.

Vakarietiški, romaniškai ger
maniškieji lenkų kultūros tei
kiamieji pradmenys nesikirto su 
XIII a. Lietuvos karaliaus Min
daugo ir XIV a. didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino Lie
tuvai nustatyta kultūros ir poli
tikos kryptimi—plečiant savo 
valdžią rytų ir pietryčių linkme, 
labiausiai semties iš Vakarų kul
tūros ir ją teikti savo valdo
miems kraštams. Nors Lietuvos

susirišimas su Lenkija šiąją iš
kišo Lietuvai vyriausia jos tar
pininke santykiaujant su Vaka
rų kultūros pasauliu, bet neužsi- 
kirto kelias lietuviams ir tiesio
giniai ką imties iš Vakarų. Taip,
XV a. Vytauto politika, nuo šio 
amžiaus pabaigos ir ypačiai nuo
XVI a. Vakaruose besilanką. Lie
tuvos didikai, XVI-XVII a. Lie
tuvos jėzuitai su savo tarptauti
ne sudėtimi ir tarptautiniais 
santykiais, tuo pat metu Lietu
vos evangelikų santykiai su Va
karų reformacijos šalimis (Vo
kietija, Šveicarija, Olandija, 
Anglija) ir 1.1, tiesioginiai sieja, 
ir be lenkų liūtų sieję, Lietuvą 
su Vakarais. Vakarietiški kultū
ros pradmenys pilnai pritapo lie
tuvių tautai ir galutinai ją suri
šo su Vakarų pasauliu, sustip
rindami jos atsparumą mongo
liškoms ir bizantiškoms įtakoms 
ir neleisdami jai nustoti kultūrin. 
savaimingumo, nuo Rytų ir Pie
tų slavų jūros supamai ir grą- 
somai šiosios būti užlietai. Kiek 
lenkai ėjo Lietuvai Vakarų kul
tūros perteikėjais, lenkiškai čia 
sava tedavė jie lietuviams daž
nai tik išorinę (forminę) politū
rą (poliruotę), kuri nevieną šių
jų atplėšė nuo savo tautinio ka
mieno, bet ir kurią lietuvių tau
ta drauge su savo atgijimu per 
keliasdešimt metų nusiplovė*), 
besitenkindama bendra europi
ne politūra su ryškiais savais lie
tuviškais bruožais ir tvirtai besi
laikydama savo istorinio vaka
rietiško kultūrinio kelio.

Šis nusiplaunamasis procesas 
— gamtiškai biologinė ir visuo
meniškai istorinė būtenybė — 
nekartą, suprantama, įaistrino 
lietuvių santykius su lenkais, 
kurie jį laikė lietuvių nedėkin
gumo ir nekultūringumo reiški
niu, nedoru, rusų inspiruotu kė- 
sinimusi į tautinį lenkų ‘stan 
posiadania” Lietuvoje— į jų ten 
gyvenamąjį ir kalbinį plotą, vi
suomenines ir kultūrines pozici- 

: jas, pretenduojamą visuomeninį 
ir politinį krašto vadovavimą—o 

' šis “kėsinimasis” vis aiškiau ir 
■ sparčiau virto to “start posiada

nia” šiaurėjimu ir nykimu lietu-
• vybčs ir lietuvių naudai iki susi- 
į traukė nereikšminga Lietuvos 
į gyvenimui lenkų mažuma su 
, konstitucijos jai užtikrintomis

savo kalbos teisėmis. Koks ir 
kaip susidarė ansai lenkiškas

• “stan posiadania” Lietuvoje?

*) Kas lietuviams per 120 jų 
politines vergijos (1795-191^) 
metų buvo iš maskolių prilipę, to 
jie nrtsikatė tiktai atkurtosios 
nepriklausomybės laiku, bepa- 
likdami sau teisę laisvai ir pasi
rinktinai naudoties tikromis ru
sų kultūros vertybėmis, kaip ir 
kitų tautų, tad ir lenkų kultū
ros lobynu.

(Bus daugiau)

PENSIJŲ MOKĖJIMO TVARKA
1). L.KOPELLMAN,

Senatvės ir mirties draudimo 
paragrafuose yra vadinamoji 
“darbo kllauzulė." .Ji nusako są
lygas, kuriomis asmuo turi teisę 
gauti savo soc. draudimą, tebe- 
gaudamas kitokių pajamų iš ša
lies.

Prieš įstatymo pakeitimą ap
draustasis neturėjo teisūs gauti 
savo draudimo premijos, jei ki
tos Jo pajamos sieke daugiau, 
kaip 14,99 dol. J mėnesį. Ta su
ma dabar pakelta iki 50 dol. J 
minėtąją pajamų sumą įeina 
atlyginimas už darbą arba nei
to pajamos iš soclallškal ap
drausto savarankiško veixlo ar 
amato. Taip buvo pagal senąjį 
įstatymą. Bet reikia atsiminti, 
kad dabar dauguma darbų bei 
savarankiškų verslų įeina J soc. 
apdraustų darbų grupę.

Leiskite tai paaiškinti pavyz
džiu. Pagal senąjį įstatymą, į 
pensiją išėjęs apdraustas darbi
ninkas galėjo turėti įmonę ir 
gauti savo pensiją. Kadangi sa
varankiškas verslas neįėjo į soc. 
draudimą, jo pajamos nebuvo 
ribotos ir jis galėjo gauti savo 
pensiją. Dabar daugelis sava
rankiškų darbų įeina į soc. 
draudimą. Todėl, . pradedant

1951 m. sausio 1 d., jeigu asmuo 
iš savarankiško verslo turi 50 
dol. mėnesinių pajamų, jo pen
sijos mokėjimas nutraukiamas 
mėnesiui arba keliems mėne
siams. Jei jo pajamos viršija mi
nėtą sumą, jo pensija nutraukia
ma ilgesniam laikui. Pradedant 
š. m. sausio men. pensininkas 
privalo panešti savo soc. drau
dimo įstaigai, jei jis numato, 
kad jo metinės pajamos Iš dar
bo ar savarankiško verslo vir
šys 600 dol.

Jei pensininkas neturi teisės 
priimti savo mėnesinės pensi
jos čekio, jo šeimos nariai, pa
gal jį gaunantieji savo draudimo 
pinigus, taip pat negali priimti 
jiems atsiųstų čekių. Tačiau, jei 
Jo pajamos neviršija 50 dol. me
nesį, o kurio nors šeimos nario 
pajamos prašoka 50 dol., tai tik 
tam šeimos nariui nutraukiami 
išmokėjimai.

Ši 50 dol. maksimalinė riba 
taikoma tik asmenims iki 75 me
tų. Sulaukus 75 metų asmuo ga
li gauti neribotas pajamas iš 
darbo ar savarankiško verslo, ir 
jam vis tiek bus mokama pen
sija.

*'
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Atominėm bombom
ŠIAURĖS AŠIGALY LEDUS TIRPINSIU

jau yra pagarsėję, kimą su Kanada, Š. Amerika, sumanymą, suprantama, rimtai
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LAK NEATSIGRIEBĖ PRIEŠ
ALK

SPORTAS ŠJ SAVAITGALĮ BATAI APLINKINIU KELIU

Sovietai ;
savo milžiniškais projektais — 
kanalų kasimu, užsimojimu su
drėkinti tyrus, bandymu pri- 

■ verst tekėt priešinga linkme, ne
gu dabar jos teka, upes ir t.t. 
Vienus tų projektų, panaudoda
mi milijonus darbo vergų, jie į- 
vykdė. Kiti taip ir liko popie
riuje. Dėl trečių nusirito šimtai 
galvų ir kiti šimtai nuėjo į ka
lėjimus, nes iš. vykdomų projek
tų, sukišus milžiniškas lėšas, nie
ko neišėjo. O kadangi partija, 
kuri tuos projektus kuria ir vyk
do, “neklysta”, tai visuomet turi 
būti surasti “kaltininkai”, kurie 
tuos sumanymus niekais paver
tę — blogus planus paruošę, 
blogai darbus vykdę ir t.t.

Bet juo toliau, juo labiau So
vietų valdovai ta kryptimi su
ka. Pastaraisiais metais Stalinas 
yra tiesiog maniją įgavęs ‘per- 
formuot gamtą”. Ir tai dar ligi 
šiol negirdėtu mastu ir visai ne
kreipdamas dėmesio, kiek tai pa
reikalaus ne tik išteklių bei lėšų, 
bet ir žmonių gyvybių.

Tarp kitų tokios rūšies suma
nymų, kaip tvirtina gautos iš 
Sovietų žinios, esą jiems dabar 
kilusi mintis nutirpdyti šiaurės 
ašigaly ledus.

Rusai jau carų laikais svajo
jo turėti “savą” išėjimą į pasau
lio vandenynus. Ir ta mintis ly
giai tvirtai laikosi galvose ir 
šiandieninių Rusijos valdovų. Jų 
pagrobti Baltijos uostai, kaip ir 
Juodosios jūros, nepatenkina, 
nes šios jūros yra uždarytos 
siaurų ir kitų valdomų sąsiau
rių. O kitų gerų uostų šiaurėje 
ir rytuose maža teturi. Net Mur
manskas ir Vladivostokas tik še
šetą mėnesių į metus yra laisvi 
nuo ledų. Tad Sovietų viešpa

čiams ir kilusi mintis patiems 
susidaryti laisvą išėjimą į pasau
lio vandenis. Bet tai tėra įma
noma išlaisvinus nuo ledų Šiau
rės ašigalį, kas leistų jiems išti- 
tus metus turėti laisvą susisie-

KUMETIŠKAI
Jangtsekiango upėje skendo 

perdaug prikrautas laivas. Lai
vo įgula pirmiausia gelbėjo į 
vandenį sukritusias kiaules, o tik 
paskui ėmėsi gelbėti ir dar kelis 
nespėjusius prigerti keleivius. 
Kadangi sausumoj gyvenantieji 
kiniečiai retas temoka plaukti, 
dauguma jau buvo nugarmėję į 
dugną. Ten buvęs vienas euro
pietis nustebęs paklausė, kodėl 
taip elgiamasi.

— Kiaules galima valgyti, o 
žmonės yra tik kiaulių valgyto
jų perteklius, — paaiškino jam 
kiniečiai.

Anglija ir kitais kraštais.
Nors ir kaip tas projektas iš

rodo fantaštiškas, Sovietų moks
lininkai esą priėję išvados, kad 
tai esą galima įvykinti. Šiaurės 
polius, priešingai Pietų poliui, 
nėra žemynas, bet jūra, apklo
ta ledo, kuris žiemos metu sie
kia ligi 10 metrų. Bet, sovieti
nių mokslininkų aiškinimu, tai 
nesanti “arktinio klimato” pa
sekmė. Priešingai, pats arktinis 
klimatas esąs tų ledų pasekmė. 
Tie ledai atsiradę palyginamai 
nesenam geologiniam laikotarpy 
ir jie negalį nutirpti tik todėl, 
kad nuo baltos spalvos saulės 
spinduliai atšokstą. Bet jeigu 
kas tuos ledus nutirpdintų, jie 
daugiau, tų mokslininkų tvirti
nimu, nebesusidarytų. Žiemą, 
žinoma, užsidėtų nestora ledo 
danga, bet pavasarį ir vėl nu
tirptų. Nutirpdžius tuos ledus, 
kaip Sovietai tikisi, pasikeistų 
dar ir klimatas šiaurės Sibire, 
Norvegijoj, Suomijoj, Aliaskoj ir 
Grenlandijoj, šiltesnės žiemos 
būtų esą ir visoj Europoj.

Šitokias gražias perspektyvas 
išsvajojus, lieka tik vienas klau
simas — kaip tuos ledus nutirp- 
dinti. O jų plotas nemažas— 
apie keturi milijonai kvadrati
nių kilometrų. Bet Sovietai esą 
įsitikinę, jog 80% esą už tai, 
kad tą dalyką įmanoma padary
ti, panaudojant atominę energi
ją ir ypatingai specialiai tam 
reikalui sukonstruotas vandeni
lio bombas. Jie esą net apskai
čiavę kiek jų reiktų. Viena to
kia bomba galėtų esą nutirpinti 
20 kvadratinių kilometrų 10 
metrų storumo ledo, taigi, apie 
200.000 tokių bombų panaudo
jus, ledo Šiaurės ašigaly nebe
liktų. .

Žinoma, tai daug išrodo net 
rytietiškos vaizduotės rusams. 
Bet jie tikisi dalį bombų pava
duoti plaukiančiomis “atominė: 
mis krosnimis” — laivais, kurie 
spinduliuosią į ledynų plotus 
juose gaminamą milžinišką ato
minės šilimos kiekį, žinoma, tie 
laivai turėtų būti iš tolo valdo
mis, nes juose negalėtų joks 
žmogus gyventi.

Kituose kraštuose į šį Sovietų

i nežiūrima. Jis gal būt dar ne
realesnis, kaip jų svajonė šiau
rėje pastatyti tokią 
ną”, kuri sulaikytų 
kita kryptim šaltus 
jus, kurie ištisiems 
atšaldo Sibiro ir Mandžiurijos 
klimatą. Čia nurodoma, kad tų 
priemonii|, kuriomis Sovietai 
svajoja nutirpinti šiaurės ašiga
ly ledus, dar nėra, o jei ir yra, 
tai ne toki kiekiai, kad jų tokiam 
reikalui pakaktų, ir nenumato
ma, kad jų kada tiek galėtų bū
ti. Be to, pastebima, kad jei ka
da toks dalykas žmogui ir pa
vyktų, tai džiaugsmo iš to būtų 
maža, net tiems patiems ru
sams. Jeigu nutirptų šiaurės aši
galio ir Grenlandijos milžiniškos 
ledų masės, tai vandens lygis 
vandenynuose tiek pakiltų, jog 
po vandeniu atsidurtų milžiniški 
dabar žmonių gyvenami 
plotai, net ir pačios Rusijos. Ne
bent, kaip juokdariai sako, So
vietai visas vandenynų pakran
tes apstatytų tokia pat ‘kinų sie
na”, kokią jie yra sugalvoję 
šiaurės vėjams nuo Sibiro už
tvenkti....

“kinų sie- 
ir pasuktų 
šiaurės vė- 
mėnesiams

VALSTYBĖS LEISTI 
TRŪKUMAI...

Sovietų valstybiniai standartų 
nuostatai pirmos rūšies vilnos 
gaminiuose leidžia trisdešimt 
rūšių trūkumų. Tarp tų trūku
mų leidžiama: siūlo sustorėji- 
mas, siūlo nutrūkimas, nedide
lės dėmės, mazgai ir... skylės.

šilko gaminiams yra leista 
nuo, trisdešimt ligi keturiasde
šimt trūkumų. Tarp jų—siūlų 
trūkimas, sustorėjimas, blogai 
suverpti siūlai ir taip pat... sky
lės.

Caprono kojinės yra naujas 
dar dalykas, tad joms tėra dar 
tik laįkini štandarto nuostatai. 
Trikotažo tekstilės mokslinių ty
rimų institutas 1948 m. leido to
kius trūkumus šios rūšies koji
nėse: zebriškumą (žebros mar
gumą), tamsius taškus, susiplū- 
šojusius siūlus, spalvos nelygu
mą (dalis gali būti tamsi ir da
lis šviesi), nelygaus ilgio pėdas, 
kaip nelygaus ilgio ir pačias ko
jines.

MES JUOKIAMĖS

* *

Kinijoj yra paprotys tam tik
rų švenčių metu dovanoti pažįs
tamiems kumpį. Bet šiuos kum
pius kiniečiai paprastai tik išsi
nuomoja, nes mandagumas taip 
pat reikalauja, kad gautą kum
pį su padėka reikia grąžinti jo 
dovanotojui. Svarbu tik ‘išlai
kyti veidą” parodant gerus no
rus.

Šveicarų generalinis konsulas 
Kantone kartą pastebėjo, kad 
jo brangiai apmokamas virėjas 
aptarnauja ir kitas europiečių 
šeimas. Jis tik paruošdavo vis
ką, kas reikėjo pagaminti pie
tums ir likusį darbą palikdavo 
kitiems, o pats eidavo tą pat at
likti kitai šeimai. Bet atlygini
mą ėmė iš abiejų. Be to, paaiškė
jo, kad jo brolis turėjo daržovių 
bei vaisių parduotuvę, kurioje jis 
pardavinėjo iš abiejų europiečių 
virtuvių pavagiamus vaisius bei 
daržoves ir iš to vieno gyveno.

# * *
Vienas ligoninėj gydęsis ki

nietis neturėjo kuo už gydymą 
užsimokėti. Tuomet ligoninės ad
ministracija nuvedė jį į rūsį ir 
pristatė sukti dviračio pedalus. 
Prie to dviračio buvo prijungta 
dinamo mašina, kuri gamino e- 
lektros srovę ligoninei apšviesti.

GREITAS PATARNAVIMAS
Du draudimo agentai, anglas 

ir amerikietis, susiginčijo, kurių 
darbo metodai puikesni. Anglas 
labai didžiavosi savo firmos grei
tu reikalų atlikimu.

— Jei vakare pas mus apsi
draudęs žmogus miršta,— aiški
no jis amerikiečiui, — tai rytą 
jo, našlė jau gauna apdraudos 
pinigus.

— Neblogai, — pripažino a- 
merikietis. — Bet mes kiek sku
biau dirbame. Mūsų biuras yra 
dangorėžio septynioliktame auk
šte. Neseniai vienas mūsų kli- 
jentas iškrito iš trisdešimt aš
tunto aukšto lango, ir mes sus
pėjome jam įteikti apdraudos 
sumai čekį, kai jis krito pro mū
sų langą.

— * —

čia Dievas turi su visais tais da
lykais bendro?

— A ką jūs sakote, kai jums 
kas nors pasiseka? — klausia 
europietis.

— Mes sakome, “ačių Stali
nui,” — paaiškina rusas.

— O ką jūs sakytumėt, jei 
Stalinas mirtų? — teiraujasi eu
ropietis.

— Tada? — susimąstė rusas.
— Tada... mes taip pat sakytu
me “ačiū Dievui.”

KAS KUO GALI PRISIDĖTI
Vienoj Europos saugumo kon

ferencijoj kilo klausimas, kas ką 
gali tiekti karo reikalams. Ame
rikietis tarė: “Mes duosime ato
mines bombas ir lėktuvus”. Ang
las: "Mes pasiųsime savo laivy
ną,” Prancūzas: “Mes duosime 
savo nuo Napoleono laikų garsią 
artileriją." Vokietis: “Mes gali
me aprūpinti karo nusikaltė
liais.”

GERIAUSIA PRIEMONĖ
— Kaip tu atpratinai savo vy

rą nuo gėrimo?
— Labai paprastai. Kiekvie

ną kartą, kai jis išsipagiriodavo, 
aš jam pasakydavau, jog jis gir
tas būdamas, man pažadėjo nau
ją suknelę arba batus! kuriuos 
aš jau ir nusipirkau, o jam lieka 
tik apmokėti. Nuo to laiko jis 
daugiau nebegeria.

— * —

AČIŪ DIEVUI

Sovietų karininkas vienam 
europiečiui tarė:

— Negaliu suprasti, kodėl jūs 
nuolat sakote “ačiū Dievui.” Ką

KODĖL?

—. Yra tiesioginiai ir netie
sioginiai mokesčiai, -— aiškina 
mokytojas. — Kas man gali pa
sakyti netiesioginių mokesčių 
pavyzdį?

— Šimų mokestis, — atsako 
vienas mokinys.

— Kodėl manai, kad tai netie
sioginis mokestis? — teiraujasi 
mokytojas.

— Dėlto, kad šuo ne pats juos 
moka, — paaiškina mokinys. '

Pirmosios šiame sezone dides
nio masto krepšinio rungtynės 
įvyko š. m. vasario mėn. 24 d. 
Klasčiaus salėje. Lietuvių Atle
tų Klubo krepšininkai išsikvietė 
šiai krepšinio šventei Amerikos 
Lietuvių Klubą iš Amsterdamo. 
Kaip buvo numatyta, įvyko dve
jos krepšinio rungtynės: LAK I 
—ALK I ir LAK n — ALK II. 
Priešžaisrfiyje susitiko abi antro
sios komandos. Žaidimas, nors 
ir nebuvo labai aukštos klasės, 
beta abu vienetą sukovojo pui
kiai. Kas buvo matęs pereitais 
metais LAK n ir kas stebėjo šį 
vienetą šiame susitikime, visi 
tvirtino, kad LAK jaunieji pada
rė milžinišką pažangą. Kaip jau 
pats rezultatas rodo, jie pralošė, 
beta tik 2 taškų skirutumu (49:- 
51). Ne aukšta technika, ne di
delis įsivaizdavimas, kad moka 
žaisti, bet nuoširdus kovojimas 
ir bendrai sukaupta energija bei 
noras parodyti geriausia atvedė 
LAK II visai netoli laimėjimo. 
Geresnis mokėjimas mėtyti bau
das (iš gautų mesti 23 baudų jie 
įmetė vos 9) būtų neginčijamai 
išvedęs LAK n laimėtoju. Ge
riausiai pasirodė šiame susitiki
me Kęstutis Cerkeliūnas, kuris 
sužaidė tikrai geriausias iki šiol 
savo krepšinio rungtynes, kiek 
mums teko jį matyti New Yor
ke; toliau nepamainomas antrojo 
vieneto žaidikas Daukša, pelnęs 
14 taškų, . savo kovotojiškumu 
“tempė” vienetą; neatsiliko 
Ruzgas (13 t.) su Alg. Ošlapu 
(10 t.). Kiti Kligys II—3, Bi- 
lėnas — 1, Bogužas — 0. Likę 
taškai įrašyti K. čerkeliūno są
skaitom Linkėtina šia proga 
LAK II vienetui ir toliau ne
snausti ir dirbti su ta pačia ener
gija ir pasiryžimu.

Kulminacinį šio vakaro susiti
kimą turėjo parodyti LAK I 
prieš Amerikos ‘klasės ALK I. 
Taip ir įvyko,,nes rungtynės nuo 
teisėjo švilpuko iki pabaigos bu
vo pilnos įtemptos kovos ir buvo 
parodyta puiki kova tarp dvie
jų tikrai aukšto lygio vienetų. 
Svečius atstovavo: Baker, Jas
per, Marshall, Rogers, Squeg- 
lia, Burnett ir Dibart; LAK: Bi
rutis, Andriulis Alf, Mikulskis, 
Miller, Narbutas, Masaitis, Ga- 
lluk’as ir Bagdonas.

Jau pirmoji žaidimo minutė 
rodo rezultatą (kaip pranešinė
jęs Art. Andriulis pareiškė, 
‘kaip futbole”) 3:2 (LAK), į- 
tempimas vis didėjo ir LAK vis 
didino skirtumą, kol pasibaigė 
pirmasis rungtynių ketvirtis — 
14:9 (LAK). Ąntrame ketvirty
je brooklyniečiai neatlyžta ir di- 
didina skirtumą, nors ir lėtai, 
bet įtikinančiai, ir kėlinys bai
giamas LAK naudai — 29:22. 
(Mikulskis — 9, Miler ir Bagdo
nas po 4, Masaitis ir Galluk po 
3 ir Birutis, Andriulis, Narbutas 
po 2; neišnaudota baudų—8).

Antrojo kėlinio pradžioje prie
šininkas paima inicijatyvą į sa
vo rankas ir tolimais metimais 
išlygina ir persveria pasekmę 
savo naudai. Ul-ketvirtis baigia
mas — 34:39 (ALK). Atrodo 
vietiniams krepšininkams pri
trūko ištvermės ir laimė juos ap
leido, nes keliolika “tikrų” me
timų nepasiekė savo tikslo, o 
amsterdamiškiai iš vidurio aikš
tės nuolat stiprino savo pozici
jas, kol galų gale šios įtemptos 
grumtynės baigiamos 43:57 
ALK naudai Rungtynėse taškus 
pelnė: Mikulskis — 9 (išnaudo
jo baudų — 1 iš 2), Bagdonas 
— p (0;0),'Narbutas — 6 (2:3), 
Masaitis — 6 (2:2), Galluk -s- 
6 (2:11), Birutis — 4 (0:3), Ba
ker — 12 (0:0), Rogers — 9 
(5:7), Burnett — 9 (1:2), Di
bart — 11 (7:7), Squeglia —’2 
(0:0), Marshall — 0 (0:0).

Atrodo, kad rimtesnis šioms 
rungtynėms pasirengimas (dau
giau treniruočių) iš LAK pusės 
būtų leidęs LAK I sukurti geres
nį pasipriešinimą rungtynių II 
kėlinyje. Iš sportinio taško žiū
rint, reikia pasakyti, kad abu 
varžovai buvę verti vienas kito, 
ir parodyta kova tikrai verta k

šeštadienį, kovo m. 10 d. 7:45 
vai. vak. LAK II krepšinio vie
netas žaidžia pirmenybių rung
tynes prieš Ridgewood Pentecos
tal (pirmaujantis vienetas) 
YMCA Eastern District salėje, 
Marcy Ave. LAK sudėtyje nu- 

J. Pranckevičius, sporto vadovas ma^° žaisti keletas naujų (dar 
A. Vakselis ir didžiausią naštą nematVtU) PaJčgų.
išnešė, sudarant vienetą ir jį tre
niruojant, Alf. Andriulis. Padė
ka priklauso taip pat Art. And
riuliui, gražiai pranešinėjusiam 
rungtynių metu. Pasidžiaugti 
reikia ir gausiu žiūrovų būriu, 
taip nuoširdžiai parėmusiu šias 
dideles mūsų krepšininkų pa
stangas. Žiūrovas.

pasigėrėjimo. Malonu būtų ma
tyti LAK ir ALK II dar keletą 
rungtynių šiame sezone. Ren
giant šias rungtynes daugiausia 
pasidarbavo LAK pirmininkas

KALAŠINSKO IR GRAŽIO DE
BIUTAS N. Y. VOKIEČIŲ 

RINKTINĖJE
Kaip jau buvo spaudoje skelb

ta, š. m. vasario mėn. 22 d. įvy
ko DAFB rinktinės prieš 
kitų New Yorko futbolo lygų 
rinktinę (iš apie 63 klubų) kon
trolinės rungtynės Eintracht S. 
C. oval. Į DAFB rinktinę buvo 
pakviesti LSK I du žaidikai — 
Vytautas Kalašinskas ir Albi
nas Gražys, kurie savo žaidimu 
ne tik prilygo DAFB futbolo 
“žvaigždėms”, bet protarpiais 
net pralenkė amerikiečius.

Sunku pasakyti, ar tai buvo 
sąmoningas veiksmas, ar nelai
mingas atsitikimas, bet jau 10 
žaidimo minutėj sunkokai sužei
džiamas Kalašinskas į koją, kas 
gerokai atsiliepė vėlesniam jo 
žaidimui. Žaidimo pradžioj ir vė
liau po sužeidimo, jis vis dėlto 
liko savo įprastoj formoj, visai 
gerai vesdamas puolimą, ir savo 
tiksliais bei staigiais padavimais 
ir šūviais sukurdamas priešinin
kui nemaža “karštų” momentų. 
Atrodo, tai ir buvo priežastis, 
kodėl priešininkas jį nuolatos 
folavo, kol galų gale II kėlinio 
viduryje jis taip sužeidžiamas, 
kad turi apleisti aikštę. Vis dėl
to tos 65 minutės jo žaidimo 
DAFB rinktinėje įrodė, kad jis 
pilnai priaugęs yra žaisti už N. 
Y. DAFB lygos rinktinę, kuri š. 
m. gegužės mėn. 6 d. susitiks 
tarpvalstybinėse (kaip vokiečių 
spauda skelbia) rungtynėse su 
Vokietijos Eintracht Frankfurt 
klubu. Reikia šia proga pastebė
ti, kad lietuvio futbolininko pa
rinkimai N. Y. DAFB rinktinėn 
turi didelės reikšmės ne tik pa
čiam pasirinktajam, ne tik Lie
tuvių Sporto Klubui, bet, drą
siai galima tvirtinti, ir visai lie
tuvių bendruomenei, kuri, deja, 
iki šiol pavyzdžiu neįrodo, kad 
ji savo geriausius sportininkus 
atitinkamai vertina ir bent savo 
dalyvavimu — moraline ir ma
terialine parama — nuoširdžiai 
skatina lietuvius jaunuolius 
garsinti savo tėvynės vardą per 
sportą. Bent šiuo metu visi fut
bolininkai be išimties žaidžia 
grynai iš pasišventimo, neklaus
dami, kas sumokės už sulaužytą: 
koją ar nusuktą sprandą. Atro-1 
do, lankyti mūsų sportininkų ■ 
tikrai vertus pamatyti parengi- i 
mus ir tuo pačiu paremti jų pa
stangas būtų kiekvieno susipra- 
tusio lietuvio, sportavusio, spor
tuojančio ar sportuosiančio pa
reiga. Tik labai maža dalelė mū
sų visuomenės su p. vicekonsulu 
Stašinskių priešakyje nuolatos 
dalyvauja ir remia mūsų spalvas 
ginančius vyrus. O kur tie šim
tai, gal tūkstančiai jaunimo, kur 
visi tie, kurie šias lietuvių pa
stangas turėtų remti?

Reikia tikėtis, kad šie', nors ir 
gana kartoki, žodžiai galų gale 
pažadins iš apsnūdimo mūsų 
sporto mėgėjus ir, atšilus orui, 
jie visi bus nuoširdūs mūsų spor
tininkų rėmėjai. A. V.

Sekmadienį, kovo mėn. 11 d., 
LSK futbolininkai susitinka II 
rate N. Y. State Cup (New Yor
ko taurės turnyre) su Gjoa S. I 
C., kuris yra National League 
pirmaujantis vienetas. Gjoa klu
bas yra norvegų tautinis klubas. 
Rungtynės įvyks Arctic Ovai 
(lietuvių aikštėje) Johnson Avė., 
14:30 yal. Priešžaismyje LSK 
rezervinė žais draugiškas rung
tynes, 12:30 vai.

i Tą pačią dieną LAK New Yor- 
I ko šachmatų pirmenybių 11 ir 
j 12 ratai ir nebaigtos partijos bus 

visų į žaidžiamos LAK patalpose 168 
; Marcy Ave. Brooklyne. Pradžia 
17 vai.

Ateinantį penktadienį, kovo 
mėn. 16 d. 20:15 vai. 104 Field 
Artillery Armory futbolas salė
je. Lietuviai žais atsigriebimo 
rungtynes prieš German-Hunga- 
rians. Vykti j rungtynes Jamai- 
ce Avė. elev. linija iki paskuti
nės stoties Jamaicoje.

— Tarpmiestinės šachmatų 
rungtynės Brooklynas-Bostonas 
pasibaigė 3^:4% ..(plačiau ki- 
tams numeryje).

— LSK — Eintracht, S. C. 
futbolo rungtynės, įvykusios š. 
m. kovo mėn. 4 d. baigėsi 2:3. 
ir LSK rezervinė — Eintracht 
Res. — 0:4 (plačiau kitą savai
tę). / .

Berlyno “Cyliax” įmonių, dar
bininkės komunistų partijos or
ganui “Neues Deutschland” pa
siuntė skundą, kad nors jos gau
nančios batams pirkti korteles, 
bet negalinčios gauti reikiamo 
dyelžio batų. Dėl to skundo pre
kybos ir aprūpinimo ministerija 
pareiškė, kad moterys galį pirk
ti mažus batus ir tada vartoų 
daiktų bei mainų įmonėj išsikeis
ti reikiamo dydžio.

KRATA ČIGONŲ GALVO J
Vengrijos komunistinė vyriau

sybė įsakė orkestrams pristatyti 
cenzūrai visas savo turimas gai
das, kad iš jų tarpo būtų paša
linta visos “prieš liaudį nukreip
tos.” Bet čigonų orkestrai gro
ja be gaidų. Jiems tad buvo įsa
kyta, kad jie surašytų visa, ką 
“galvoj turi”’. Kartu jie buvo į- 
spėti, jog laukia jų didelės baus
mes, jei ne visą savo ‘galvos tu
rinį” popieriuje sužymės.

Lietinis laikrodininkas

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
245 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

taiso laikrodžius ir juvelinius" 
dalykus.

Darba atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai.

Niekad n c v ė I u u •/. s i s a k y I i 

mėnesini religinio - patriotinio turinio laikrašti

“Š V. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
kuris aplink save yra sutelkęs daug žymiu bendradarbiu ir 

kuri Šiandien mielai skaito lietuviai pasaulyje.

SV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ"
leidžia

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

SKAITYKITE DIDŽIAUSIA PASAULIO LIETUVIŲ 
SAVAITRAŠTI

“TĖVIŠKES ŽIBURIUS”
“T. ž.” bendradarbiauja garsūs lietuvių žurnalistai ir rašytojai. 
Jo skiltys apima ne tik Kanados, bet viso pasaulio lietuvių 
gyvenimą.

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

Adresas: “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”, 941 Dundas St. W., . 
Toronto, Ont.

4

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

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

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

boat Road, Great Neck, N. Y.

KVIEČIAME^
Užsisakykit savaitraštį "AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
★ yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienai, 

turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų kf 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvon.

Todėl

“AMERIKA”
★ yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 

bet ir visame pasaulyje.

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

Taigi, jei pats jau skaitai "AMERIKĄ,” patark kitiems Ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams >r gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“4MERIKA”
metams kainuoja tik......................... *3.00
Užsienyje ...............................   *3.50

v r p

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis "Amerikaf 
numerius susipažinimui

“AMERIKA”
Brooklyn 11. N. T.417 Grand Straat
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Brooldvno Lietuviai Graboriai

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

Elizabeth, N. J

Graboruis—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

4

|Tel. Virginia 7-4499
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

j Tel. NEwton 9-4464

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus 
(Buyauskas)

1951

(JU

4

t-
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417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
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US"

340
F. Zaranka (30 dol.), Kuzinevi-
čius (20 dol.), P. Juška (25
dol.), Januleviciai (15 doL) ir
Tremtinių D-ja (20 dol.)

& Lietuvis

Kovo 9, 1951 ME R I K A
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— Lietuvių radijo programos 
taip ir negirdėti, kad ji butų Or
ganizuojama. O juk taip visi tau
kia. Yra dar vilčių, kad tuo 
reikalu kas nors daroma. Jau 
atsirado keli pasiūlymai organi
zuoti tokią radijo programą.

— A. a. Frank Ippoliti, vienos 
siuvyklos savininkas, atsiskyrė 
su šiuo pasauliu vasario 24 die
ną. Jis buvo labai sukalbamas 
ir jo siuvykloj dirba kelios de
šimtys tremtinių. Jos visos gavo 
ten darbo, kai tų darbų nebuvo 
lengva gauti, ypač nemokant 
kalbos. Visos lietuvės darbinin
kės prisidėjo prie paminėjimo a. 
a. Fr. Ippoliti. Jis iškilmingai 
palaidotas vasario 26 dieną.

— Influences liga Philadel
phia palietė gan aštriai. Dido
kas skaičius lietuvių serga ta li
ga. Kai kurie jau kelinta savai
tė negali pasitaisyti. Visiems pa
tariama poilsis ir geresnis mais
tas, kad būtų galima nugalėti 
ligą. Daug vaikučių serga ta li
ga.

— Diunšos dirbtuvėj, kurioj 
dirba žymus skaičius tremtinių, 
neseniai įvyko gaisras, bet pa
vyko užgesinti be didesnių nuos
tolių.

— Ateitininkų vaidinimas 
“Sekminių vainikai” bus Atve
lykio sekmadienį. Jaunieji vai-

dintojai uoliau ruoĮiasi. Pasiren
gimą kiek sutrukdė ligos, ypač 
režisoriaus A. Burciko liga. Ti
kima viską padaryti laiku.

— Tremtinys P. Karaška yra 
be vienos kojos, todėl jam sun- 
giau gauti darbo. Teko nugirsti, 
kad visi draugai tremtiniai 
stengiasi jam surasti tinkamą 
darbą. Be to, jis gerai moka tai
syti laikrodžius. Jis tuo kiek ir 
užsidirba savo ir šeimos pragy
venimui. Jis gyvena 407 Dickin
son St.

— Gydytoja G. Sadauskaitė 
gyvena Philadelphijoj, dirbda
ma ir mokydamasi anglų kal
bos, kad galėtų pradėti savo spe
cialybėje darbą. Daktarė yra la
bai uoli ir veikli lietuvaitė. Tad 
pasisekimo jai.

— A. a. Mykolas Šlaupas, po 
ilgos ir sunkios ligos, mirė va
sario 21 d. Palaidotas iš šv. Ka
zimiero parap. vasario 26 d. Ve
lionis buvo žinomos veikėjos O. 
Jurgaitienės brolis.

Rochester, N. Y

Paterson, N. J.
Paminėta Nepriklausomybės pa

skelbimo sukaktis.
Vasario 25 d. Patersono lietu

vių kolonija iškilminagi paminė
jo Nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį.

, 10 vai. 30 m. buvo iškilmin
gos pamaldos už Lietuvą. Šv. Mi
šias atlaikė ir gražų šventei pri
taikintą pamokslą pasakė Tėvas 
Modestas Stepaitis, pranciško
nas, kuris šiuo metu čia vedė 
misijas. Bažnyčioje, šalia Ameri
kos vėliavos, matėsi ir mūsų tri- 
spalvą.

3 vai. po pietų Washington 
Hall įvyko iškilmingas susirinki
mas ir koncertas.

Komiteto sekretoriui J. Kubi
liūnui atidarius susirinkimą ir 
paprašius susirinkusius tylos mi
nute pagerbti kritusius kovoj už 
Lietuvos laisvę ir nukankintus 
komunizmo vergijoj, buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Giedojo jungtinis Pater
sono Šv. Cecilijos ir Jok. Stukc 
radijo studijos bei tautinių šokių 
šokėjų choras, vadovaujamas 
vargonininko V. Justo.

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: Patersono miesto bur
mistras De Vita, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. J. Kin
ta, kalbėtojai iš Brooklyno kun. 
Pikturna ir Dr. Valaitis, Pater
sono Dažytojų Unijos pirminin
kas Lazzio ir Latvių grupės at
stovas, buvęs Tribunolo teisėjas 
Rompiters.

žodžiu sveikino kun. J. Kinta, 
burmistras De Vita, unijos at
stovas Lazzio ir Latvių atstovas 
Rompiters. Raštu buvo gautas 
sveikinimas iš vietos estų gru
pės.

Kalbas pasakė Dr. Valaitis ir 
kun. Pikturna. Dr. Valaitis pa
darė daugiau istorinę apžvalgą, 
o kun. Pikturna kalbėjo gyve
namojo momento reikalais, ra
gindamas visus aktyviai įsijung
ti į kovą už Lietuvos laisvę ir 
pabrėždamas, kad pagrindinė 
.sąlyga tai kovai laimėti yra iš
laikymas gyvos Lietuvos mūsų 
širdyse.

Po sveikinimų ir kalbų buvo 
priimtos atitinkamos rezoliuci
jos, kurias nutarta pasiųsti Vals
tybės prezidentui, Valstybės sek
retoriui, kongresmanams ir k.

Meninę dalį išpildė vietos šv. 
•Cecilijos choras, vadovaujamas 
varg. p. Justo, Jok. Stuko Radijo, 
studijos merginų kvartetas ir 
šokėjai. Programa buvo paįvai-. 
rinta p. Baltutienės, Poškaitytės

— Lietuvių šv. Jurgio parapi
ja praeitais metais turėjo į- 
plaukų 24,228.78 dol. ir plus' 
1949 metų likutį 5,006.26 dol. 
Tokiu būdu viso: 29,235.04 do}. 
Išlaidų: 24,432.86 dol. Gerada
riai parapijiečiai varpams pa
aukojo: Karalius ir Ona Stučkai 
2,500 dol. ir Pranas Skirmantas 
savo testamente paliko 3,132 
dol.

šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Jonas Bakšys parapijos rei
kalais Amerikos koresponden
tui pareiškė, jog visi parapijie
čiai yra jautrūs ir gerai supran
tą savo vienintelės išeivijoj tau
tinės šventovės - bažnyčios h’ pa
rapijos reikšmę ip todėl jos rei
kalus visokiariopai remia.

Rochesterio lietuvių bendruo
menė yra nedidelė, todėl čia vi
sas katalikiškas ir lietuviškas 
veikimas buriasi apie šv. Jurgio 
parapiją ir jos vadovą kun. klb. 
Joną Bakšį. Kaip visų parapijų 
kunigai labai daug padėjo viso- 
kiariopų pastangų savo išblaš
kytų tautiečių subūrimui Ame
rikon, taip ir čia.-Mes senieji 
parapijiečiai gerai prisimename, 
kaip klb. Jonas Bakšys ne kartą 
su ašaromis akyse savo parapi
jiečius ragino sudaryti tremti
niams darbo ir butų garantijas 
bei remti siuntiniais.

Lietuviškos parapijos buvo ir 
lieka tas didysis ramstis, kuriuo 
remiasi visas tautinis darbas ir 
tautos reikalams rinkimas au
kų.

Kun. klb. J. Bakšys jau 31 me
tus kunigauja, pasipuošęs sidab
ro plaukais. Prisiminęs pirmųjų 
parapijų kūrimo laikus, sako, jog 
pirmieji lietuviai, nors buvo ir 
paprasti žmonės, bet savo para
pijos kūrimo reikalus tiek karš
tai rėmė, kad kitas, neturėda
mas pinigų, skolinos iš kaimyno, 
bet nepasiliko šalia didžiųjų iš
eivijos darbų. Buvę didelių lie
tuviškų kolonijų, bet, dėl kuni
gų stokos nesusikūrus lietuviš
koms parapijoms, ten šiandien 
nesą jokio lietuviško veikimo.

— 1950 metais šv. Jurgio pa
rapijoj gimė 30, mirė 18 ir su
situokė 12 porų.

— Vokietijoj esantiems trem
tiniams darbo ir butų garantijų 
buvo sudaryta daugiau kaip 
500. Pusė iš jų atvyko Roches- 
terin ir gerai įsikūrė, apie 50 
dar turi atvykti. NCWC atstovu 
čia buvo ir tebėra kun. klb. Ja
nas Bakšys.

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo, metu buvo surink
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų reikalams 1,004 dol., nors 
salėje buvo tik apie 250 žmo
nių. St

Aukos Lietuvą! jaisįvįnti jau 
pehiršjjoĮ kypįĮ

Lietuvos Neprįkląusomybės 
šventė buvo iškilmingai paminė
ta vasario 25 d. Rytš iškilmin
gos mišios buvo aukojamos už 
Lietuvos laisvės atgavimą, o po 
pietų Amsterdamo Lietuvių Ko
mitetas surengė šventės pami
nėjimą A.L.C. salėje. Programai 
vadovavo M. Kerbelis. Dr. Vy
tautas Majauskas poetišku žo
džiu priminė Lietuvos laisvės 
dienas ir dabartinę jos kančią 
Meras Burtis Deal pranašingai 
nurodė į Lietuvos prisikėlimą 
artimoje ateityje. Klebonas kun 
J. Raštutis pabrėžė visų lietuviu 
vienybės reikalą. Po šių trumpi 
ugningų kalbų, Irena Petuškai 
tė, Hudson, N. Y., ir Vytautai 
Valaitis padeklamavo, tautiški 
šokių grupė, vadovaujant A. Pa 
niuškienei, pašoko “Malūną” ir 
“Kubilą”, Juozo Olšausko vado
vaujamas šv. Kazimiero choras 
padainavo keletą skambių dainų. 
Svečias operos solistas Ipolitas 
Nauragis buvo pati meninės pro
gramos viršūnė. Visi amsterda- 
miečiai džiaugiasi, turėję pro
gos išgirsti šį pasąulinio garso 
dainininką savo kolonijoje. J. 
Hartvigio ir K. Ralio rūpesčiu 
scena buvo įspūdingai papuošta. 
Kadangi programa buvo skonin
gai sutvarkyta ir užsitęsė tik 2 
vai. 30 min., tai ir daugiau kaip 
500 minėjimo dalyvių, pripil
džiusių salę sausakimšai, labai 
gražiai atsiliepė į kun. Kęstučio 
Balčio ir Antano Valaičio patri- 
jotiškai jaudinančius raginimus 
duoti savo lietuviškos širdies 
auką tautos laisvės reikalams. 
Rinkliavos metu salėjo buvo su
aukota 438 dol. Gi kiekvienas 
tremtinys aukojo bent po 5 dol. 
Iš viso tremtinių sąrašu suau
kota dar 257 dol. Taigi iš viso 
aukų—695 dol. Tuo būdu pervir
šyta nustatytoji 500 dol. kvota, 
šiemet aukų buvo 3 kartus dau
giau kaip pernai. Vietinis

Golgotos kalne aušra teka
Vasario 18-25 d. šv. Petro ir 

Povilo bažnyčioje turėjome lai
mės išgirsti Tėvo J. Žiūraičio, O. 
P. pravestas misijas. Misijų ve
dėjas visus klausytojus ypatin
gai patraukė ne tik minties gi
lumu, bet ir dideliu nuoširdumu 
bei giliai į širdį smingančiu žo
džiu, kuriuo visus ragino prie 
maldos, skelbė sielos ramybę ir 
kėlė prieš akis galutinįjį žmo
gaus tikslą — susijungimą su sa
vo Kūrėju.

Misijų dalyviai Tėvui T. žiū
raičiui labai dėkingi, kad jis taip 
gerai pajautė, ko jo klausytojai 
labiausia reikalingi ir nurodė ke
lius į niekad nenykstančius tur
tus, į sielos ramybę — į tekančią 
Golgotos kalne aušrą.

V. Vytė

Lankysis Brooklyno vaidintojai
Mūsų kolonijoje šį sekmadie

nį, kovo mėn. 11 d., lankosi Lie
tuvos Valstybinės Dramos akto
rius Vit. Žukauskas su savo vai
dintojų grupe iš Brooklyno. Tad 
ir mes turėsime progos pasi
džiaugti tų gabių jaunuolių vai
dinimu ir drauge dalyvauti 50 
metų—auksinio jubiliejaus su
kaktuviniam vaidinime nuo pir
mojo “AMERIKA PIRTYJE” 
vaidinimo. Tai buvo pradžia lie
tuviškojo teatro, kluonuose pra
dėjusio savo veiklą.

Vaidinimas įvyksta 6 vai. vak. 
Parapijos svetainėje. Pelnas sky- 
riamas BALF naudai. Parengi
mą rengia vietinis Elizabeth 
BALF 24 skyrius.
B?

ir Augulio deklamacijomis.
Aukų surinkta per 500 dole

rių. Stambiausias sumas aukojo

HARRISON - KEARNY, N. J.
Prasidės misijos

Dievo Motinos Sopulingos pa
rap. bažnyčioje kovo 11 d. 7:30
vai. vak. prasidės misijos, kurias 
ves pranciškonas Tėvas M. Ste
paitis. Misijos truks visą savai 
tę. Pamaldas bus 9 vai. ryto ir 
7:30 vai. vakaro pamokslai. Už
baiga sekmadienį, kovo 18 d.,

Tel. POPlar 4110
■. ■ “a '• • ’ :

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1118 Mt Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didele, graži* koplyčia, erdvi šalę

Pakeleivingiems suteikiama

'i

— Vasario 24 d. įvyko Liet. 
Operos solist Ant. Dambraus
kaitės koncertas. Gaila, kad jis 
buvo labai trumpu laiku, vos per 
savaitę, solistei atvykus paato
stogauti, suruoštas, tad ir pub
likos nesusirinko tiek, kiek ga
lėjo susirinkti.

— Vasario 25 d. Gesu bažny
čioje įvyko pamaldos už Lietu
vą. Mišias laikė -kun. Vasiliaus
kas, kazimieriečių kapelionas iš 
Newtown, Pa. Pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas. Dalyvavo pa
maldose apie 300 lietuvių, kurie 
bendrai giedojo lietuviškas gies
mes. Solo giedojo solist. Ant. 
Dambrauskaitė.

— Vietos lietuvė p. Styles va
kario 27 d. solist. A. Dambraus
kaitei pagerbti suruošė cocktail 
tarty. Ponia Styles yra solist. 
Polinos Stoškiūtes teta, šiuo me
tu p. Stoškienė atostogauja pas 
savo seserį p. Styles.

— Miami lietuviai savo kvotą 
Laisvės Vajui jau išpildė ir ALT 
pasiuntė $1,000. į

Newark, N. J
Gražiai paminėta šv. Kazimiere 

šventė
Newarko lietuviai kovo 4 d. 

gražiai apminėjo šv. Kazimiero 
dieną. Parapijos bažnyčioje bu
vo atlaikytos šv. mišios, o pc 
pamaldų parap. salėje įvyko mi
nėjimas, kurį atidarė prel. I. 
Kelmelis. Tėvui J. Žiūraičiui, O. 
P., sukalbėjus maldą į šv. Ką- 
zimierą, kuru P. Totoraitis pa
skaitė apie mūsų tautos Globėją 
turiningą paskaitą. Meninę dalį 
išpildė rašytoja K. Grigaitytė- 
Graudušienė, paskaitydama są- 
vo eilėraščių, ir padeklamavęs 
eilėraščių V. Kvedaras.

— Newarko Vyčiai gražiai 
veikia. Susirinkimus daro kas 
mėnesį ir vis plačiau išvysto sa
vo veiklą. Kovo 11 d. visi kuo
pos nariai dalyvaus bendroje ko
munijoje.

— Tremtiniai ruošia didelę pa
vasario šventę. Taip.-pat tikima
si netrukus susiorganizuoti į Pa
saulio Liet. Bendruomenės sky
rių. ' I

------
Novena prie šv. Juozapo 

i1Kovo 11 d., sekmadienį, šv. 
Trejybės parapijoj, bažnyčioje 
prasideda novena prie šv. Juo
zapo. Novena tęsią.9 d., ligi kovo 
19 d., ir bus lietuvių bei anglų 
kalbomis kasdieną., Anglų kalba 
5:15 ir 7 vai. vak., o lietuvių 
kalba 8 vai. vakarė. Novenai va
dovaus ir pamokslus sakys ži
nomas pamokslininkas jėzuitas 
Tėvas Antanas Mėšlis. Visi pa
rapijiečiai kviečiami prie šv. 
Juozapo novenoje gausiai daly
vauti, pasinaudoti teikiamomis 
malonėmis ir prieiti velykinės 
išpažinties, nes yra labai gera 
proga velykinę išpažintį atlikti 
net ir tiems, kurie pas savus, pa
žįstamus kunigus 'nedrįsta eiti.

Gavėnios metu kiekvieną tre
čiadienį 7 vai. vak. ir sekmadie
niais 3 vai. po pietų būna Grau
dūs Verksmai giedami, o penk
tadieniais 7 vai. vakaro einami 
Kryžiaus Keliai. Po Graudžių 
Verksmų ir Kryžiaus Kelių bū
na palaiminimas su šv. Sakra
mentu. Parapijiečiai šias gavė
nios pamaldas, pilnas mistikos 
ir skausmo, turėtų uoliau lanky
ti, ypač jaunimo galėtų būti dau
giau. Tat kviečiame atsilankyti.

Klebonas ir vikarai

— Kovo 2 d. Bayfront parke 
įvyko Tautų Festivalis. Įvairių 
tautybių koncerto pasiklausyti 
susirinko apie 10.000 žmonių, 
kurių tarpe nemaža įr lietuvių. 
Reikia pasidžiaugti, kad lietuvių 
programa buvo viena iš geres
niųjų. Dainavo Steponavičiaus 
vedamas choras, solo oper. so
list. A. Dambrauskaitė ir Stepo
navičius su Navickaite duetą. 
Daugnorienės vedama šokėjų 
grupė taip pat gražiai pasirodė. 
Reikia pabrėžti, kad dainos iš
pildytos labai gražiai. Tik vienas 
kitatautis šalia sėdėjęs, paste
bėjo: — solistės balsas gražus, 
tik reikėjo padainuoti melodingų 
dainų, o ne operų arijų. Pasiro
do, kad šitokiuose koncertuose 
svetimtaučiai nori pažinti liau
dies melodijas. Jie nesupranta 
žodžių, bet gali pasigėrėti melo7 
dijomis. Rengėjai už šią progra
mą nusipelno pagyrimo.

— Miami šįmet aplankė dau
giau kaip 300 lietuvių. Vietinių 
yra taip pat apie pora šimtų as
menų. Turi Lietuvių Piliečių 
Klubą ir ALT skyrių. Lietuviš
kai veiklai turėtų vadovauti 
ALT skyrius, o ne Piliečių Klu
bas, kuriame yra raudonųjų, 
drumsčiančių lietuvišką nuotai
ką. Gražu, kad šiais metais taip 
plačiai nuskambėjo lietuvių var
das Miami padangėje.

Ten buvęs

Bridgeport, Conn
— Lietuvos Nepriklausomy

bes šventė, kurią, surengė vieti
nis ALT skyrius, praėjo labai 
gražiai, šokių nebuvo, nes ga
vėnios laikas, bet kalbos ir daj- 
nų programa buvo gražios, ir 
visi yra patenkinti.

— Dabar visi laukia choro 
metinio koncerto, kuris įvyks 
balandžio 22, (ne 15, kaip buvo 
garsinta). Tad visi turi atsimin
ti balandžio 22, kada čia kon
certuos buvęs Lietuvos operos 
solistas Stasys Liepas. Mūsų ko
lonijoje bus. dar .pirmą kartą, įiis 
dainininkas. Taip pat choras ren
giasi su gražiomis dainomis da
lyvauti. Šiuo kartu į chorą įsto
jo keletas naujų dainininkų, ku
rių, manau, atsiras ir daugiau.

Choras pasirengęs ir Velykų 
šventėms gražiai pagiedoti.

£
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426 Lafayette Street
Newark 5, N. J.

KNYGOS BIČIULIŲ KLUBAS
Lietuviškai knygai pasirodyti 

sąlygos ne savoje tėvynėje yra 
sunkios, bet su visuomenės pa
rama yra nugalimos. JAV, Ang
lijoje, Vokietijoje ir kituose 
kraštuose yra gana populiarūs 
knygos klubai, kurie daug pri
sideda prie knygos išleidimo, jos 
atpiginimo ir populiarinimo.

Tokį klubą — Knygos Bičiu
lių Klubą dabar suorganizavo 
Lietuvių Spaudos Centras Ame
rikoje “Gabija”, kuri iki šiol sėk
mingai vykdė ir tebevykdo lie
tuviškų knygų telkimą ir jų pla
tinimą visame laisvame pašau*- 
lyje.

Knygos Bičiulių Klubo nariais 
kviečiama visa skaitančioji vi
suomenė. Kiekvienas narys, įmo
kėjęs $5.00 mokestį, gauna nau
jų knygų nemažiau kaip už $8.- 
00. Pirmaisiais metais Knygos 
Bičiulių Klubo nariai gauna mū
sų žymiųjų rašytojų naujai išlei
džiamas šias grožinės literatūros 
knygas: Juozas Kruminas ‘Nak
tis viršum širdies”, apysaka (jau 
išleista) ;• Jurgis Savickis “Rau
doni batukai”, rinktinės novel- 
lės; Nelė Mazalaitė “Mėnuo, va
dinamas medaus”, apysaka; 
Jurgis Jankus — apysaka; Liu
das Dovydėnas “Per Klausučių 
ūlytėlę”, apysaka.

Kaip matyti, išleidžiamų kny
gų autoriai yra mūsų visuome
nei žinomi ir skaitomi. Kiekvie
nas jų yra išleidęs po kelias kny
gas, ir tas liudija šių autorių po
puliarumą.

Metinis $5.00 Knygos Bičiulių 
Klubo nario mokestis siunčia
mas šiuo adresu: Gabija,
Union Ave., Brooklyn 11, N. Y

Išnuomojamas vienas apšil- 
domas kambarys su baldais vie- 
nam" asmeniui su pasinaudojimu

— Į Korėjos vandenis atvyko 
Danijos laivas - ligoninė, kuris 
bus jiįngt. Tautų tarnyboje.

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federal)us Stato 

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių (J 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokiu bizniu, didelių 
ir mažų visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant sį patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.

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

V RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
ill Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai S

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Stephen Aromi skis
(Armakauskas)

s
VALANDOS: 
8—10 ryto 
I—2 po pietų

Sventsdieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

S s S

■/?..........

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

—

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE 
Spausdinami įvairūs

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



A M E R K A Kovo 9, 1951

VIETOS ŽINIOS
Apreiškimo Parapija

Religinis koncertas
Verbų sekmadienį, kovo 18 d., 

7:30 vai. vak. Apreiškimo para
pijos bažnyčioj rengiamas reli
ginis koncertas: Duboj "Septy
ni paskutinieji Kristaus žodžiai." 
Šį religinį koncertą išpildys Ap
reiškimo parapijos choras, vado
vaujamas muziko Povilo Sako. 
Vargonais pritars Kauno kon
servatorijos profesorius Jonas- 
Žukas.

— Sekmadienį, kovo 11 d., per 
8 vai. mišias Šv. Vardo draugi
jos nariai eis prie bendros ko
munijos. Visi nariai komuniją 
aukoja už kenčiančią Lietuvą. 
Po mišių bus bendri pusryčiai, 
kurių metu paskaitą skaitys A. 
Bendorius.

Prie šios gražios intencijos 
kviečiami ir kiti vyrai prisidėti 
ir dalyvauti bendroje komunijo
je bei pusryčiuose.

— Vyrų misijos prasidės pir
madienį, kovo 12 d., 7:30 vai. 
vak. Misijoms vadovaus vienuo
lis pranciškonas Tėvas Placidas 
Barisa, OFM.

NEW YORKO LIET. TARYBOS 
VALDYBOS SUSIRINKIMAS
Kovo 16 d. 8 vai. vakaro "A- 

merlkos patalpose, 417 Grane' 
St., Brooklyn, N. Y., šaukiama? 
New, Yorko Lietuvių Tarybos 
valdybos susirinkimas. Bus pa 
darytas apyskaitinis praneši
mas iš Vasario 16 minėjimo b 
svarstoma tolimesnė veikla, Y- 
pač šiuo motu aktualus yre 
Laisvės valaus klausimas, kuria
me Now Yorkui paskirta $5,00C 
kvota, kurią turėtume ne tik iš 
pildyti, bet galėtume ir padvigu
binti, jeigu visomis jėgomis te 
dnrho būtų Imtasi visų New 
Yorko lietuvių bei jų sambūrių, 
kis svarbus ir neatidėliojama.® 
klausimas taip pat susirinkimo 
turės būti pagrindinai apsvarsty
tas. Tad visi Valdybos nariai 
prašomi būtinai šiame svarbia
me susirinkime dalyvauti.

New Yorko Liet. Tarybos 
Valdybos pirm. P. J. Montvila

Angelų Karalienės 
Parapija

— Šv. Kazimiero dieną suma 
buvo atlaikyta prašant šventojo 
Kazimiero užtarimo ir palaimos 
kenčiančiai Lietuvai ir lietu
viams.

šv. Kazimiero stovyla buvo 
pastatyta prie altoriaus už gro
telių ir paskandinti gėlių bei 
žvakių jūroje.

Baniulienė, Sijevičienė ir Jan- 
sonienė surinko aukų sudėtinėms 
mišioms, kurio bus laikomos kas 
mėnesį per ištisus metus įvai
riomis intencijomis už Lietuvą ir 
lietuvius.

Po vakarinių pamaldų parapi
jos salėje skautai surengė šv. 
Kazimiero garbei akademiją, 
kur kun. V. Dabušis skaitė pa
skaitą apie šv. Kazimierą, o 
skautai išpildė meninę progra
mą. Žmonių buvo susirinkę pil
na salė.

— Parapijos misijos prasidės 
Verbų sekmadienį — kovo mėn. 
18 d., o baigsis Didįjį šeštadie
nį.
—J. Ginkus, nuoširdžiai prisidė

jęs prie vakaro surengimo, ku
rio pelnas skiriamas parapijos 
salės pataisymui, tam reikalui 
lapildomai paaukojo 15 dolerių.

— Paskutinių dviejų savaičių 
jūvy mirė šie mūsų parapijie
čiai: Vincas Mikalauskas, Mari- 
'ona Markšaltienė, John Belllng- 
on, Izabelė Makowskienė, Jo
ins Kazlauskas, Jeronimas Na- 
linevlčius Ir Marijona Bencineg- 
na.

LITERATŪROS VAKARAS
Ateinantį sekmadienį, kove 

11 d., Brooklyn©, N. Y., įvyks 
pirmasis šiame mieste lietuvių 
rašytojų literatūros vakaras. Ji
sai bus Am. Liet. Piliečių Klube 
salėjo, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Vakaro dalyviai yra rašytojai 
Nelė Mazalaitė, Kotryna Grigai- 
tytė, O. Audronė - Balčiūnienė, 
Liudas Dovydėnas, Petras Ta
mils, J. Tysliava, Antanas Ri- 
mydis, Stasys Ivošiškis, Stepas 
Zobarskas, Leonardas Žitkevi
čius ir k t.

Lietuviškų dainų programą 
atliks Violetos Pranskienės 
Harmonijos ansamblis ir daini
ninkas Alekas Vasiliauskas.

Mokyklinio amžiaus jaunimui 
įėjimas— nemokamas, o kitiems 
bilietas — 50c.

Vakaro pradžia 4 vai. po pie
tų.

LIET. KAT. DARBININKŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
susirinkimas šaukiamas kovo 
9 d. 8 vai. vakaro “Amerikos” 
patalpose. Bus padaryta vaka
rienės apyskaita ir svarstomi to
limesnės veiklos reikalai.

Visi nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Vaidyba

ŽURNALISTAI ORGANIZUO
JASI , 

f • •“
Kovo 3 d. "Amerikos” redak

cijos patalpose įvyko New Yor
ke gyvenančių liet, tremtinių 
žurnalistų būrelio pasitarimas 
susiorgąnizavimo reikalu. Visi 
susirinkimo dalyviai šiai minčiai 
pritarė ir išrinko organizacinę 
komisiją, kuri artimoj ateityj su
šauks visų New Yorke ir jo apy
linkėj gyvenančių liet, tremt. 
žurnalistų susirinkimą susiorga- 
nizavimo ir tolimesnės veiklos 
klausimams aptarti.

— Maldos Apaštalavimo 
iraugija mūsų parapijos reika- 
'ams paskyrė 75 dol. Pelnas 
'autas iš pereitą sekmadienį su- 
■engto laimėjimų vakaro, kurio 
įrengimui daug pasidarbavo 
Adomavičienė, Butkienė, Balčiū- 
tlenė, Miklaševičienė, Pana- 
ausklenė ir Sijevičienė. Taip 
gat prisidėjo ir Panatauskas.

Ačiū pasidarbavusiems ir taip 
oat tame laimėjimų vakare da- 
'yvavusiems.

— Choristų pastangomis su- 
■engtas Užgavėnių blynų bailus 
iavė 133 dolerius 40 centų pel
no.

Ačiū chorvedžiui ir choris- 
ams, kurie susirinkusius links- 
nino bei valgydino.

— Kovo 11 dieną šv. Vardo 
draugijos nariai eis 9 vai. šv. Mi
dų metu bendrai prie šv. Komu
nijos ir tuoj po tų pamaldų pa
rapijos salėje turės susirinkimą. 
Visi nariai ir parapijos vyrai 
kviečiami dalyvauti.

Tą pačią dieną 4:30 vai. po 
pietų Angelų Karalienės para
pijos salėje bus paskaita iš šv. 
Povilo gyvenimo, paįvairinta fil- 
mos spalvuotais ir garsiniais 
vaizdais, šį kartą bus rodomos 
dvi filmos. Paskaitą skaitys ir 
filmas rodys kun. Vyt. Piktur
na. įėjimo mokestis 20 centų su
augusiam asmeniui, filmos rody
mo išlaidos padengti. Vaikams 
lojimas nemokanamas. Visi kvie
čiami dalyvauti.

SUSIORGANIZAVO LIET. 
TREMT. DANTŲ GYDYTOJAI

Vasario 17 d. įvyko pirmasis 
New Yorke-Brooklyne ir jų a- 
pylinkėj gyvenančių lietuvių 
tremt. dantų gydytojų susirinki
mas, į kurį atsilankė 20 dantų 
gydytojų.

Iniciatorių vardu susirinkimą 
atidarė ir tarė pasveikinimo žo
dį Dr. E. Liatukienė, kuri primi
nė, jog dalis liet, tremt. dantų 
gydytojų jau dirba savo profesi
nį darbą. Susirinkimui pritarus, 
prezidiuman buvo pakviesta 
pirm. Dr. J. Sniečkienė, sekr. Dr. 
A.1 Radzivanlenė. Dr. M. Kregž- 
dienė padarė išsamų pranešimą 
apie susidariusią New Yorke vi
st) tremtinių dantų gydytojų 1- 
niciatorių grupę, kuri daro žy
gių išsikovoti palengvinimų 
darbui savo profesijoj. Susirin
kusieji tam pritarė ir nutarė 
prie tos grupės prisidėti.

Susirinkimas nutarė New 
Yorke įsteigti Liet. Tremt. Dan
tų Gydytojų Draugiją ir išsirin
ko valdybą, kuri taip pasiskirs
tė pareigomis: pirm. Dr. E. Lia
tukienė, vlceplrm. Dr. M. Kregž- 
dlenė ir sekr. Dr. St. Blntaklenč.

Norintieji J draugiją įstoti 
prašomi savo adresus pranešti 
draugijos sekr. Dr. S. Batakie
nei šiuo adresu: 91 Hanson Pl„ 
Brooklyn, N. Y.

LABAI SVARBU VISIEMS 
MOKYTOJAMS

1951 metų kovo 10 d., šešta
dienį, 16 vai. Brooklyne, Apreiš
kimo parapijos salėje, šaukiamas 
mokytojų ir jaunimo vadovų, 
gyvenančių New Yorke, susirin
kimas, kuriame bus aptarti ak
tualūs auklėtojų reikalai.

Asmeniški pakvietimai nebus 
siuntinėjami, nes ne visų adre
su turi Tremtinių Draugija. 
Kviečiami dalyvauti visi moky
tojai. Tai bus pirma tokia pro
ga susiburti ir apsvarstyti savus 
reikalus.

New Yorko Lietuvių 
Tremtinių Draugija

PADĖKA
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Dėkodamas už ankstesnį pa
minėjimą Jūsų laikrašty man 
susirgus, prašau Tamstos neat
sisakyti šia proga patalpinti šį 
mano viešą padėkos laišką. 
. Mano sveikatai staiga rimtai 
pašlijus, buvau reikalingas sku
bios mediciniškos pagalbos.

Dar pilnai nenujausdamas sa
vo sveikatos būklės, pagal susi
tarimą sausio 7 d. dainavau jū
sų laikraščio parengime.

Po koncertinės dalies mane 
aplankė man iki tol nepažįstami 
gydytojai, Dr. Ged. Grinevičius 
r Dr. Jonas Karvelis, kurie pa
kvietė atsilankyti pas juos am
bulatorijoj, Ambulatorijoje pa
tikrinę, paguldė mane Šv. Mari
jos ligoninėn gydymui. Po 4 sa
vaičių stropaus ir moderniškiau- 
sio tyrimo bei gydymo, buvau 
operuotas, o dar po 2 savaičių 
pagydytas išėjau iš ligoninės.

Už nepaprastą rūpestingumą, 
medicinišką akciją, jaukią prie
žiūrą, globą ir tą ypatingą dva- 
nę šilimą, kurią kasdieną jutau 
iš jų pusės, kol buvau ligoninė
je, kilniaširdžiams tautiečiams 
gyd. Dr. Gediminui Grinevičiui 
ir Dr. Jonui Karveliui ilgam, il
gam palieku skolingas.

Mano tauriems bičiuliams p. 
Al. Kavecklenei, Kazimierui 
Kriaučiūnui ir Albertui Vasi
liauskui iš visos širdies dėkoju 
už sušelpimą savo krauju, kuris 
buvo lemtingas gydymo eigoje.

Nuoširdus ačiū maloniam 
kun. Vyt. Pikturnai už dvasines 
paslaugas.

Jaudinančiu susirūpinimu se
kusius mano sveikatos stovį ir 
aktingai padėjusius man Dr. 
Marijai ir akt. Vit. Žukauskams, 
Marijai Vitkauskienei, L. ir J. 
Merkeliams esu labai dėkingas.

Už lankymą ir užuojautą ačiū 
mano mokiniams.

Ačiū visiems lankytojams, a- 
čiū visiems už pareikštą užuo
jautą asmeniškai ir laiškais.

Jums visiems lėkingas
Jūsų t Vladas Ivanauskas

INCOME TAX
Federal ir State pajamų mokesčių 

raportų paruošimo, blankų tinkamu
mo 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

8658 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

Išnuomojami du atskiri apšil
domi kambariai su virtuvo.

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

“AITVARAI" SKRAIDO
Pereitą sekmadienį “Aitvarų" 

kvartetas, vad. Alekso Mrozins- 
ko, ir dramos akt. humoristas 
Vitalis Žukauskas 
Waterbury, Conn.

Koncertas visais 
oavyko labai gerai
buvo nepaprastai patenkinta.

Šis judrus kolektyvas vertėtų 
kviestis ir į kitas kolonijas pra
skaidrinti kasdienybei.

koncertavo

atžvilgiais 
ir publika

^KRKHMMKMMKKHKMMMMMKnKMMRMMHKMWRttSUtMtUtKMHMMRRHIUUUUlIt*

* nnr.nnn, ‘ i

ATEITININKAI MINĖJO 
SAVO SUKAKTĮ

Lietuvos Globėjo šv. Kazimie
ro dieną, kovo 4 d., New Yorko 
ateitininkai paminėjo Ateitinin- 
kijos sąjūdžio 40 metų sukaktį.

Sukakties minėjimo pamaldos 
buvo 11 vai. Apreiškimo parap. 
bažnyčioje, o 4 vai. po pietų tos 
pat parapijos salėje įvyko iškil
mingas sukakties minėjimo po
sėdis. Dalyvaujant mokslei
viams, studentams ir sendrau
giams ateitininkams bei sve
čiams, posėdžio pradžioj susi
kaupimo minute buvo pagerbti 
už Lietuvos laisvę žuvę ateiti
ninkai, o po to įvyko iškilmin
gas kandidatų moksleivių ir stu
dentų priėmimas tikraisiais 
Ateitininkų Moksleivių ir Stu
dentų Sąjungos nariais.

šventei pritaikintą paskaitą a- 
pie pasaulėžiūrą ir jos reikšmę 
skaitė iš Bostono atvykęs “Dar
bininko” redaktorius prof. S. 
Sužiedėlis.

Iškilmės buvo baigtos menine 
dalimi, kurią išpildė ateitininkai 
sendraugiai poetai K. Graigai- 
tytė - Graudušienė ir L. Žitkevi
čius bei studentai ateitininkai.

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais 'kambarinis, nebrangūs, 
gerose vletosB Ir prie gero susisieki
mo. i

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 |- 
plaukes, arti1 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 žemes prie gerinusio Jericho 

Turnpike kelio — $3,000.

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

Tel. GLenmore 0-7285

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
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.

Reikalingas angliškai kalban
tis namo prižiūrėtojas. Duoda
mas butas, mėnesinis atlygini
mas $140. Skambinti: Great 
Neck 2-1465 arba kreiptis: 
140 Station Road, Louis Gut- 
stein, Great Neck, N. Y. (10)

BTurr 2-1454

F. GRAŽYS Ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš
lyginimą, plaeteriavima, šaligat
vių eementavimą ir Irt. darbu*.

{«> MAUJEK 8T„
BROOKLYN S, N. Y.

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
8(11 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

REpublic 9-1506

DAvenjx>rt 6-0259
RALPH K R U C 11

VOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Stephen B redes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
Tol. EVergreen 7-0894

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York

Ofiso Tel.
WO 2-3497

Telefonai:

Namų Tel
NE 9-568(

KAS NORI PIRKTI
namą ir morgičius. Namas 
dviem šeimom, 54-24 69 Lane, 
Maspeth, N. Y. Morgičiai $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

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

LIET. TREMTINIU DRAUGIJA RENGIA
BROLIŲ MOTUZŲ-BELECKŲ

LIETUVOS SPALVOTŲ FILMŲ

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

North 5th St. ir Havemeyer St.
Pelnas skiriamas Lietuvių Gimnazijai Diepholze, Vokietijoje, 

t 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

Išnuomuojami du šviesūs 
kambariai su virtuve. 339 Wil-__ 
son Ave., Brooklyn 21, N. Y. filmos skelbė žiauraus okupanto žudymus ir kankinimus, kurie 

(10) privertė mus palikti savo tėvynę ir gyventi varge ir skurde.

I , 1 •

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1 

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

Tel. EVergreen 4-9293

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

Z U P P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

| Phone STagg 2-3108
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JERSEY PORK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

DldžIauHliis paslrlnklniM vlhoklon iiičnoh
LIETUVIŠKOS DEAROS — SKANUS SKILANDŽIAI

Prašome atsilankyti ir pasitikrinti.

Į LIETUVIŲ UŽEIGA
ij MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS
• • 'Uk tams

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

Tel. GL. 2-8589
III Savininkai: FRANK MILAS
IHI JOHN L. RIMŠA

JEI NORITE VAŽIUOTI
—i kitą miestą, į naują butą, 

_AjDLA i kurortą, į stotį ir t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi- 

’ • V giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.Skambinti CYpress 9-7879

Biuras veikia nuo 6 v. ryto iki 10 vak. 7 dienas per savaitę.
TRANSPORTATION BUREAU

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

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

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiai 

išmokėjimui
g Siūlo Geriausių Firmų

R E F R I G E R A T O R I U S
S • GENERAL ELECTRIC • FRIGID  AIRE
į • WESTINGHOUSE • PHILCO
| TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
I RADIO APARATŲ
I TELEVIZIJOS APARATŲ
1 SKALBIMO MAŠINŲ H
g Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, j I
X «ad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. Į ;

Atsilankę, reikalaukite pasimatyU su lietuviu atstovu
g JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .... •
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Baltijos gintai! 
darni “Kalingi! 
binatij". Sūrini! 
moj eilėj perdi! 
rūgštį, gintaro I 
to, nuo to laiku 
vo generolams d 
kaklo gintaro j 
tuose gintaras 
dele brangenyb 
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specialistus. Til 
rado nė vieno, 
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