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VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

• Vak. Vokietijos kancl. Ade
nauer prancūzų vyriausybei pra
nešė, kati jo vyriausybė pasiruo
šusi artimiausiomis dienomis

Entered as second-class matter February 16 1948, a- uie port METAI XVII PENKTADIENIS KOVO - MARCH 16.1951 
office at Brooklyn, New York, under the Act of Mareli 3, 1879 ' Nr. 11 (960) Kaina 10c.

pasirašyti Schumann plan:), ku
riuos sujungiama Vakarų Vals
tybių sunkioji pramonė.

Komunistai pašalino arkiv. J. Beraną TITO ĮSPĖJA GYVENTOJUS Į 
DĖL GALIMO JUGOSLAVIJOS

PUOLIMO . Iš Korėjos fronto ITALUOS PARTIZANAI
PRIEŠ KOMUNISTU&

Jo pareigos perduotos komunistų paskirtam “pozityviai komu- 
kunigui.
torius, bet kaip mokslo žmogus, 
garso mokslo pasauly įgijęs pro
fesoriaudamas Pragos universi
tete. Nacių okupacijos laikais jis 
buvo suimtas ii- laikomas Da
chau koncentracijos stovykloje 
ir tik 1945 m. amerikiečių išlais
vintas. Prez. Benešąs jį buvo 
apdovanojęs aukščiausiu Čeko
slovakijos ordenu Karo Kry
žium. Po to jis buvo paskirtas 
mirusio arkiv. Kasparo įpėdiniu.

Arkiv. Beranas pasižymėjo 
tvirtu charakteriu ii’ ištikimybe 
Bažnyčiai. 1949 m. Strahov vie
nuolyno bažnyčioje tikintiesiems 
jis pareiškė: “Aš jums prisiekiu, 
kad nesuderinamų su Bažnyčios 
mokslu sutarčių nepasirašysiu.” 
To jis ii’ laikėsi, nors numatė, 
kas jo laukia. Todėl iš anksto, 
kaip ir kard. Mindszenty, jis yra 
katalikus įspėjęs: “Jei išgirsite, 
kad aš prisipažinęs kaltas esąs, 
netikėkite.”

nizmui nuteisiteikusiam
Komunistinė Čekoslovakijos 

vyriausybė, kuri pasisavino tei
sę, kad klasto visi Kat. Bažny
čioje paskyrimai būtų tik su jos 
patvirtinimu vykdomi, pranešė, 
jog ji pašalinusi iš pareigų Če
koslovakijos Kat. Bažnyčios pri
mą arkiv. J. Beraną, o jo vie
ton paskyrusi “patriotiškai ir de
mokratiškai” nusiteikusį kunigą 
Stehlik, kuris ligi šiol buvo vie
nos Pragos priemiesčio parapi
jos klebonas. Ar kun. Stehlik y- 
ra atkritėlis nuo Bažnyčios, ar 
tik komunistinio teroro auka, 
kaip ir vysk. Beranas, kol kas 
žinių nėra, nors komunistinės 
vyriausybės pranešime jam ne
sigailima komplimentų, kad jis 
“nuo pradžios komunistiniam 
režimui buvęs pozityviai nusitei
kęs.” '■

Arkiv. J. Beranas yra ištrem
tas iš Pragos ir nubaustas pini
gine bauda. Kokio dydžio ta 
bauda, nebuvo pranešta.

Ištremtasis arkivyskupas jau 
nuo 1949 m. buvo laikomas na
mų arešte ir su tikinčiaisiais su
sisiekė tik su ganytojiškais laiš
kais. Bet nuo š. m. vasario mė
nesio ir tų laiškų daugiau nebe- j 
pasirodė. Dabar, išrodo, komu
nistai ryžosi galutinai pašalinti 
sau iš kelio arkiv. J. Beraną, 
kaip Vengrijoj pasielgė su kąrd. 
J. Mindszenty. Galimas dalykas,; 
kad jie vėl bandys sudalyti pro-' 
pogandinę bylą su tariamais ar-1 
kivyskupo prisipažinimais, kad 
jis “tarnavęs Vakarų agreso
riams”. '1 v

Arkiv. Beranas yra gimęs 
smulkių ūkininkų šeimoj 1888 
m. Pilzene ir 1911 m. Romoje į- 
švęstas į kunigus. Jis yra žino
mas ne kaip politikas ai- agita-

PREZ. TRUMANAS PASIRAŠĖ 
LAIVYNO STATYBOS

PROGRAMA
Prezidentas Tramanas pasi

rašė 2.500.000.000 dolerių su
mai karo laivyno statybos prog
ramą. Tarp kitų laivų šioje pro
gramoje numatyta ir statyba 
57.000 tonų lėktuvnešio, nuo ku
rio galės kilti lėktuvai su atomi
nėmis bombomis.

Pasienyje Sovietai telkia kariuo
menę ir vykdo karinius pasi

ruošimus
Tito vyriausybė išleido “Bal

tąją Knygą”, kurioje protestuo- 
jama pireš svetimų karinių pa
jėgų telkimą Jugoslavijos pasie
nyje ii’ įspėjami krašto gyvento
jai, kad būtų pasiruošę atremti 
galimą invaziją. Knygoje nuro
doma, kad Jugoslavijos pasieny
je daromos spygliuotų vielų už
tvaros, dėstomos minos, kasa
mi apkasai, įraošiami kulkosvai
džių lizdai bei statomi stebėji
mo bokštai. Taip pat yra suvar
žytas pasienio judėjimas, civiliai 
gyventojai iškraustomi ii- stato
mi kariniai barakai bei įraošia
mi sandėliai, o taip pat sutrauk
tos pasieny ir stambios karinės 
pajėgos.

Spaudos konferencijoj į klau- 
mą, ai- šiais metais Jugoslavijos 
vyriausybė laukia Sovietų arba 
jų satelitų puolimo, užs. reik, 
viceministeris J. Nevjoda atsa
kė, jog jų vyriausybė nesiima 
pranašauti, bet turimi dokumen
tai rodą, kad tam Jugoslavija 
turi būti pasiraošusi. Kitų šalti
nių žiniomis, Sovietų ar jų sa
telitų invazijos į Jugoslaviją lau
kiama apie birželio mėnesį. Kaip 
tvirtinama, puolimas numatomas 
per Austriją į Triestą, siekiant 
sukliudyti Vaėarams teikti Tito 
pagalbą.

Paskutinėmis1 dienomis, po ga
na atkaklių kovų, komunistai 
staiga visu frontu pradėjo be 
pasipriešinimo trauktis. Jungt. 
Tautų pajėgos* kai kuriuose 
fronto ruožuose ! yra priėjusios 
tik per 22 mylias, nuo 38 parale
lės. Priežastis to-traukimosi kol 
kas neaiški. Spėjama, jog jie no
ri užimti naują gynimosi liniją. 
Taip pat laikoma’galimu dalyku, 
kad jie gali bandyti sutelkti už
nugary didesnes pajėgas naujam 
puolimui. Pastarosiomis dieno
mis jie turėjo labai didelių nuo
stolių — šešių diėnų būvy nete
ko užmuštais, sukeistais ir pate
kusiais į nelaisvė 35.657 vyrų, 
kas sudaro daugiau kaip ketu
rias divizijas. Nuo sausio 25 d. 
J.T. pajėgų ofenzyvos pradžios 
bendri komunistę nuostoliai sie
kia 171,017 vyrų. Amerikiečių 
nuostoliai ligi kovo 1 d. siekė 
8.612 užmuštų ir; 42.063 sužeis
tų bei dingusių be žinios.

Korėjos taikus klausimu kol 
kas nėra jokios pažangos. Komu
nistinės Kinijos užs. reikalų vice- 
ministeris, dalyvaudamas Ber
lyne vad. taikos kongrese, pa
reiškė, kad Jungt. Tautų rezo
liucija, pasmerkusi už agresijų 
komunistinę Kiniją, esanti “už
trenkusi duris deryboms”. Iš to 
sprendžiama, kad komunistai 
dar ir toliau nori bandyti Korė
joj savo tikslų siekti ginklu.

NAUJOS PRIEMONĖS PRIEŠ 
VĖŽĮ

Kalifornijos univei-siteto bio
chemijos profesorius Dr. D. M. 
Greenbergas ir jo bendradarbis 
Dr. E. M. Gal paskelbė, kad 
jiems pavykę pagaminti vaistą, 
kuris, bandant su gyvuliais, su
lėtinęs vėžio ligos eigą. Šis nau
jas vaistas, pavadintas Malono- 
nitrill, artimu laiku būsiąs iš
bandytas ir žmonių gydyme.

KINIJOJ VYKDOMOS MASINES
- ŽUDYNES. ■

Italijos partizanų kovose pra
ėjusio karo metu pagarsėjęs P 
Ferraro ir 150 kitų komunisti
nės buvusių partizanų sąjungos 
narių išstojo iš komunistų par
tijos ir prisijungė prie antikomu 
nistinės buvusių partizanų są 
jungos. 1943 m. už savo pasižy
mėjimą, vadovaujant partizanų 
daliniams, Ferraro buvo apdo
vanotas aukščiausiu Italijos ka
ro žymesniu — aukso medaliu

• Senato gynybos ir tarptau
tinių santykių komisijos prita
rė prez. Trumano planui papil
domai pasiųsti į Europą keturias 
divizijas, bet dėl ateities pasiliko 
kiekvienu atveju dėl kariuome- 
iės siuntimo į užsienį sau auto
rizacijos teisę.

IEŠKO PRIEKABIŲ GYVEN
TOJAMS Į KUMETYNUS 

SUVARYTI
Sovietams sujungus Latvijos 

4100 smulkesniųjų kolchozų į 
1908 didžiuosius kolchozus, da
bar jie užsimoję įvykint ir kitą 
savo “svajonę” — nugriauti 
ligšiolines kaimų sodybas ir su
varyti visus kaimų gyventojus į 
tų naujųjįj dvarų kumetynus. 
Sovietinės Latvijos “ministerių 
tarybos” narė drauge Filiuškina 
“Izvestijose” rašo, kad kolchozų 
padidinimas ūkininkams suda
ręs tik galimybę rūpintis savo 
privačiais daržais ir net gi savo 
privatiems reikalams panaudoti 
kolchozinių dvarų diįvas, nes 
nesą galima vykdyti tokios 
griežtos priežiūros, kaip anks
čiau. Šis “skundimasis” ii’ kaimų 
gyventojų puolimas yra iš tikro 
tik vanduo ant Sovietų žemės 
ūkio ministerio Kruščevo malū
no. Kruščevas, kaip žinome, 
“Pravdoje” jau nurodė, kad visi 
kaimai turį būti nugriauti ir 
pastatyti “agromiestai.”

KALINGRADO GINTARO 
KOMBINATAS”

Nacionalistinė Kinijos vyriau
sybė kreipėsi į Jungt. Tautas, 
kad jos pasmerktų Kinijoj ko
munistų vykdomą masinį žmo
nių žudymą ir imtųsi priemonių 
jam sulaikyti. Rašte nurodoma,! 
kad Kinijos komunistai yra nu
matę dar prieš trečiojo pasauli
nio karo pradžią sunaikinti 25.- 
000.000 kinų, kuinuos ji laiko 
sau nepalankiais ir pavojingais 
karo atveju. 1.000.000 tų nepa
lankumu komunistiniam reži
mui įtariamų asmenų esą jau 
nužudyta. Taip pat. pranešama, 
kad Kinijos komunistai esą su
darę planą su Sovietų pagalba 
nuspausti Kinijos gyventojų 
skaičių ligi 450.000.000. Tuo bū
du jie tikisi nusikratyti nepa
lankaus elemento ir to gyvento
jų pertekliaus, kuris, jų many
mu, yra kliūtis aprūpinti gyven
tojus būtiniausiais reikmenimis. 
Tas gyventojų sumažinimas nu
matomas ne tik žudymu, bet 
taip pat deportacijom į Sovietų 
Sąjungą bei jos satelitų kraštus 
Europoje, kur kinai darbininkai 
numatomi panaudoti kasyklų ir 
kitiems pramonės darbams. 
Kaip žinome, tas planas jau vyk
domas, ir pirmieji kinų trans
portai jau yra pasiekę Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir kitų Sovietų 

i satelitinių kraštų pramonės sri- 
I tis. Kaip pranešama, tas Kini
jos gyventojų skaičiaus nuspau-

dimas'gali pasiekti ligi 150 mi
lijonų asmenų. Per kiek metų 
tai manoma įvykinti, kol kas 
nėra žinių.

PLANAVŲ NUŽUDYTI 
STALINA

Žiniomis iš Vienos, čia esąs 
susektas sąmokslas, kuriame da
lyvavę šimtai Sovietų karininkų 
ir kareivių. Sąmokslininkų tiks
las buvęs nužudyti Staliną.

Spėjama, kad tai gali būti su
sekta viena grupė žinomos re
zistencinės Sovietų karių orga
nizacijos NTS narių, ši oi’gani- 
zacija savo veiklą vis labiau ple
čia. šiomis dienomis jau ii- Vak. 
Europoje girdimas jų slaptas 
siųstuvas, pasivadinęs Laisvasis 
Rusų Radijas, kuris ragina Ru
sijos gyventojus sukilti prieš 
komunistinę valdžią.

SKELBIA NEBUVUSIO
KONGRESO MANIFESTĄ

Vakarų Vokietijos komunistų 
partija paskelbė manifestą, ku
riame ragina visus vokiečius ko
voti prieš Vakarų Vokietijos ap
ginklavimą ir neįkąlauja, kad 
“visi tie, kas aklingai apginkla
vimą remia, būtų paskelbti karo 
nusikaltėliais.” Tasai manifes
tas esąs tariamai vienu balsu 
priimtas Muenchepe įvykusiame 
komunistų partijos kongrese, 
kuriame dalyvavę 1148 atsto
vai. Bet iš tikro-tokio kongreso 
nėra buvę. Jis atidėtas nenuma
tytam laikui. Dar nespėję laik
raščiuose to manifesto pamatyti 
Muencheno komunistų partijos 
pareigūnai tai taip pat patvirti
no. Tarp jų net ir Bavarijos ko
munistų pirmininkas H. Schir
mer.

— Čekoslovakijoj prasidėjo 
plataus masto valstybės tarnau
tojų valymas. Tik švietimo ir 
užsienių prekybos ministerijose 
atleista iš pareigų 250 tarnauto
jų, pradedant nuo skyrių vedėjų 
ir baigiant mašinininkėmis.

— Nuo širdies smūgio mirė 
Japonijos parlamento pirm. Ki- 
juro Shidekara. Jis buvo pirma
sis pokarinis Japonijos ministe
ris pirmininkas ir žinomas kaip 
japonų militaristų priešas.

TARP ODERIO IR ELBĖS — 
28 SOVIETŲ DIVIZIJOS

Vakarų Berlyno spauda pra
neša, kad šiuo metu Rytų Vo
kietijoje yra 28 Sovietų divizi
jos, kuriose yra 620.000 karių. 
Šios žinios esą iš Sovietų Kont
rolės Vokietijai komisijos. Be to, 
čia Sovietai turi devynias avia
cijos grapes su 860 lėktuvų. 
Tarp tų 28 divizijų esą 11 šar
vuočių, 14 motorizuotų pėstinin
kų, 1 parašiutininkų ir 2 pilnai 
motorizuotos ir moderniškiau
siai apginkluotos elitinės divizi
jos. Tarp esamų 860 lėktuvų e- 
są 340 sprausminių ir 280 bom
bonešių.

• Izraelio užs. reik, ministeris 
Moshe Sharett parlamentui pra
nešė, kad Izraelis už nacių val
dymo laikais konfiskuotą ir iš
plėštą žydų turtą reikalauja iš 
Vokietijos 1.5Q0.000.000 dolerių 
nuostolių atlyginimo.

• Vietoj nužudyto min. pirm. 
A. Razmara nauju Irano min. 
pirmininku paskirta buvęs Ira
no atstovas Vašingtone Hussein 
Ala.

• Norvegijos parlamentas pri
tarė Norvegijos įstojimui į gen. 
Eisenhowerio armiją.

VLIKas “Lietuvos rezistencijos 
santarvės” klausimu

— Belgų parlamentas priėmė 
įstatymą, kuriuo karo tarnybos 
laikas nuo 12 mėnesių prailgina
mas ligi 24 mėnesių.

— Pijus XII privačioj audien
cijoj priėmė JAV Viduržemio 
laivyno vadą admirorą F. P.] 
Sherman su žmona.

KAS REIKALINGA PRIEŠLĖKTUVINĖJ

— Anglija pirmoji priėmė 
Europos Tarybos paruoštą žmo
gaus teisių konvenciją. Bet kad 
ji galėtų pradėti veikti, reikia, 
kad ją priimtų bent dešimt iš 
dabar esančių penkiolikos Euro
pos Tarybos narių. Europos Ta
ryba yra neoficalius 15 Vakarų 
Europos valstybių parlamentas.

Fukien provincijoj šiais me
tais komunistų valdžia jau išžu
džius! 20.000 asmenų ir daugiau 
kaip 40.000 sukišusi į kalėjimus. 
Nuo sausio pradžios Kinijoj ko
munistai jau nužudę 210.000 as
menų.

POSĖDŽIAVO SOVIETŲ PARLA
MENTAS

žiniomis iš Karaliaučiaus, So
vietai plačiai pradėjo vystyti 
Baltijos gintaro pramonę, įkur
dami ‘Kalingrado gintaro kom
binatą”. Surinktas gintaras pir
moj eilėj perdirbamas i gintaro 
rūgštį, gintaro aliejų ir laką. Be 
to, nuo to laiko, kai Stalinas sa
vo generolams pradėjo kabint ant 
kaklo gintaro grandines, Sovie
tuose gintaras yra pasidaręs di
dele brangenybe. Bet gintaro 
pramonei Sovietai trūksta paty
rusių darbininkų. Todėl jau ke
liais atvejais, siūlydami didelius 
atlyginimus, Sovietai bandė pri
sivilioti į Vakarų Vokietiją pa
sitraukusius gintaro pramonės 
specialistus. Tik ligi šiol neatsi
rado nė vieno, kuris jų pasiūly
mą būtų priėmęs.

SOVIETŲ ATRAMOS PUNK
TAI ESTUOJ

Paskutinėmis pabėgėlių iš Es
tijos žiniomis, Sovietai visu kraš
to pajūriu yra pastatę eilę kari
nių įtvirtinimų ir karo laivynp 
atramos punktų, šie visi įrengi
mai sudaro dalį Sovietų karinių 
įrengimų linijos, kuri nuo Suo
mijos sienos siekia ligi Vokietijos 
visu Baltijos pakraščiu. Tie į- 
tvirtinimai jau 1950 m. buvo be
veik baigti. Ypač stambūs So
vietų karo laivyno atramos 
punktai yra įrengti Taline ir 
Paldiski. Savo dabartine reiškmė 
jie jau pralenkia net Leningra
do laivyno bazę. Paldiski yra 
povandeninų laivų baze. Jame 
taip pat yra ir Sovietų karo lai
vyno operacijų štabo būstinė.

Stalinas buvo penketai dienų 
sušaukęs į Maskvą vadinamą 
Sovietų Aukščiausiąją Tarybą. 
Jos iš anksto paruoštoj darbų 
tvarkoj buvo numatyta naujo 
biudžeto ir “taikai saugoti įsta
tymo” priėmimas, rinkimas 
aukščiausio teismo narių ir pa
tvirtinimas nuo paskutinio posė
džiavimo prezidiumo išleistų į- 
statymų.

“Taikai saugoti įstatymas” 
anksčiau išleistas Sovietų sateli- 
paraoštas panašus į tą, kuris jau 
tų kraštuose ir kuriuo numato
ma mirties bausmė vadinamiems 
karo kurstytojams.

Svarbiausias to “parlamento” 
darbų punktas buvo pakėlimas 
rankų už Kremliaus paruoštą 
biudžetą, kuriame numatyta tie
sioginių karo reikalams išlaidų 
96.400.000.000 rublių — 17.000.- 
000.000 daugiau, kaip praėju
siais metais. Skaitant doleriais 
tai sudarytų apie 24.100.000.- 
000. Bendra budžeto suma siekia 
451.000.000.000 rublių, kurių 
21,3% skirta karo reikalams, 
šalia tų tiesioginių karo išlaidų 
(armijai, laivynui ir aviacijai) 
didelės sumos paskirtos kitiems ■r

karui svarbiems tikslams —ka
ro pramonei, šnipinėjimui ir t.t. 
Taigi benda karinių išlaidų su
ma numatyta labai didelė, iš ko 
matyti, jog Sovietai užsimoję 
plačiai ginklavimosi programai. 
Ypač tos programos apimtis iš
ryškėja turint galvoj, kad jai 
vykdyti naudojamas labai mažai 
išlaidų reikalaujantis vergų dar
bas, o karo pramonei žaliavos 
beveik dykai paimamos iš sate
litinių kraštų.

— Susilpnėjus sveikatai, pa
sitraukė iš savo pareigų Anglų 
užs. reik. min. E. Bevinas. Jo 
vietą užėmė H. Morrisonas. Mi
nisteris pirm. C. Attlee parla
mente pareiškė, kad ir užs. rei
kalų ministeriui pasikeitus Ang
lijos užsienio politika laikysis 
ligšiolinės linijos.

— Visoje Ukrainoje smarkiai 
išplitę pogrindžių veikėjų atsi
šaukimai “Mirtis Stalinui”. 
Tuos atsišaukimus gavo ir kai 
kurie Amerikoje gyveną ukrai
niečiai.

— Korėjos kare pradėta var
toti radijo kontroliuojamos 
bombos.

Kalbėdamas apie būtiniausius1 ninę juostelę ii’ mažas žirklutes, 
reikmenis atominio puolimo au- Į prieš tai sterilizuotus, verdant 
koms, Arthur W. Walander, 
New Yorko Miesto Civilinės Gy
nybos Direktorius, pasakė.

“Rūpestingas pasiruošimas 
dabai’, kiekvienam sumažins pa
vojų galimos nelaimės atveju. 
Melskimės, kad to niekad nesu
lauktume, bet pasiruošimas yra 
geriausia mūsų pačių, mūsų šei
mų ir mūsų miesto apsauga.”

Jis patarė, kad kiekvienoje 
slėptuvei skirtoje vietoje turėtų 
būti pirmosios pagalbos dėžutė 
kiekvienai penkių asmenų gru
pei, susidedanti iš šių daiktų:— 
i) tvarstis (bandažas): 3 inčių 
ir 4 inčų pločio merlės; 2) lim
pančios juostelės: vieno ir dvie
jų inčų ritinukai; 3) pakelis 
(basswood) draožlių lūžimams; 
4) lį4: svaro minkštos drobės 
ritinys; 5) žirklės; 6) amoniako; 
7) pipetė ir ricinos ar minerali
nio aliejaus akims; turi būt ste
rilūs; 8) druskos ir sodos bikar
bonato; naudojamas psichinio 
sukrėtimo atveju šiaip: šaukšte
lis draskos ir % šaukštelio bi
karbonato į litro vandens. 
Gerti kaip galima daugiau. 9) 
aspirino; 10) prožektorių ir at
skirų baterijų; 11) segtukų; 12) 
keletą gabalų nafta arba lava 
muilo pašalinti iš kūno galimai 
radijacijai. 5 inčų pločio merle 
naudotina pinnai pagalbai nuo 
nudegimo.'Nudegintų vietų ne-

■ tepti tepalais. Naudoti tik sausą 
merlę.

“Priartina, kad asmenys, rei-
■ kalingi specialių vaistų, pav. 
1 cukraus ar širdies liga sergan- 
’ tieji, laikytų reikalingus vaistus
■ paruošę ir oro pavojaus atveju 
• pasiimtų juos į slėptuvę. Nėš-
■ čios moterys taip pat turėtų pa-
■ ruošti maišą ai’ dėžę su svar- 
! blausiais reikmenimis. Siūloma

paruošti šiuos reikmenis: 1)
■ keletą senų rankšluosčių ir pa

klodžių, 2) didelį minkštos dro-
; bes ritinį, 3) šilkinę ai’ medvil-

20 minutų., suvyniotus į merlę 
ir užlipdytus voke, 4) antisepti
nio muilo, lava arba nafta mui
lo, mažų antklodžių ir drabužė
lių vaikui 48 valandoms, šias in
strukcijas patartina išsikirpti 
pasilaikyti.

į pasiteiravimus, ar VLIKui 
yra žinoma naujai steigiama or
ganizacija “Lietuvos rezistenci
jos santarvė” (LRS), ar ji yra 
kuriama VLIKui pritariant ir 
kas ją kuria, ELTA yra įgalio
ta paaiškinti:

1. Taip, apie "Lietuvos rezis
tencijos santarvę”- VLIKas turi 
žinių. Bet jos steigėjai dėl tos 
organizacijos nėra nei taręsi su 
VLIKu, nei jo informavę.

2. “Lietuvos rezistencijos san
tarvės” steigėjų tarpe yra dau
gelis tų pačių asmenų, kurie 
anksčiau buvo organizavę VL- 
AK injbBPS delegatūras.

3. Bet kurią skyrium varomą 
ir nesuderintą veiklą 
laisvinimo srityje — 
“Lietuvos rezistencijos 
vės” — tenka laikyti
reikalui nepageidaujamu jėgų 
skaldymu.

Lietuvos 
taigi ir 

santar- 
Lietuvos

ir

KOMUNISTŲ PAŽADAI 
YRA BE VERTĖS

Indijos komunistų partija pa
davė parlamentui pareiškimą, 
kuriame pasižadama veikti 
krašto įstatymij ribose, jei bus 
panaikintas jiems nepalankus į- 
statymas, sulig kurio priešvals
tybiniai gaivalai gali būti suim
ti ir laikomi kalėjime.

Parlamentas jų siūlymą atme
tė, pareikšdamas, kad komunis
tų pažadai neturi jokios vertės.

— JAV armija pranešė, kad 
ligi birželio 9 d. bus pašaukta 
dar 12.650 leitenantų ir kapito
nų, taip pat ir moterų. Tuo bū
du šio laipsnio karininkų skai
čius aktyvioj tarnyboj bus pa
didintas ligi 40.000.

— Kovo 10 d. Lisabone, Por
tugalijoje, buvo smarkus žemės 
drebėjimas, kurį sekė didelė aud
ra. Žemės drebėjimas buvo jau
čiamas ir Pietų Japonijoje. Tūk
stančiai išgązdintų žmonių pa
bėgo iš savo namų.

— Chicagoje posėdžiavo 150 
vyrų iš visų Amerikos kraštų. 
Jie svarstė, kaip paintensyvinti 
karą... prieš moskitus.

— St. Louis, Mo. Vieton mi
rusio kongresmono demokrato, 
kongresmonu išrinktas respubli
konas. Taigi dabar Atstovų Rū
muose yra 200 respublikonų ir 
234 demokratai.

— Amerikietis arkivyskupas 
A. J. Muehch, kuris nuo 1945 
m. vadovavo Vatikano misijai 
Vokietijoj, paskirtas popiežiaus 
nuncijum prie Vakarų Vokietijos 
vyriausybės.

— Sovietų kontroliuojamoje 
Mandžiūrijoje pristeigta visa eilė 
vergų stovyklų. Jose dabartiniu 
metu laikoma 30,000 kiniečių.

— Ilgai, užtrukusi prancūzų 
ministerių kabineto krizė baigė
si, radikalų socialistų atstovui 
H. Queilee pavykus sudaryti 
naują kabinetą. Parlamentas 
Queille vyriausybę patvirtino.

— Britų vyriausybė paskelbė, 
kad ji savo karo aviacijai ligi 
1954 m. numato išleisti 4 mili
jardus dolerių.

— New Yorko “Selective Ser
vice” vadovas pulkininkas Ch. 
Cobb pareiškė, kad ateinantį 
mėnesį bus pradėti šaukti karo 
tarnybon devyniolikmečiai, nes 
20 ir 21 metų šaukimas jau 
baigtas. Kovo mėn. kvota yra 
4191, balandžio 4224 ir gegužės 
3125.

— Atstovų Rūmų priešame- 
rikinei veiklai tirti komisija iš
leido naują sąrašą prieš Ameri
ką veikiančių organizacijų ir 
laikiįiščių, kuriame įtraukta 624 
tos rūšies sambūriai ir 204 laik
raščiai.

VILKAI UŽPUOLĖ
SOVIETUS

Įstaigoms, organizacijoms bei asmenims, Vasario šešio
liktosios šventės proga sveikinusiems VLIKą — reiškiame 
padėką.

Iš Sovietų pranešama, kad ten 
privisusi nematyta daugybė vil
kų. Vilkų gaujos Korelijoj pasi
dariusios tikras gyventojų siau
bas. Tas pats esą ir baškirų so
vietinėj respublikoj, kur jie la
bai naikina gyvulių kaimenes. 
Kovai su vilkais Sovietų vyriau
sybė pasiuntusi lėktuvus, kurie 
iš oro apšaudo vilkų gaujas. Ži
noma, tai labai modemiškas me
džioklės būdas. Tik lakūnai nu
siskundžia. kad vilkai nelinkę 
išeiti į tuščias lygumas, kur bū
tų patogu juos iš kulksovaidžių 
šaudyti. Manoma, kad jiems tu
rės būti iškelta byla už SovietųM. KRUPAVIČIUS,

VLJKo ir VT pirmininkas Į medžioklės plano saobtavimą...
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SAVAITES POLITIKA

Praėjusios savaitės būvy pa
saulis su nemažu susidomėjimu 
buvo nukreipęs akis į Paryžių, 
kur keturių didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų viceministeriai 
susėdo prie stalo numatytai tų 
valstybių konferencijai darbų 
tvarkos aptarti.^ Bet neilgai tru
ko, kol daug kas numojo į visa 
tai ranka. Net ir tokiame daly
ke, kaip darbų tvarka, reikalas 
nė per colį nejuda pirmyn. Va
karai pasiūlė, kad į darbų tvar
ką būtų įtraukta “dabartinio 
tarptautinio įtempimo priežasčių 
nagrinėjimas ir ieškojimas kelių 
bei priemonių tikram ir pasto
viam santykių gerėjimui tarp 
Sovietų ir J A V,. Prancūzijos bei 
Anglijos.” Bet Sovietų atstovas 
Gromyko, kurį pasaulis gerai 
prisimena dar iš Jungt. Tautų 
posėdžių, rado, jog Sovietų tai 
nepatenkina. Vakarai tuomet 
dar pridėjo: “...pavyzdžiui, prie
monių, kuriomis būtų pašalinta 
užpuolimo baimė, pildymas esan 
čių sutarčių, patikrinimas apsi 
ginklavimo lygio, šiais atžvil
giais apimant ir Vokietiją.” Bet 
Gromyko ir vėl rado, kad čia 
Vakarai norį pravesti tik savo 
požiūrį, neatsižvelgdami į Sovie
tų. Veltui Vakarų atstovai aiški
na Gromyko akivaizdžią tiesą, 
kad čia nė vienos pusės požiūris 
neturįs vietos, o tik nustatomi 
dalykai, apie kuriuos užsienio 
reikalų ministerial kal
bėsis, išdėstydami ir savo požiū
rį, bet Kremliaus atstovas apsi
meta to nesuprantąs. Tuo būdu 
čia “vienas kalba apie Joną, ki
tas apie balvoną” — ir susikal
bėt negali nė menkiausiu reika
lu.

Visai suprantama, kad tokia 
padėčiai esant, niekas savo poli
tikos neveda, atsižvelgdami į 
laukiamus teigiamus busimosios 
— jei ji iš tikro bus — keturių 
konferencijos duomenis. Ji ve
dama atsižvelgiant į esamą po
litine tikrovę.

JAV, vykdydama toliau savo 
karinių ir ekonominių pajėgų 
mobilizaciją savo ir viso pasau
lio saugumui patikrinti, kartu 
rūpestinga akim žiūri į Euro
pą, sekdama, ką ji šioj srity 
daro ir pasiekia. Kai kieno bal
sai, kad JAV turi ne tiek dėme
sio kreipti į Europą, kiek į Pie
tų Ameriką, kuri JAV iš tikrųjų 
artimesnės esanti, šiuo tarpu 
neranda didesnio pritarimo, šie 
kraštais dar tebebando ant savo 
kojų atsistoti ir visos dvidešim
ties Pietų Amerikos respublikų 
tiek vidaus, tiek tarpusavio san
tykiuose yra daug rūgimo bei 
įtempimo, kas mažina ir JAV 
pasitikėjimą ir tarpusavį bend
radarbiavimą. JAV daugiau ti
kisi iš bendradarbiavimo su ge
resnės valstybės organizacijos 
pasiekusiom ir daugiau tarptau
tinėj politikoj patyrimo turin
čiom Europos valstybėm. Svarbu 
tik, kad jos nugalėtų paskutinio
jo karo sudarytus sunkumus ir 
galėtų vėl kaip svarus veiksnys 
įsijungti tiek į tarptautine poli
tiką, tiek j laisvojo pasaulio gy
nybą. JAV ir Vakarų Euronos 
valsytbių svarbiausias politinis 
tikslas — ramybe, taika, darbas 
ir saugumas. Tai grynai pacifis
tinė politika. Bet tai nereiškia, 
kad Vakarai turi nieko nesi- 
griebti, kai jiems grasoma. Prie
šingai, jie turi daug aukoti, kad 
pavojus būtų pašalintas ir būtų 
galima saugiai taikoj ir ramy
bėj dirbti savo darbą ir gyventi. 
JAV kaip tik ir buvo susirūpinu
sios, kad Vakarų Europa turėtų 
ryžtumo atremti gresiančius pa
vojus. Ir dabar reiškia nemaža

pasitenkinimo, kad to ryžtumo 
Europa rodo. Anglija su savo ri
botais ištekliais jau pasiekė pui
kių rezultatų, ypač dabartinėmis 
sąlygomis taip svarbioj povan
deninių ir oro ginklų srity. Pav., 
jos lengvieji bombonešiai “Can
berra” yra laikomi geriausiais 
pasaulyje. Prancūzija jau taip 
pat yra atsigavusi iš pralaimėji
mo pastarajame kare sukelto 
nusivylimo. Indokinijoj ji jau 
sugebėjo labai žymiai savo padė
tį pagerinti. Bet dar svarbiau, 
kad ji pajėgė suorganizuoti vi
duje policijos bei gvardijos pa
jėgas, kurios pašalina grėsmę, 
tad penktoji kolona galėtų pasi
grobti krašto valdžią į savo ran
tas. Pati ta penktoji kolona pra- 
lėjo aiškiai iš vidaus silpti. Tą 
jatį galima pasakyti ir apie Ita- 
iją, kur ne tik prasidėjo vieto
ms net masinis iš komunistų 

-eilių išstojimas, bet nuolat į po- 
icijos rankas patenka ir slapti
:omunistų ginklų sandėliai, apie Į 
tunuos praneša iš komunistų ei
lių pasitraukusieji. Šis Europos 
fronto stiprėjimas visiems Vaka
rams duoda gerų vilčių.

Vakarų Europoj reikalams 
gėrėjams, betgi iškyla Vaka
rams, ypač JAV, visa eilė kitų 
neatidėliotinų reikalų. Pirmoj 
eilėj tai Viduržemio jūros, Ar
tini. Rytų ir Pacifiko erdvėj. Čia 
iškyla Viduržemio jūros ir Paci
fiko paktų klausimas. Juo la
biau, kad Turkija ir Australija, 
primygtinai reikalauja sau sau
gumo garantijų. Pirmuoju reika
lu nemaža reikšmės turės apie 
Velykas įvykstantieji pasikalbė
jimai Istambule. Bet negalės bū
ti ilgai atidėliojamas ir Pacifi- 
’to pakto klausimas, kur turės 
lūti išspręsta Australijos, Nau
josios Zelandijos ir Filipinų sau
gumo reikalai. Juo labiau, kad 
Australija sutinka pritarti ruo
šiamai su Japonija taikos sutar
čiai tik gavusi iš JAV saugumo 
garantiją.

Tuo būdu pasikalbėjimai Pa
ryžiuje eina savo keliu, o tarp
tautinė politinė raida — vėl sa
vo. O viso to priežastis — jog 
Sovietai aiškiai nenori prileisti, 
kad tarptautinis įtempimas pa
sauly sumažėtų, nes su įtempimo 
mažėjimu mažėtų ir jų viltys su
kelti pasaulinę revoliuciją, kuri 
yra jų pagrindinis tikslas.

BŪKIME IR TOLIAU VIENINGI
' * ** .

■ ' ■. ' • . ;’?v.

Paskutiniu laiku Amerikos lie
tuvių spaudoje pasirodė eilė at
sišaukimų ir raginimų, prašan
čių aukoti įvairiems labdaros 
reikalams: lietuvių tremtinių 
mokykloms šelpti, sanatorijoms, 
ligoniams, seneliams ir kitiems. 
Po tokiais atsišaukimais pasira
šo “Krašto Valdytojai”, Bend
ruomenės, Komitetai ir net at
skiri žmonės. Vienas pasirenka 
kurią nors mokyklą finansuoti ir 
šelpti, kitas sanatoriją, atskirus 
ligonius ar šiaip grupę tremti
nių, kitas prašo visuomenės au
koti, žmogui po vieną dolerį, tas 
tuos dolerius gavęs, pagal savo 
nuožiūrą sušelps kitus. Vienu 
žodžiu, staiga atsirado grupelės 
žmonių, pasinešusių gelbėti šal
pos reikalinguosius tremtinius 
Vokietijoje.

Ko gi, pagaliau, tuo norima 
pasiekti? Paviršutiniškai žiūrint, 
atrodytų, kad tai geras ir labai 
reikalingas darbas, vertas visuo
menės paramos, bet įsigilinus 
darosi aišku, kad šie individua
lūs “šalpos misionieriai” tikre
nybėje skaldo, griauja ir smul
kina lietuvių šalpos veiklą Ame
rikoje ir neabejojamai klaidina 
ir erzina Amerikos lietuvių vi
suomenę. Imkime, pavyzdžiui, 
mokyklos šelpimą — prisispyrus 
reikalaujama ir maldaujama 
šelpti Diepholzo lietuvių gimna
ziją, kurioje yra 95 mokiniai ir 

110 mokytojų, bet tuo tarpu vi
sai pamirštama, kad šiandien 

i Vokietijoje yra 8 mokyklos su 
500 mokinių ir 40 mokytojų. A- 
merikos lietuvis nenoromis pri
verstas paklausti: jei šelpti vie
ną mokyklą, tai kodėl nešelpti ir 
kitas? O kaip su vaikų darželiais 
ir su vakariniais kursais? Ar jie 
neverti paramos? Aišku, jeigu 
viena.mokykla verta Amerikos 
lietuvių paramos, tai vertos ir 
kitos, jei šelpiama viena, reikia 
šelpti ir visas kitas.

Panašiai yra ir su sanatorijo
mis, ligoniais, seneliais ii’ visais 
kitais; šalpos darbe negali būti 
.jokių išimčių ar privilegijų, jei
gu lietuviškos įstaigos ir lietu
viai tremtiniai Vokietijoje ar ki
tur Europoje reikalingi papildo
mos paramos ir šalpos, ją turi 
gauti visi be jokio skirtumo, o 
tai galima padaryti tik per vie
ną visų Amerikos lietuvių sukur
tą ir veikiančią bei remiamą 
šalpos organizaciją (BALF’ą). 
Atskirų fondų ir fondelių kūri
mas ir pavienių asmenų užsimo
jimai remti ir šelpti atskirus 
žmones ar žmonių grupeles yra 
ne tik klaidinantis, bet labai 
kenksmingas organizuotam ir 
centralizuotam šalpos darbui A- 
merikoje ir Vokietijoje. Jau da
bar Amerikos lietuvių visuome
nėje girdi pasipiktinimus ir ne
pasitenkinimus nuolatiniais pra
šymais ir maldavimais tai vie- 
nams, tai kitam tikslui aukoti. 
Tuo tarpu Bendrasis

i Lietuvių šalpos Fondas be iš-

! imties rūpinasi ir šelpia visus 
reikalingus pašalpos: mokyklas, 

I sanatorijose ir ligoninėse esan
čius ligonius, invalidus, senelius 
ir visus kitus, kuriem pagalba 
reikalinga. Aplamai, ši staigi 
decentralizuotos “šalpos epide
mija”, atrodo, yra užsimojimas 
pakirsti to medžio šaknis, kurio 
vaisiais tremtiniai maitinosi ir 
maitinasi.

Galimas daiktas, kad visa tai 
daroma ne blogais norais, bet 
faktas pasilieka faktu, kad toks 
šalpos darbo smulkinimas ir 
skaldymas gali nešti tik blogus 
vaisius. Praeitis jau nekartą 
mums visiems parodė, kad tikrai 
efektingas šalpos teikimas gali 
būti atliktas tik centralizuotu ir 
koordinuotu darbu. Tokiam dar
bui nepakanka gero noro; visų 
pirma reikia visuomenės pasiti
kėjimo, reikia vietinės valdžios 
pritarimo ir sutikimo, reikalin
gas atitinkamas patyrimas, san
tykiai ir ryšiai su įvairiomis or
ganizacijomis ir valdžiomis, o 
visų labiausia, reikia turėti gali
mybę dolerio vertybę padidinti. 
Doleris išleistas šalpai per cent
ralizuotą šalpos organizaciją 
dažnai duoda dešimteriopai dau
giau, negu doleris pasiųstas pri- 

‘ vačiais keliais. Federalinė Ame
rikos valdžia BALF’ą pripažįsta, 
apmoka už BALF siunčiamas į 
Europą siuntas ir dažnai nemo
kamai duoda didelius gerybių 
kiekius išdalinti tremtiniams Eu
ropoje.

Baigdamas noriu priminti, kad 
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondas yra sukėlęs per 
tris milijonus dolerių pinigais ir 
gėrybėmis ir jais sušelpęs tūks
tančius žmonių, įstaigų ir insti
tucijų. Be tp, dėka Amerikos lie
tuvių vieningumo ir bendradar
biavimo, pavyko į Ameriką at
gabenti net;’.50% visų lietuvių 
tremtinių, taip pat aprūpinti 
juos darbo ir buto garantijomis. 
Visa tai labai gerai žinoma A- 
merikos lietuviams ir tremti
niams. BALF’as tuščiomis ran
komis pradėjęs darbą išaugo į 
vienintelę organizaciją, po kurios 
stogu gali sueiti visi lietuviai, 
nežiūrint jų politinių ir kitų įsi
tikinimų. BALF’o obalsis visuo
met buvo šelpti ir gelbėti visus 
pagalbos reikalingus lietuvius, 
tuo obalsiu ir toliau vadovauja
si.

KAN. PROF. J. B. KONČIUS 
BALF Pirmininkas

SIŪLO SUDARYTI TREMTI
NIŲ LEGIONĄ

Atstovų Rūmų narys Flood 
(dem.,Pa.) pasiūlė įstatymo pro
jektą sudaryti iš tremtinių (P 
D) kovai su komunizmu Taikos 
Legioną. Legionas, pagal pro
jektą, būtų sudarytas iš 250.- 
000 vyrų ir būtų įjungtas į gen.

Amerikos Eisenhowerio vadovaujamą Eu- 
I ropos armiją.

ŠŪVIAI TARP NAFTOS BOKŠTU
šūviai Teherane, kuriais buvo 

nužudytas Irano ministeris pir
mininkas Ali Razmara, tuojau 
pat stipriai atsiliepė ne tik pa
čiame Irane, bet ir užsieny, ypač 
Vašingtone, Londone ir Maskvo
je. Niekas negali pasakyti, kiek 
ir kokių pasekmių gali turėti tas 
atentatas, pašalinęs Ali Razma- 
ną iš Irano min. pirmininko vie
tos. O šis kraštas yra vieta, kur 
susikerta labai įvairūs, ir dažnai 
priešingi, interesai, tad vienoks 
ar kitoks jo vidaus ar užsienių 
politikos pakrypimas plačiai pa
juntamas. Juo labiau, kad ir vi
daus santykiai neišlyginti, taigi 
labai jautrūs ir vidaus įvykiams, 
ir užsienio poveikiams.

KRAŠTUTINUMŲ ŠALIS
Iranas yra kraštas didelių 

karštutinumų. Sostinėj Tehera
ne, turinčiam pusantro milijono 
gyventojų, rieda gatvėmis mo- 
derniškiausi automobiliai, bet 
periferijoj dar viešpatauja di- 
džiausis atsilikimas, beveik vi
suotinis analfabetizmas ir feo
dalinė santvarka. Dar nemaža 
kur nomadai bastosi iš vietos į 
vietą su savo kaimenėmis, kaip 
jie darė Aleksandro Didžiojo lai
kais. Dabartinis šachas Moham
med Reza neabejotinai nori ves
ti savo kraštą pažangos keliais. 
Bet parlamente sėdi nuo didžių
jų žemvaldžių priklausomi as
mens, kurie priešingi socialinėms 
reformoms, nes tos reformos 
nebūtų jų “užnugario” naudai. 
Prie jų gi prisideda ir beveik pa
veldima pasidariusi, dažnai ko
rupcinė, biurokratija. Gi pra
monė, teapimanti 300.000 darbi
ninkų, nesudaro to veiksnio, ku
rį sudaro kituose kraštuose pra
monė ir jos darbininkija. Tad 
krašto reformoms, ypač sociali
nėms, pravesti sąlygos yra gana 
nepalankios. Pats šachas turi su 
tuo skaitytis, kad neištiktų ir jį 
jo tėvo likimas, kai jis dėl savo 
reformatoriškų užsimojimų tu
rėjo palikti sostą.

SOVIETŲ PROPOGANDA
Neišspręstas socialinis klausi

mas Tranui sudaro nemažą pa
vojų — tai išnaudoja Sovietai 
komunistinei propagandai. Nors 
komunistuojanti Tudeh partija 
uždrausta, bet ji remiama iš So
vietų Sąjungos, veikia pogrin
dy. O jai ateina į pagalbą ir pa
sieny esantis sovietų radijo siųs
tuvas. Be to, Sovietai išnaudoja 
ir tautinį klausimą, ypač kurdų 
pastangas susijungti ir sudaryti 
savo nepriklausomą valstybę. 
Kurdai yra išskirstyti tarp So
vietų, Irano, Irako ir Turkijos. 
Sovietai tad ir žada kurdams 
paramą, žinoma, siūlydami eiti 
prie sovietinės kurdų respubli
kos įkūrimo, kam pritaria ir jų 
remiama “Kurdų demokratinė 
partija.” Dėlto vis kartojasi 
kurdų neramumai, kurie Tehe
rano vyriausybei sudaro nemaža 
galvosūkio.

NAFTA
Savotiška Irano laimė ir kar

tu nelaimė yra dar ir nafta. 
1950 m. jos gamyba siekė 31.- 
000.000 tonų. Tad visai supran
tama, kad ji kreipia į save 
Kremliaus akis — be naftos ne
labai sukasi ir pramonės ratai, 
o moderninis karas visai neįma
nomas. Bet kol kas visa Irano 
naftos gamyba yra Anglo-Ira- 
nian Oil Company rankose. 
Šiaurės Irane taip pat yra ap
tikti naftos laukai, kurių konce
siją stengėsi būtinai gauti Sovie
tai. 1945-6 m. tuos “piršlius” 
Tranui pavyko atsikratyti, bet 
jie savo pretenzijų neužmiršta 
ir kiekvienu atveju jas primena. 
Tad nafta, nors duoda Tranui 
gražių pajamų, bet sudaro ir ne
maža keblumų, kai tenka lavi
ruoti tarp Vakarų ir čia pat pa
šonėj esančių Sovietų. O šią ir 
taip jau nemažą painiavą dar 
padidina nacionalistai, kurie 
reikalauja naftos pramonę na
cionalizuoti ir tuo būdu perimti 
į savo rankas. Bet tai ne toks

LIETUVOS ATSTOVAVIMAS VALDŽIOS
PERDAVIMO IŠKILMĖSE URUGVAJUJ

Kovo pirmomis dienomis Urug
vajuje su didelėmis iškilmėmis 
įvyko valdžios perdavimas nau
jai išrinktam Respublikos prezi
dentui Andres Martinez Trueba. 
I šias iškilmes specialias delega
cijas atsiuntė net 46 valstybės. 
Daugelio valstybių delegacijos 
buvo gausios; jas sudarė žymūs 
politikai bei diplomatai.

Lietuvai šiose iškilmėse atsto
vavo Dr. Kazimieras Graužinis 
kaipo Nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministras specialioje 
misijoje, ir buvo garbingai pri
imtas Urugvajaus vvriausybės.

Kai laike iškilmingų audienci
jų mūsų pasiuntinys, Dr. Grau-

žinis perdavė Lietuvių Tautos 
pasveikinimus, tai jį priimdamas 
Urugvajaus Respublikos prezi
dentas P. Luis Batlle Berres 
atsakė, jog turįs vilties aplankyti 
netolimoj ateity laisvos Lietuvos 
prezidentą. O Urugvajaus užsie
nių reikalų ministras Dr. Domin
guez Campora atsakė šitokiais 
žodžiais: “Man ypatingai malonu 
priimti Tamstą, Pone Ministre, 
nes Tamsta esi simbolis kovo
jančios už savo laisvę tautos ir 
aš nuoširdžiai linkiu jums atgai
vinti Nepriklausomą Lietuvą.’ 
Taip pat ir naujas Prezidentas 
p. Martinez Trueba maloniai pri
ėmė mūsų pasiuntinį.

Panašiai kaip ir prie kitų val
stybių misijų,7 prie Lietuvos pa-

lengvas dalykas padaryti, kaip 
pasakyti. Pirmiausia Iranas ne
pajėgus tokio masto pramonę 
pats tvarkyti. Dabar nužudyta
sis min. pirm. Razmara dėl to 
apsiūlymo parlamente tiesiog 
pasakė: “Mes nepajėgiame dar 
cemento fabriko tvarkyti, tad 
ką mes darytume su naftos pra
mone!" Antra vertus čia konce- 
sininkai yra įdėję milžinišką ka
pitalą. Reikia atsiminti, kad 
koncesijos sritis apima 1GO.OOO 
kvadr. kilometrų ir vienų Vamz
džių naftai nutekėti yra apie 
2500 kilometrų nutiesta. Gi, 
pav., Abadano rafinerijos yra 
tikras technikos stebuklas. Nie
kas maloniu veidu nuo to neat
sisakys.

STRATEGINE IRANO 
REIKŠME

Politinį krašto jautrumą dar 
padidina ir tai, kad geografinė 
jo padėtis labai svarbi kariniu 
atžvilgiu. Sovietams Iranas yra 
vartai puolimui į Viduriniuosius 
Rytus, Persų įlanką ir Sueso ka
nalo sritį. Kaip tik dėlto anglai, 
nežiūrėdami Egipto vafdistų 
partijos pastangų, visai nesiren
gia iš Izmailo bazės Sueso ka
nalo srity kraustytis. O ir prez. 
Trumanas yra nurodęs, kad sri
tis tarp Persų įlankos ir Kaspi
jos jūros sudaro “JAV kairįjį 
sparną.”

Suprantama, kad tokiose vi
daus ir užsienio sąlygose ir Tra
nui, kaip ir bet kuriam kitam 
kraštui, yra sunku laviruoti, y- 
pač dabar, pasauly vis didėjant 
įtempimui. Kaip tik dėlto, pra
sidėjus Korėjos karui, į vyriau
sybės vadovybę buvo pašauktas 
buvęs kariuomenės štabo virši
ninkas, Europoj išauklėtas ge
nerolas — buvęs St. Cyr moki
nys — Ali Razmara, kuris, bū
damas žinomas kaip ‘stiprus vy
ras”, turėjo paskubinti septyne- 
rių metų plano vykdymą, nai
kinti korupciją ir mažinti socia
linį krašto atsilikimą bei išplėsti 
masinį švietimą, kartu, žinoma, 
ir, kiek galėdamas, laviruoda
mas tarp konkuruojančių Vaka
rų ir Sovietų, kurių ypatingas 
susidomėjimas Iranu jau matyti 
iš to, kad Molotovas savo gar
siuose pasikalbėjimuose su Hit
leriu Berlyne pirmoj eilėj reika- 
kalavo nekliudomo jų “veiklos” 
vystymo Persų įlankos krypti
mi.

Kiek galėdamas, Ali Razma
ra tuos tikslus stengėsi vykdyti. 
Korupcijai naikinti komisija, iš
tyrusi 900 vadovaujančių valdi
ninkų klausimą, 400 už korupci
ją atleido. Buvo pradėta tiesi
mas bei gerinimas kelių, page
rintas švietimas, sustiprintas ap
mokymas ir ginklavimas kariuo
menės, aptvarkyta policija ir 
žandarmerija. Pradėti žygiai ir 
socialinėmis reformomis praves
ti, sumoderninti parlamento rin
kimų sistemai ir 1.1. Užsienio po
litikoj, norint sumažinti sovietų 
spaudimą, buvo su jais sudaryta
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Brooklyno Apreiškimo parap. choras, vadov. muz. P. Sako, Verbą sekmadienį savo parapijos bažnyčioje duos Dubois 
“Septyni paskutinieji Kristaus žodžiai” koncertą.

siuntinio buvo priskirti du paly
dovai — civilinis attache p. Ju
an H. Sheppard Penco ir kariš
kas adjutantas pulk. lt. Francis
co Bašsi, kurie ir lydėjo jį val
džios Paskirtu automobiliu į vi 
sas iškilmes, trukusias net šešias 
dienas/

Užs. reikalų ministro kvieti
mu ar. Graužinis drauge su kitų 
valstybių misijų šefais buvo nu
vykęs į tarptautinį kinemato
grafijos festivalį garsioj Urug
vajaus vasarvietėj Punta del Es- 
e. Ten užsienių reikalų minis

terijos svečiams buvo rezervuo- 
os vietos viešbučiuose ir i:’ 

Montevideo pasiųsti automobi- 
iai svečių dispozicijai.
"Baigęs savo misiją, Dr. Gran
ams atitinkama nota padėkojo 
Urugvajaus vyriausybei, savo 
nalydovus su poniomis pakvietė 
■'usryčių Ermitage viešbuty j, ap
dovanojo knygomis apie Lietu
vą, o ponias gėlėmis.

Šiąja proga mes lietuviai .lin
kime daug laimės naujam Urug
vajaus Respublikos Prezidentui 
bei Jo Vyriausybei, o draugingai 
Urugvajaus valstybei reiškiame 
gerovės linkėjimus.

Kor.l

nrekybos sutartis ir nutrauktos 
“Voice of America” transliaci
jos, nors Razmara buvo griežtai 
nusistatęs prieš komunizmą ir 
Vakarų draugas.

Suprantama, kad, šiuo keliu 
ridamas, Razmara negalėjo būti 
visų mėgiamas ir neturėti prie
šų. Viduje jo nemėgo ne tik 
konservatoriai, kurie visom pa- 
ėgom kliudė ir didele dalim su

kliudė įvykinti jo užsimotas re
formas, ne tik komunistai, prieš 
kurių užmačias Razmara kovo
jo, bet ir kraštutiniai nacionalis
tai, kurie reikalavo šio meto po
litinėse sąlygose neįmanomos 
nolitikos. Užsieny jo priešai bu
vo Sovietai. Dabar visų tų jo 
nriešų džiaugsmui atentatininko 
ranka Razmarą nušlavė. Bet tai 
neabejotinai seks tarp suintere
suotų vidaus ir užsienio pajėgų 
kova dėl Irano ateities politikos, 
kuri pačiam Tranui sudarys tik 
naujo rūpesčio. Ign. R.

— žiniomis iš Formozos, ki
nų komunistai Hunano provin
cijoj pradėję smarkią “valymo” 
akciją, kurios metu 3.000 asme
nų nužudyta ir 13.000 uždaryta 
į kalėjimus.
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Paskutinė gavėnios savaitė 
— savaitė po Verbų sekmadie
nio iki Velykų — vadinama Di
džiąja Savaite.

Didžiąja ji vadinama dėl įvy
kiu didumo, kurie yra įvykę 
krikščionybės istorijoje. Tą sa
vaitę mes minime šventąją Kris
taus Kančią ir Jo mirtį ant kry
žiaus dėl žmonių išganymo. 
Kiekviena tos savaitės diena 
turi didžios vardą, todėl ir pati 
saVaitė vadinama Didžioji' arba 
šventoji savaitė.

V. Kristaus kančią ir mirtį 
ant kryžiaus Kat. Bažnyčia pa
vaizduoja gražiomis Didžiosios 
savaitės apeigomis bei maldomis. 
Verta todėl pažinti Didžiosios 
savaitės apeigų prasmę, jas ge
rai suprasti, giliai išgyventi, ta
da lengviau ir savo gyvenimo 
būdą tų didžiųjų įvykių dienoms 
pritaikinti, kitaip sakant, dera
mai nusiteikus tas dienas pra
leisti.
Pasijos — mūsų Viešpaties Jė

zaus Kristaus Kančia
Jau Verbų sekmadienį Bažny

čią—pasija vadinamą. Šv. Ma- 
listų aprašytą V. J. Kristaus 
Kančią. Visi keturi evagelistai 
yra aprašę V. J. Kristaus Kan
čią — pasija vadinamą Šv. Ma
to pasija, skaitoma Verbų 
madienį, šv. Morkaus — Did. 
Antradienį, Šv. Luko — 
Trečiadienį ir šv. Jono — 
Penktadienį. V. J. Kristaus Kan
čios aprašyme minimi įvykiai 
nuol iškilmingo į Jeruzalę įžengi
mo iki mirties ant Kryžiaus bei 
prisikėlimo iš numirusių. Kiek
vienas evangelistas savaip apra
šo V. J. Kristaus Kančią, tuos 
pačius faktus tik iš kito aspekto. 
Ypač skirtingas V. Kristaus 

i Kančios aprašymas yra Šv. Jo
no evangelijoje, nes Šv. Jonas 
žiūri į Kristaus kančią daugiau 
iš dogmatiškojo taško, o ne 
vien aprašo chronologinius kan
čios įvykius. Kunigas, atskai- 

■ tęs tą pasijos vietą, kur kalba 
apie V. J.-Kristaus mirtį, klau
pia ant abiejų kelių, o su juo 
ir visa bažnyčia, bent trumpai 
pamąstyti kokią didelę auką 
padarė V. Kristus dėl žmonių 
sielų išganymo, ir koks piktas 
yra žmogus, kad savo geradarį 
išdrįso tokia žiauria mirtimi 
nubausti.

Lementacijos — raudos
Taip vadinasi pamaldos, ku

rias Bažnyčia laiko Didž. Tre
čiadienio, Ketvirtadienio ir 
Penktadienio vakarais. Iš tikrų
jų yra ne kas kita, kaip iš bre
vijoriaus — kunigų poterių — 
paimta trys noktumai. Kadan
gi dalis skaitymų kalba apie 
Kristaus mirtį ir giedami liūd- 

t nais tonais, tai ir vadinama — 
Tamsioji Aušrinė. Pirmame 
noktume giedamos pranašo Je
remijo raudos, kimiose Sen. įsta
tymo pranašas aprauda priešų 
sugriautą ir sunaikintą 
Jeruzalę. Tose raudose, (tai la
bai graži šv. Rašto knyga), 
pranašas dejuoja, skundžiasi, 
verkia ir kenčia dėl savo 
tautos nukrypimų nuo 
tikrojo tikėjimo ir dėl bausmių, 
kurias Dievas tautai siųs. Svar
biausia Raudų mintis, tai prana
šo veriantis prašymas tautos at
sivertimo: “Jeruzale, Jeruzale, 
sugrįškį Viešpati) savo Dievą.” 

Kokia prasmė tų giesmių, ku
rias šiandien Bažnyčia gieda a- 
pie tolimą Jeruzalę, šiandieniu 

.. Bažnyčios galvojimu, toji Jeru
zalė tai kiekvieno mūsų siela. 
Siela, nuodėmės, atšalimo, ne- 

, jautrumo sunaikinta. Kenčiančio 
Kristaus akivaizdoje, Bažnyčia 
mus kviečia iš nuodėmės ap
svaigimo atsibusti ir grįžti prie 
Kristaus. Tai svarbiausias rau- 

> dų pamokomasis tikslas.
» Giedant šias raudas, ant di
džiojo altoriaus laiptų stovinčio 

, trikampio dega penkiolika žva
kių. Po kiekvienos psalmės už
gesinama viena žvakė. Jos reiš
kia Kristų su visais savo moky
tiniais ir artimaisiais. Tų žva
kių gesinimas reiškia Jo visų 
mokinių išbėgiojimą, kai Jis bu
vo suimtas Alyvų darže. Palie
ka vieųa neužgesinta žvakė. Tai ; 
pats Kristus, savųjų apleistas. <

Toji žvakė nešama už altoriaus. 
Tai reiškia Kristaus mirtį. Ne
trukus ji vėl deganti išnešama iš 
už altoriaus — tai Kristaus prisi
kėlimas iš numirusių. Tuo laiku 
giedantieji kunigai su knygomis 
padaro triukšmą, prisimindami, 
kad Kristui keliantis žemė su
drebėjo. Be to, žvakių gesini
mas primena ir mūsų šiandieni
nę neištikimybę Kristui, kai mes 
išsižadame vienas po kito savo 
gražiausių pažadų bei pasiryži
mų padarytų ne kartą Kristui. 
Mūsų dorybės lyg tartum tos 
žvakės gesta viena po kitos ir 
lieka tik viena, vienintelė ne
mirštanti siela, visų dorybių ap
leista ir eina pagaliau į Dievo 
teismą prašyti Jo pasigailėjimo.

vienintelė metuose diena. Tą 
dieną minime Užgesusią šviesą 
ant Kryžiaus. Taigi ir ant altorių 
nedegamos šviesos. Taip pat tą 
dieną nelaikomos Šv. Mišios ir 
neduodama tikintiesiems šv. 
Komunija.

Did. Penktadienis yra šv. 
Kryžiaus pagarbinimo diena. 
Bažnyčia meldžiasi už visą pa
saulį, nes ir Kristus mirė už vi
sus žmones, norėjo visų žmonių 
išganymo. Kunigas ima ant al-

tariaus išstatytą ir gedulo rūbu 
apdengtą kryžių, ji nudengia ir 
rodydamas žmonėms 
gieda: “Štai Kryžiaus 
medis, ant kurio kentėjo pa
saulio Išganytojas.” Choras tris 
kartus atsako: “Eikime ir pagar
binkime.” Kunigas neša kryžių į 
vidurį bažnyčios, ir ten jį pagul
do. Tą dieną visas katalikiškas 
pasaulis, pradedant Popiežium ir 
baigiant eiliniu tikinčiuoju, atsi
klaupę bučiuoja Kryžių. Did. 
Penktadienį visi klaupiame prieš

(Perkelta į 4 psl.)

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI AMŽIŲ BĖGYJE
Didieji Lietuvos kunigaikščiai 

ir jųjų rūmai, tad jų (valdovų) 
artimieji labiau už kitus susidur
davo su svetimu, nelietuvišku 
pasauliu, svetimais papročiais, 
svetimomis kalbomis. Didikai, o 
vėliau ir bajorai, taip pat labiau 
ar mažiau gaudavo sueiti su sve
timais žmonėmis, besantykiau- 
da su jais savinties nemažai sve
tima. Lietuvos rusėniškųjų plotų 
rašto kalbą tolerantingos jos val
dovų politikos išdavoje net pa-

sek-

Did.
Did.

Didysis Ketvirtadienis
1 Šią dieną kiekvienas katalikas
■ prisimena dar iš pirmųjų kate-
■ chizacijos dienų. Tai paskutinės

V. J. Kristaus vakarienės die
na. Tai diena kada V. J. Kristus 
įsteigė Šv. Sakramentą. Bažny
čia norėtų kuo iškilmingiausiai 

• šią dieną atšvęsti, bet čia pat e-
■ sąnti Kristaus kančios ir mirties 
1 ant kryžiaus diena neleidžia to'

iškilmingumo parodyti. Todėl 
ypatingas Šv. Sakramento pa
gerbimas atidedamas į Dievo 
Kūno šventę. Šiandien Bažnyčia 
pasitenkina tik tuo, kad visos 
pamaldos laikomos baltais litur
giniais rūbais — tai džiaugsmo 
spalva. Šv. Mišių metu labai iš
kilmingai užgiedamas džiaugsmo 
himnas — “Gloria in excelsis 
Deo — Garbė Dievui aukštybė
se”, suskamba visi bažnyčios 
varpai bei triukšmingai groja 
vargonai. Bet tuojau bažnyčia 
pasineria giliam liūdesy. Nuo šio 
momento iki Didž. šeštadienio 
Šv. Mišių nutilsta varpai ir var
gonai, nes čia pat V. Kristaus 
kančios valanda. Šią dieną visi 
tikintieji raginami atlikti išpa
žintį ir priimti š v. K o- 
m u niją, atseit daly
vauti toje paskutinėje vaka
rienėje, kada Kristus įsteigęs Šv. 
Sakramentą, dalino apaštalams. 
Tą dieną kiekvienoje bažnyčioje 
tik vienas kunigas laiko Šv. Mi
šias, o kiti kartu su tikinčiaisiais 
priima Šv. Komuniją. Tai pas
kutinės vakarienės prisimini
mas.

Po Šv. Mišių šv. Sakramentas 
nešamas į tam tikrą vietą, kalė
jimus vadinamą, kur išstatomas 
viešam garbinimui, kad tikintie
ji turėtų progos pagerbti Kristų 
už jo mums paliktas dovanas ir 
prisiminti kaip dideles kančias 
ir paniekinimus. V. Kristus ken
tėjo Did. Ketvirtadienio naktį, 
kada buvo suimtas, tardomas, 
plakamas, išjuokiamas ir paga
liau patalpinamas į kalėjimą 
tarp piktadarių. Did. Ketvirta
dienis yra Šv. Sakramento pa
galbos diena.

Nunešus Švenčiausiąjį į išsta
tymo vietą, nudengiami altoriai, 
paguldomos visos žvakidės bei 
tabelės, esančios ant altoriaus. 
Tai reiškia Kristaus apnuogini
mą, išvilkimą iš rūbų Jį kry
žiuojant ir visą netvarką apašta
lų ir artimųjų tarpe Kristų su
ėmus.

Did. Ketvirtadienį katedrose, 
kur vyskupai laiko Šv. Mišias, 
šventinami aliejai, kuriuos me
tų bėgyje kunigai vartoja, teik
dami tikintiesiems sakramen
tus.

Po Šv. Mišių vyskupas plauna 
dvylikai pavargėlių kojas, prisi
mindamas V. Kristaus nuolan
kumą, kada Jis plovė kojas apaš
talams paskutinės vakarienės J 
metu. Tai pamokinimas mums, ( 
kaip mes turime būti nuolankūs ; 
•r mokėti patarnauti vieni ki- j 
tiems, ypač neatstumti vargšų.

Didysis Penktadienis
Viešpaties Kristaus mirties 

diena. Tai diena didžiausios rim
ties, liūdesio ir susikaupimo.

Visos pamaldos bažnyčios lai
komos juodais rūbais. Prieš pa
maldas kunigas su tarnais atsi
gula kryžmais prie altoriaus 
laiptų, tuo pareikšdamas žmo
gaus menkumą ir pagarbą už 
taip didelę mirties auką už mū
sų nuodėmes. Pamaldos prade
damos prie užgesintų žvakių. Tai

KODĖL AŠ PABĖGAU IŠ KOMUNISTINES KINIJOS
KINŲ LAIKRAŠČIO KORESPONDENTO PASAKOJIMAI

Kiekviename krašte, kuris 
pakliūva Maskvos globon, tuoj 
prasideda gyventojų “perauklė
jimas” ir jų paruošimas “ro
jaus” gyvenimui. To neišvengė 
nė Kinija, kai tik jai “nušvito 
Stalino saulė”. Kaip ten tasai 
perauklėjimas vyksta, vaizdingai 
nušvietė vienas kinų žurnalis
tas, pabėgęs iš komunistų valdo
mos teritorijos į Hong-Kongą. 
Norėdamas išvengti komunistų 
persekiojimo, jis savo vardo ne
skelbia.

VERGŲ STOVYKLOS
1948 metais, kai Sovietų ap

ginkluoti komunistų būriai pra
dėjo savo kruvinąją ofensyvą, o 
likusis pasaulis džiūgavo, kad 
jau atėjo laikas, kada bus “iš
laisvinta” ir “sudemokratinta” 
didžiausia pasaulyje 400,000,- 
000 gyventojų-tauta, aš gyve
nau Mukdeno mieste.

Miestan įsiveržusi pirmoji rau
donųjų banga-tuojau pradėjo a- 
reštus ir suiminėjimus žymesnių 
piliečių. Vienus jie krovė į veži
mus ir gabeno į “perauklėjimo 
įstaigas”, kurios buvo ne kas ki
ta, kaip vergų stovyklos, o ant
rus, kurių “perauklėti” nesitikė
jo, čia pat vietoje sunaikindavo.
“SURASIME TAU, DRAUGE, 

KITA DARBA”
Į mano butą “perauklėjimo 

apaštalai” atsilankė lapkričio 
mėnesį. Tačiau, kaip menkaver
čio laikraščio korespondento, su 
savim manęs nepasiėmė, tik pa
liko namų arešte.

Arešte iš išbuvau apie 6 mė
nesius. Kadangi įgriso būti po
licijos priežiūroje ir reikėjo su
rasti sau naują pragyvenimo 
šaltinį, aš pradėjau jų klausinėti, 
už ką mane suėmė ir ką mano 
su manim daryti.

Tas pasiteiravimas, matyt, 
jiems nepatiko ir 1949 metų ge
gužės mėnesį, 2 valandą naktį, 
į mano butą įsiveržė du komisa
ro agentai.

— Kelkis, drauge, mes tau 
surasime naują darbą,—šiurkš
čiai pareiškė jie.

> Nors aštrus jų kalbos tonas Į vergo numerio, jie gavo stam- 
j nieko gero man nelėmė, bet aš.......................
• per daug neišsigandau, nes tuo

met dar nežinojau, ką “naujas
1 darbas” reiškė.

Išsivedę lauk, mane jie įgrūdo 
į gatvėje laukusį džypą, kuriame 
suklupdyti gulėjo dar keli mano 
tautiečiai.

Pro Šiaurės Mukdeno vartus 
mus nuvežė į priemiestyje įsteig
tą vergų stovyklą, kurioje oku
pacijos metu japonai laikydavo 
baudžiavos darbui skirtus darbi
ninkus.

“APVALYKITE SAVO 
MINTIS”

Didžiulė stovykla buvo pilna 
prikimšta žmonių, bet tikro kali
nių skaičiaus niekas nežinojo, 
nes buvome suskirstyti į daugelį 
grupių ir vienai grupei su kita 
kalbėtis buvo griežtai draudžia
ma. į

Tik vieną kartą tą paslaptį 
pats stovyklos komisaras nety
čia išsiplepėjo. ,

Vieną dieną, suvaręs mus į 
aikštę išdrožė aštrią pamoką, 
kaip turime laikytis, kad būtume 
verti gyventi Stalino saulės glo
boje. Tarp kitko jis pareiškė:

— Jūs čia yra 14,000 burnų ir 
esate maitinami tik tam, kad 
turėtumėte progos apvalyti savo 
mintis...

Gi jo padėjėjai — politrukai 
dažnai mums pakartodavo:

— Jūs turite progresuoti, nes 
tik progresuojąs ir kurio mintys 
bus apvalytos nuo senų prietarų 
galės būti iš “perauklėjimo įstai
gos” paleistas. Kiti gi visi bus 
pasiųsti į naują darbą.

Mes visokiais būdais stengė
mės progresuoti, nes dabar jau 
žinojome, kad “naujas darbas” 
reiškė kulką pakaušta ir kelionę 
į kapus.

“TZE HSIN ,JEN”
Ilgainiui mūsų tarpe atsirado 

nemažas skaičius tokių, kurie 
politrukų akyse buvo pakanka
mą progresą padarę. Tokie bu
vo pažymėti specialiu ženklu: 
ant nugaros, apačioje eilinio

biomis juodomis raidėmis užra
šą: “Tze Hsin Jen” — perauklė
tas žmogus.

Bet buvo ir tokių, kurie visai 
nesistengė progresuoti. Jų skai
čius nuolatos mažėjo. Kasdieną 
politrukai iš jų tarpo parinkdavo 
kelias dešimtis vyrų ir išsiųsda
vo į ‘kitą darbą”. Apie jų likimą 
mes nedrįsdavome kalbėti, nes 
kiekvienas prasitarimas apie be 
žinios dingusius būtų mus pačius 
į neprogresuojančiųjų eiles nu
stūmęs. Ypač su žodžiais atsar
gus buvau aš, kadangi dar no
rėjau sveiką galvą išnešti.

“SAVANORIAI”
Iš “perauklėtųjų” skaičiaus 

1950 metų pabaigoje rinko sava
norius į 38-tąjį armijos korpusą, 
kuris buvo Šiaurės Korėjoje. 
Savanoriais užsirašė 2100 žmo
nių, bet politrukai, juos dar 
kartą ištardę, patikimais rado 
tik 750. Jų skaičiun pakliuvau ir 
aš. Mane paskyrė vieno pulko 
sanitaru.

PABĖGIMAS
1950 m. gruodžio 6 dieną 1 

vai. naktį mus varė į gelžkelio 
stotį, kur mūs laukė į Korėją 
važiuojąs kariuomenės ešelonas. 
Kadangi politrukai mus laikė 
jau pakankamai perauklėtais ir 
paskyrė nedidelę sargybą, man 
pavyko pabėgti.

Iki Kantono atvykau persiren
gęs kareivio rūbais, kuriuos įsi
gijau iš vieno dezertyro, o toliau 
iki Hong Kongo mane atgabeno 
kontrabandininkai, paėmę už 
tai $100.

Savo kelionėje į laisvę teko 
ne tik girdėti pasakojimų apie 
žiaurų komunistų elgesį su vie
tos gyventojais bet ir pačiam 
matyti šiurpių scenų su vadina
mais sabotažnipkais. Todėl'' nė 
kiek nesistebiu, jog žmonės vil
ties netekę, meta savo namus bei 
šeimas ir būriais telkiasi į parti
zanų eiles. Bet jei jiems atsiras
tų galimybė iš to “rojaus” pa
bėgti, Kinijoje pasiliktų tik ma
ža saujelė žmonių.

M. Biržiška
• * •

sisavinta oficialiųjų (teismo ir 
kt.) Lietuvos raštų kalba, išliku
sia juose ligi XVII a. pabaigos. 
Diplomatiniuose ir kitokiuose 
santykiuose su Vakarais, Bažny
čiai, mokslui ir šiaip rašytinės 
Lietuvos ir lietuvių kultūros gy
venimui ypačiai buvo reikalinga 
lotynų kalba, kurios didelis pa- 
našumos į lietuvių kalbą leido 
XVI a. įsivyrauti lietuviuose įsi- 
tikinirrfui, jog jie esą romėnų 
kilmės ir lietuviškoji kalba te
santi pagadinta lotynų kalba, 
tad jiems kelties aukščiau už 
kaimyninius slavus (lenkus, ru
senus ir maskvinius rusus). Ypa
čiai 1569 m. sustiprinus unijos 
ryšius ir Lietuvos bajorų santy
kiams su Lenkų bajorais sudaž- 
nėjus, kad ir Lietuvos bajorams 
lenkų privengiant, lenkų bajo
rams, labiausiai artimiausioms 
lietuvių kaimynams mozūrams i 
ją vis labiau spraudžiantis geres
nės duonos beieškant, kartu joi 
spraudėsi ir lenkų kalba, viso 
pirma į giminingos jai kalbo: 
gudų bajores, labiausiai ėmus 
čia populiarėti pusėje XVII-jo a 
Lietuvai priešų esant nuniokio 
tai, taip jog į šio amžiaus pabai 
gą oficialiuose jos raštuose re 
senų gudų kalba gavo užleisti sa
vo vietą lenkų kalbai. Dar tebe 
sibaigiant XVI a. didysis lietuvh 
patriotas kanauninkas Mikalojui 
Daukša savo lietuviškosios Pos 
tiles prakalboje barė dvasinin 
kus ir bajorus, kam jie dėl sve
timos lenkiškosios kalbos priven 
gia savosios, lietuviškosios, o jė 
zuitai XVII-XVIII a. ne tik ti 
kybinius raštus lietuvių kalbi- 
leido, bet ir lietuvių kalbos žo 
dynus bei gramatiką. Kad j 
virstų valstybine ar bent oficia 
liųjų raštų kalba, tam ji perdau; 
buvo svetima Lietuvos valstybė: 
slavams, perdaug primenanti 
neperseną lietuvių ‘pagonišku- 
mą” ir, svarbiausia, jos reikala
vimas būtų čia lenkų laikomas 
perdaug savarankišku, tad pulti- 
nu lietuviškojo savaimingumo 
pabraukimu, kai lietuvių mėg ■ 
nimas atplyšti nuo lenkų ir sus - 
dėti su švedais tik ką tiek len
kiško pasipiktinimo buvo sukė
lęs. Tačiau koliai jėzujitinėje ir 
kitokioje Lietuvos mokykloje lo
tyniškai tebemokė (ligi trečioje 
XVIII a. ketvirtyje jėzuitų ordi 
nas Lietuvos ir Lenkų valstybėje 
nebuvo panaikintas), ne Lietu
vos slavų, bet pačių lietuvių gy
venamose jos srityse, taigi Auk
štaičiuose ir Žemaičiuose lenkų 
kalba nedaug tebuvo pozicijų 
laimėjusi, ir tenykščiai bajorai 
tvirčiau tebesilaikė bendros su 
savo baudžiauninkais protėvių 
kalbos, tik kai vidurinėse mo
kyklose, o XIX a. ir Vilnįaus u- 
niversitete lotynų kalba gavo 
gerokai pasitraukti prieš Varšu
vos politikų ir politinių kultūri
ninkų inspiruojamą lenkiškąją, 
iš lietuvių bajorų ir nebajorų 
gausiai (gausingiau negu Gudi
joje ir net pačioje Lenkijoje) 
lankomų mokyklų lenkų kalba 
nuo XVIII a. pabaigos plačiau ė- 
mė sklisti Lietuvos šviesuomenė
je, sustiprinama dar Varšuvos ir 
Vilniaus lenkiškos spaudos ir li
teratūros. 1794, 1831 ir 1863 
metų sukilimai kad ir išryškin
davo labiau ar mažiau skirtin
gas Lietuvos bajorų politikos 
pozicijas, bet Lenkijos ir Lietu
vos bajorams tų sukilimų pada
riniai juos vienus su kitais tik 
dar labiau suartindavo, kad ir 
lietuviai bajorai vis dar tebe- 
sistengė bent savo atskirą kil
mę pažymėti (gente Lithuanus. 
natione Polonus). Drauge su 
baudžiavų panaikinimu kilęs sa
varankiškas, ne tik nepriklauso
mas nuo lenkų, bet kertąs į ba
joriškas unijos tradicijas ir į jų 
pretenzijas kraštui vadovauti, 
išėjęs iš sodietiškos šviesuome
nės tautinis lietuvių judėjimas 
vis griežčiau spyrė Lietuvos ba
joriją pasirinkti vieną katrą iš 
dviejų kelių: prisidėti prie tauti
nio lietuviško darbo ar ginti ba
joriškai lenkiškas pozicijas. Čia 
jau daugelis bajorų neapleido 
savo tautos reikalų ir lygiu uolu
mu su kitais lietuvių šviesuoliais 
dalyvauja bendrame tautiniame

gyvenime. Dar aštriau tas pats 
pasirinkimo reikalas iškilo atsi- 
gaunant Nepriklausomai Lietu
vai ne tik be Lenkijos palaimi
nimo, bet ir šiai atvirai kliudant 
Lietuvai susiorganizuoti ir su
stipto t i,, o ypačiai Lietuvai pra- 
vedus skaudžiai bajorus palietu
sį dvarų žemės apkarpymą liau
dies naudai, tik ir dabar tiktai 
bajorų dalis aiškiai tesusirišo su 
Varšuvos lenkų politika ir iš vi
so pasisakė lenkais, ne lietuviais, 
kiti tikrai kilę iš lenkų ateivių, 
bet daugumas patys ar jų vaikai 
vis aiškiau sutampa su sava, tad 
lietuvių, tauta ir jos reikalais, 
svariai pasireikšdaini visose jos 
valstybinio, politinio, visuomeni
nio ir kultūrinio gyvenimo sri
tyse. Naujoje Lietuvoje nebėra 
bajorų klausimo, išbajoriams 
nieko nesiskiriant nuo kitų lie
tuvių.

Šiaip lenkai ne tik darė Lie
tuvos bajorams politinės ir kul
tūrinės įtakos, bet ir davė Lietu
vai reikšmingų vyrų, kaip štai 
XVI a. Lietuvos pozicijų prieš 
nacius lenkus gynėją Vilniaus 
burmistrą Augustiną Milesių 
Rotundą (Milesius Rotundus) 
arba entuizastingą Lietuvos kro- 
aikininką Maciejų Strikovių 
(Stricovius), XVII a. išgarsinu
sį Vakarų Europoje Lietuvą if 
jos vyres lotyniškąjį poetą Ka- 
nmierą Sarbievių, XIX a. moks- 
ininkus Sniedeckius ir kitus, bot 
>ati Lenkija iš Lietuvos gavo 
’ar daugiau ir daug reikšmin
gesnius vyrus, kaip garsų XVH 
i. karovedį Joną Karolių Chod
kevičių, XVIII a. patriotus Ta- 
leuszą Reytaną ir Tadeuszą 
Xosciuszką (Kosciuszko), mbaa 
i. garsiausią savo poetą Adomą 
Mickevičių, didžiausią apysaki- 
linką Juozapą Ignacą Kraszews
ki, įtakingą mistiką Andrių To- 
.vianskį, didžiausius savo skulp
torius XIX a. Welonskj (Ve
liuoniškį) ir XX a. Antaną Wi- 
ivulskį, didžiausią pianistą Igna
cą P.ąderewskį (iš Poderių kilu
sį), žymiausią meno kritiką ir 
estetiką Stanislovą WitkieWi- 
cz’ių, populiarią mūsų laikų po
etę Kazimierą Illakmvicz’iūtę, 
dar Lenkų valstybės atgaivinto
ją Juozapą Pilsudskį, pirmąjį 
Lenkų prezidentą Gabrielių Na
rutavičių bei kitus veikėjus, mo
kytojus, menininkus, mokslinin
kus, kurių bemaž nei vienas ne
sikrato savo lietuviškosios kil
mės ir neslėpė savo meilės Lie
tuvai. Dėl šių ir kitų Lenkijai 
ir lenkams dirbusių lietuvių 
reikšmės ir svorio tenka ne tik 
vis kartoti apie lenkų įtaką lie
tuviams, bet ir drąsiai pripažinti 
Lietuvos ir lietuvių įtaką len
kams, Lenkijos „politikai ir kul
tūros gyvenimui. Kai kurie iš 
Lietuvos kilę lenkų kultūros vy
rai sunkiai, tragiškai bekelia 
lietuvių ir lenkų tautinių reika
lų susikirtimą, tad žudosi garsu
sis revoliucionierius Liudvikas 
Jonavičius (Janowicz), Juozapo 
Pilsudskicczbrolis Bronislovas, 
lenkų nužudyto Varšuvos prezi
dento Gabrieliaus Naretowicz’- 
iaus brolis Stanislovas, pasirašęs 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Bajoriškoji Vil
niaus literatūra, kad ir reiškėsi 
lenkų kalba, tik irgi savo dvasia 
ir forma kietai yra susijusi su 
Lietuva ir jos visuomene, yra 
lietuviška, artima ir pobaudžia
vinei nebe bajorų reikalų ir ide
alų nustatomai lietuvių šviesuo
menei, kiek ji iš lenkiškų origi
nalų ar iš lietuviškų vertimų yra 
ą pažinusi. Mickevičiaus poe

mos, Kraševskio triloginis epas, 
Kondratavičiaus poetinės pašne
kos ir lyrika, Bemotavičiaus is
torinė apysaka, dviejų kartų 
Chodzkų (Chodzko) apysakos, 
daugelio kitų lenkiškai rašusių 
poetų ir beletristų kūriniai pri
klauso tiek lenkų, tiek ir lietuvių 
literatūros istorijai. Patys lenkų 
literatūros istorikai daugelį tųjų 
literatūrinių veikalų jungia 
bendru “szkola litewska” (lietu
viškosios krypties kūrinių) pa
vadinimu; daugiausia tai bus iš 
Vilniaus krašto, Juodgudžios ir 
net iš gudiškos srities kilusių ir 
lietuviškai nemokančių ar ne ką 
bemokančių rašytojų kūryba.

(Bus daugiau)
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(Atkelta iš 3 psl.) 

kryžių, išstatytą viešam garbi
nimui bažnyčiose, kaip įprastai 
klaupiame prieš šv. Sakramentą, 
Bučiuojant Šv. Kryžių, giedama 
jaudinanti giesmės žodžiais, ku
riais Bažnyčia Kristaus vardu 
priekaištauja pasauliui, kam ta
sai Viešpatį kankino ir nukry
žiavo. Tuose priekaištuose iš
skaičiuojamos Viešpaties gera
darybės ir žmonių niekingumas:

— Mano tauta, ką aš tau pa
dariau?. Ar kuo aš tave užga
vau? Atsakyk man.

— Ar už tai, kad aš tave išve- 
džiaus iš Egipto žemės, tu pri
rengei kryžių savo Išganytojui?

— Ar kad vedžiau tave tyrais 
keturiasdešimt metų ir mana 
maitinau tave, ir įvedžiau tave 
į labai gerą žemę, tu prirengei 
kryžių savo Išganytojui?...

— Ką daugiau tau turėjau pa
daryti ir nepadariau? Juk aš pa
sodinau taVe lyg gražiausią vy
nuogyną, o tu man pasidarei la- 
bar karti, nes, man trokštant, 
girdei mane uksusu ir ietimi per
vėrė! savo Išganytojo šoną.

— Aš dėl tavęs nuplakiau 
Egiptą su jo pirmgimiais, o tu 
mane nuplaktą išdavei.

— Aš išvedžiau tave iš Egipto, 
paskandinęs faraono kariuome
nę Raudonojoje jūroje, o tu ma
ne išdavei vyriausiems kuni
gams.

— Aš prieš tave atvėriau ma
res, o tu ietimi atvėrei man šo
ną.

— Aš tau prieky ėjau debesio 
stulpu, o tu mane vedei į Piloto 
teismo rūmą.

— Aš tave valgydinau mana 
tyruose, o tu mušei mane kum
ščiais ir rykštėmis.

— Aš tave girdžiau išganingu 
vandenimi iš uolos, o tu mane 
pagirdei uksusu ir tulžimi.

— Aš dėl tavęs sumušiau ka- 
naniečių karalius, o tu mušei 
man galvą nendre.

— Aš tau daviau karališką 
valdžios lazdą, o tu davei erš
kėčių vainiką mano galvai.

— Aš tave išaukštinau, su
teikdamas tau didelę galybę, o 
tu mane iškėlei 
kartuvių.

— Mano tauta, 
dariau?...

Negalima be
klausytis šių skundo žodžių ir 
negalime nepasiryžti taisytis, 
nes visiems mums jie yra taiko
mi ir visi esame nusidėjėliai.

Po Šv. Kryžiaus adoracijos 
uždegamos ant altoriaus žvakės, 
atnešamas iš karsto švenčiau
sias ir prasideda trumpos pa
maldos panašios į šv. Mišias. 
Tačiau tai nėra Mišios. Nėra 
svarbiausios Šv. Mišių dalies— 
konsekracijos, o kunigas, paro
dęs žmonėms vakar pakonsek- 
ruotą Hostiją, ją priima. Baž
nyčia, iš pagarbos Kristui, nelai
ko šiandien šv. Mišių, nes tą 
dieną Kristus pats atlaikė šv. 
Mišias paaukodamas save ant 
Kryžiaus altoriaus.

Po pamaldų švenčiausias ne
šamas išstatyti į labai gražiai pa
puoštą vietą, vadinamą “gra
bu.” Einant su procesija į kars
tą, giedamas labai liūdnas him
nas:

Pasitraukė mūsų Ganytojas, 
gyvo vandens šaltinis, kuriam 
praeinant saulė aptemo...

Su šiuo liūdnu himnu pilnai 
derinasi lietuviškoji giesmė 
“Verkit angelai, verkit dvasios 
šventos”....

ant kryžiaus

ką aš tau pa-

susijaudinimo

mių tonai ir linksmesni maldų. dienį baigiasi gavėnia ir jos pas- 
žodžiai. ninkas.

Staknys-šukys, Repečka-Vilpi- |LSK RIMTAI KANDIDATUO- 
šauskas. Markevičiui ir Milčiui, JA Į N. Y. TAURĖS LAIMĖ- 
išstojus jų partneriams, bus už
skaityta po 1 tašką.

TOJUS

Atėjus procesijai prie alto
riaus, šventinama Velykinė žva
kė. Toji žvakė, su penkiais į ją 
įsuktais konkorėžiais, ' reiškia 
prisikėlusi Kristų su penkiomis 
garbingomis žaizdomis Jo kūne. 
Šventinant šią žvakę, giedama 
gana ilga ir be galo džiaugsmin
ga giesmė, kuri išreiškia atpirk
to žmogaus džiaugsmą. “Tegu 
džiaugiasi dangaus angelų mi
nia... dėl tokio Karaliaus nugalė
jimo teskamba išganingas trimi
tas... Tikrai verta ir teisinga ne
matomąjį Dievą ir jo viengimį 
Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kris
tų visų širdies ir proto jausmu 
ir balso skambėjimu šlovinti. 
Kurs už mus amžinajam Tėvui 
Adomo skolą užmokėjo..., nes 
čia dabar Velykų šventės, kurio
se tas tikrasis Avinėlis užmuš
tas, kurio krauju tikinčiųjų du
rys pašvenčiamos... ši čia naktis, 
kuri šiandien per visą pasaulį ti
kinčius Kristumi, atskirtus nuo 
pasaulio ydų ir nuodėmių tam
sos, grąžina malonei, atiduoda 
šventumui”...

Po to šventinamas krikšto 
vanduo, nes pirmaisiais krikščio
nybės amžiais Velykų naktį bu
vo krikštijami paruošti krikš
tui suaugusieji. Grįžtant, pašven
tinus vandenį, giedama visų 
šventųjų litanija. Viduryje lita
nijos, kada giedama: “Mes nusi
dėjėliai Tave prašome”, kuni
gas vėl puola prieš altorių ant 
veido ir pareiškia dėkingumą V. 
Kristui už visą, ką Jis paaukojo 
pasauliui. Betarpiškiai prasideda 
Šv. Mišios. Kunigas iškilmingai 
užgieda garbės himną: Gloria in 
exceLsis Deo.” čia pasigirsta var
pai ir vargonai, pripildydami 
džiaugsmo bažnyčias ir jose e- 
sančių žmonių širdis. Po to ku
nigas triskart giedodamas “Ale
liuja” praneša Velykinį džiaugs
mą, Šv. Mišių Evangelija jau 
skelbia prisikėlusį Kristų, vidur-

Prisikėlimas.
Didž. šeštadienio vakare ar 

Sekmadienio rytą džiaugsmingai 
minimas Viešpaties Kristaus 
Prisikėlimas. Prieš pradedamas 
pamaldas dar prie Kristaus 
karsto Bažnyčia garbina šv. 
Trejybę, dėkoja V. Kristui už 
atpirkimą, prašo atpirkimo vai
sių tikinčiųjų sieloms. Iškilmin
goje procesijoje, kuri trissyk ap
eina bažnyčią, giedant velykines 
giesmes, ‘ nešami Prisikėlimo 
ženklai: kryžius raudona stula 
perjuostas — tai Viešpats savo 
krauju nugalėjęs išganymo prie
šą, prisikėlusio Kristaus stovylė- 
lė ir Velykinė Žvakė.

Pašlakstyme prieš šv. Mišias 
skelbiama krikšto vandens palai
ma, prikėlusi mus dieviškajam 
gyvenimui.

Šv. Mišios savo apaštalo laiš
ke kviečia mus “išvalyti senąjį 
raugą”, pakeisti gyvenimą ir 
džiaugtis, nes anot Šv. Mišių žo
džių: ‘Tai diena, kurią Viešpats 
yra padaręs: džiaukimės ir links
minkimės joje.”

Viešpaties Prisikėlimas tar
tum antspaudas patvirtino Jo 
viso mokslo dievišką tikrumą ir 
pasidarė mūsų tikėjimo kertiniu 
akmeniu. Todėl ne be reikalo 
šv. Povilas Ap. sako: “Taigi, jei 
skelbiama apie Kristų, kad Jis 
kėlėsi iš numirusiųjų, tai kaipgi 
kai kurie jūsų tarpe sako nesą 
mirusiųjų prisikėlimo? Jeigu nė
ra mirusiųjų prisikėlimo, tai nė 
Kristus neprisikėlė. O jei Kris
tus neprisikėlė, tai mūsų skelbi
mas yra tuščias, tuščias ir jūsų 
tikėjimas... Bet iš tikrųjų Kris
tus yra prisikėlęs iš numirusiųjų, 
kaip užgimusiųjų pirmonė. Kaip 
per žmogų atėjo mirtis, taip per 
žmogų ir mirusiųjų prisikėli
mas.” (I Kor. 15, 12, 20—21.)

Džiaukimės Kristaus Prisikė
limu ir Prisikėlimo šviesoje gy
venkime. Kun. V. Dabušis

LAK H PRALAIMI LAIMĖTAS 
RUNGTYNES

Kovo 3 d. LSK II žaidė pir
menybių rungtynes prieš Church 
League favoritą — St. Johns 
Uatheran ir pralaimėjo po pra
tęsimo rezultatu 55:62! Norma
lus rungtynių laikas parodė pa
sekmę 53:53.

38 žaidimo minutes lietuviai 
buvo persvaroj ir 2 min. prieš 
rungtynių pabaigą vedė 10 taškų 
skirtiniu, tik tos 2 paskutinės 
minutės, kai LAK II nesugebėjo 
išlaikyti kamuolio, davė progos 
priešininkui išlyginti rezultatą 
(53:53). Pasibaigus rungtynėms 
lygioms, jos buvo pratęstos 5 
min. ir čia priešininkas sugebėjo 
‘atsiplėšti” net 7 taškais. LAK 
II taškus pelnė: Daukša — 21, 
Ruzgas — 23, Mileris — 5, Kli- 
gys II — 4, Gricevičius — 2.

EINTRACHT NUGALI LSK 
SAVO AIKŠTĖJE

nelietuvių kalba, taip 
iškelia lietuvius ir jais

ir apsiniaukęs oras ir

TARPMIESTINES ŠACHMATŲ 
RUNGTYNĖS BROOKLYNAS- 

BOSTONAS

Didysis šeštadienis
Didžiojo šeštadienio pamaldos 

prasideda ugnies šventinimu, nes 
Viešpats Kristus sakė: “Aš esu 
pasaulio šviesa.” Pašventinta 
ugnis nešama į bažnyčią ir nuo 
jos uždegamos visos bažnyčios 
žvakės. Nešant naujai pašven
tintą ugnį per bažnyčią, kuni
gas tris kartus gieda: “Lumen 
Christi” — Kristaus šviesa”. To
ji šviesa tai Evangelijos moks
las, kuris sėjamas po visą pa
saulį, tai šviesa, kuria ir mes li
kome apšviesti, šviesa, per kurią 
gavo žmogaus gyvenimas žemė
je prasmę. Džiaugsmas ir dėkin
gumas pradeda užtvinti žmonių 
širdis. Prasideda šviesesni gies-

Kovo 3 ir 4 d.d. įvyko tarp
miestinės Brooklynas - Bostonas 
šachmatų rungtynės Bostone, 
šeštadienį, kovo 3 d., brookly- 
niškiai susitiko su bostoniškiais 
šachmatininkai, žaisdami ant 8 
lentų. Po įtemptos kovos, rung
tynes vis dėlto laimėjo Bostonas 
santykiu 41Z>:31/2.

Sekančią dieną, kovo 4 d., 
Brooklyn© ir Bostono jungtinės 
lietuvių šachmatininkų jėgos 
susitiko su stipriausiu Bostone 
amerikiečių šachmatų klubu 
Boylston. Buvo žaidžiama ant 
15 lentų (8 brooklyniečiai ir 7 
bostoniškiai). šias rungtynes 
lietuviai įtikinančiai laimėjo san
tykiu

Brooklynas pelnė: 5:3, o Bos
tonas — 41/2:21/2 taškų.

Abejų šių rungtynių metu ge
riausiai pasirodė A. Šukys, lai
mėdamas 2 tašku ir Kondrotas 
—ll/2 taško.

Brooklyn© šachmatininkai bu
vo kuo šilčiausiai bostoniškių 
priimti, už ką jie reiškia nuošir
džią padėką. Ypatinga padėka 
tenka p. K. Merkiui, suorga
nizavusiam šias rungtynes.

Nuvežusiems šachmatininkus 
p.p. Galminui ir Stakniui LAK 
reiškia padėką.

dukart pralaimėjo (3:4 ir 3:5), 
taigi šį kartą lietuviai bandys už 
abu pralaimėjimus atsigriebti. 
Atrodo, tai LSK turėtų pavykti, 
nes lietuviai ketina pasirodyti 
stipriausiame savo sąstate: 
Bagdonas, Madziliauskas, Mile
ris, Saldaitis, Kalašinskas, Saba
liauskas, Gražys, Steponavičius, 
Gricevičius, Labutis ir Kligys 
Vyt. Tą vakarą įvyks net trejos 
futbolo rungtynės: Brooklyn S. 
C. — Pfaelzer S. C. (abu DAFB 
aukšč. lygos atstovai ir Miner
va S. C. (aukšč. lyga). Atrodo, 
kad New Yorko futbolo sluogs- 
niai labai vertina LSK, nes kvie
čia į futbolo žaidynes, kur daly
vauja vien “oberligos” atstovai. 
LSK gi šiuo metu yra tik... A 
klasės meisteris.

I rungtynes vykti Jamaica 
Ave. elev. iki paskutinės stoties 
Jamaicoje, o iš ten 2 min. eiti 
168 gatve pietų kryptimi (į de
šinę).

A. V.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
ŠACHMATŲ PIRMENYBES 
EINA PRIE PABAIGOS
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PASKUTINĖS FUTBOLO 
RUNGTYNĖS PRIEŠ 

VELYKAS
šį penktadienį, kovo mėn.

d. 20 vai. 104 Field Artillery Ar
mory, Jamaica įvyks paskutinės 
prieš Velykas futbolo rungtynės, 
nes Lietuvių Sporto Klubo fut
bolininkai savo rungtynių planą 
išsėmė iki balandžio mėn. 1 d. 
Šios rungtynės įvyks salėje ir 
mūsų sportininkų priešininku tą 
vakarą su futbolo mgėjams gerai 
pažįstamas DAFB oberligos stip
riausias atstovas — German- 
Hungarians. LSK prieš vengrus

Po pereito sekmadienio loši
mų, LAK suorganizuotose N. Y. 
lietuvių šachmatų pirmenybėse, 
liko žaisti tik paskutiniojo rato 
rungtynės, kurios numatytos 
pravesti po Velykų (tikslus lai
kas bus paskelbtas spaudoje).

Pirmenybių padėtis tokia:
Repečka — 12 t., Staknys — 

11, Merkevičius — 11, Šukys— 
8, Trojanas — 8, Paškevičius — 
7 (iš pirmenybių išstojo) Gal- 
minas — 7, Vilpišauskas — 7, 
Kondrotas — 5į4» Vakselis —4, 
Zeidotas — 4, Augustinas — 
3y2. Mackevičius — 2, Armona- 
vičius — 2, Bileris — 2 (iš pir
menybių išstojo), ir Milčius —1.

Paskutiniame rate susitinka: 
Trojanas - Zeidotas, Koridrotas- 
Galminas, Armonavičius - Mac
kevičius, Augustinas - Vakselis,

Tai antras kartas, kai lietuviai 
bando savo jėgas su aukščiau
sios amerikiečių klas. futbolinin
kais. Rezultatas 2:3 šeimininkų 
naudai. Atrodo, sprendžiant iš 
pasekmės, kad mūsų sportininkų 
bandymas neapvyko, bet tikina
moje šis bandymas įrodė, kad 
LSK futbolininkai yra tikrai pri
augę būti “oberligos” vienetu ir 
sugeba sukurti priešininkui rim
tą pasipriešinimą, ko kai kurie 
“Big Ten” atstovai tikrai neiš
gali. Ne be reikalo sportinė 
spauda 
aukštai 
gėrisi.

Nors
nemaloni pavasario dargana bu
vo tą popietį (kovo mėn. 4d.), 
bet žiūrovų buvo daugiau kaip 
800. Žinoma, dauguma Ein
tracht šalininkų. LSK pasveikina 
žiūrovus savo tradiciniu šūkiu 
tokio sąstato: Bagdonas; Mile
ris, Simonavičius 1; Kligys, Sal
daitis, Steponavičius; Meilus: 
(Simonavičius H), Sabaliauskas, 
Kalašinskas, Modzeliauskas, 
Gražys. x

Šlapia ir slidi aikštė nedavė 
progos abierp pusėm parodyti 
gražių derinių ir išryškinti savo 
sugebėjimą gražiai valdyti ka
muolį, tačiau rungtynės buvo 
tikrai aukšto lygio. 5 min. prie
šininkas šauna pirmąjį įvartį, 
kurį Bagdonas tikrai negalėjo 
sulaikyti, nors jo puikūs para
dai tą dieną stebino net prieši
ninko žiūrovus, kurie nesigailė
jo jam paploti. 22 min. Meilus 
gauna kamuolį ir tiksliai jį per
duoda Kalašinskui, kuris iš oro 
skelia išlyginamąjį įvartį — 1:- 
1. Taip baigiamas pirmasis kėli
nys.

Antrojo kėlinio pradžioje prie
šininkas vėl persveria — 1:2, ir 
kėliniui įpusėjus padidina pasek
mę iki 1:3. Lietuviai susikaupia 
ir likusį žaidimo laiką prispau
džia Eintrachtą prie vartų, ta
čiau LSK gerai nukreiptus šū
vius priešininkui vis pavyksta 
sulikviduoti.* Tik 34 min. Gra
žys, prasiveržęs kairiajame 
sparne, tolimu šūvius švelnina 
pasekmę 2:3, Likusį žaidimo lai
ką, didžiulės lietuvių pastangos 
išlyginti rezultatą nepavyksta, 
ir rungtynės baigiamos 2:3 šei
mininkų naudai.

Geriausiai šiose rungtynėse 
pasirodė Bagdonas, sulikvidavęs 
kelioliką ‘mirtinų” situacijų ir 
Steponavičius, dirbęs už save ir 
gulintį ligoninėje po apendicito 
Jokūbaitį. Kalašinskas po sužei
dimo per rinktinių rungtynes 
dar nebuvo atgavęs savo įpras
tos geros formos. Dideliu ir 
nuoširdžiu darbštumu pasižymė
jo “naujokas” šiame vienete Vyt. 
Kligys. Apskritai visas vienetas 
sukovojo puikiai ir jam tinka
mai vadovavo žinomas lietuvių 
treneris p. Kazys Brazauskas, 
nepagailėjęs atvykti daugiau 
kaip 200 mylių savo vardinių 
dieną.

Priešžaismyje LSK rezervinė 
pralaimėjo Eintracht Res. 0:4.

........ . Sp. V.

Su dideliu susidomėjimu buvo 
i laukiama antrojo LSK pasirody- 
I mo N. Y. taurės žaidynėse kovo 
11 d. Arctic Ovai (lietuvių aikš
tėje). Šį kartą lietuviai turėjo 
pademonstruoti savo priešinin
kui, aukšč. National League 
klasės atstovui — norvegų fut
bolo vienetui, Gjoa savo prana
šumą ir tai mūsų vyrams tikrai 
pavyko, nes jie baigė rungtynes 
7:3 (4:1) pasekme. Žiūrovų apie 
100.

Šiek tiek abejonių kilo lietu
vių pusėje dėl laimėjimo, kai 
vienetas išbėgo į aikštę be Jo
kūbaičio, Saldaičio ir Sabaliaus- 

1 ko, kuriuos pakeitė rezervinės 
komandos žaidikai broliai Kligiai 
(Vytautas — I ir Stasys — II) 
ir Gricevičius. Taigi LSK sąsta
tas tą dieną atrodė taip: Bagdo
nas; Mileris, Simonavičius; Kli- 

i gys I, Steponavičius, Modzeliaus- 
! kas; JMeilus (Gricevičius), Kli- 
j gys II, Adomavičius, Kalašins
kas, Gražys.

Pati žaidimo pradžia išryški
no, kad priešininkas, nors ir 
aukštai klasifikuotas, bet tikrai 
dar nepriaugęs prie nors raide 
“A”k)asifikuotų lietuvių, ir jau 
3 min. Gražys iš kairiojo spar
no fiksuoja 1:0 ir 10 min. pride
da dar vieną “gabalą” — 2:0. 
Šį kartą, jau, nors nevisai pagi
jęs, Kalašinskas, gavęs tikslų 
Adomavičiaus padavimą, stipri
na taškų santykį 3:0. Priešinin
kas daro pakeitimus savo sąsta
te ir atrodo gerojon pusės, nes 
22 min. po netikslaus Stepona
vičiaus manevro, norvegai švel
nina pasekmę 3:1. Tačiau ši pa
sekmė išsilaiko vos 6 min., nes 
praėjęs Kalašinskas šauna nesu
laikomą 4:1. Taip 
puslaikis.

Pertraukos metu, 
nesimato abejonės
pesimistai pripažįsta, kad jau
nieji žaidikai egzaminą išlaikė.

Antrajame kėliny priešininko 
puolikai atsigauna ir pradeda 
vis dažniau aplankyti Bagdono 
vartus ir 51 min. pasekmė su
švelninama iki 4:2, tačiau 57 
min. Adomavičius, iš neįprasto 
jam atstumo ir padėties (apie 
14 m.) iš susigrūdimo kerta į 
tuščius vartus penktąjį įvartį 
(5:2), o Kalašinskas (69 min.) 
šauna 6:2. Vyksta permainingas 
žaidimas ir norvegai tikra to žo
džio prasme prispaudžia lietu
vius ir nesigaili šaudyti, bet 
Bagdonas vykusiai likviduoja 
gana pavojingus svečių šūvius. 
73 min. Adomavičius gauna ka
muolį ir pasiunčia jį Kligiui II, 
kuris jį vykusiai nukreipia į 
priešininko vartus, pakeldamas 
pasekmę iki 7:2.. Tačiau 79 min. 
Gjoa pasekmę sušvelnina — 7:- 
3. Tokia pasekme baigiamos 
rungtynės. LSK, laimėjęs šias 
rungtynes, patenka į 4-tąjį žai
dynių ratą. Sekantis lietuvių 
priešininkas, atrodo, bus Eint
racht.

Rungtynėms teisėjavo S. 
Armstrong.

V. SIRIJOS GIRA SIELOJASI i 
ZAICEVOS NESEKME

“Tiesos” 1950. XII.. 19 d. Nr.
V. Sirijos Gira rašo:

— “Pilietė Elena Zaicevą su 
dviem mažametėmis dukrytėmis 
vyko iš Pakruojo į Kremenču- 
gą. Visai rami ji atvyko į Šiau
lių geležinkelio stotį pirkti bi
lieto į traukinį Ryga-Lvovas. 
Stoties motinos ir vaiko kam
baryje, deja, daug su ja nekal
bėjo. Trumpai burbtelėjo: "Ei
kite prie bilietų kasos. “Pilietė 
Zaicevą viena iš pirmųjų su a- 
biem mažomis mergytėmis atsi
stojo prie kasos ir kantriai lau
kė. Po kurio laiko susirinko ke
liasdešimt žmonių, ši keleivė su 
dviem mažais vaikais buvo nu
stumta į šalį. Susidariusi ne
tvarka prie bilietų kasos visai 
nejaudirio čia pat esančių tvar
kai prižiūrėti asmenų. Kai pilie
tė Zaicevą pasiekė kasos lange
lį, jis jau buvo uždarytas. Kasi
ninkė pareiškusi: "Visi bilietai 
parduoti”, uždarė langelį ir skai
tė knygą. Lauke buvo dargana, 
šalta - niūru. Pil. Zaicevą liko 
Šiaulių mieste su vaikais laukti 
rytdienos su tuo pačiu stumdy- 
musi prie bilietų kasos, su tuo 
pačiu nenoru patarnauti motinai 
ir jos mažiems vaikams”. Nieko 
nepadėjęs ir stoties budėtojas, 
kuris tiek į Zaicevą, tiek į ją už
tariantį V. S. Girą pažvelgęs su 
didele panieka, iš aukšto. Žinu
tės autorius, patiekęs tarybinės 
tikrovės vaizdą, visą kaltę dėlto 
sumeta bet ne maskoliams atė
jūnams, kurie, kaip mes jau ži
nome, sudaro nemažiau kaip 
90% Lietuvos geležinkelio per
sonalo, bet “buržuazinei Lietu
vai”....

Šypsenos
PAVOGĖ BUSIMŲ RINKIMŲ 

DUOMENIS

J NKVD viršininko raštinę į- 
bėga susijaudinęs enkavedistas.

— Kas atsitiko? — klausia 
viršininkas.

— Pavogti ateinančių metų 
rinkimų į Aukščiausią Tarybą . 
duomenys, — paaiškina enkave
distas.

GERAS PATARIMAS

— Ak, kad aš galėčiau savo 
vyrą atpratinti per miegą kalbė
ti!

— Leisk jam kalbėli dienų.

JIS PASVEIKINO
— Ar buvai vakar "Figaro 

vestuvėse”?—klausia savo drau
gą operų mėgėjas.

— Dėja, negalėjau, — atsako 
draugas. — Pasiunčiau jam lik 
sveikinimo telegramą.

NESUPRANTA

Berlyno rytinėj zonoj ant tvo
ros buvo didelėmis raidėmis už
rašyta: “Go home.”

— Ką tai reiškia? — klausia 
vienas berlynietis kitą.

— Tai angliškai "eik namo’'.
— paaiškina antrasis.

— Nesąmonė, — sako pirma
sis: — juk rusai vistiek nesu
pranta, kas čia parašyta.

SUSKAIČIAVO

— Š'
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SPORTAS ŠĮ SAVAITGALĮ
Penktadienį, kovo 16 d. 8 

vai. vak, futbolo žaidynės salėje
— 104 Field Artilery Armory, 
Jamaica, 168 gatv. žaidžia LSK
— prieš German - Hungarians 
(9:15) vai. v.) Vykti Jamaica 
traukiniu (eleveitorium)’iki pas
kutinės stoties Jamaicoje.

šeštadienį, kovo 17 d. 8:45 
vai. krepšinio pirmenybių rung
tynės — LAK II — The Old 
First Church. Lietuviai pasiro
dys su 3 naujom jėgom. Rungty
nės įvyks YMCA Eastern Distr. 
salėje, Marcy Ave. Brooklyne.

Sekmadienį, kovo 18 d.. 5 vai. 
vak. Lietuvių Atletų Klubo pa
talpose įvyks New Yorko lietu
vių šachmatų pirmenybių užsili
kusių ir nebaigtų partijų žaidi
mai.

Iki balandžio men. 1 d. jokių 
futbolo rungtynių nenumatoma.

— Bangkoke, sulaukęs 67 
m. amžiaus, mirė Siamo regen
tas princas Rangsit. Jis buvo 
paskutinis iš 85 buvusio kara
liaus Chulalonghorn sūnų.

HITLERIO GRANITU SUNAU
DOS STALINAS

Stalinas perėmė 6.000 tonų 
raudono švediško granito, kurį 
kitkart buvo užpirkęs Hitleris jo 
numatytam pergalės paminklui. 
Tasai paminklas, pagal paties 
Hitlerio projektą, turėjo būti 
pastatytas Nuernberge, kur pas
kui buvo teisiami jo generolai ir 
diplomatai. Už 18.500 tonų rink
tinio šlifuoto granito jis buvo 
sumokėjęs 20 milijonų markių. 
Ar dabar iš to granito Stalinas 
statydinsis paminklą sau, ar sa
vo buvusiam draugui Hitleriui, 
kuris nebesuspėjo savo numaty
to paminklo pastatyti, kol kas 
nepranešama.

Mokytojas: — Aš tau duodu 
šešis triušius, o paskui dar du. 
Kiek turėsi iš viso?

Mokinys: — Dešimtį.
Mokytojas: — Argi.1 Paskai

čiuok tik gerai.
Mokinys: — Aš porą triušių 

jau turiu.

KADA

vieno komunistinio vengrų 
laikraščio anketą “kuriam am
žiuje jūs labiausia norėtumėt gy
venti?” vienas rašytojas atsakė: 
“šiame, jei man tai būtų leidžia
ma.”

I
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■ phijiečiai 
prasto vt

-Vyt 
Velykų 
kurios bi 
Liucija

BAYi

VYRAS: — Čia, Matilda, laik
raštis rašo apie tave.

ŽMONA: — Mane?! O ką gi?
VYRAS: — Kad moterų yra 

pasauly perdaug.

MENESINIS 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 ii’ išsirašymo mėnuo.
“Karys” jungia visus lietuvius, visus karius.
Redakcijos ir administracijos adresas: "Karys”, 156 Steam- 
Road, Great Neck, N. Y.boat

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

“AMERIKOJE”
★ visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų hf 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

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

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

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

“4MERIKA”
★ metams kainuoja tik.........................$3.00

Užsienyje ...............................  $3.50
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis "Amerikoc“ 

numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11. N. Y.

— Šio 
parapijoj 
lietuviški 
šv. mišie 
karais — 
nimas. R 
madieny, 
pranciški 
OFM.

— Did 
dų tvari

Kovo ! 
šv. mišio

Kovo ! 
Kryžiaus 
8 vai. rj 
7.30 vai.

Kovo 2 
maldų pr;

Kovo < 
prisikėlin 
mingos 
Sekančio 
45 vai.

— Vyč 
vies) neb 
vo taip 
Centro v 
A. Vasili; 
yra skiri;

Mūsų | 
vaus vadi 
kovo mė

— Mui 
sodalietės 
praėjusiai 
daroms r 
balandžio

— šv. 
šia lietuv 
mėn. 1 č 
pi jos salė.
iš Elizai 
kaimynai

— Mot 
Velykų r 
rėlį (coui 
mūsų par

— Mūs 
dr-ja pra 
suruošti š 
gi dūdų < 
bus reikt 
dr-jos pa

— Jau 
gražiai vi 
ro kas a 
pereitą s 

I gonius lai



Kovo 16, 1951 AMERIKA HH'tnt*1*'»» - 5

Philadelphijos, Pa., naujienos SIOUX CITY, I0WA VIETOS ŽINIOS
— šv. Kazimiero švente buvo 

labai iškilmingai ir 
nuotaikingai paminėta šv. Ka
zimiero parapijoj. Parapijos at
laidai pridavč daugiau iškilmin
gumo. Jau išvakarėse buvo 
daugiau žmonių pamaldose ir 
priėjo išpažinties. Pamokslą pa
sakė kun. čegys. Sekmadienį 
per visas šv. Mišias ėjo labai 
daug draugijų ir pavienių asme
nų prie šv. Komunijos. Viską 
apvainikavo iškilminga suma, 
kurios metu organizuotai daly
vavo pamaldose vyčiai ir ateiti
ninkai. Jie su savo iškilmėmis ir 
programa, gražiu solistės J. Au- 
gaitytės giedojimu, bendra Ko
munija ir jspūdingu užbaigimu, 
sudarė labai gražų maldos vaini
ką už Lietuvą ir lietuvius. Pri
taikytą pamokslą pasakė Tėvas 
Aleksandras Žiūrys, O. F. M.

Po sumos salėj buvo suorga
nizuotas gražus šv. Kazimiero mi
nėjimas. Išpuošta salė, su šv. 
ženklais, turėjo apie 120 daly
vių pusryčiuos ir minėjime. Da
lyvavo vyčiai, ateitininkai ir jų 
kviesti svečiai. Pritaikytą kalbą 
pasakė adv. S. Mankas ir Dr. J. 
Masilionls. įspūdingos buvo atei
tininkų priėmimo iškilmės. Jau- 
nesnioms narėms (riams) įteik
ti ženklai, prisegtos gėlės, pas
veikinta ir sugiedotas himnas. 
Keli vyčiai pakelti į aukštesnį 
draugijos laipsnį. Visos iškilmės 
gražiai užbaigtos Lietuvos him
nu.

— P. Leonas Kaulinis uoliai 
rengia vyrų ir moterų oktetus 
savo pirmam viešam pasirody
mui. Programa bus įvairi ir ge
rai parengta. Vakaras rengia
mas antrą sekmadienį po Vely
kų, balandžio 8 dieną. Philadel- 
phljlečial labai laukia to nepa
prasto vakaro.

— Vyčiai labai uoliai rengiasi 
Velykų margučių varžyboms, 
kurios bus tuoj po Velykų. P-lė 
Liucija Grubliauskaitė uoliai

BAYONNE, N. J. ŽINIOS
............... ,•••■

— šios savaitės metu mūsų 
parapijoje vyksta rekolekcijos 
lietuviškai. Kasdien rytais būna 
šv. mišios ir konferencija, va
karais — pamokslėlis ir palaimi
nimas. Rekolekcijos baigsis sek
madieny, kovo 18 d. Vedėjas — 
pranciškonas Tėvas Dyburys, 
OFM.

— Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka:

Kovo 22 d. — ketvirtadieni— 
šv. mišios 9 vai. ryte,

Kovo 23 d. — penktadieni — 
Kryžiaus adoracijos pamaldos, 
8 vai. ryte; Kryžiaus Keliai — 
7:30 vai. vakare;

Kovo 24 d, — šeštadienĮ —pa
maldų pradžia 7:15 vai. ryte;

Kovo 25 d. — sekmadienį — 
prisikėlimo procesija ir iškil
mingos šv. mišios 6 vai. ryte. 
Sekančios mišios: 9,10:30 ir 11:- 
45 vai.

— Vyčių suruoštas kinas (mo
vies) neblogai pasisekė. Dalyva
vo taip pat ir Lietuvos Vyčių 
Centro valdybos pirmininkas p. 
A. Vasiliauskas. Gautas pelnas 
yra skiriamas Centro valdybai.

Mūsų parapijos vyčiai daly
vaus vadų kursuose New Yorke 
kovo mėn. 18 d.

— Mūsų parapijos mergaitės 
sodalietės šiais metais, kaip ir 
praėjusiais, rengiasi išvykti už
daroms rekolekcijoms. Laikas— 
balandžio mėn. 13,14 ir 15.

— Šv. Rožančiaus dr-ja ruo
šia lietuvišką vakarėlį balandžio 
mėn. 1 d. — sekmadienį para
pijos salėje. Vaidintojai atvyksta 
iš Elizabetho. Parapijiečiai ir 
kaimynai kviečiami.

— Moterys sodalietės tuoj po 
> Velykų ruošia pavasarinį baza- 

rėlį (country fair), kuris įvyks 
mūsų parapijos salėje.

— Mūsų parapijos šv. Vardo 
dr-ja pradeda atgyti. Nutarta 
suruošti šokius. Pinigai reikalin
gi dūdų orkestrui apmokėti. Jis 

«, bus reikalingas per šv. Vardo 
dr-jos paradą rudenį.

— Jaunų sodaliečių kuopelė 
gražiai veikia. Susirinkimus da
ro kas antrą trečiadienį. Per 
pereitą susirinkimą nutarta 11- 

> ■ gonius lankyti.
• "’i

rengia tas varžybas ir skiria do
vaną. Ji Jau pakvietė ir varžy
bų teisėjus. Gali dalyvauti su 
pamargintais Velykų margučiais 
visi — vyčiai ir nevyčlai. Rengė
jai laukia visų varžybose.

— Vyčiai rengia pirmą savo 
pavasarinę ekskursiją į Wa- 
shingtoną. Autobuso bilietas 
tik $4.10. Numatyta labai įdomi 
ekskursija po Washingtoną ir 
apylinkę. Vietas autobuse gali
ma gauti pas vyčius. Ekskursijoj 
gali dalyvauti ir kiti, vyčių 
draugai ir visi norintieji pama
tyti Washingtoną. Ekskursija iš
vyksta balandžio 22 dieną, sek
madienį, rytą ir vakare jau vėl 
bus Philadelphijoj. Ekskursiją 
vadovauja vyčių pirmininkas A. 
Stankus, pp. E. Shields, L. M. 
Grubliauskas.

— Vyskupas lankys šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią ir su
tvirtins parapijiečius balandžio 4 
dieną, 11 vai. Parapijos bažny
čia jau baigiama atnaujinti ir 
Velykoms ji bus visai paruošta 
ir pagražinta.

— Philadelphijos tremtiniai 
leidžia savo žinias-biuletenį. Jie 
dabar rengiasi geradarių pager
bimo vakarui, kurs numatytas 
balandžio 21 ar 22 dd. Tremti
nių naujoji valdyba labai uoliai 
veikia lietuviškumo ugdymui. Jų 
pastangomis neseniai buvo įteik
tas padėkos adresas Did. Gerb. 
Stassen’ui už paramą Lietuvos 
laisvės atgavimui.

— Pranas Borlsevičius, lietu
viškos spaustuvės vėdėjas, labai 
gražiai atlieka lietuviškus spau
dos darbus. Tik gaila, kad jam 
vienam sunku išlaikyti tokią 
brangią spaustuvę. Tikima, kad 
atsiras koks nors būrelis rėmėjų 
ir stos J talką išlaikyti Philadel
phijoj savo spaustuvę.

— Vyčių Naujienos pirmą sy
kį pasirodė šv. Kazllmero šven
tės proga. Kelios vytės ir vyčiai 
pasiryžę leisti savo laikraštį lie
tuviškai ir taip kopti pirmyn 
taškų rinkime lietuviškumą ug
dant. širmasis nr. spaudos at
žvilgiu išėjo geras, bet turinys 
buvo kiek menkas. Tikima, kad 
kitas numeris išeis visais atžvil
giais stipresnis. Pažymėtina, kad 
laikraštėlį leido ir rašė čia gi
musieji lietuviai vyčiai.

— Kun. J. Bagdonas, Girard
ville, Pa., dalyvavo šv. Kazimie
ro parapijos atlaiduose. Jis rūpi
nasi menine Lietuvių Dienos 
programa rugpjūčio 15 dieną. Iš 
Philadelphijos pakviesta progra
moj dalyvauti p. Juzė Augaitytė 
ir kiti.

— Lietuvių kalbos ir istorijos 
bei kitų lietuviškų dalykų pamo
kos šeštadieniais tęsiamos, nors 
su dideliais sunkumais dėl mo
kytojų stokos ir mokinių nesi
lankymo. Mokytojas Balčius dė
jo labai daug energijos padaryti 
tą mokyklą tikrai naudingą ir 
būtiną. Neužilgo bus kviečia
mas mokytojų ir tėvų pasitari
mas tuo reikalu. Pagirtini tie 
tėvai, kurie prižiūri savo vaikus, 
kad jie lankytų bent tą vienin
telę lietuviškumo mokyklą.

— “Laiškai Lietuviams“ Phi
ladelphijoj vis labiau ir labiau 
plinta. Juos galima užsisakyti ir 
per Lietuviškos knygos kioską, 
po Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčia, po sumos, kiekvieną sek
madienį.

Smarkiai serga uolus 
darbininkas

Jau kelintas mėnuo, kai sun
kiai serga kun. Jurgis Cėsna. 
Patys parapijiečiai ir gausūs jo 
draugai labai nusiminę dėl jo 
ligos. Per daugelį metų kun. 
Cėsna buvo tarai centras, apie 
kurį sukosi katalikiškas ir tauti
nis veikimas. Viso miesto įvai
rios draugijos ir klubai kviesda
vosi jį į parengimus sukalbėti 
maldą arba pasakyti kalbą apie 
stebuklingas vietas, kurias Jie 
metų būvy lankydavo. Jis savo 
maloniu bei linksmu būdu ir 
nuoširdžia lietuviška šypsena vi
sus palinksmindavo ir gerai nu
teikdavo. Lietuvių parengimus 
jis pats turėdavo tvarkyti ir or
ganizuoti. Gi jam sveikam esant, 
jų buvo daug ir įvairių.

Nors kun. J. Cėsna jau seniai 
serga, tačiau vis dar sielojasi 
savo parapijos reikalais ir ; 
tvarko. Aš jį du kartu ligoje 
aplankiau ir vis radau priėmimo 
kambaryje rašantį laiškus ir 
tvarkantį kitus parapijos reika
lus. Mat, jis dažnai sugrįžta iš 
ligoninės keletai valandų ir dir
ba.

Kai paskutinį kartą aplankiau 
kun. Cėsną, jis išrodė sveikes
nis ir stipresnis. Yra vilties, jog 
žmonių maldos prisidės, kad jo 
vaisingas gero kunigo ir suma
naus klebono gyvenimas bus 
prailgintas. Gal niekas neturi 
tiek už jį besimeldžiančių ligo
je, kaip kun. J. Cėsna. Pagal jo 
paties žodžius, ‘yra gera turėti 
daug nuoširdžių draugų — jie 
melsis už tave.” Daug žmonių 
priima šv. komuniją ir aukoja 
už jo sveikatą. Kiti kalba kitas 
maldas, eina Kryžiaus Kelius. 
Yra ir tokių, kurie ta intencijao 
užprašo šv. Mišias. Visam tam 
ir

PIRMASIS SlŲ METŲ LITE- 
BATŪROS VAKARAS

Sekmadienį, kovo 11 d. Liet. 
Piliečių Klubo salėje LTS 1 sky
rius suruošė literatūros vakarą. 
Atidarymo žodį pasakė sky
riaus pirm. J. Glnkus, programai 
pravesti pakviesdamas J. Vala
ką, kuris klausytojams trumpai 
apibūdino kiekvieną rašytoją.

Pirmoji savo kūrybą skaitė 
Nelė Mazalaitė. Jos vaizdelis 
"Koplytėlė" nukėlė klausytojus j 
tėvynę, primindamas mūsų gim
tosiose palaukėse rymančias me
dines koplytėles. Stepas Zobara- 
kas patiekė klausytojams savo 
vieną psichologinių vaikams a- 
pysakėlių “Doleris iš Pittsbur- 
gho”. Tretysis prozos dalyvių at
stovas Paulius Gaubys paskaitė 
ištrauką iš savo spaudai pareng
tos prisiminimų knygos.

Eilėraščių paskaitė Kotrynaraierascių pasKaite Kotryna 
ip | Grigaitytė - Graudušienė ir kar

tu su ja iš Newarko atvykusi A. 
Balčiūnienė - Audronė. Kadangi 
publikoj buvo ir vaikų, tai jos 
dar pridėjo ir jiems skirtų pos
mų. Leonardas Žitkus, specialiai 
savo šiam skaitymui parašytų 
eilėraščiu atkreipęs publikos dė
mesį, išvedžiodamas, kad neap
simoka naujus eilėraščius rašyti, 
paskaitė būdingesnių ištraukų iš 
savo leidinio “šilkai ir vilkai."

Publika visus žodžio kūrėjus 
širdingai sutiko ir sveikino, pa
geidaudama, kad tokie vakarai 
būtų ruošiami dažniau. Be rašy
tojų, programoje dar dalyvavo 
ir dainininkas Alekas Vasiliaus
kas, kuris, Aleksui Mrozinskui 
akompanuojant, padainavo kele
tą liaudies ir liet, kompozitorių 
dainų.

IŠ LIET. KAT. DARBININKŲ 
KLUBO VEIKLOS

Kovo 9 d. “Amerikos" patal
pose įvyko Liet. Kat. Darbinin
kų Klubo narių mėnesinis susi
rinkimas, kurį, pirmininkui su
sirgus, vedė P. J. Montvila, sek
retoriavo S. K. Lukoševičius. 
Buvo perskaitytas praėjusio su
sirinkimo protokolas ir smulkiai 
pranešta apie buvusią klubo va
karienę. Pranešimą padarė 
Montvila ir Lukoševičius,

Buvo padarytas informacinis 
pranešimas apie Neprlgulmingo 
Siuvėjų Klubo komunistuojančių 
narių pravestą nutarimą išsida
linti apie 38.000 dolerių klubo 
kasos pinigų ir Iš Liet. Tarybos 
veiklos apie gerai pavykusį Va
sario 16 minėjimą.

Platesnį pranešimą apie ko
munistų siautėjimą Rusijoj ir jų 
pavergtų tautų žudymą padarė 
M. Razgaitis.

Į LRK Federacijos New Yor- 
ko apskritį atstovais išrinkti P. 
Kašiuba ir S. K. Lukoševičius. 
Taip pat sumokėtas Federacijai 
ir nario mokestis.

S. K. Lukas

PRANEŠIMAS
Gražiame Čikagos priemiesty, 

Melrose Parke, lietuvių choro 
padidinimui reikalingi moteriški 
ir vyriški balsai. Pageidaujama 
dainavę choruose. Jsikūrimo są 
lygos geresnės viengungiams ii 
vedusiems be šeimos. Suintere
suotieji prašomi kreiptis į cho
ro valdybą šiuo adresu: 903 
19th Ave., Melrose Park, UI.

N.

Omaha, Nehr.
jPerka namus

Vis daugiau tremtinių įsigyja 
namus. Užpirko paskutiniuoju 
laiku namus Merkevičius ir A. 
Federovas. O A. Buškus, vietoj 
pirkęs pastatytą, pats pasistatė 
ir jau jame gyvena. Gi mūsų 
tremtiniai rangovai pastatė jau 
ketvirtą namą ir pardavė už 
$10,000. Jie namus pradėjo sta
tyti tik praėjusį pavasarį.

Nauji gyventojai
Pas mus vėl atvyko naujų 

tremtinių — Pranas, Ona ir Rai
mundas Stirblai, Teresė Kum- 
fortiėnė su motina ir dukterim, 
Asmutaitienė ,4r. kiL

aš tariu — Amen!
Ten buvęs

Paterson, N. J.
Pagyvinta tremtinių veikla

Kovo 11 d. po ilgesnės pertrau
kos įvyko tremtinių visuotinis 
susirinkimas, J kurį atsilankė 
gana gausus būrys tremtinių.

Išrinkta nauja valdyba, J ku
rią įeina J. Jasiukevičius, O. 
Kublllūnlenė, P. Butkus, P. Juš
ka ir A. Aidukas.

Susirinkime pasiryžta smar
kiai pagyvinti veiklą. Nutarta 
apsidėti visiems tremtiniams so
lidarumo mokesčiu 50 et. J mė
nesį. Mokestį turės mokėti visi 
dirbantieji. Taip pat nutarta 
apsidėti vienkartiniu 1 dolerio 
mokesčiu paremti Diepholzo 
gimnazijai, ir tuoj, čia pat susi
rinkime, sudėta 32 doleriai.

Iš kitų pirmos eilės reikalų 
yra numatytas šeštadieninės 
mokyklos steigimo klausimas.

Dzūkas

PADĖKA

1951 m. vasario 25 dieną įvy
kusiai Liet, Kat. Darbininkų 
Klubo vakarienei suruošti daug 
pasidarbavusiems asmenims, y- 
pač G. žeroliui, P. J. Montvilai, 
vakarienės šeimininkėms T. Kli- 
mlenel, J. Gražienei, M. žerolie- 
nei, prie stalų patarnautojoms 
A. šniečkiūtei, D. žerollūtei ir I. 
M. Lukoševičiūtei, dirbusiems 
prie baro J. Klvytai ir J. Klin
čių!, muz. A. Visminui su kvar
tetu, kurį sudarė J. Jančerls, V. 
Rokus, A. Grunskls ir P. Kallba- 
tas, ir solistui M. Razgalčlui už 
sudainuotas dainas bei visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie surengimo klubo dviejų me
tų gyvavimo sukaktuvių vaka
rienės su menine programa, di
džiai nuoširdus ačiū!

LKD Klubo Valdyba

LOS ANGELES, CALIF.

Dailininko P. Puzino paveikslai 
miesto rotušėje

Povilo Puzino, “L. Dienų” me
no dalies red., paveikslas “Trem
tinė" yra išstatytas Los Angeles 
miesto rotušėje su kįtais premi
juotais kūriniais.

Pastaruoju metu Puzinas de
monstravo tapybos meną Mote
rų Meninininkių Klubui Ebell 
teatro patalpose. Ta proga ang
lų spauda nepasigailėjo jo var
du pareikšti gražių komplimen
tų, pažymėdama, kad yra lietu
vis ir kad Europoje yra laimėjęs 
keletą premijų.

Pradėjo statyti naują 
lietuvių bažnyčią

Vasario 11 d. buvo žemės pra
kasimo ceremonijos naujosios 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čios. Senoji bažnyčia bus paver
sta sale. šv. Kazimiero parapijoj 
klebonauja ir prižiūri statybą 
kun. Jonas Kučinskas, atvykęs į 
Los Angeles iš Europos prieš 
penketą metų.

Išnuomojamas vienas apšil
domas kambarys su baldais vie
nam asmeniui su pasinaudojimu 
virtuve. Tel. VI 7-7546M.

SKAUDI NELAIME

473 Grand St., Brooklyne pin
tinių sandėly kilus dideliam 
gaisrui, skaudžiai nukentėjo to 
namo gyventojai, tarp jų ir 
“Amerikos” rinkėjas R. didžiū
nas bei dar viena lietuvių šei
ma. Kurių butai ir nesudegė, 
nebegali toliau dėl likusio po 
gaisro tvaiko juose gyventi, o 
taip pat gaisro gesinimo metu 
labai nukentėjo ir visas gyven
tojų turtas.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems, suteikiama 
nakvyne 

Vilka* nemokamai 
Kreipkitės diena Ir naktį

Cel. Market 2-5172

Matthew A. Bityne
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N., J.

4T
f

“SUSIŠELPĖ”
Kovo 8 d. įvykusiame Nepri- 

gulmlngo Liet. Siuvėjų Klubo 
susirinkime priimtas “daug gar
bės” darąs Ir klubui ir to suma
nytojam nutarimas—per daugeli 
metų sudėtus buvusių narių pi
nigus pasidalinti dabartinių na
rių tarpe. Net savo termino 
nesulaukusius karo bonus 140 
balsų prieš 80 nutarta "iška- 
sint”. Tasai visuomeninių pinigų 
asmeniškai išskialinimas pri
dengtas “pašalpos", priedanga, 
kurios “susišelpusiems" išeis 
po 30-50 dolerių.

Taip faktiškai klubo iž
do nebeliko. F. Vaitukaičio pa
siūlymas tais pinigais paremti 
neturtingus lietuvius mokslei
vius ir P. J. Montvilos, kad būtų 
bent $500 paskirta našlaičių šal
pai, riksmu "likviduoti.”

Kodėl tos "pašalpos" dabar 
prireikė, niekam neaišku. Kai 
nedirba, siuvėjai gauna iš be
darbių fondo į savaitę po $26. 
Susirgęs gauna iš unijos $15 į 
savaitę ir iš Emergency Fund 
$25 ekstra priedą. Gulėdamas li
goninėje — po $6 per 30 dienų 
ir, išėjęs iš ligoninės, $25 prie
dą. 65 metų sulaukusiam unija 
moka $50 mėnesinę pensiją, 
maždaug antra tiek iš valdinio 
fondo ir dar leidžiama apie $50 
užsidirbti. Tegul tai ir nėra dide
li pinigai, bet kad tie $30-50 iš 
klubo iždo prie jų būtų kokia 
jaučiama “pašalpa”, yra tik pa
saka vaikams, o $38,000 iždas 
sunaikintas, nors tikrai buvo ga
lima, esant tikro reikalo, suteik
ti pašalpas. Pagaliau ir pati klu
bo konstitucija nurodo, kad šio 
klubo tikslas šelpti tik unijos na
rius, kai unija oficialiu raštu 
pareikalaus. Bet tokio laiško iš 
unijos nebuvo.

Bet iš tikro ne šalpos reikalas 
5ia nulėmė. Narių tarpe esantie
ji komunistai bijo, kad ateis nau
ja karta ir jų tamsioms užma
čioms bus galas, nora jie ir "už
sibarikadavo” nuo jos, nutarda
mi, kad 5 metų unijoje neišbu
vę nepriimami klubo nariais. 
Pagaliau jie užsidarė duris ir i 
nuo daugelio senųjų unijos na- | 
rių. J. Bikulčius protokole "nu
sprendė”, kad net unijos orga
nizatorius Jankauskas nesąs na
rys, nors jis per 54 lietuvių sky
rių moka nustatytus mokesčius. 
Yra ir daugiau tokių.

žinoma, netenka stebėtis, kad 
komunistai taip elgiasi — jie de
ga visko, kas lietuviška, ir visų 
kitų lietuvių neapykanta. Bet 
tikrai verta nusistebėti, kad ši
tam gėdingam darbe jiems pa
ramą suteikė kai kurie beside- 
dą ‘tautininkais.”

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

šeštadieniais, 4:15 - 5:30 p. !»•

Stotis WEVD—1330 UI. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

JOK. J. STEKAS, Dir.

1261 White St., Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

| SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų Jurisdikcijų: Federalius Stato 

ir Vietinius visiems Stalams ir Munieipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse.

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

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)
iJl AlnJIe Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049 ) ) *

ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, 
ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose

K . . . . . . . . !

Dr. John Waluk
161 No. Gth Street

Tel. EVergreen 8-1(229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Šventadieniai] susltarui

Tel. EVercreen 7-8898 
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vaka: e

Penktadieni;tla uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai
❖

Tel. EVcrgreen 7-1335 Tel. STagg 2-5043

Stephen Aminiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsainuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

j Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

—•+ ❖
....a

i Tel. Virginia 7-4499

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisuiuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

rel. NEwton 9-4464

j VERONICA R. VALANTIEJUS
Uiisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
: 54-41 — 72nd Street e Maspeth, N. Y.

"AMERjKOS" SPAUSTUVĖJE 
Spausdinami įvairūs

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
e BILIETAI

KONSTITUCIJOS•

• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

"AMERIKA"
417 GRAND STREET, -:- BROOKLYN 11, N. Y.

)



’ • •

A M E / Rovo 16, 1951

VIETOS ŽINIOS
DAINŲ ŠVENTĖ IR ŠOKIAI

Gegužės- May 6, 1951 m.
MANHATAN CENTER

Apreiškimo Parapija
— Sekmadienį, kovo 11 d., 3 

vai. p.p. baigėsi misijos mote
rims ir mergaitėms. Ne tik pas
kutine dienų, bet per visą savai
tę moterų ir mergaičių buvo 
pilna bažnyčia. Gražius, nuošir
džius pamokslus sakė Tėvas Pla
cidas Barisa.

—Sekmadienį, kovo 11 d., per 
8 vai. mišias giedojo parapijos 
choras ir ėjo prie bendros komu
nijos. Choras kasmet Kančios 
sekmadienį eina prie komunijos, 
pasiruošdamas būsimam religi
niam koncertui Verbų sekmadie
nį. Po mišių buvo komunijos 
pusryčiai.

— Vyrų Misijos prasidėjo pir
madienį, kovo 12 d., 7:30 vai. 
vak. Joms vadovauja Tėvas Pla
cidas Barisa, OFM.

— Verbų sekmadienį, 7:30 v 
vak. bažnyčioje įvyks religinis 
koncertas, Duboi “Septyni pas- 
kutienieji Kristaus žodžiai.” 
Chorui vadovauja muz. Povilai 
Sakas, vargonais pritars Kaune 
konservatorijos profesorius Jo
nas Žukas. Įėjimas visiems lais
vas.

— Kovo 11 d. per 8 vai. mi
šias ėjo prie bendros komunijoi 
Šv. Vardo draugija. Draugijos 
nariai kasmet kovo mėn. komu 
muniją aukoja už kenčiančia 
Lietuvą. Per bendrus pusryčius 
kalbėjo A. Benderius, gyvais 
reikšmę ir galybę. Buvo praneš
ta. kad miręs vienas narys Juo
zas Mališauskas. Laidotuvės 
trečiadienį 10 vai.

. — Didžiosios savaitės pamal
dos: Did. Trečiadienį 7:30 vai. 
va. Graudūs Verksmai, pamoks
las ir palaiminimas su Švč. Sak
ramentu; Did. Ketvirtadien. 9 
vai. Mišios ir kitos pamaldos; 
Did. ‘Penktadienį — 8 vai. Mi
šios, procesija į karstą ir Kry
žiaus adoracija; Did. šeštadienį 

* — 7:30 ugnies ir vandens šventi
nimas, novena ir Mišios; Velykų 
dieną — Prisikėlimo Mišios 5:3C 
vai. ryto.

Angelų Karalienės 
Parapija

— Verbų sekmadienį praside
da bendros misijos - rekolekcijos, 
kurias ves tėvas pranciškonas. 
Laukiama daug tikinčiųjų.

— 40-ties valandų atlaidai 
prasideda Velykų dieną ir baig
sis kovo mėn. 27 d.

— Laike rekolekcijų ir 40-ties 
Valandų atlaidų pamaldos ir pa
mokslai bus rytais 8 vai. ir va
karais 7:30.

— Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka yra ši:

Pirmadienį— Stebuklingo Me- 
daliko Novena 7:30 vakare; Tre
čiadienį — Graudūs Verksmai, 
palaiminimas ir klausymas išpa
žinčių 7:30 vai. vakare; Ketvir
tadienį — iškilmingos -mišios 8 
vai. ryte, procesija į kalėjimą 
tuojau po mišių. Bažnyčia bus 
atdara visą dieną iki 10 vai. va
karo; Penktadienį — pamaldos 
prasidės 8 vai. ryte. Po to bus 
Kryžiaus pagarbinimas ir pro
cesija į karstą. Vakare, 7:30 vai., 
Kryžiaus Keliai ir Šv. Kryžiaus 
relikvijų pagerbimas; šeštadie
nį — ugnies ir vandens šventi
nimas prasidės 8 vai. ryte. Mi
nos 9 vai. O 7:30 vakare bus 
kompletai ir išpažinčių klausy
mas; Velykų dieną — pirmos 
mišios ir procesija su Švč. Sak
ramentu bus 6 vai. ryte. Kitos 
mišios bus 8, 9, 11 ir 12:15 vai.

7:30 vakare bus 40-ties Valan- 
ių atlaidų iškilmingi mišparai, 
oamaldos ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu.

— Prie sudėtinių mišių orga
nizavimo švento Kazimiero gar
bei prisidėjo taip pat ir Panke- 
vičienė.

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
NARIAMS

Verbų sekmadienį, tuojau po 
-urnos, Apreiškimo parapijos sa
lėje įvyksta lietuvių tremtinių 
draugijos narių susirinkimas. 
Prašomi atsilankyti visi tremti
niai. Valdyba

NEW YORK, N. Y. 34th ST. & 8 AVE.,
PRADŽIA 4 V AL.

Trumpai iš visur
• Mykolas Saulius, mūsų ži

nomas violončelistas šiuo metu, 
kaipo simf. orkestro koncertų 
dalyvis, gastroliuoja įvairiuose 
Meksikos įlankos pakraščio 
miestuose.

M. Saulius dirba San Antonio 
(Texas) moderniniame 6,500 
vietų talpos teatre, kur groja 
simfonijų ir operų pastatymuo
se.

Šis muzikas jau antrus metus 
dirba Amerikos didžiojoje sce
noje.

• Matas Kamuolys, prieš pa
tekdamas į JAV kariuomenės 
apmokymo bazes, buvo susirgęs 
ir paguldytas į Ft. Sam Hous
ton, Texas, ligoninę. Bet jau pa
sveiko ir išvyko į paskyrimo vie
tą.

• Vet. Dr. J. Gliaudelis, iš 
New Yorko persikėlęs gyventi į 
Indianą, dirba mėsos apdirbimo 
fabrike kaip veterinarijos gydy
tojas Elkhard, Ind. (2415 So. 
Main St.)

• Baltrus Masonis, gyvenęs 
17-22 Meheven St., Brooklyn, 
N. Y., palaidotas iš Angelų Ka
ralienė bažnyčios kovo 14 d.

• Antanas Bareišis, gyvenęs 
791 57 St., Bay Rich, mirė su
laukęs pagyvento amžiaus. Pa
laidotas iš Angelų Karalienės 
bažnyčios kovo 15 d.

Naujos aukos lietuvių gimnazi
jai Vokietijoje

Kovo mėn. 11 d. Apreiškimo 
parapijos salėje, New Yorko Lie
tuvių Tremtinių Draugijos pa
kviestas, oMtuzas parodė filmą 
iš Lietuvos gyvenimų. Šio vaka
ro pelną rengėjai buvo numatę 
paskirti Diepholzo Lietuvių Gim
nazijai. Gryno pelno iš bilietų 
gauta 63 dol. Bet, gausiai susi
rinkusi publiką supratusi gim
nazijos reikšmę, dar suaukojo 52 
dol. Aukas suskaitė Don. šulai- 
tis, A. Matulaitis ir A. Šalčius.

Inž. A. Novickis, New Yorko 
Lietuvių Tremtinių Draugijos 
pirmininkas, širdingai dėkoja 
aukotojams už aukas, o Motuzui 
už filmą.

2.00

1.00

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

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

PARDUODAMI NAMAI 
IR BIZNIAI

WILLIAMSBURG: 4 šeinių 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, garąžai. — 
14.500.

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

REpublic 9-1506

1.00

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ 
TRUPE GASTROLIUOJA

“AMERIKAI” AUKOJO:
Vrubliauskas, M. Mrs.

Brooklyn, N. Y.........  §2.00
Petraitis, S. Mrs.

Bronx, N. Y.
Kurmis, Fr.

Woodhaven, N. Y...... 2.00
Grišaitis, P.

Brooklyn, N. Y.
Cirkelis, A. Mrs.

Brooklyn, N. Y.
Žvinis, K. Mrs.

Brooklyn, N. Y.......... 1.00
Katulienė, Uršulė, gyvenanti 

Brooklyne, “Amerikos” biurui 
paaukojo baldų - (stalą ir bufe
tą)- :

Aukojusiems nuoširdžiai dė
koja .tV

“Amerikos” Administracija

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

yOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

£ Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
| 158 GRAND STREET
| Tel. EVergreen 4-9737

9

j

BROOKLYN, N. Y. £ 
©

MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA
-----  NEBRANGU — ir — SMAGU — - • ■ > ;

Visokių importuotų gėrimų — VODKOS — KONIAKO ir kitokių rūšių

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Phone STagg 2-3108

JERSEY PORK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI

A. a. ONA DIRŽIENE

Vasario 26 d. palaidojus a. a. 
Oną Diržienę netekome dar vie
nos geros lietuvės ir uolios dar
bininkės.

Velionė buvo sąmoninga h 
darbšti katalikė. Ji priklausė 29 
Moterų Sąjungos kuopai ir Šv. 
Rožančiaus draugijai. Taip pat 
aukojo Lietuvos reikalams, Da
riaus - Girėno fondui, pati ieško
jo tremtyje esančių savo gimi
nių ir juos atsiėmė į JAV.

Po iškilmingų pamaldų už mi
rusios vėlę Apreiškimo parap. 
bažnyčioje, kun. B. Kruzui paly
dėjus, a. a. O. Diržienė palaido
ta Šv. Jono kapuose.

Žinantis

21 METAI J. GINKAUS 
RADIJO VALANDAI

Kovo 11 d. Brooklyno Vaidin
tojų Trupė, vad. dramos akt. V. 
Žukausko,1 vaidino “Amerika 
Pirtyje” Elizabeth, N. J. Vaidi
nimas praėjo labai gerai ir pub
lika vaidintojams nesigailėjo 
plojimo. Laike kuklaus pobūvio 
prof. Žilevičius savo kalboje lin
kėjo trupei ir toliau taip gražiai 
reprezentuoti vaidinimus ir ilgai
niui tapti rytinėms valstijoms 
kultūrinių parengimų ašimi.

Šį vaidinimą vertėtų parodyti 
ir kitose lietuvių kolonijose.

PARDUODAMAS

Namas su sklypu 80x140 gra
žaus ežero pakrantėje, 40 mai
lių nuo New Ybrko Long Islan
de. Tinka pagyvenusiem “re
tired”. Gaunamos geros paja
mos iš laivelių. Virginia 8-3138.

(18)

į Stephen BredesJr. į
Į ADVOKATAS J
? 1

Prašome atsilankyti ir pasitikrinti.

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 7-9391

John W. Anseli
LIETUMS ADVOKATAS

MAISTAS, GĖRLMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

Šį šeštadienį, kovo 17 d., su
kanka 21 metai, kai pradėjo 
veikti Juozo Ginkaus radijo va
landa. Ta proga bus transliuo- I 
jama tai sukakčiai paminėti 
skirta programa. Kalbės J. Sa-. 
gys ir žum. Salomėja Nar- 
keliūnaitė. Meninėje programoje 
dalyvauja du Brooklyno kvar
tetai: Harmonijos ansamblis, ve
damas Violetos Tamkiūtės ir 
“Aitvarai”, ved. Alekso Mrozin- 
sko. Solistas A. Vasiliauskas, 
šios sukakties proga J. Ginkus 
jau yra gavęs daug sveikinimų 
iš visuomeninių organizaiejų ir 
privačių asmenų, linkinčių ir to
liau skelbti lietuvišką žodį etero 
bangomis.

MOKSLEIVIAMS ATEI
TININKAMS

Sekmadienį, kovo 18 d., Ap
reiškimo parapijos patalpose 
tuojau po 11 vai. mišių įvyks 
Brooklyn’o moksleivių ateitinin
kų kuopos susirinkimas. Progra
moje kun. Račkausko paskaita 
bei įdomi meninė dalis. Nariai 
prašomi susirinkit! punktualiai.

Valdyba

Vytautas Beleckas praneša, 
kad atidarė jaukią užeigą —Bar 
and Grill, kuri randasi patogioje 
vietoje — prie pat Forest Ave., 
stoties Ridgewoode “Winter 
Garden Tavern, Inc.” 1883 Ma
dison St. Tel. EV. 2-9586. (11)

Paieškoma Olga M. Dumčius 
(mergautinė pavardė) Sebasti
jono duktė. Paskutinis žinomas 
adresas 66 Teneyck St., Brook
lyn, N. Y. Susižinoti su S. Axel
rod, Atty., 105 West Madison 
St., Chicago, Hl. (11)

15 Park Row, New York!

Ofiso Tel.
WO 2-3497

Telefonai:

Namų Tel.!
NE 9-5680!

EVergreen 7-1423

J. KUMP1KO
ELEKTRO MOTORU DIRBTUVĖ
TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius— 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal- 
Garantuotas Ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
bimo mašinas ir dulkių siurblius.

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

Tel. GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, j naują butą, 
į kurortą, j stotį ir t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.Skambinti CYpress 9-7879

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

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.
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VELYKOS
VELYKŲ ŠVENTĖMS SALDAINIŲ 

RŪMUOSE GAUNAMA:
Namie gaminti pieniniai šokoladai.
Pliušiniai kiškiai.
Saldainiai ir įvairūs žaislai pintinėlėse.
Schrafts, Withman ir kitokie pirmos rūšies saldainiai 

dėžėse.
Saldainiai — dovanos — medinėse bei veidrodinėse 

dėžutėse.
Velykiniai sveikinimai anglų ir lietuvių kalbomis.
Parker ir kitos rūšies kišeninės plunksnos.
Daug kitų pavasarinės nuotaikos dovanų jūsų artimiems, 

giminėms bei draugams.
Krautuvė atdara kasdien.

GINKAUS SALDAINIŲ RŪMUOSE
495 Grand Street Brooklyn, N. ¥.

EV 4-9293

“ATEITIS” RUOŠIA 
KONCERTĄ

Gegužės 27 d. jaunimo žurna
las “Ateitis” ruošia savo koncer
tą. Koncerto rengėjai prašo lie
tuvių organizacijas ir draugijas 
tą dieną nerengti jokių savo pa
rengimų, bet atsilankyti į šį lie
tuvių jaunimo ruošiamą koncer
tą.

LIET. SIUVĖJŲ NEPRIGUL- 
MINGO KLUBO NARIAMS

Kurie esate pametę nario kny
gutę ir kurie ją iš seno turite, 
bet praeitais metais nesat klu
bui įteikę savo adreso, kviečiami 
kovo 16 d. nuo 5 iki 8 vai. vaka
ro ir kovo 17 d. nuo 2 iki 5 vai. 
po pietų atvykti į Liet. Piliečių 
Klubo patalpas 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Ten valdyba 
priims adresus ir išduos nario 
knygutes. Kurie gavote atvirutę, 
kvietusią į susirinkimą kovo 8 
d., tiems atvykti nereikia.'

Klubo Valdyba

Lietuvis laikrodininkas

A. ANDRIUŠKEVIČIUS

245 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

taiso laikrodžius ir juvelinius 
dalykus.

Darba atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai.

IEŠKOMAS

2-3 kambarių butas su baldais 
arba be baldų. Siūlyti telef. ME 
5-3149. (11)

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3.50 
Pinigus ir užsakymas siųskite: 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, 
MontelTo Station, Brockton 68, Mass.

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

WOODHAVEN — 2 šeimoms, 1] 
kambarių, atskiras, arti parko, atski
rai apšildomas.

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

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

3 šeimoms, mūrinis, šviesūs kam
bariai — $10,500.

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

EAST NEW YORK—2 šeimoms, 11 
kambarių, geram stovy — $6,300.

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

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

Tel. GLenniore 5-7285

HY 7-4551 - 4555

ILARDl CO.
895 Broadway,

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

Brooklyn 6, N. Y.
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

A Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, L 
v tead mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. I ;
© Atsilankė, reikalaukite pasimatyU su lietuviu atstovu
© JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .._ < >
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