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ALBANIJOJ BANDĖ SUKILTI 
ANTIKOMUNISTAI

, Hodžos vyriausybė reiškia
.. Komunistinė Albanijos vy

riausybė pareiškė Graikijai, Ju
goslavijai ir Italijai formalų pro
testą, kad pasienio incidentais 
jos paželduslos Albanijos terito
riją ir norinčios Išprovokuoti 
trečiąjį pasaulinį karą.
•/Įš tame proteste iškeltų daly

kų matyti, jog iš tikro šiomis 
dienomis Albanijoj buvo pasi
reiškęs platesnio masto bandy
mas nuversti satelitinę komunis
tų vyriausybę, kaip buvo jau 
anksčiau iš įvairių šaltinių pra
nešama. Tame sukilime žymų 
vaidmenį vaidinę 3.000 iš kitur 
atvykusių antikomunistų, kurie 
atėję Albanijos komunistams i 
pagalbą, šiuos antikomunistus 
sudaro ne tijc sugrjžę atgal ko
munistų persekiojami albanai, 
bet taip pat turkai, graikai ir 
jugoslavai.

' Pats sukilimas šį kartą nepa
vykęs, Hodžos vyriausybei su
spėjus suimti apie 30.000 prieš 
komunizmą nusistačiusių gyven
tojų. Taip pat atėję jam i pagal
bą' ir Sovietai, kurie ligšiolini

PĘANAŠAUJA GALIMĄ 
KARĄ

šešių mėnesių laikotarpy Sovie- 
-' - Jalgali pradėti puolimą

Žymesnieji senatoriai padarė 
■ nemalonius spėliojimus apie 

grpjtb karo galimybę. Pareiški-

vairiose radio ir televizijos pro
gramose jie pabrėžė, kad atei
nantieji šeši mėnesiai bus labai 
kritiški pasaulio istorijoje.
■/Savo spėliojimus rėmė ivai-

ri(ais ai^umeritaK bet
pabrėžė, kad JAV praėdjus ga
minti patobulintus senuosius ir 
visM naujus ginklus, Sov. Rusi
jos ginklai greit sensta ar net 
jau paseno ir todėl ji gali nebe
laukti — pradėti karą dar šiais 
metais.

; NERAMUMAI SOVIETŲ 
DALINIUOSE

Švedų spauda praneša, kad iš 
Vengrijos gautomis patikimo
mis žiniomis, ten esančiuose So
vietų armijos daliniuose buvo 
prasidėjęs maištas, kurj tačiau 
pavyko užgniaužti nąujai iš Ru
sijos atvykusioms daliniams.

Neramumai sovietiniuose da
liniuose buvo tuojau pat persi
metę ir į vengrų karo akade
miją. Juos likviduoti pavyko tik 
su skubiai atgabentų enkavedis
tų dalinių pagalba. 270 akade
mijos kariūnų buvo vietoj su
šaudyti.

Neramumus sukėlę tarp ka
reivių platinami lapeliai, kuriuo- 
sę raginama nuversti diktatūri- 
hę Stalino vyriausybę ir išva
duoti Rusiją iš komunistinės 
ttriespaudos.

. I; ■ p. ........................ . ..........—

• GREITAI REIKALAUJA 
GRĄŽINTI LAIVUS

Valstybės departamentas ant
rą kartą stipriaiš žodžiais parei
kalavo Sovietų Rusiją grąžinti 
670 laivų, kurie buvo jai pasko
linti karo metu pagal lend-lease 
programą. Sovietai neseniai pra
nešė, kad tie laivai Amerikai 
nesą reikalingi, kadangi ji pa
kankamai jų turinti. JAV pe
reitą šeštadieni sovietų ambasa
doriui Panuškin iteiktoje notoje 
primena, kad ne jos reikalas 
spręsti, ar Amerikai tie lavai 
reikalingi ar ne. Ji tesirūpina tik 
savo pareigos atlikimu ir tegul 
sutvarko savo dar nesutvarkytą 
sąskaitą.

-7 Vokiečių įstaigos ligi šio 
laiko suregistravo 2.665.000 
praėjusio karo metu žuvusių vo
kiečių karių.

kaimynams protestus
savo dalinių skaičių Albanijoj e- 
są padidinę nuo 3.000 ligi 5.000.

Dabar v Hodžos vyriausybė 
bando apkaltinti kaimyninių 
kraštų vyriausybes, kad jos tuos 
neramumus organizavusios bei 
rėmuslos.

Gen. D.. MacARTHUR, prezld. Trumano atšauktas iš Jungt. 
Tautą karintą pajėgą vyr. vado pareigą. .
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GYNYBOS PROGRAMOS

SKLANDŽIAI
Mobilizacijos įstaigos direkto

rius Ch. E, Wilson pareiškė, jog 
ginklavimosi programos vykdy
mas. vyksta sklandžiai. Perėji
mas nuo taikos meto gamybos i 
Karo meto ūkj praėjęs be sutriki
mų. Kaip jis pareiškė, kas mė
nesi duodama 4 milijaradams 
užsakymų.

Wilsonas tikisi, jog šiuo būdu 
bus sukurta pakankama pajėga, 
kuri laiduos JAV saugumą. Kad 
iš to galėtų kilti sunki ūkio kri
zė, jis nenumato, nors ir pabrė
žė, kad tai ne lengva kraštui 
našta ir kad visi gyventojai 
krašto gynybos programos vyk
dymą privalo paremti.

... KOMUNISTAI RUOŠIASI , 
SABOTAŽO DARBUI '

sako FBI direktorius Hoover
Saugumo viršininkas Edgar 

Hoover senato komisijai pareiš
kė, kad apmokyti sabotažus 
.vykdyti JAV komunistai karo 
■atveju yra pasiruošę pradėti gy
vybinių pramonės šakų puoli
mą. Šiuo metu ta penktoji ko
munistų kolona susidedanti iš 
43.217 narių ir esanti žymiai 
gausesnė, kaip praėjusio karo 
metu buvo nacių. Jos narių var
dai yra žinomi. FBI direktoriaus 
pareiškimu, komunistai stengia
si savo penktosios kolonos na
rius jšmugeliuoti į tokias svar
bias pramonės sritis, kaip ang
lies, plieno, gumos ir mašinų sta
tybos, o taip pat i transporto 
sritį bei ginklavimo įmones. Jie 
esą ypač telkiami i pramonės 
rajonus, kaip New York, Kali
forniją, Illinois, Ohio, Pennsyl
vania ir Michigan, kur karo at
veju galėtų padaryti daugiausia 
žalos.

— Ptancūzijos vyriausybė už
draudė savo krašte tarptautinę 
"Taikos partizanų” organizaci
ją. Ši organizacija yra komunis
tų vadovaujama ir prancūzų vy
riausybė laiko ją užsienine są
junga.

ATOMINES BOMBOS SPINDU
LIAVIMAS NESĄS TIEK PA
VOJINGAS, KAIP MANOMA
Ginkluotųjų Pajėgų Patologi

nio Instituto atstovas pulkinin
kas F. V. Bruegge pareiškė, kad 
esama perdėtos baimės dėl ato
minio spinduliavimo pavojaus. 
Pulkininkas pažymėjo, kad Ja
ponijoj numetus atominę bom
bą tik 15% mirė nuo radiacijos, 
o 85% buvo užmušti griūvančių 
namų arba mirė nuo apdegimo. 
Taip pat Buregge pažymėjo, kad 
sprogimo sukeltas spinduliavi
mas daugiau pasireiškia aukštai 
erdvėje, o žemėje lieka nedideli 
kiekiai radioaktyvumo. Esan
tiems per mylią nuo sprogimo 
asmenims nesą jau pavojaus žy
miau nuo radioaktyvių spindu
lių nukentėti.

IRANAS ANGLŲ PROTESTĄ 
• ATMETĖ
Mandagia forma, bet griežtai 

Irano min. pirm. H. Ala atmetė 
anglų protestą dėl suvalstybini- 
mo naftos jmonių, kurių vertė 
siekia apie 500.000.000 dolerių.
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KINIEČIAI KOVOJA INDO
KINIJOJ

Iš Indijos pranešama, kad 
prancūzų daliniai pradėjo pulti j 
Indokiniją įsiveržus} komunisti
nės Kinijos karių batalioną. Tie 
kariai prieš kelias dieųas per
žengė Indokinijos sieną Ir užėmė 
keletą kaimų. Bijoma, kad šis i- 
siveržimas gali reikšti pradžią 
platesnio masto komunistinės 
Kinijos Jsikišimo } Indokinijos 
karą.

SUSPENDUOTAS SPROGSTA- 
MŲ~MEDMAGŲ SPECIA-'^ 

LisTĄs
Vengrų kilimo sprogstamų 

medžiagų specialistas Dr. St. 
Brunauer, kuris yra JAV laivy
no tarnyboj, šiomis dienomis su
spenduotas nuo savo pareigų. 
Valst. Departamento žinioj dir
busi jo žmona taip pat suspen
duota. Tai padaryta saugumo 
sumetimais. Įtariama, kad jis 
gali turėti ryšių su komunistais.

NUSTATĖ AUKŠČIAUSIAS
KAINAS

Kainų stabilizacijos raštinė 
paskelbė tūkstančiams reikmenų 
aukščiausias kainas. Kontrolė 
nepasako, kad ta ar kita reikme- 
nė turi būti parduodama tokia 
ar kitokia kaina. Ji reikalauja, 
kad parduotuvių pelnai nebūtų 
aukštesnPuž tuos, kuriuos jos 
turėjo kovo mėnesio 31 dieną. 
Potvarkis liečia 76,000 daiktų.

Iš Ko rėjos fronto
Pastarosiomis dienomis Jungt. 

Tautų karintai' daliniai, veržda
miesi pirmyn pasiekė Hwachon 
rajoną, kur priešas juos bandė 
sulaikyti, atidarydamas ten e- 
sančių rezervuarų užtvankas ir 
sukeldamas pątvyn}. Bet tai ko
vų eigai didesnės įtakos neturė
jo. Komunijų pasipriešinimas 
pastarosiomis dienomis yra ge
rokai sustiprėjęs. Pastebėta, kad 
ypač į vakariu} fronto sektorių 
telkiamos naujos jo pajėgos. Bet 
kol kas nėra žymių, kad priešas 
pradėtų jau seniai laukiamą sa
vo ofensyvą. J

Jungt. Tautų pajėgoms žy
giuojant tolyn, politinėj srity 
Korejds klausimo sprendimas te
bėra toje pačioje padėtyje kaip 
ligi šiol. Kinų komunistai nerodo 
jokio noro tartis ir šis dalykas 
paskatino Jungt. Tautų gen. 
sekr. T.-Lie padaryti pareiškimą, 
kad Korėjoj reikia kovoti tol, 
kol antroji pusė parodys noro 
sustabdyti kovas ir tartis.

Komunistams nerodant noro 
ieškoti taikaus" klausimo spren
dimo, Vakarų tarpe paskutinė
mis dienomis kilo didelių disku
sijų, kaip toliau elgtis ir {tempi
mo, kuris nęt baigėsi gen. "Mac
Arthuro atšaukimu iš vyriausio 
Jungt. Tautų karo dalinių vado 
pareigų.

Gen. MacArtfiuras aiškiai pa- 
reiškėlsltikinimą, kad kova tarp 
Vakarų ir konr 
jos bus išspręs 
keliais atvejais pasisakė, kad 
šioje srityje turi būti- laikomasi 
kitos politikos, Iš jo pasisakymų 
aiškiai matytu kad jis buvo už 
daugiau JAV karo pajėgų siunti
mą ną j Europą bęt i .A#jąu J- 
U'auklmą ų kovą p rieš Kini jos 
komunistus Čiang - Kal-šeko ir 
priešo atramos bazių puolimą 
Mandžlurijoj, >

Šie gen, MacArthuro pareiški
mai sukėlė tikrą audrą, tiek 
JAV, tiek Europoje. Nemaža y- 
ra ir pritarlančii/ MacArthurui, 
nes yra įsitikinę, jog kitu būdu 
karas Korėjoj negali būti laimė
tas. Bet taip pat pasigirdo ir la
bai daug balsų prieš MacArthuro 
parei^kimuą. Jie buvo nepalan
kiai sutikti jau ir dėl to, kad ge
nerolas Įsileido 'i politikos daly-

ūzmo ekspansi- 
. Azijoje. Tad

TRUMANAS ĮSPĖJO PIETŲ 
AMERIKĄ

Prez. Trumanas įspėjo Lotynų 
Amerikos užsienio reikalų minis- 
terius apie komunizmo pavojų 
Amerikos kontinentui. Komunis
tai — kalbėjo jis — pastangomis 
nuversti valdžias, grasinimais ir 
agresija taikosi sunaikinti Ame
rikos respublikų nepriklausomy
bę ir įsteigti mūsų kraštuose sve
timą mums režimą. Tad turi būti 
dedamos visos pastangos 
šiuos kėslus sutrukdyti.

jiems

IŠIMTIES PADĖTIS TEHERA
NE ATŠAUKTA

Po atentatų, kurių metu žuvo 
ir ministeris pirmininkas Raz- 
mara, Teherane buvo paskelbta 
išimtinė padėtis, įvedusi tam 
tikrų suvaržymų ir sustiprinusi 
įvairias apsaugos priemones. Bet 
šiuo metu nuotaikos tiek nuri
mo, kad min. pirm. Ala atšaukė 
visas nepaprastas apsaugos prie
mones. 

SKĖRIŲ PAVOJUS GRESIA
Valstybės Departamentas pa

reiškė, kad dar šią savaitę vie
nuolikos lėktuvų ekspedicija iš
vyks i Iraną kovoti su skėriais. 
Ši ekspedicija siunčiama pri
mygtinai prašant Irano vyriau
sybei, nes yra pavojaus, kad 
pietų Irane išsiperėję skėriai ga- tąsi. Tačiau komitetas pažymi, 
Ii atskristi J šiaurinę krašto da- kad ir reikalavimas ryžių šįmet 
1} ir padaryti didelės žalos.

kus, kurie laikomi ne jo kompe
tencijos sritini. Be to, tai neati
tiko ir JAV vyriausybės politi
kos, kuri visomis jėgomis sten
giasi išvengti karo išsiplėtimo. 
Taip pat labai stipriai sujudo 
prancūzai ir ypač anglai, kurie 
ne tik bijo karo išsiplėtimo, bet 
ir to, kad JAV nukreipus dėmes| 
į Aziją, gali nukentėti Europos 
saugumas. Visi tie dalykai nulė
mė, kad prez. Trumanas genJ 
MacArthurą atšaukė, jo vietoj 
paskirdamas gen. Ridgway.

JAV nemaža sujudimo sukėlė 
ir žinia, kad demobilizuojami 
Pietų Korėjos daliniai^ kai tuo 
pačiu metu Korėjoj turi kovoti 
amerikiečiai, šis dalykas sukėlė 
ne tik nustebimo, bet nęt ir pasi
piktinimo. Vis dėlto Vąshingto- 
ne paaiškinama, jog kitaip elg
tis šiuo tarpu nejmanoąia. Pietų 
Korėja galėtų sumobilizuoti ligi 
milijono vyrų. Bet šiuo metu jų' 
yra tik apie 11 divizijų su apie 
100.000 vyrų, kitų neįmanoma 
panaudoti dėl to, kad tamsius 
Korėjos gyventojus neįmanoma 
trumpu laiku apmokyti vartoti 
moderniuosius ginklus.

žinoma, šie paaiškinimai, kaip 
ir atmetimas MacArthuro nuo
monės, toli gražu ne visus Įtiki
na, todėl lauktina Korėjos klau
simu dar smarkių diskusijų, nors 
esminio Korėjos politikos pakei
timo nenumatoma.

SAMPROTAVIMAI APIE RU
SŲ ATOMINES BOMBAS

Atomo specialistas Dr. R. E. 
Lapp ir žurnalistas St. Alsop 
"Saturday Evening Post*’ pa
skelbė savo samprotavimus, ką 

ti šu savo atominėmis bombo
mis. Jie prieina išvados, kad 
tais metais Sovietai būtų pajė
gūs ant 30 JAV miestų numesti 
75 atomines bombas,'nuo kurių 
galėtų žūti apie 6.000.000 žmo
nių. Straipsnio autoriai mano, 
kad rusai šiuo metu tu# apie 20 
atominių bombų, o ligi galo šių 
metų turės 35. Ligi 1954 m. jie 
turėsią apie 225 atomines bom
bas, kurių 75 panaudosią masi
niam gyventojų žudymui, o ki
tas — prieš JAV svarbiuosius 
strateginius punktus. Sovietų 
atominė bomba turinti jėgą ly
gią 50.000 tonų smarkiai sprog
stamos medžiagos jėgai, kai tuo 
tarpu Hiroshimoj numesta bom
ba buvo tik 20.000 tonų spfog- 
menų jėgos.

LAUKIAMA MAŽESNIO
KVIEČIŲ DERLIAUS

Iš JAV žemės ūkio valdybos 
pranešama, kad šiais metais lau
kiama 726.512.000 bušelių žie
minių kviečių derliaus, taigi apie 
173.000.000 bušelių mažiau, kaip 
praėjusiais'metais. Bet kviečių 
trūkumo pavojaus nėra, nes dar 
425.000.000 bušelių tebėra san
dėliuose.

TREČIA DALIS ANGLŲ BIU
DŽETO — GINKLAVIMUISI

Šiomis dienomis pradedamas 
svarstytu rekordinis taikos meto 
biudžetas. 195-52 metams jame 
numatoma 11.751.000.000 dole
rių, iš kurių daugiau kaip treč
dalis skiriama pasiruošimams 
Sovietų agresijai atremti.

— Pietų Rytų Azijos ryžių 
klausimais patarėjų komitetas 
sako, kad 1951 metais padėtis 
atrodo nebloga, kiek ji liečia ry
žių derlių. Komitetas atstovauja 
21 kraštą, produkuojanti ryžius 
arba juos suvartojanti. Jisai sa
ko, kad ištekliai ryžių eksportui 
šįmet esą gal didesni, negu tikė-

padidėjęs.

Kaina 10c.

Gen. M. B. RIDGWAY 
paskirtas vietoj gen. MacArthu
ro Jungt. Tautą karo pajėgą 

Korėjoje vyriausiu vadu.

SPROGIMAS SUKĖLĖ ROMOJ 
PANIKĄ

Prie Gasperi biuro sprogo 
bomba

Balandžio 10 d. naktį Romoj 
kilo panika, kai Viminale rūmų 
kieme, kuriuose yra ministerio 
pirm. A. Gasperi ir vidaus reika
lų ministerio M. Scelba biurai, 
sprogo didelės jėgos bomba.

Niekas iš Italijos valdžios pa
reigūnų nebuvo sužeistas, bet 
nuo sprogimo nukentėjo aplin
kinių namų langai ir buvo par
blokšti arčiau buvę asmenys.

Apie kaltininkus kol kas ži
nių nėra.

NUBAUSTI U ŽŠNIPINĖJIMĄ 
IR SABOTAŽĄ SOVIETŲ 

KARININKAI
Rytų Vokietijoje sovietiniai 

karę teismai pastaruoju laiku 
visą eile no karininku. Nu. ** įSįį,-
baustieji buvo kaltinami paže-
minlmu Sovietų kario vardo, 
špionažu ir sabotažu, o taip pat 
trukdymu Rytų Vokietijos de
mokratinio darbo. Tarp nubaus
tųjų yra majoras Taran, kapito
nas Aptevas, pulk. Įeit. Popso- 
vas, vyr, Įeit. Terinak, emvedis- 
tas čamdanovas ir eilė kitų. Visi 
jie ėjo atsakingas pareigas oku- 
puotoj rytinės Vokietijos zonoj. 
Bausmės siekia nuo 5 ligi 15 me
tų kalėjimo.

DAR VIENAS KOMUNISTAS 
PABĖGO IŠ "ROJAUS”

Vienas gabiausių komunistų 
propagandistų rytų Vokietijoje 
Horst Lommer pabėgo iš rytų 
Berlyno ir susirado prieglaudą 
vakarų Vokietijoje.

Lommer dirbo sovietų armijos 
leidžiamo dienraščio “Taegliche 
Rundschau” štabe. Jisai sako, 
kad pas komunistus nuėjęs 1945 
metais. Dabar esąs komunizmu 

’ir komunistų režimu Vokietijoje 
nusivylęs. 9,

Indija tarsis su Kinija dėl javų 
tiekimo

Indijos valdžia paskelbė, kad 
jos atstovai apie balandžio vi
durį vyks į Peipingą ir tarsis dėl 
Kinijos 
l,000JX)( 
tačia^Sį 
noinš tu 
nijos įr 
laiku. Alį 
priemoli

pasiūlymo duoti Indijai 
0 tonų javų. Reiškiama 
įpej&Tė, kad bus neįma- 
fe/įgytį atgabenti iš Ki- 
'Indiją reikiamai greitu 
piejų kraštų susisiekimo 
Wyra. menkos.

VIS" KOVO JA. SU TITI-
. , NINKAIS

Šiuo metu sateliniuose kraš
tuose Maskva vykdo stambaus 
masto valymus. Vien Sofijoje, 
Bulgarijoje suimtas 21 aukštas 
pareigūnas. Visi jie kaltinami 
simpatijomis Tito ir nepakanka
mai stropia sovietine veikla. 
Taip pat plataus masto valymai 
vyksta Čekoslovakijoje, Lenki
joje, Rumunijoje, Vengrijoje ir 
Albanijoje.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

• JAV nori palenkti Angliją 
ir Prancūziją, kad ligi šią metų 
galo Vokietijos pramonei būtą 
panaikinti viii ligšioliniai suvar
žymai.

• JAV vyriausybė pareiškė, 
kad nusižengusieji trūkstamą 
medžiagą kontrolės potvarkiams 
bus traukiami teismo atsakomy
bėn. Nusikaitusiejl gali būti nu
bausti ligi 10.000 dolerių ir vie
ną metą kalėjimo.

• Balandžio 10 d. vėl jvyko 
keturių didžiųjų valstybių užs. 
reik, viceministerių trumpas po
sėdis, bet apie kokią nors pažan
gą nepranešama.

• Filipinų vyriausybė užmezgė 
su Vatikanu formalius diploma
tinius santykius.

• Gen. Eisenhoweris inspek
tuoja Vokietijoj okupacinių ka
riuomenių dalinius, kurie dabar 
sudaro Atlanto armijos Europos 
grupę. .

• JAV pareikalavo, kad Izra
elis sustabdytų savo karinę akci
ją prieš Syriją. Pabrėžiama, kad 
panašūs incidentai šiuo įtempi
mo metu sudaro didelį pavojų 
taikai.

VENGRIJA MOBILIZUOJA 
AŠTUONIOLIKMEČIUS

Pabėgėliai iš Vengrijos prane
ša, kad Vengrijos komunistinė 
vyriausybė pradėjo aštuoniolik
mečių jaunuolių mobilizaciją, 
norėdama sustiprinti savo armi
ją. Ligi šiol Vengrijoj buvo mo
bilizuojami 21 metus fuknkę vy- 
rai.

Aštuoniolikmečių mobllizaci ia 
Vengrijoj esanti pradėta todėl, 
kad jie laikomi patikimesniais 
už senus atsarginius, kurie tar
navo armijoj dar prieš komu
nistų isigalėjimą.

Tuo pačiu metu, Sovietams 
vadovaujant, didinamas Ir Ven
grijos karininkų korpusas. Ne
mažas jų skaičius yra išsiųstas j. 
Sovietu, Lenkijos ir Čekoslova
kijos karo akademijas. Dalis ap
mokoma net Rytų Vokietijoj ra
šančiuose Sovietų daliniuose.

5.000 motonj.

KANADAI TRŪKSTA PLIENO 
. *5, • r ■* t • I

■ Kanadai šiais* metais trūkstą 
hent 1.500 000 tonų plieno, kurio 
iš viso būsią sunaudota apie 
5 500 000 tonu. Trūkumui pa
dengti iš JAV būsią galima gau
ti nedaugiau 1 200.000 tonų. Dėl 
to tai svarstomos priemonės, 
kaip sutaupyti plieno susiauri
nus jo sunaudojimą civiliams rei
kalams.

DAUG NUKENTĖTO NUO 
PLAUKIOJANČIŲ MINŲ

Plaukiojančios minos, kaip 
manoma iš Korėjos, užmušė Ja
ponijoje 63 asmenis ir sužeidė 
50. Jų sprogimai pažeidė 2.000 
Japonijos namų jūros pakraš
čiais per pastaruosius keturis 
mėnesius. Dėl bombų sprogimo 
ypač nukentėjo žvejų miesteliai.

MASKVA PADALINO SAVO 
"TAIKOS PREMIJAS”

Maskvos radijas paskelbė, kad 
sovietų valdžia išdalino septy
niems asmenims, "ypač pasidar
bavusiems taikos interesuose” 
premijas. Gavusieji dovanas yra: 
prancūze^ Federick Joliot-Curie, 
ponia Sun Yat-»n, britų “raudo
nasis dekanas” Dr. Hewlett 
Johnson, amerikietis Moulton 
.(buvęs protestantų vyskupas U- 
tah valstybėje), Eugenie Cotton 
(prancūzė), Pak Den-ai (korė
jietė) ir gen. Heriberto Jara, bu
vęs Meksikos ambasadorius 
JAV.

— Oscarui Collazo, kuris per
nai lapkričio mėnesi kėsinosi nu
žudyti prez. Trumaną, paskirtas 
mirties bausmės Įvykdymas spa
lio mėn. 26 d.

— Per paskutines 5 dienas 60 
rytų Vokietijos policininkų, jų 
tarpe 3 apskričių inspektoriai, 
pabėgo i Vakarų Vokietiją, ko
vo mėnesi pabėgo 119 rytų poli
cininkų. '. >
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Lietuviai pasauly

KAUNO SRITY PAVASARĮ 
NEBUS KĄ SĖTI
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Kauną įvykusioj komunistų 
partijos sritihėj konferencijoje 
buvo nurodyta, kad Jiezno, Prie
nų, Alytaus rajonuose “gėdingai 
atsiliekama kolūkių statybose.”. 
Panemunės, Veisėjų, Kaišiado
rių, Kazlų Rūdos rajonuose dau
gelis kolūkių organizaciniu at
žvilgiu nesustiprinti. Yra visa ei
lė kolūkių, kur dar “nesuvieno
dinti” inventoriai, gyvuliai. Blo
gai ■ ruošiamasi pavasario sėjai. 
Sėklų fondas užpildytas tik 50%, 
traktorių remontuota vos 34%. 
Lėtai vyksta srityje kolūkių 
stambinimas ir kolūkių gyvenve- 
čių statyba....

AMERIKA
■■ • • i ■ •: •«
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ITALIJA
Atnaujino pasiaukojimą 

švč. Marijai
Romos Lietuvių Šv. Kazimiero 

Kolegijoje Švč. Panelės Marijos 
Apreiškimo šventėje atnaujintas 
iškilmingas pasiaukojimas švč. 
Marijai, šios šventės išvakarėse 
Kolegijos auklėtiniai suruošė 
kuklią akademiją savo Marijos 
garbei. Akademijoje dalyvavo 
vysk. P. P. Būčys, vysk. V. Pa- 
dolskis ir daugumas Romos lie
tuvių. Programoje kun, J. Riau- 
būnas skaitė paskaitą apie nau
jąją Dievo Motinos Dangun pa
ėmimo dogmą ir jos reikšmę 
mūsų laikams. Be to, kun. K. 
Senkaus vadovaujamas Kolegi
jos choras gražiai išpildė keletą 
šventei pritaikintų religinių 
giesmių.

ANGLIJA
Lietuviai pavergtų tautų 

festivalyje
Londone The Joint Committee 

of Women Refugee Organization 
suruošė už geležinės uždangos 
patekusių tautų tautinės muzi
kos, dainų ir šokių festivalį?

Programoje dalyvavo latviai, 
čekosiovakai, estai, bulgarai, ju
goslavai, lietuviai, rumunai i» 
lenkai.

Londono Meno Sambūrio cho
ras, gausiais aplodismentais bu
vo scenoje sutiktas ir išlydėtas. 
Jis gerą įspūdį padarė netik pili
au dainų išpildymų, bet ir rim
tu laikymosi, motetų taut" dra
bužiais bei Vyrų vienodu apsiren
gimu. Daugiausia iš visos prog
ramos katučių laimėjo Meno 
Sambūrio tautinių šokių grupė 
ųž “Lenciūgėlį”.

KANADA
Pažadėjo lietuvių bažnyčios 

statybai paramą
Toronto kardinolas J. C. Mc

Guigan priėmė Toronto lietuvių 
katalikų bažnyčiai statyti fondo 
valdybą.

Užtrukusiame apie pora va
landų pasikalbėjime kardinolas 
lietuvių parapijai pažadėjo laiki
nai duoti didesnę bažnyčią sek
madienių pamaldoms, o taip pat 
reguliariai per tam tikrą laiką 
naudotis didesne sale.

Kardinolas yra labai susirūpi
nęs Toronto lietuviais ir, baž
nyčios statymo atveju, pažadėjo 
finansinę paramą.
Projektuojama lietuvių kolonija

Kun. Kubiliui, SJ, su Montrea- 
lio arkivyskupu Leger bei aukš
tais miesto pareigūnais išsi
kalbėjus apie lietuviškos koloni
jos steigimą, buvo gautas prita
rimas. Jie pasižadėjo suteikti 
kolonijos steigimui ir reikalingą 
paskolą.

Numatoma nupirkti didelis 
sklypas žemės, kuriame tilptų 
lietuvių bažnyčia, mokykla bei 
apie trys šimtai gyvenamųjų na
mų. Namai būtų prieinami leng
vomis išsimokėjimo sąlygomis.

Tuo būdu būtų įsteigta pirmu
tinė grynai lietuviška kolonija 
Kanadoje.

Atidarytas knygynas
Nuo balandžio 8 d. Montrealy 

Aušros. .Vartų, parapijos patalpo
se, atiflaręmas lietuvių, knygy
nas. Lietuviai turės progos, at
sikvėpę po darbo, pasiskaityti 
lietuviško rašto.

Už knygų skaitymą joks mo
kestis nebus imamas.

Ruošiamas lietuvių sąskrydis
Venecuelos lietuviai ir šiais 

metais ruošia savo sąskrydi. Jis 
numatytas Maracay mieste ge
gužės mėnesi.

PIJUS XII LAIMINA LIETUVIUS
Šių metų įradžioje šV. Metų šios jūsų nuoširdžiausiai pa- 

Komltetas Lietuviams priimti aukotos rinktiniausios gėlės su- 
Romoje specialioje audijencijoje spindi dąr ryškiau dėl skaudžios 
įteikė šv. Tėvui visų Lietuvos šiuometinės būklės: jūsų ašaros, 
katalikų vardu adresą sd maldų suspaudimai ir nelaimės persunkė 
aukomis, šiomis dienomis minė
to Komiteto pirmininkas J. E. 
vyskupas Vincentas Podolskis 
gavo iš Jo šventenybės Sekreto
riato šį atsakymą:

• ••

Jūsų Ekscelencija, I;
Romos Popiežių pasiekė pui

kiausias su gausybe lietuvių ti
kinčiųjų maldų it gerų darbų 
adresas, kurį neseniai, pasibai
gus šventiesiems Metams, su 
nuoširdžia meile įteikėte.

Kenčiančiai dėl nepaprastai 
prislėgtos jūsų tėvynės bendrojo 
visų mūsų Tėvo širdžiai tai su
teikė gaivinančios vilties ir ma
lonaus džiaugsmo.

Įteikė šv. Tėvui visų Lietuvos

St. Lozoraitį siūlo į Lenkijos prezidentus
“Naujienos” š. mėp, 6 d. nu

mery iškelia, kad leifkų emig
rantų sluogsniuose esą svarsto
mas klausimas St. Lozoraitj pa
skirti Lenkijos prezidentu. Tuo 
klausimu “Naujienos” rašo:

“Lenkai tremtyje svarsto, kas 
turėtų būti paskirtas Lenkijos 
respublikos prezidento įpėdiniu. 
Tarp keleto kandidatų yra mini
mas ir lietuvis Stasys Lozorai
tis, dabar gyvenąs Romoje.

Tie lenkai, žinoma, nepripa
žįsta komunistinės Lenkijos val
džios su jos prezidentu Bierutu, 
nežiūrint to, kad ją pripažino 
Britanija, Jungtinės Valstybės ir 
Francūzija, norėdamos prisige
rinti Stalinui. Lenkai neabejoja, 
kad jų tėvynė nusikratys sveti
mu jungu ir atgaus savo nepri
klausomybę.

“Tikrajai”, o ne subolševikin- 
tai, Lenkijai jie nori turėti pa
ruoštą iš anksto ir konstitucija 
paremtą vyriausybę, kurią pa
skirs “teisėtas” prezidentas.

Detroite einąs laikraštis 
“Dziennink Polski”, kovo 1 d., į- 
dėjo savo korespondento Cat 
pranešimą iš Londono apie tai, 
kaig tas klausimas yra svarsto
mas" vadovaujančiuose Lenkijos 
tremtinių sluoksniuose.

Tomas Žiūraitis, O. P.

Apaštalų valandėlės psichologija 
ir pamoka
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SIMONUI BALKŪNUI
mirus, poniai O. Balkūnienėi, prelatui J. Balkūnui ir p-lei 
K. Balkūnaitei dėl jų mylimo vyro ir brangaus tėvo mirties 
reiškiame gilios užuojautos.

“AMERIKOS”
Redakcija, Administracija ir 

Techninis Personalas

Skaudžią valandą, mylimajam vyrui ir tėvui 
n ■ . . r >■ -

a. a. SIMONUI BALKONUI

mirus, poniai O. Balkūnienėi, prel. J. Balkūnui ir p-lei K. 
Balkūnaitei reiškiame gilios užuojautos.

NEW YORKO ATEITININKAI

a. a. SIMONUI BALKONUI
reiškiame gilios užuojautos žodžius.

Poniai O. Balkūnienėi, prelatui J. Balkūnui ir p-lei K. 
Balkūnaitei, mirus jų mylimama vyrui ir brangiam tėveliui

KRUŠINSKAI, 8MITHAI ; 
ir bArzilauskai
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83 METŲ VYSKUPĄ VALAN
DOMIS KANKINO ELEKTRI

NU KĖDĖJ
Atsakydama į paskleistus gan

dus, kad kai kurie Čekoslovaki
jos vyskupai jau yra davę išti
kimybės priesaiką komunistinei, 
vyriausybei, Šveicarijos katalikų 
agentūra skelbia, kad turimo
mis žiniomis kalbamieji vysku
pai jau nuo seniai laikomi už
daryti savo rezidencijose, kaip 
buvo laikomas ir arkivyskupas 
Beran. Todėl nėra galimybės 
patikrinti, ar jie tikrai yra tokią 
priesaiką davę. Taip pat negali
ma patikrinti, ar jų vardu skel
biami pareiškimai yra tikri, ar 
sufabrikuoti, ar gal išgauti kan
kinimais ir prievarta.

Agentūra KIPA teisingai pa
stebi, kad mažiausiai yra labai 
keista, jog tie vyskupai, kurių 
pasisakymas už. komunizmą yra 
skelbiamas, dar ir dabar yra 
laikomi uždaryti ir policijos sau
gojami. Jei tai yra tiesa, ką ofi
ciali čekoslovakų spauda skel
bia," kyla klausimas, kodėl šiems 
vyskupams negrąžinama laisvės 
Čekoslovakų viešoji nuomonė 
vis labiau prieina įsitikinimo, — 
pabrėžia ta pati agentūra —kad 
vyskupų laikymas griežtoje poli
cijos priežiūroje yra aiškus įro
dymas jų priešinimosi komuniz
mui, nežiūrint visų komunistinės 
spaudos kelbiamų šmeižtų.

Paskutinėmis Čekoslovakijos 
“Katalikų Rezistencijos” suteik
tomis žiniomis, dviem iš kalba
mų vyskupų buvo panaudotos 
nežmoniškos kankinimo priemo
nės, stengiantis išgauti jų palan
kumą komunizmui. Limetorice 
vyskupui Trochta buvo padary
ti įšvirkštimai, kurie jam visiškai 
atėmė atmintį. 83 metų seneliui 
Hradėc Kralove vyskupui Picha 
kankinti buvo panaudota judan
ti elektrinė kėde, ant kūrios 'tu
rėjęs išbūti keletą valaidų.

Kandidatai į prezidento 
įpėdinius

Lenkų dienraščio korespon
dentas rašo, kad “Liga Niepod- 
leglosci", kurioje yra susibūrę 
daugumoje pilsudskinlnkai, sta
to pirmon vieton kandidatu ge
nerolą Kazimierą SosnkowskJ, 
kuris buvo generalinio Štabo vir
šininkas, sėdėjo kartu Su Pilsud
skiu Magdenburgo kalėjime ir 
savo politinėmis pažiūromis bu
vo artimas velioniui “maršal
kai”. Sosnkowskio vardas esąs 
plačiai žinomas Lenkijoje ir, ko
respondento nuomone, jisai būtų 
tinkamiausias asmuo prezidento 
įpėdinio vietai., ij.

Bet esąir daugiau kandidatų. 
Krikščionys demokratai siūlo 
mažai težinomą kam profesorių 
Paczkiewiczą. kita grupė, klu
bas “Kolnosc” iškėlė du kandi-' 
datų: prof. Tadeušą Brzeskį iŠ 
Poznanės ir Ifofeulą Australijoje 
p. Gruszką. ąJ ...į.;

Tačiau paskutiniu laiku, sako 
korespondentas Cat, pas lenkus 
kilo mintis, kad prezidento įpė
diniu geriausią būtų paskirti ne 
Lenkijos pilietį, o “viršininką” 
valstybės, eskftČios užGelėžinės 
Uždangos, atseit, lietuvį. Toks 
paskyrimas, girdi, būtų padary
tas “didžiųjų istorinių lenkų tra
dicijų” dvasioje ir tuo pačiu lai
ku būtų “pabrėžtas Lenkijos so
lidarumas” su Rusijos pavergto
mis tautomis?

jas ir nudažė lyg dangiška ra
sa. Be abejo, toks stiprus krikš
čioniškųjų dorybių dvelkimas 
švelniai pakils į Dangų bei iš
prašys iš Gailestingojo Tėvo tai, 
ko visi karščiausiai maldauja, 
kad, pagaliau nurimus dabarti
nių nelaimių audroms, greičiau 
nušvistų tautoms tikroji talka.

Jums tat pavedama perduoti 
šiems mylimiausiems Kristuje 
vaikams tėviškus Garbingiausio
jo Ganytojo palankumo jausmus, 
kurie, reikšdamas didžiausią pa
dėką, visus ragina su pasitikėji
mu pakelti žiauriuosius šių laikų 
sunkumus, remiantis Kristaus 
pažadais ir niekad nepritrūk- 
siančia Dievo malone. Iš čia tesi- 
semia sau paguodos ir stiprybės 
ypač tie, kurie, žiaurių vėtrų iš 
savo tėviškių išblokšti, neša 
sunkią tremtinio dalią. '

Pagaliau, maldaudamas Die
vą, kad gailestingai pažvelgtų į 
lietuvių tautą, Jo šventenybė 
pilna meilės širdimi telkia Jums, 
Jūsų vadovaujamam Komitetui 
ir visiems lietuviams tikintie
siems dangiškųjų malonių lydi
mą Apaštališkąjį Palaiminimą.

Kartu su derama , pagarba 
reiškiu Jūsų Ekscelencjlai savo 
atsidavimą.

J. B. Montini, Pavad.

Pasigendama naujo Jogailos;
Paminėtas Lbndbiio korespon

dentas rašo:
“Labiau įdomi už viršuje par- 

minėtas sąvokas yra mintis, iš
kelta paskiausiai, kad Preziden
to įpėdinio įstaiga būtų panau
dota, kaip tarptautinės politikos 
veiksnys ir didžiųjų lenkiškų is
torinių tradicijų dvasioje — at
seit, Respublikos Prezidento pa
vaduotoju padaryti ne Respubli
kos pilietį, o viršininką vienos 
valstybių iš už geležinės uždan
gos, šiandien gyvenantį emigra
cijoje, kad juo stipriau būtų pa
brėžtas Lenkijos solidarumas su 
visu europiniu pasauliui, kuris 
dabar yra pavergtas Rusijos.

“Tam tikri lenkų politiniai ra
teliai, remdamiesi šita mintim 
siūlo į Prezidento pavaduotojus 
dabartinio teisėtojo Lietuvos 
Respublikos Prezidento asmenį, 
p. Stasį Lozoraitį, dabar gyve
nantį Romoje.“

P. Lozoraičiui, vadinasi, yra 
peršamas Jogailos vaidmuo.

Bet lenkų politikai Londone 
yra blogai painformuoti, jeigu 
jie laiko p. Lozoraitį “teisėtu 
Lietuvos respublikos preziden
tu.” Teisėto prezidento Lietuva, 
deja, šiandien neturi. Kai dėl bu
vusiojo Lietuvos ministerio Ita
lijai p. Lozoraičio, tai jisai, nors 
pats jokių diplomatinių pareigų 
Seniai nebeina (nes Italijoje Lie
tuvos pasiuntinybė buvo panai
kinta dar Mussolinio laikais), ti
tuluoja save “Lietuvos diploma
tų šefu”. Tačiau Lietuvos įsta
tymams tokia įstaiga visai neži
noma.” ‘ -

Ir

Organizuoja pagalbą Rytų 
kraštų katalikams

Olandijos ir Belgijos pavyz
džiu ir Airijoj yra įsteigta orga
nizacija telkti religinę pagalbą 
rytų kraštams, šios organizaci
jos rūpinasi siųsti į Rytų Vokie
tiją taip vadinamas “judančias 
koplytėles”, kurios aptarnaus 
katalikus tose srityse, kurios y- 
ra likę beveik be kunigų.

ESTIJOJ DAUGUMA “IŠRINK-1 
TA” RUSŲ

Neseniai Sovietų okupuotoje 
Estijoje įvyko vadinamos aukš
čiausios tarybos rinkimai, ku
riuose atstovais "išrinkta” 58 ru
sai ir 57 estai. Pažymėtina, kad 
visose 115 rinkiminių apylinkių 
kandidatu buvo išstatytas ir Sta
linas, nors rinkimų įstatyme į- 
sakmiai pažymėta, kad kandida
tas į Estijos Tarybų respubliką 
gali' būti renkamas tik. vienoj 
rinkimų apylinkėj, Bet Stalinas 
yTą. “aukščiau” visokių įstatymų 
ir, tur būt, už tokį visose apy
linkėse kandidatavimą diskvali
fikuotas nebus. Iš Baltishport, 
Wiems pusiasalio, Kašnis rajo
no, Orissar ir Arensburg rinki
mų duomenys nebuvo visai pa
skelbti “dėl karinių priežasčių.”

Apaštalai žiūri į vienas ki- 
| tą ir nesupranta Prislkėlu- 
I siojo žodžių: “Dar valandė- 

lė, ir jūs jau nebematysite 
| manęs; ir vėl valandėlė, ir 
I matysite mane, nes aš einu 
| pas Tėvą... Taigi jie klausi- 
| nėjosi; ką tai reiškia" (Jon. 
f lė, 16-19). Jie nesuprato sa- 
| vo Mokytojo, nes perdaug že- 
| miškai galvojo. Jie tikėjosi 
| Kristų pasiliksiant visą laiką 

) su jais — staiga Jis kalba a-
> pie atsisveikinimą, apie grį- 
; žimą pas Tėvą. Čia pastebi- 
Į. mas apaštalų ne tiek gailes- 
S tis savo Mokytojo, klek bai- 
Į lūs liūdesys, nusiminimas.
| Panašus psichologinis apaš-
> talų menkumas pasireiškia 
' nebe pirmą kartą: matydami 
I Kristų bejėgį ir bežadį ant 
! kryžiaus, jie bailiai tada dai- 
j rėsl aplinkui irfdabar... Tas

mums tik primena, kad žmo- 
; giškumo silpnybių tobulai 

niekada neišvengsi, nors bū
tumei prie Kristaus kojų, 
nors matytum Jo didžiausią 
stebuklą — Prisikėlimą. To 
visko dar neužtenka. Stebuk
lais Išganytojas ne visus at
vertė. Reikia ypatingos Die
vo malonės, be kurios apaš
talai nėt Dievo akivaizdoje 
buvo silpni, žemiški, krypstą 
į savo kasdieninį "aš”, susi
rūpinę: kas dabar su jais at
sitiks... Perdaug jie savimi 
susirūpino, todėl nesuprato 
Kristaus žodžių, tos “valan
dėlės“ prasmės.

Ta “valandėlė”, kurioje jie 
Kristaus nematė, tai buvo Jo 
valandėlė karate iki prisikėli
mo trečiąją dieną. “Dar va- 

- landėlė”, ir jie matė Jį—tai 
40 dienų laikas nuo Prisikė- 
lirrio iki dangun Žengimo. 
Pagaliau vėl "valandėlė" — 
tai besitęsianti dabartis iki 
pasaulio pabaigos, iki antro
jo Kristaus atėjimo. Apašta
lai “valandėlę” žemiškai su
pratę, kaip trumpesnį arba 
ilgesnį žmogaus gyvenimo 
laiką su Kristumi. Tuo tar
pu Kristaus "valandėlė” api
ma ir visą1 žmonijos gyveni
mą iki tos dienos, kada Jis 

• ateis ■ gyvųjų: ir mirusiųjų 
teisti. Todėl Išganytojas ra-

miai sau guodžia apaštalus ir 
jų pasekėjus, kad pagaliau 
Tiesa ir Meilė laimės, kad 
minių džiaugsmas ir pasity
čiojimas virs niekais — ta 
"valandėlė” tik valandomis 
ir metais nesiriboja. Paga
liau Krist ils mirė už žmoni
ją, kad ji būtų išgelbėta, o 
ne klaikiam likimui būtų 
išduota... Pergalės Aleliuja 
skamba, kurio aidas neges 
pačioj amžinybėj... Apaštalai 
vis dar nusigandę, netikri sa
vimi, nuliūdę dėl valandėlės. 
Išganytojas jų nepasmerkė, 
nes ir jie žmonės, dar pilnai 
nesubrendę savo misijai,, 
Jiems reikėjo kalbėti apie as
menišką atsisveikinimų, rei
kėjo juos palengva psicholo
giškai paruošti šv. Dvasios 
atėjimui. '

Taigi Kristus “valandėlei" 
paliko apaštalus, grjš pas 
Tėvą ne tik dėl to, kad Jis 
iš ten čia atėjo, bet ir dėl 
to, kad jie nepalūžtų po žmo
giškumo našta, kad sulauk
tų pažadėtos šv. Dvasios, jo
je atgimtų, užsigrūdintų — 
būtų sudievinti, šventosios 
Dvasios dėka esame gyvi 
Dievui, Švenč. Trejybei; Jos 
dėka esame gyvoji Dievo 
šventovė, tikrieji apaštalai ir 
Kristaus Aleliuja skleidėjai... 
Tuo apaštalai vėliau— Sek
minių dieną — įsitikino. Ta
da jie buvo, kita proga kal
bėsime, nepalaužiami amži
nosios šviesos Prometėjai, 
drąsūs dangaus karalystės 
kūrėjai žemėje...

Valandėlei apaštalai išsi
gando, valandėlei buvo nu
liūdę, nes tik valandėlei bu
vo savimi susirūpinę, žemiš
kiems rūpesčiams ir žmonių* 
nuomonei atsidavę. Tuo tar
pu šių dienų žmogus ir dides
nė dalis žmonijos yra gan il
gokos “valandėlės” slegiama 
ir skaudžiai kankinama, nes 
perdaug tik sau gyvenama, o 
permaža Kristaus valiai, Jo 
pažadėtai ir nuolat į mus be
sibeldžiančiai Tiesos Dvasiai, 
kuri veda j visokią tiesą 
(Jon. 16, 13) ir į trumputės 
valandėlės — žmogaus gy
venimo vispusišką palaimą. |
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trumpu laiku, paplito visuose kontinentuose, visose laisvojo pasaulio šalyse. 
Jo balsą mūsų vyrai greitai išgirdo ir tolimojoj Australijoj, N. Zelandijoj, 
Indoklnljos kovų laukuose. Jau užmegzti su jais tamprūs ryšiai ir laukiama 
iš ten daugiau Įdomios medžiagos.

Senaisiais tradiciniais ryšiais jungdamas visus buvusius ir dabar esančius 
karius, visus lietuvius,
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RAUDONIESIEMS LEIS 
PARADUOTI

New Yorko policijos viršinin
kas Th. F. Murphy leido ir šiais 
metais vietos komunistams 
ruošti gegužės 1 d. savo paradą.

Dėl to kilo gana smarkių prie
šingų balsų, kad nebūtų leidžia
ma komunistams paraduoti, kai 
tuo pačiu metu kovoje su komu
nistais Korėjoj užmušta arba su
žeista apie 60.000 amerikiečių. 
Bet iš antros pusės nurodoma, 
kad tą paradą leisti naudinga. 
Tai duosią FBI progos pamaty
ti, kas dar iš komunistinių JAV 
pagrindų knisėjų rodosi dienos 
šviesoje. Be to, ir gyventojams 
būsią naudinga pamatyti, kas 
vadovauja komunistų sąjūdžiui 
šiame krašte, nes dauguma tų 
jų vadų esą tikri požmogiai.

— Prez. Trumanas. paprašė 
kongresą k paskirti papildomai 
karo reikalams 6.422.000.000 do
lerių. Nuo liepos mėn. ligi šio 
laiko karo ėrikalams jau paskir
ta 41.800.000.000 dolerių. Nau
jos lėšos reikalingos . padengti 
skirtumui, susidariusiam padi
dinant birželio 30 d. karo pajė- nubausti kalėti už amerikiečių 
gaš ligi 3.462.OO0 vyrų. ) karo belaisvių kankinimą.

KARYS

jau pirmuoju žygiu savaime pasidarč žurnalu viso pasaulio lietuvių karių, 
kovojančių, dirbančių ir besisielojančių laisvos, demokratinės Lietuvos kuo 
greitesniu išlaisvinimu, jos atstatymu.

šiomis istorinėmis pasaulio nerimo dienomis, kada diena dienon auga 
mūsų tėvynei išlaisvinimo viltis, atgyja ir gražiosios mūsų kariuomenės tra
dicijos, kur savosios spaudos kūrimas, jos visokeriopas rėmimas ir tobulinimas 
buvo vienoje pirmaujančių vielų, štai kodėl ir šiais 33-čais nuo anų kovos 
dienų ir nuo karių laikraščio ;

KARIO

gimimo metais senieji mūsų ginklo ir plunksnos draugui, negailestingai iš
blaškyti po visą pasauli, šiandien vėl iškelia šūkj:

33-JU METU NUO JO PASIRODYMO PROGA. SUTELKIME

MOŠŲ MfiGIAMAM ŽURNALUI KARIUI 5,000 SKAITYTOJU!

Tai bus geriausias tiek laisvės kovų, tiek karinės spaudos tradicijų prislmini- 
mas, jų Įvertinimas. Tiktai mūsų KARYS daugiausiai rašo ape kovas ir ka
rius, kurie kovojo, dabar kovoja ir kovos dėl Lietuvos. Jis jungia mus išblaš
kytus! Jis riša mus su visa kovojančia lietuvių tauta!

Pakanka, kad kiekvienas dabartinis KARIO skaitytojus pakviestų ir su
rastų bent vieną naują metini, pusmetini ar atsk. numeriais skaitytoją — 
mūsų tiražas užsibrėžtąjį kieki netik pasiektų, bet ir perviršytų.

Tad:
Nė vieno kario — neliks be KARIO!
KARYS—mūsų vyrams, Išvykusiems j armiją!
KARYS—geriausias bičiulis mūsų tremties jaunimui!
Išrašykime KARI mūsų artintiesiems ir pažįstamiems Vokietijoje!

Suteikime redakcijai žinias apie karius ir kt. ligonius ar invalidus Euro
poje ir pasaulyje. KARYS jiems bus siuntinėjamas nemokamai!

I talką, veteranai ir jaunime! Mūsų žurnalas turi tobulėti, gerėti. Bendra 
talka tai tikrai pasieksbne!

Prenumeratos kaina: Metams — 4 dol.; pltsm. — 2,50 dol.; atsk. nr.—45 et.

KARYS, 146 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.
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— JAV aukštasis komisaras 
atmetė astuonių austrų karo nu
sikaltėlių malonės prašymą. Jie 
buvo amerikiečių karinio teismo

karo belaisvių kankinimą.

— Dėl Minnesota upės potvy
nio turėjo būti iškraustyti Man
kato, Minn., vieno priemiesčio 
4792 gyventojai. Potvynis pra
sidėjo pradėjus smarkiai tirpti 
sniegui.
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LAIKRAŠČIUS
Kaip jau buvo rašyta, sie

kiant sumažinti leidimo išlaidas 
ir pagerinti mūsų spaudą turinio, 
techniniu ir kitais atžvilgiais, nu
tarta sujungti į vieną tris JAV 
lietuvių katalikų laikraščius — 
Ameriką”, “Darbininką” bei 
Lietuvių žinias”.
čia netenka daug nė aiškinti, 

kad vieno laikraščio su žymiai 
didesniu skaitytojų skaičiumi 
leidimas visuomet yra žymiai 
pigesnis. Nors žinios didele dali
mi kartojasi visuose laikraščiuo
se, kiekvienam jų atskirai rei
kia jas mašina surinkti, suda
ryti puslapius ir kitus panašius 
darbus atlikti. Taigi vietoj trijų 
leidžiant vieną, jau tik šioje sri
tyje susidaro nemažos reikš
mės sutaupos. O kur dar išlai
dos kiekvieno atskiro laikraščio 
patalpoms, šviesai, telefonams, 
aptarnavimui, šilimai, kelioms 
administracijoms bei redakci
joms, kuriose daugiau, bendrai 
paėmus, reikalinga ir darbinin
kų, negu vienai didesnei įstai
gai. O jas visas išlaikyti tenka 
mūsų visuomenei. Gi mes turime 
daugybę įvairių reikalų, tad mū
sų visuomenės lėšos turi būti 
naudojamos labai tiksliai ir tau
piai. Vietoj kelis kartus mokėję 
už tų pačių žinių keliuose laik
raščiuose spausdinimą, daug 
tiksliau tas lėšas sunaudosime 
vieną laikraštį leisdami, bet jį 
pagerindami. O juo labiau lėšų 
klausimas yra svarbus šiuo me
tu, kai visa kas yra žymiai pa- 
brangę, gi mūsų spaudos pre
numerata tebėra ta pati. Lei
džiant ir toliau kaip ligi šioliai 
tuos laikraščius, neišvengiamai 
tektų pakelti prenumeratos kai
ną, kas apsunkintų mūsų visuo
menę. Laikraščius sujungiant, 
gąl to bus galima išvengti, arba 
bent daug spaudos nepabrangin
ti. Taip ir kiekvieno skaitytojo 
interesui šiuo būdu žymiai pa
tarnaujama.

Kartu atsimeta ir daug iš es
mės neprasmingo darbo redak
cijose, kai nereikia keliems žmo
nėms tą pačią korespondenciją 
ar kitą žinią taisyti ar rašyti, 
kaip susitaupo laika sbęi;,Įėšų Jr 
korespondentams, kai nereikia 
tų pačių žinių kelioms redakci
joms siuntinėti. O laiko papras
tai nei vieni, nei kiti perdaug 
neturi, tad ir daug naudingiau 
kitiems reikalingiems darbams, jį 
sunaudoti, o ne tą patį nenaudin
gai po kelis kartus dirbti.

Dėl šių ir anksčiau jau’iškeltų 
sumetimų ne tik pasiryžta tuos 
laikraščius sujungti, bet ir nu
tarta nedelsiant tai įvykdyti. 
Tad jau nuo atenančios savaitės 
tai ir bus įvykdyta, išleidžiant 
vietoj ligšiolinių trijų vieną laik
raštį. Išeis jis Brooklyne, kur li
gi šiol buvo leidžiama "Ameri
ka” (417 Grand Str.) ir bus lei
džiamas “Darbininko” vardu. 
Prie šio vardo buvo apsistota dėl 
kelių sumetimų. Tuo bus pa
gerbti visi tie ilgamečiai mūsų 
kultūros bei visuomenės darbi
ninkai, kurie Jau prieš daug me
tų lietuviškojo spaudos 
darbo ėmėsi ir ištisus dešimtme
čius J| dirbo su pažymėtinu pa
siaukojimu. Antra vertus, mūsų 
visuomenės didžiausią dalj ir su
daro ne kas kitas, kaip darbi
ninkija. Tad pirmoj eilėj jbs ir 
yra tasai laikraštis — Ji dau
giausia j| skaito ir palaiko, o ne 
kurie kiti visuomenės sluogsniaL 
Pagaliau, tasai ląikraštis pasiry
žęs ypatingai kreipti dėmesio | 
socialini klausimą, kuris pirmoj 
eilėj ir yra darbininkijos, jos 
šviesesnės ateities, didesnio jos 
atžvilgiu teisingumo klausimas. 
Tad Jam Ir "Darbininko" var
das ypačiai tinka.

Šiuo būdu šis "Amerikos" nu
meris yra paskutinis — jos vie
toj ateinančią savaitę Jos skaity
tojai jau gaus "Darbininką." Bet 
su savo skaiytojals ji neatsisvei
kina, nes ji neužsidaro, o tik su
sijungia ir toliau Jų gaunamas 
"Darbininkas" bus ir jos tęsinys, 
kaip jis bus tęsinys ir ligšiolinio 
"Darbininko" bei "Lietuvių Ži
nių.” Vis dėlto šia proga negali
me neiškelti visų "Amerikos" 
skaitytojų, draugų bei rėmėjų 
nuopelno. Jei "Amerika" ligi šiol 
ėjo ir galėjo tarnauti mūsų tau

SUJUNGIANT
tiniams, religiniams, visuomeni
niams bei kultūriniams reika
lams, tai nuopelnas yra jų visų 
nuoširdžios paramos, aukų bei 
darbo, be kurio nei redakcija, 
nei leidėjai nebūtų galėję savo 
uždavinius atlikti. Jiems tad vi
siems priklauso “Amerikos” gi
liausia padėka. Kartu mes tiki
mės, kad su tuo pačiu nuoširdu
mu bei palankumu bus sutiktas 
ir jos tęsinys. Tuo tikėti mums 
leidžia tie gana gausūs laiškai ir 
atsiliepimai, kuriuos gavome, 
kai tik buvo paskelbtas šis laik
raščių sujungimas. Visuose juose 
šis žygis su džiaugsmu sveikina
mas ir visų įvertinamas * kaip 
naudingas žingsnis į mūsų spau
dos stiprinimą bei tobulinimą. O 
kartu mes ir esame įsitikinę, kad 
šis jungtinėmis pajėgomis dar
bas duos tikrai gerų vaisių. Gal 
būt, kad šiomis dienomis vyk
dant visą techninį persitvarky
mo darbą, ne viską naujojo laik
raščio leidėjai pradžioj suskubs 
padaryti taip, kaip yra numatę 
bei pasiryžę. Kiekvienam plates
nio masto užsimojimui reikia ir 
tam tikro laiko, kad jį galima 
būtų įvykdyti. Bet mes nė tru
pučio neabejojame, kad sutelkto
mis pajėgomis ir nuolatiniu dar
bu bus sukurtas toks laikraštis, 
kuris pilnai patenkins savo skai
tytojus ir pateisins visas deda
mas į jį viltis. Tad mes kviečia
me visus vardan mūsų lietuviš
kųjų ir krikščioniškųjų idealų 
stoti petys į petį ir varyti naują 
barą, o to darbo vaisiai mūsų 
neapvils. "Amerika”

JUGOSLAVIJA PRAŠO 
GINKLŲ

Jugoslavijos vyriausybė for
maliai paprašė pas JAV, Angli
ją ir Prancūziją ginklų para
mos, kurių jai reikia atremti ga
limam Sovietų puolimui. Tito 
pirmoj eilėj prašo patrankų, tan
kų, rankinių ginklų, radijo bei 
telefono reikmenių ir įvairių at
sarginių dalių. JAV dar nėra pa
dariusios sprendimo, ar šį Tito 
prašymą patenkins.

,ų. SOVIETINĖJ ZONOJ 50 
AERODROMŲ

. Vakarų Berlyno spaudos ži- 
nomis Sovietų karinė adminis
tracija šiuo metu Rytų Vokieti
joj stato 50 didžiųjų ir pagalbi
nių .aerodromų, kuriuose galėtų 
nusileisti visų rūšių kariniai lėk
tuvai. Ljgi praėjusių metų gruo
džio mėnesio 15 tų aerodromų 
jau buvo baigti.

Sovietai nuo likusios pasaulio 
dalies yra atsitvėrę geležine už
danga, kad niekas negalėtų pa
matyti, kas iš tikro jų krašte 
vyksta. Net užsienio diplomatai 
dažnai negali duoti smulkesnio 
Sovietų gyvenimo vaizdo, nes jų 
judėjimas suvaržytas ir Sovietų 
gyventojai nedrįsta su jais palai
kyti santykių. Sovietinio gyveni
mo tikrovę gavo pažinti jų prieš 
praėjusį karą okupuotų kraštų 
gyventojai, bet nepilnai, nes per 
trumpą laiką Sovietai dar nesu
spėjo viską susovietinti ir gyve
nimo lygį nuspausti žemyn ligi 
savojo. Su sovietinio valdymo 
pasekmėmis gavo susipažinti ir 
tie, kurie buvo pakliuvę į jų te
ritoriją, ten įsiveržus vokie
čiams. Bet tai vis dar nebuvo 
pilnas vaizdas — čia tebuvo to 
valdymo pėdsakai, bet nebuvo jo 
kasdienybės. Vis dėlto dalis Va
karų kraštų gyventojų turėjo 
progos visai iš arti susipažinti, 
kaip gyvena sovietinis pilietis. 
Tai įvairių tautų kariai ir net ci
viliai, kurie karo metu pateko į 
jų rankas ir ten turėjo išgyventi 
po ketvertą, penketą metų. Iš jų 
pranešimų dabar galima susida
ryti jau gana pilną sovietinio gy
venimo vaizdą, ir tai ne kokių 
senesnių laikų, bet šios dienos.

Žinoma, jei spręstume iš to, 
kaip pasirodo tos "dirbančiųjų 
tėvynės” diplomatai, turėtume 
manyti, kad ten upės medum ir 
pienu teka, o stogai lašiniais klo
ti. Jokio kito krašto diplomatai 
nesinaudoja tokia prabanga, 
kaip SoVietų. Kai Višinskis bai
gia savo kalbą Jungt. Tautų po
sėdy, jis sėda į prabangų limu
ziną ir vyksta į Glen Cove so
dybą, kurią už didelius pinigus 
nupirko iš vieno multimilijonie
riaus^ Sovietų vyriausybė. Mali
kas taip pat vyksta į turtuolių 
gyvenamą Park Ave., kur turi 
su nepaprasta prabanga įruoštus 
apartamentus. Be to, jis dar turi 
ir savo privatinę rezidenciją 
Long-Island Sund, kuri anks
čiau priklausė tabako karaliui 
Reynold — su 24 kambariais, 8 
yonippi bei nuosavu pliažu r— ir 
yra apie 100.0Q0 dolerių vertės. 
Bet kitaip išrodo gyvenimas ei
linio Sovietų piliečio.

tą, kiek gauna duonos. Mat, kas 
ypatingai pasižymi darbe, gauna 
papildomai nuo % Ifei Va svaro 
duonos. Taip pat labai pageidau
jamas dalykas yra cukrus. Ofi
ciali pramonės darbininko cuk
raus porcija dienai yra 17 gra
mų. Bet iš tikro cukrus išduoda
mas tik didelių valstybinių šven
čių, kaip gegužės 1, proga. Be 
to, kad ir galėtų darbininkas už 
savo pinigus maisto nusipirkti, 
įmonės retai laiku jam išmoka 
atlyginimą. Paprastai praneša
ma, kad kaip tik tuo metu ban
ke nesą pinigų. Jų tenka laukti 
ligi poros mėnesių. Produktų pa
sirinkti taip pat negalima. Rei
kia pirkti tai, kas yra.

Mėnesinis darbininko uždarbis 
yra 400-500 rublių. Bet jei jis 
nori šalia oficialios produktų 
paskirstymo įstaigos nusipirkti 
papildomai maisto (tam yra at
skiros parduotuvės, kur galima 
laisvai pirkti, bet aukštesni kai
na), jis už svarą jautienos turi 
mokėti 15 rublių, kiaulienos — 
20 rb;, ožkienos ąr avienos —8- 
10 rb., sviesto 25 rb., svarą duo
nos 1-1,50 rb., litrą pieno —4- 
5 rb., o litrą degtinės — 60 rb. 
Tos krautuvės Sovietų specialiai 
yra įsteigtos pinigams iš gyven
tojų surinkti — normalia kaina 
gaunamais produktais negalėda
mi išmisti, žmonės už paskuti
nius pinigus perkasi lupikiškom 
kainom toje “laisvoje rinkoje.”

Sovietų pilietis tiek pat maža 
galimybių turi ir apsirengti. Vy
rai vasaros metu paprastai dėvi 
plonus darbo kombinezonus, o 
žiemą — vatines kelines, vati
nius švarkus ir kailio kepures. 
Gerai apsirengę yra tik aukštieji 
karininkai, saugumo valdininkai 
ir partijos pareigūnai. Iškilmin
gomis dienomis viena kita mo
terų, paprastai-tik jaunos mer
ginos, pasirodo su šilkinėmis ko
jinėmis, bet skrybėlė ar šiaip 
šventadieninis, išeiginis apdaras 
Vakarų prasme Sovietuose neži
nomas. u-

SPEKULIACIJA

• Sunkios gyvenimo sąlygos So
vietų pilietį verčia vis bent kiek 
spekuliuoti, |‘komb|nuoti”, nes 
kitaip jam labai sunku išsiversti. 
Jei sunkvežimio šoferis, pav., 
važiuoja į gretimą miestą, tai 
šalia vežamų prekių jis dar ima 
ir kiek tik. galėdamas “nelega
lių” keleivių. Siuvėjai, kurpiai, 
staliai, nors Sovietuose savaran
kiškas privatus darbas draudžia-

M, Biržiška

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI 
AMŽIŲ BĖGYJE

KASDIENINE DUONA

Visi, kam teko arčiau sovieti
nį gyvenimą pažinti, vieningai 
liudija, kad ten apie nieką kitą 
tiek nekalbama, kaip apie mais
tą. Paprastai klausias! vienas ki-

Dalykas prasidėjo lažybomis. 
Aš susilažinau su savo žmona, 
kuri dėl neaiškios priežasties ap
kūlė mūsų sūnų Michelį.

Tai buvo tais laikais, kai aš 
vaikų auklėjimo dalykuose lai
kiausi hipermodemių krypčių.

Aš laikiausi nuomonės, kad 
vaikams patiems reikia leisti ap: 
sispręstl, o svarbiausia — jų 
nelupti. Buvau savotiškas vaikų 
laisvės apaštalas, ir savo argu
mentais nuginkluodavau savo 
priešininkus. Deja, savo pusėn 
nieko nepatraukiau, ir todėl jau
čiausi bevelk kankiniu. Tai ir 
buvo priežastis, paskatinusi ma
no žmoną pasiūlyti man ilgesni 
laiką su sūnum pagyventi.

• —Tu to mielo valko visai ne
pažįst!. Tą angelą tu matai i 
dieną valandą ar dvi. Tai ir vis
kas. Iš tikro tu esi tik sentimen
talus, — pasakė ji.

Spąstai buvo gerai paspęsti, ir 
aš patekau | juos. Kadangi turė
jau su reikalais ilgesni laiką iš
būti Italijoj, sutikau mėnesį su 
Mlchellu praleisti.

Ruošiantis kelionei, reikėjo 
vienam lagamine susidėti man 
ir sūnui reikalingiausius daly
kus. Jis turėjo būti apie penkias
dešimt svarų svorio.

Iš mano reikmenių lagamine 
buvo skustuvas, pora marškinių, 
dantų šepetukas ir pora piršti
nių. Likusią lagamine vietą už
ėmė Michelio daiktai. Be to, dar

mano apsiausto kišenės buvo 
prikištos termosų, saldainių, 
žaislų ir panašių dalykų.

Aš tvirtinu dabar ir esu pasi
ruošęs kiekvienam kitu atveju 
patvirtinti,, jog vyrui nėra pa
saulyje didesnio vargo, kaip su 
trejų metų vaiku keliauti gele
žinkeliu.

Vaikas gali būti silpnas, men
kai maitinamas, net gi sergąs, 
bet ateina vis tiek akimirksnis, 
kada jam pasidaro maža erdvės. 
Tuomet ir prasideda istorija. Po 
dešimties minučių bliovimo, yz- 
gimo ir kitų panašių dalykų, ži
noma, visam skyriuje liekame 
vieni. Bet tai dar tik pradžia. 
Valkai yra, aktoriai, kuriems rei
kia publikos. Tad Jis eina |. kori
dorių ir ten tampo pašalinius 
žmones už kelinių. Damoms Jis 
čiupinėja siūles ir atidarinėja 
rankinukus. Tokiais atvejais jaut
riam tėvui, kai jo valkas švelniai 
atstumiamas | šal|, lieka tik su
murmėti "šiaip Jis visai ne
toks" arba "Jis jau nusiramins". 
Be to, iš gretimo skyriaus dar 
pasirodo senesnių damų delega
cija su išmintingais patarimais.

Kai atvykau 1 Paryžių, tuzi
nams draugų aš pasakojau, kaip 
man sekėsi su Micheliu. Ir jie 
visi mane baksnojo — jų vaikai 
esą ne tokie išdykėliai. Tai ga
li būti, bet Michelis visais atve
jais yra išradingesnis. Jis turi 
ypatingą būdą atsikerširiti už

kramtomos gumos atėmimą. Ne 
bet kaip .ir ne bet kur. Ne. Stai
ga, labiausiai judrioj gatvėj, tarp 
tuzino žmonių ir kur dar žymu 
po praėjusio lietaus buvę klanai, 
jis krinta ant žemės ir pradeda 
šaukti lyg smaugiamas. O paša
liniai žmogui su verkiančiu val
ku visuomet mažai palankūs. 
Laikraščiuose apie tai randame 
tiek prastų atsiliepimų.

Visko viršūnė yra pietūs vie
nam restorane. Jis kriokia ir, 
tariamai netyčia, nuverčia stik
linę nuo stalo. Prie gretimo sta
lo kikena, ir man užkaista nu
gara. Aš pažadu geriausios 
kratomos gumos. Bet Michells 
bliauna:

— Austrių!
Aš šypsausi kaimynams, bet 

tie nesišypso. Jie pas kelneri rei
kalauja kito stalo.

šitoj padėty aš savęs rimtai 
paklausiu, koks stebuklas įgali
na moteris Ištisais metais tokias 
kankynes pakęsti. Iš kokių slap
tų šaltinių Jos semia jėgas? Iš 
kur Jos gauna tokio atsparumo? 
Aš mūsų kelionės pabaigoj bu
vau kaip Maratono bėgikas, ku
ris pabaigoj paskutinėms jėgom 
ir virpančiais keliais svirduliuoja 
i tikslą.

— Kaip jums sekėsi? --klau
sė po to žmona,

— Mums sekėsi? Michelis yra 
žavus valkas, .žaviausias, koki 
galima įsivaizduoti. Mudu tiek 
pramogų prasimanėme.

šiuo momentu Michelis nuver
tė ant kilimo cukrinę, žmona 
pllokštelėjo jam per ausi, bet aš 
šj kartą neprotestavau.

Iš pranc. kalbos vert. J. P.

mas, po darbo artelėse ar fabri
kuose imasi privataus darbo. Pa
galiau viso ko stoka skatina 
žmones vogti. Žinoma, sugautas 
už tai atsiduria ilgiems metams 
darbo stovykloj. Bet su tokia da
lykų pabaiga rusas iš anksto 
skaitosi, tad ir sutinka su tuo 
nemurmėdamas. Kaip tik dėl to 
Sovietuose viskas saugoma — į- 
monės, sandėliai, statybos vie
tos, malkos ir net nepiauti javai 
laukuose.

Dar nelaimė darbininkui yra 
jo viršininkai, kurie — ypač tais 
atvejais, kai įmonė neišmoka lai
ku atlyginimo —pas darbinin
kus "skolinasi” ir dažniausiai 
“užmiršta” skolą grąžinti. Ka
dangi tais valdžios, ir partijos 
patikėtiniai, kuriems dažnai vie
no žodžio užtenka, kad darbinin
kas už “sabotažą” ar “kontrdė- 
voliuciją” atsidurtų priverčiamo 
darbo stovykloj, retas išdrįsta 
savo skolos reikalauti.

“LIAUDIES ŠVENTES”

Sovietų kasdienybę paįvairina 
vadinamos liaudies šventės —ge
gužės 1, spalių revoliucijos, rau
donosios armijos ir kitos. Jų me
tu .vyksta paradai ir demonstra
cijos, kuriose visi “savanoriškai” 
privalo dalyvauti. Kas norėtų 
nuo to išsisukti, tuo greit susido
mėtų saugumas. Bet žmonės ir 
tokiomis šventėmis patenkinti — 
vis dėlto tai nedarbo diena, yra 
"pateisinama” priežastis stipriai 
įgerti, (tomis dienomis galima 
gauti už 4,80 rubl. net pusę litro 
alaus), būna šokiai (kuriuose 
paprastai šoka vyras su vyru, 
moteris su moterim; šokančių 
mišrių porų maža tebūna). Ry
tojaus dieną dar pagiriojama. 
Bet, žinoma, nereikia manyti, 
kad tie šventadieniai būna darbi
ninkui padovanoti — prieš ar po 
tokių švenčių reikia dirbti du 
laisvadieniu.

ŽMOGUS n? GYVULYS
Bet pastebėtina, kad kaip 

žmogui taip ir gyvuliui Sovietuo
se tas pats skurdas. JAV ar Eu
ropoje tuojau įsikištų gyvulių 
globos draugija, jei čia kas, pav., 
su arkliu taip elgtųsi, kaip elgia
masi Sovietų kolchozuose, sov- 
chozuose arba įmonėse, kur nau
dojami arkliai. Be to, ir arklys 
čia šeriamas pagal normų tabe- 
les. Su jais “socialistiškai” el
giamasi, kaip ir su žmonėmis. 
Pagaliau tarp jų čia ir nedaroma 
skirtumo. Kas mėnuo abu jie 
patikrinami. Prieš komisiją turi 
praeiti, tiek vyrai, tiek moterys, 
visiškai nuogi, ir jie pagal pajė
gumą suskirstomi į grupes. Pa
prastai žiūrima, ar tvirta ir 
muskulinga yra užpakalinė kū
no dalis. Tokie skiriami į I ir 
II grupę. III grupėn skiriami nu- 
sllpėlial, kurie tik po 4 vai. kas
dien turi dirbti. O kas visai su
lysęs, tas mėnesiui atleidžiamas 
nuo darbo. Bet tai jokia laimė, 
nes atitinkamai darbo sumažė
jimui sumažinamas ir maisto 
kiekis, pagal garsų Sovietuose 
posakį “kas nedirba, tas — ne
valgo.” Lygiai ta pačia tvarka 
ir arkliams skiriamas maistas 
bei poilsio dlfenos.

Taip eina Sovietų piliečio gy
venimas. Jis staiga pasidaro 
"labai "geras" tik tuo atveju, 
kai atvyksta iš centro koks 
aukštas viršininkas, Tai dienai 
atsiranda daug maisto, darbo 
pertraukos, draugiškas "načal- 
nlnkų" elgesys su darbininkais. 
Bet tai vienai dienai, o po jos 
vėl ta pati pilkuma ir tas pats 
skurdas,

ILGIAU MOKYS NETIKRUS 
KUNIGUS

Šveicarų katalikų agentūra 
KIPA praneša, kad Rusijoj J- 
įsteigtos taip vadinamos "semi
narijos* 'netikrų kunigų auklė
jimui paskutiniu laiku nutarė 
prailginti studijų" laikotarpi. 
Anksčiau buvo stengiamasi pa
greitintai jose parengti komu
nistinius agentus katalikų kraš
tams. Dabar buvo pastebėta, kad 
trumpas paruošimas neduoda 
laukiamų vaisių. Todėl pradėta 
kelti "mokslo lygį”, nes kunigų 
rūbais aprengtų agentų uždavi
nys laikomas labai svarbiu.

(Tęsinys)
Su Pirmuoju Pasauliniu Karu 

iškilus Lenkų Valstybės atkūri
mo reikalui, o lietuvių patrio
tams ėmus siekti nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo, lenkų visuo
menė ir lenkų politikai su Ro
manu Dmowskiu priekyje Va
karų Santarvėje, poznaniečiai 
Berlyne ir Oberoste, varšuviečiai 
Lenkijoje ir vilniečiai Lietuvoje 
griežtai priešinosi ir visaip kliu
dė Lietuvai nepriklausomai nuo 
Lenkijos atsikurti. Poznaniečių 
ir varšuviečių instruktuojami 
Vilniaus lenkai stengėsi paveikti 
vokiečius okupantus, statyda
miesi “lenkiško Vilniaus”, tad 
ir Lietuvos šeimininkais ir stum
dami į šalį lietuvius, žydus, gu
dus. Lenkų paveiktas gr. Pfeil 
buvo paskelbę Vilnių “Lenkų 
karalystės perlu” (sudraustas, 
kitą dieną jis iš Vilniaus išnyko 
ir niekados daugiau ten nebepa
sirodė), o kiek ilgiau už jį Lie
tuvoje pabuvojęs Prūsų agraras 
Beckerat savo memoriale Ber
lyno vyriausybei tesugebėjo tik 
patvirtinti lenkiškas dvarininkų 
pretenzijas pirmauti Lietuvoje. 
Naudodamies Pilsudskio legionų 
talkininkavimu Austrijai ir Vo
kietijai prieš Rusiją vokiečiuose 
sudaryta palankia lenkams nuo
taika, poznaniečių ir galicijiečių 
remiami Vilniaus lenkai gudriai 
panaudojo savo reikalui ne. tiek 
vokiečių, kiek jų pačių pravestą 
1916 m. Vilniaus gyventojų su
rašymą. Jie padengė Vilniaus 
kraštą lenkiškų mokyklų tinklu 
ir šiųjų mokytojų, kunigų, dva
rininkų pagalba ne tik iš len
kiškai kalbančių, bet ir iš pačių 
lietuvių bei gudų, sodiečių ir 
miesčionių, brinko tūkstančius 
parašų druskai, kerosinui (naf
tai) ir kitiems karo metu sun
kiai begalinamiems dalykams 
gauti, o šie parašai lenkų politi
kų t a r p t a u t i n ią m š da
lykams gauti, lenkų poli
tikų tarptautiniuose žygiuose ė- 
jo Lietuvos gyventojų be tautos 
ir amžiaus skirtumo (sąrašuose 
buvo įtraukti ir kūdikiai apt ran
kų arba lopšiuose) nusistatymu, 
tariamuoju jų pasisakymu už 
Lietuvos sujungimą su Lenkija. 
Panašų “Lietuvos gyventojų va
lios pareiškimą” —* memorialą į- 
teikė ir vokiečių vyriausybei— 
44-ri Vilniaus lenkų veikė jai (ki
ti jųjų vėliau teisinosi lietuviams 
nesusipratę prieš juos rašęsi). 
Bemaž visą karo laiką Vilniaus 
lenkai buvo susirišę su Pilsuds
kio legionais. Tuo pat metu Pil
sudskio antagonistas Dmowski ir 
kiti, Paryžiuje ir kitur besirū
pindami santarvininkams įskie
pyti norą turėti plačią ir galingą 
Lenkiją, vaizdavo ją 1772 m. sie
nose drauge su Lietuva. Tautinį 
lietuvių atgimimą seniau aiškinę 
maskolių intriga prieš lenkus, 
lenkai dabar lietuvių nepriklau
somybės reikalavimą skelbė vo
kiečių ir vokietininkų, darbu 
(Lietuva negalinti pati išsilai
kyti, gausianti virsti vokiečių 
politikos įrankiu, ūkio atžvilgiu 
lyg ir jų kolonija), o tuo pat 
metu Berlyno unlv, prof. Alek
sander Brueckner (lenkas) vo
kiškose brošiuruose nepripažin
davo lietuviams Jokios savitos 
kultūros, kurią Jie visą gavę— 
girdi — tik iš lenkų. Kilęs, iš 
Lietuvos socialistas, legionų kū
rėjas . ir ryžtingiausias' Lenkų 
valstybės atkūrėjas Jozef Pil
sudski siekė subordinuoti Lietu
vą,* tad ir jos nepriklausomybės 
siekimą, taip pat ir Ukrainą, su 
jomis sųfederuotai Lenkijai, len
kams cementuojant (tad pir
maujant) lletuvlškai-gudiškąją 
(istorinę) Lietuvą (Vilnių, ku
riame Pilsudskis ėjo mokslus, 
įtvirtinus lenkams) ir kiek ga
lima didesnę Ukrainą.

Kuomet paskiros gudų ir uk- 
rainų politinės grupėfe, kartais 
tik paskiri veikėjai pilsudski- 
niams lenkams davėsi prikalbi
nami šiaip ar taip su jais rlšties, 
jokia lietuvių grtipė nenuslydo į 
Lenkijos pusę, tik visi vieningai 
siekė Lietuvos nepriklausomy
bės, tiek drausdamiesl prieš vo-

kiečių apetitus Lietuvai, tiek 
gindamiesi nuo lenkų pretenzijų 
ją savo politikos orbiton įtrauk
ti ir paglemžti,’ tiek ir nuo gink
luoto bolševikinio puolimo. 1917 
m. rugsėjo mėn. Lietuvių Kon
ferencijos išrinktajai Lietuvos 
Tarybai Vilniuje 1918 m. vasa
rio 16 d. paskelbus Lietuvos ne
priklausomybę ir tų pat metų 
rudenį, kai Vokietija lūžo, susi
darius Lietuvos vyriausybei, į 
kurią pakviesti Lietuvos lenkai 
nesutiko dalyvauti (gudai ir žy
dai stojo Tarybon ir vyriausy- 
bėn), Tarybos vyriausybei teko 
Santarvėje ii’ neutraliuose kraš
tuose dideliu įtempimu prieš- 
veikti Lenkijos politikų žygiams 
ir jos publicistų, kitur net sam
dytų kitų tautų žurnalistų suda
romai lietuviams piktai klaidin
gai apie juos nuomonei kaip apie 
vokiečių pakurstytus nekultūrin
gus atskalūnus nuo lenkų tau
tos (lietuviai ne tik ne lenkai, 
bet ir ne slavai!) ir Lenkų vals
tybės išdavikus, o lietuvių tauta 
gavo dideliu pasiryžimu, atkak
lumu ir pasiaukojimu ginties 
nuo besiveržiančios Lietuvon iš 
Rytų ir Vilnių užėmusios subol- 
ševikintos maskolių kariuome
nės, tuo pat metu Pilsudskio ka
riuomenei kad ir grumiantis su 
bolševikine kariuomene, bet ir 
aiškiai siekiant Vilniaus. Jaunu
tei Lietuvos savanorių kariuo
menei, Santarvės pritarimu vo
kiečių instruktuojamai ir pade
damai, bet nekartą ir išdavikiš
kai jų įtraukiamai j pralaimėji
mą, vis besiartinant (nuo vaka
rų pusės) į Vilnių, užbėgdamas 
lietuviams už akių staigiu pra
siveržimu nuo pietų, 1919 m. ba
landžio mėn. Pilsudskis puolė 
Vilnių, lengvai iš jo išstūmė 
silpną maskolių įgulą (stipresnės 
jų pajėgos buvo pastatytos va
karuose prieš lietuvius neprisi
leisti prie Vilniaus) ir užėmė 
miestą (neapsiėjo be žydų sker
dynių — pogromo), tuo sudary
damas nė tik savo ’ mėgiamą 
"įvykdytą faktą” (fakt dokona- 
ny), bet ir dešimtmečiams ap
sunkindamas taikingą Lietuvos 
ir Lenkijos santykių išsprendimą. 
Kreipdamasis ne tik j vilniečius, 
bet ir iš viso “į buvusios Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos gy
ventojus",' Pilsudskis paskelbė 
jiems Įeisiąs laisvai apsispręsti 
dėl savo ateities, tik tos laisvės 
jis nesuteikė, bet iškeldamas len
kus aukščiau visų kitų vietos 
tautybių ir lenkams įteikdamas, 
lenkų kariuomenės paremtą, val
džią, jis ne tik leido jiems sau 
monopolizuoti krašto balso teisę 
ir sakyties visų gyventojų var
du, žinoma, ūfi Lenkiją, bet ir 
persekioti tuos, kurie sakėsi už 
Lietuvą,' spausti ir tiesiog stum
ti lietuvius iš Vilniaus krašto. 
Tūkstančiai liętuvių gavo jį ap
leisti ir traukti | Vakarus Kau
no lihkui, j besikuriančią Ne
priklausomą Lietuvą. Santarvei 
stengiantis Rusijos bolševikų 
veržimąsi j Vakarus sulaikyti 
besiginančių nuo jų pabaltlečlų 
ir lenkų pylimu, kuriam su
tvirtinti — neprileisti prie lenkų 
susirėmimo su lietuviais, Pil
sudskis ne tik nepaisė be lietuvių 
nustatytos, tad neatsižvelgus j 
Lietuvos reikalus, Curzono Uni
jos, ją peržengdamas kur Jam 
2rodė reikalinga, bet Ir nuo- ’ 

.ūžė santarvininkams tar- 
caujant nustatomas tarp 

lietuvių Ir lenkų ’kariuomenės 
demarkacijos linijas, įsibrauda
mas | lietuvių laikomą teritoriją 
ir nekartą suprovokuodamas 
kruvinus susirėmimus. Taip len
kų buvo užgriebti Gardinas, Su
valkai, Seinai (šie lenkų pseudo- 
sukilimu) nuo pietų pusės, o iš 
Vilniaus krašto gerokai pasistū
mėta į vakarus. Tuo nesitenkin
dama, Varšuvos ir Vilniaus len
kų spauda vis daugiau rasdavo 
vaduotinų lenkų ir reikalavo 
tam naujų pasistūmėjimų.. Kiti 
net nesivaržydami skelbė, jog 
kur įžengiąs lenkų kareivis, ten 
ir būsianti Lenkija;' kadangi jų 
jau ir pajūrio Palanga buvo

(Nukelta į 4 psl.)
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Maharadžų sukilimas
Džiunglėse pakasti milžiniški lobiai. —• Maharadžos byla 

prieš Nehru.
Indijos vyriaifsybel, kuri yra 

užsimojusi krašte pravesti pla«. 
taus masto reformas, būtinai 
reikia pinigo, Iš kur jo gauti f

Šiuo reikalu besirūpinant, 
Nehru vyriausybei du dalykai 
atūjo 1 galva, Pirmasis — tai 
reikalas surasti {vairius džiung
lėse paslėptus lobius. Tarp Indi
jos feodalinių valdovų yra Įsiga
lėjusi jau bevelk tūkstančio me
tų tradicija, kad kiekvienas ma
haradža — vis tiek, ar jls'dlde- 
lę ar mažą sritį valdo — kas 
metai bent kiek turi atidėti 1 
slaptą atsargą — deimantų, sa
fyrų, smaragdų, rubinų arba 
aukso.

Lygiai tokia pat sena tradici
ja tą atsargą paslėpti kur nors 
džiunglėse, o ta vieta gali būti 
žinoma tik dviem vyresniesiems 
šeimos nariams. Bet karų, nu
žudymų ar panašiais atvejais y- 
ra ne kartą atsitikę, kad tie abu

KOMUNISTINE “LYGYBĖ” 
LENKIJOJ

Paskutiniu laiku Lenkijos gy
ventojai buvo suskirstyti į pen
kias kategorijas. Pirmajai kate
gorijai priklauso aktyvistai ir iš
tikimiausi komunistų partijos 
nariai; antrajai — į partiją įsi
rašiusiųjų masės; trečiajai — 
valstybinių įmonių pareigūnai ir 
darbininkai; ketvirtajai — taip 
vadinami “valstybei palankūs 
piliečiai”; penktajai— “buvę ka
pitalistai”, “liaudies išnaudoto
jai”, “visuomenės parazitai” ir 
dvasininkai. Pagal šį padalinimą 
bus išduodami pasai, kurie žemų
jų kategorijų piliečiams bus la
bai sunkiai prieinami.

šeimos nariai žūdavo ir nusineš- 
davo su savim i kapus paslėpti, 
km* yra paslėpti tie lobiai. Tad 
Indijos vyriausybė su pagrindu 
prileidžia, kad džiunglėse yra 
įimtai niekam nežinomų lobių, 
kuriuos sudaro auksas, brangie
ji akmens lt Įvairios kitos bran
genybės.

šitie lobiai Nehru vyriausybei 
labai praverstų, tad ji ir paskyrė 
dideles premijas tiems, kurie 
parneš, kur guli Indijos maha
radžų ir nabobų slaptieji lobiai.

Bet kartu vyriausybė atkrei
pė dėmesį ir i nepaslėptus maha
radžų turtus. Kai susikūrė nepri
klausoma Indija, Nehru laikėsi 
aiškaus nusistatymo, kad visi 
vietiniai valdovai turi savo val
džios atsisakyti centrinės, -vy
riausybės naudai. Už , nusilenki
mą šiai tvarkai jiems buvo paža
dėta susidariusius tuo būdu nuo
stolius atlyginti. Ir maharadžos 
nusileido. Vienas Haiderabado 
nizamas bandė priešintis, bet 
vyriausybės kariuomenė greitu 
laiku privertė ir jį nusileisti.

Bet dabar paaiškėjo, kad vy
riausybė nemano taip jau ligi 
cento tuos maharadžų nuosto
lius atlyginti. Pav., Barodos bu
vęs valdovas Gaekvar anksčiau 
kas metai turėdavo apie 8-9 mi
lijonus dolerių pajamų, o dabar 
jam vyriausybė pasiūlė tik apie 
pusę milijono. O ir tos pusės mi
lijono dar nė kartą neišmokė
jo.

Dėl šio dalyko maharadžos 
sujudo. Ypač minėtasis Barodos 
Gaekvar. Jis illeldo J visus ma
haradžas atsiiauklmą, kvlesda- 
W New Delhi vyriausybei no* 
nusileisti Ir ginti savo senąsias 
teises. Kartu jis ragina ir dėti 
pastangas, kad vyriausybė ne- 
nučiuptų į savo rankas ir su
slėptųjų atsargų. Jis suorgani
zavo kovos grupę ir jai vesti fon
dą, į kurį jis pats tuoj įmokėjo 
iŠ savo kišenės apie 25 milijo
nus dolerių.
• Bet New-Delhl vyriausybė 
taip pat negirdomis šio dalyko 
nepraleido. Nehru vyriausybės 
valstybės ministeris Menon pa
skelbė, kad Barodos buvusio 
valdovo elgesys reiškia maištą 
ir kad kiekvienas, kuris su juo 
susidės, tuo pačiu neteks visų 
teisių ir nebegaus atlyginimo nė 
tokio, koks numatyta. Taip 570 
buvusių didesnių ar mažesnių 
Lidijos valdoVų yra pastatyti 
prieš rimtą klausimą, kaip elg
tis. Vieni, griežtesnieji ir atkak
lesnieji užsimoję eiti su Gaek- 
varu. Bet kiti linkę prisitaikinti 
prie naujų sąlygų. Bent 27 iš jų 
jau pasisiūlė užimti dabartinėje 
vyriausybėj įvairias tarnybas. 
Taip buvęs Patiala valdovas su
tiko užimti Madraso provincijos 
gubernatoriaus vietą, o Bahva- 
nagaro regentas Indo slėnio val
dytojo, kurioj žinioj yra dalis ir 
buvusios Barodos valstybės. Vis 
dėlto šis klausimas Indijos vy
riausybei dar sudarys nemaža 
galvosūkio.

SKUBIAI REIKALINGI DAR
BO IR BUTĘ GARANTUĘ

Vackonla Pranas, glm. 1909 
m. (23) Wehnen Lager, Post 
Ofen, Oldenburg 1/0 Germany, 
British Zone.

Tarvydas, Juozas, glm. 1925 
m., 4204 Labor Serv. Company, 
Lagarde Kasome, Bamberg, 
Germany, U. S. Zone.

Petkevičienė, Matilda, glm. 
1904 m., Petkevičius, Jonas, glm. 
1937 m. (sūnus) Block 8 Nord 
zlmmer 28, Neustadt/Holstein 
am Wleksberg, Germany, Bri
tish Zone.

Kylijavas, Emilis, gimęs 1909 
m., Ūkininkas, Elzė gim. 1913 
m., Alfredas gim. 1936 m., Ida 
gim. 1938 m., Arturas gim. 1942 

“m., Nina gim. 1947 m., Barta g. 
1948 m., Viktoras gim. 1950 m., 
Augustdorf m. Detmold, Block 
47, Zimm. 2. Germany, British 
Zone.

Stankevičius, Gracijonas, gi
męs Radviliškyje, 1921 metais. 
Adresas: Reg. Lager, Memin- 
gen/Berg, Germany, U. S. Zone.

Vaitkus, Jonas, gimęs 1901 
m., Sofija, (žmona) gim. 1907 
m., Algirdas (sūnus), gim. 1935 
m., Gražina (duktė), 1938 m., 
Gediminas (sūnus), g. 1940 m. 
Adresas: IRO DP Lager, (13b) 
Bad-Aibling, Germany, 
Zone.

Esertas, Richardas, 
1927 m., Emma, gimusi
m., adresas: (24) Vordewick 4/ 
38, Neustadt i/Holstein, Ger
many, British Zone.

Petkevičienė, Matilda, gimusi 
1904 m., Petkevičius, Jonas (sū
nus), gimęs 1937 m. Adresas: 
Neustadt/Holstein am Wicks- 
berg, Block 8, Nord zimmer 28, 
Gennany, British Zone.

Ujedinovas, Borisas, gimęs 
1885 m., specialybė arklininkys- 
tė, adresas: (13b) WCC Alter- 
sheim, Berchtesgaden, Postfach 
34, Germany, U.S. Zone.

Terminas, Stasys, gimęs 1925 
m., adresas: (23) DP Camp, Os
nabrueck - Evesburg, Germany, 
British Zone. '

Ramonas, Andrius, gim. 1918-( 
m., kalvis. Adresas: IRO Tech- 
nische Schule, (14b) Lindich b. 
Hechingen (Wuertt.), Germany, 
French Zone.

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI

u. s.
gimęs

1931

KOMUNISTĘ MELAS APIE 
TIKĖJIMO LAISVĘ

Pagal Maskvos radijo prane
šimą, šiuo laiku Rusijoj yra ga
minamos 8 antireliginės filmos. 
Keturios iš jų taip pavadintu: 
“Religija — kapitalistinės prie
spaudos įrankis”, “Fantastiškas 
pasakojimas apie dievišką gyve
nimo kilmę” — “Bažnyčia — 
karo kurstytoja” — ir “Bažny
čia kovoje prieš darbininkų kla
sės išlaisvinimą.” ši begėdiška, 
jokio saiko nežinanti antireligi
nė Sovietų valdančiosios klasės, 
propaganda yra pats aiškiausias 
įrodymas, kad komunizmas ko
voje su religija nežino jokių 
kompromisų ir kad jo skelbiama 
tikėjimo laisvė yra niekšiškiau- 
sia apgavystė.

PERSEKIOJA KATALIKĘ 
SPAUDĄ

Katalikų laikraščiai, kurie iki 
šiol Lenkijoje galėjo būti lei
džiami, pranešė savo skaityto
jams, kad nuo šio laiko jau ne
galės daugiau juos lankyti. Ko
munistinės vyriausybės įsakymu 
katalikų spaudai nuo šiol priva
loma ne tik preventyvinė cen
zūra, reikalingas ne tik leidimas 
kiekvieno numerio 
spausdinimui ir plati
nimui, bet taip pat ir pinigų rin
kimas iš abonentų ir visa laik
raščių administracija turi perei
ti valdžios įstaigų žinion. Tokiu 
būdu Lenkijos katalikų spau
dą perima antireliginė vyriausy
bė į savo rankas, neleisdama 
Bažnyčiai pasisakyti net prieš 
labiausia neteisėtą spaudos iš
naudojimą savo tikslams.

Čekoslovakijoj komunistų įsteig
tos “seminarijos” neturi 

pasisekimo.
Prahoje ir Bratislavoje komu

nistų atidarytos “kunigų semi
narijos” yra beveik tuščios. Ne
paisant, kad visi buvusių 13 
Čekoslovakijos vyskupijų semi
narijų auklėtiniai buvo gavę į- 
sakymą įsirašyti į marksizmo 
kursus, tik du procentai jų pa
sekė tokiu įsakymu. Kiti iš se
minarijų Išstojo, atidedami vė
lesniam laikui teologines studi
jas. Daugelis buvusių teologų 
tęsia teologijos studijas laisvu 
nuo darbo metu padedami uolių 
kunigų. , I

Aš laku, tu laki, jis laka
Bolševikinė savikritika' Rytų Vokietijoj

Berlyno laikraštis “Berliner 
Stadtblatt” neseniai paskelbė to
kį bolševikinės savikritikos, ku
ri dabar labai madoje ir'Ryt 
Vokietijoj, vaizdelį.

Sausio 11 d. Erfurte įvyko vie
tos komunistui partijos gele
žinkeliečių grupės stisirinkimas, 
kurio tikslas buvo išklausyti 
grupės sekretoriaus ir politinio 
vadova Kaltenbacho savikritiką, 
po kurios jis turėjo būti paša
lintas iš savo pareigų, nes nebu
vo pakankamai griežtas. Nors 
tam pakanka partijos vadovy
bės potvarkio, bet propogandos 
sumetimais buvo suruoštas toks 
spektaklis.

Draugas Kaltenbach: — Aš 
vadovybės posėdy esu išsamiai 
kritiškai įvertinęs savo laikyseną 
ir įžvelgęs, kad nebegaliu toliau 
savo pareigų eiti. Mario nukrypi
mas — kad dažnai geriu per
daug. Tai žalinga partijai.

Susirinkusiųjų baisai: — Mes 
norim Smulkiau viską išgirsti.

Kaltenbach: — Aš ne tik kai 
kada pasilaku, aš laku dažnai 
Ne kartą ir iš stoties svyruoda
mas einu namo.

Susirinkusieji:,— To dar ne
pakanka. Kiti draugai turi iš to 
pasimokyti. Mes norime daugiau 
žinoti. * i

Kaltenbach: — Matote, aš 
kartais ir savo gėrimo' školą-už- 
delsiu sumokėti. . - ' • ? * ■ ■ • * *

Susirinkusieji:— To Vis dar 
nepakanka. Kritika ir . savikriti
ka yra partijos pagrindinis ram
stis.

Kaltenbach: — Aš esu visai 
niekai žmogus. Aš nekreipiau 
dėmesio į apskrities partijos se
kretoriato pastabas. Taip tad 
turi būti — aš pasitraukiu iš 
pareigų. Norėčiau tik likti par
tijoj ir toliau jai darbuotis.

Kaltenbacho įpėdiniu statomi 
penki kandidatai. Pirmasis kan
didatas, anot susirinkimo pro
tokolo, pareiškė:

Seuffert: — Aš dėkoju, drau
gai už pasitikėjimą. Bet aš esu 
toks pats, kaip kaltenbach —aš 
laku. Aš negaliu alkoholiui at
sispirti ir tų pareigų nevertas. 
Aš siūlau draugą Plewnla, tyėf* 
sonalo kontrolės vedėją.

Plewniai: — Aš taip pat <tiį 
pareigų . nevertš&. Ai lamt JUsii

pasitikėjimo, draugai, sujaudin
tas. Bet aš laku daugiau dar, 
kaip Kaltenbach ir Seuffert.

; Tik trečias! kandidatas, drau
gas Hinz, kuris buvo partijos 
sekretoriato iš anksto numaty
tas, turėjo drąsos perimti tas 
pareigas.

DU KARTU NUMIRĖ
Neseniai Bretanijos kaime4. 

Charerite mirė aštuonių dešimtų 
metų amžiaus ūkininkas, kaip 
buvo manoma, nuo širdies smū
gio. Jo lavonas buvo pašarvo
tas namuose ir, kaip vietos pap
rotys reikalauja, namiškiai prie 
jo ištisą naktį budėjo. Bet pa
ryčiu pajutę alkį, nuėjo į virtuvę 
užkąsti. Tik vos jie susėdo ir 
pradėjo valgyti, staiga kąsniai 
sustojo jiems gerklėse, kai iš 
kambario, kur gulėjo numirėlis, 
pasigirdo žodžiai: — Ką, jūs val
gote, o manęs nekviečiate?! Dar 
svyruodamas tariamasis numi
rėlis pasirodė tarpdury ir tuoj 
sėdos prie stalo, kur sustirę iš 
baimės Sėdėjo kiti namiškiai. Bet 
tuoj dalykas paaiškėjo—senio 
būta tik apmirusio. Taigi vi
siems apsidžiaugus, prasidėjo 
tikra pūota, kurioj gyvai daly
vavo ir laidotuvių apdaru “iš 
nemirusių atsikėlęs” senis. Bet 
staiga jis susmuko nebegyvas— 
šį kartą jau tikrai miręs. Nusil
pęs' organizmas nebepajėgė su 
gausiu valgiu ir nemažiau gau
siais gėralai susidoroti.

ATOMINIO AMŽIAUS 
ŽENKLAI

Kad gyvename atominį amžių, 
kas kartą vis labiau galima pa
stebėti. Neseniai Švedijoj viena 
ūkininkų pora šventė 75 metų 
savo vedybinio gyvenimo sukak
tį. Bet. kad. tokiai sukakčiai dar 
nebuvo ligi šiol pavadinimo —ją 
pavadino “uranijaus vestuvė
mis.” . '.

TAKLIAI NUBAUDĖ

Švedų teismas nusprendė, kad 
vienas vyras, be jokios pateisi
namos priežasties užmušęs savo 
šeimininkės katę, parūpintų kitą 
lygios vertės katę. Be to, pridė
jo, kad kaltininkas savaitę laiko 
privalo savo kambary laikyti ir 
gerai šerti dvi žiurkes, kad iš -to 
suprastu .tikrą katės vertę*

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOKI 

ASMENYS I

AlloevHlutl, HtW, 11 Alnorlų km., 
Kuprelilklu par,, Birių ap.

BarmtaltyU', Anelfl. tanMil Gultai* 
Olų km., Veiverių vi., Marijampolei 
ap.

RelKR. Pranai,
Iliiowikl, Charles, buvęs Vokietijoje 

kaip Amerikos kariuomenes kapito
nas.

BoKuleviOlOte (Bogussewles)-Mac- 
keviOienš, Janina, gyvenusi Kaune.

Ohovlos.JaeevieiCnė, Stase.
Dauklyte Ona, 11 Surgučio km., Ma

rijampolei ap„ Sasnavos par.
Grajauskas, J uolas, tarnavęs Ame- 

tikos kariuomenėj.
Kanapka, Kazimieru, 11 Sltkaviz* 

nos km., BCcailų par., gyvenęs Kal
varijoje, ir vaikai Aldute, Edvardas, 
Jonas ir Maryte.

Lavlnskalte, Ona, iš Pustapedžlų 
km., Vilkaviškio vi.

Mlsevlelus-Mlslunas, Jonas, iš Sun- 
kiškių km., Skrebotiškiu vi., Panevė
žio ap.

Peslikas, Antanas, iš Blkunų km., 
Anykščių vi.

Pronauskas, Pranas. ir Teodoras, iš 
Uogišklų km., Viekšnių vi., gyvenę 
Daubiškių dvare.

Puskunigytė, Genč, iš Skriaudžių 
m., Marijampolės ap.

Ratkevičienė, žmona Augusto Rat
kevičiaus.

Ratkevičiūtė, Veronika, iš Daukšų 
km., Krinčino vi., Biržų ap.

Rinkevičiūtės, Ieva, Mariuką ir 
tos, dukterys Vinco Rinkevičiaus, 
lusios iš Marijampolės ap.

Savanlauskas, Stasys.
Siaurutis, Matijošius, iš Patuniškių 

km., Alvito vi., Vilkaviškio ap.
Stiklaitis, Stanislovas, ir seserys 

Julė ir Juzė, iš Marijampolės m.
šuiinskaltė, Ona, duktė Motiejaus.
Ukanytė, Ona, iš Viekšnių vi., Ma

žeikių ap.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti |:
Consulate General of Lithuania 

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

ŠYPSENOS
ŠYKŠTUOLIAI

ki-
ki-

— Aš pažinojau žmogų,—pa
sakojo vienas, — kuris, pasida
žęs plunksną, visuomet užkišda
vo rašalinę, kad rašalas neiš
garuotų.

— O aš pažinojau tokj,—pasa
kojo antrasis, — kuris kas va
karas sustabdydavo savo laik
rodi, kad naktj nediltų.

— Aš gi pažinojau tokj, — 
pasakojo trečiasis, — kuris nie
kad neskaittė net paskolinto 
laikraščio, kad nesusinešiotų a- 
kiniai.

(Atkelta U 3 pal.) 
skelbiama lenkiška (mat, ten 
gyveno lenkų grovas), tuo būdu 
tarptautiniame žemėlapyje Lie* 
tuvai nebūtų likę vietos atžy> 
mėti.

Kovojančiai dėl savo nepri
klausomybės lietuvių tautai ne
suklumpant ir nepasiduodant 
lenkiškoms provokacijoms, Pil
sudskis no tik skelbė ją lenkų Ir 
Santarvės visuomenei esant vo
kiečių veikiamą, bet ir mėgino 
tuo pretekstu nuversti Lietuvos 
vyriausybę ir pakeisti ją len
kiškąja (lenkų ministerių sąra
šas-jau buvo jai sudarytas), ku
ri prijungtų Lietuvą prie Lenki
jos. Tam lenkų kariuomenės šta
bas (II skyrius) ne tik instruk
tavo, bet ir organizavo iš Vil
niaus Nepriklausomoje Lietuvo
je karinę lenkų organizaciją 
P.O.W. (Polska Organizacja 
Wojskowa) ir Nemuno šaulius 
(Strzelcy Nadnięmenscy), ku
rie turėjo inscenizuoti “lietuvių 
persekiojamų” Lietuvos lenkų ir 
net pačių “nebepakeliančįtLsa^ 
vo vyriausybės provokiškos poli
tikos lietuvių” sukilimą, kurį 
šiųjų “šaukiamas pagalbon” 
Pilsudskis būtų parėmęs žygiu 
Kaunan. Iš lietuvių tarpo tepa
vyko lenkams papirkti Prūsų 
lietuvių pusinteligentis (Aukš
tuolaitis) , vokiečių okupacijos 
metu buvęs lietuvių spaudos cen
zorium, o vokiečių revoliucijai 
kilus prašokęs į Vilniaus vokie
čių įgulos kareivių tarybos pir
mininkus. Tik ir Lietuvos lenkų 
tarpe lnedaug tepavyko Varšu
vai su^erbuoti pėoviakų ir šau
lių, lenkų dvarininkams, kad ir 
lietuvių suerzintais jų dvarų 
žemės apkarpĮmiu*), ir šiaip 
lenkų inteligentijai privengiant 
avantiūristinės politikos ir rizi
kingų žygių, o bemaž vien tiktai 
pusinteligenčiai, nieko nenusi
maną aplenkėję miesčionėliai, 
kaimo plikbajoriai ar šiaip kurie 
politiniai beraščiai ir nebrendęs 
jaunimas tesidavė kelių Varšu
vos emisarų prikalbinami prieš 
“vokiečių agentus”, panašiai

•) Kiti 
seniai buvo 
legionus.

dvarininkaičiai jau 
išbėgę į Pilsudskio

kaip dar 1905 m. Vilniaus ama
tininkai, prisiskaitę Henr. Sien- 
klewicz’laus Istorijos apysakų, į 
lenkų “Sakalus” ginti, katalikų 
tikybai prieš kazokus Ir toto
rius” kad rašėsi. Kai Lietuvos 
vyriausybė ėmė šluos sąmoksli
ninkus suiminėti, ne tik Varšu
vos Ir Vilniaus lenkų spaudu 
prisipildė pėoviukų parūpintų 
korespondencijų apie visuotiną 
Lietuvos gyventojų bruzdėjimą 
prieš savo vyriausybę Ir nežmo
nišką šios savo lenkų persekioji
mą, kurių vienus prasimanymus 
lietuvių spaudai nugriovus tuo
jau kiti buvo skelbiami, bet ir 
Varšuvos užsienių reikalų minis
terija stengėsi atitinkamai nu
statyti prieš Lietuvą Santarvės 
spaudą, visuomenę ir net vy
riausybes. Lenkų politikai (Pil
sudskio patikėtinis Vilniuje eks- 
ministeris Leon Wasilewski) bu
vo net Lietuvos socialdemokra
tams siūlę pėoviakų pagalbą 
nuversti koalicinei Lietuvos vy- 

I riausybei, kurioje ir socialdemo
kratai turėjo savo atstovų, tik 
šie, suprantama, atmetė šitokį 
pasiūlymą. Vilniaus lietuviams 
pavyko išimti iš vietinio lenkų 
kariuomenės štabo ir įteikti at
vykusioms iš Kauno anglų kari
ninkams įrodančius Varšuvos 
vadovavimą Lietuvos pėovia- 
kams raštus, kurie ne tik padėjo 
Lietuvos vyriausybei sąmokslą 
galutinai likviduoti, bet ir san
tarvininkams geriau suprasti čia 
Varšuvos vaidmenį. Tatai, žino
ma, nekliudė lenkų spaudai ir 
toliau šaukti apie lenkų perse
kiojimą Lietuvoje, o kai kitų 
metų pabaigoje Lietuvos kariuo
menės teismas nuteisė šiuos su
imtuosius pėoviakus kaip są
mokslininkus ir krašto išdavikus 
(nei vienam jųjų betgi nebuvo 
pritaikyta mirties bausmė, tatai 
vėl buvo apšaukta lenkų perse
kiojimu. Dar 1920 m. vasario 
mėn. porai lietuvių kariuomenės 
dalinių Kaune sukėlus valdžios 
lengvai likviduotą maištą, kurs
tytojų tarpe nustatyta ne tik 
Maskvos, bet ir Varšuvos žmo
nių, o ir paskirtoji sukilimo die
na iš anksto buvo žinoma Vil
niaus lenkų štabui.

(Bus daugiau)
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ATSTATĖ TAUTINĘ GARBĘ
Kaire vienam Amerikos dvasi

ninkui kišenvagis pavogė pinigi
nę ir akinius. Nukentėjusius, nu
ėjęs i policiją,' pastebėjo, jog 
tai esąs labai šaunus su užsienio 
turistais elgesys. ŠL pašaipi pa
staba pažeidė policijos viršinin
ko tautinę savigarbą. Tad jis 
tuojau įsakė į policijos būstinę 
susirinkti penkioms dešimtims 
jam žinomų kišenvagių ir pa
skaitė jiems paskaitą, kaip turi 
būti elgiamasi su užsienio sve
čiais. Dar jam savo kalbos ne
baigus, atsistojo vienas klausy
tojų, pasakė tuoj sugrįšiąs ir iš
ėjo. Ir jis tikrai tuoj sugrįžo, 
nešdamasis rankoj amerikiečio 
piniginę ir akinius.

MĖNULIS
— Maryte, — šaukia apie vi

durnaktį pro langą motina, —ar 
tu vis dar ten tarpdury stovi? 
Ką tu ten veiki?

— Aš žiūriu į mėnulį, — at
sako Marytė.

— Tu liepk savo mėnuliui sės
ti ant dviračio ir važiuoti namo, 
o pati eik gulti, — pataria mo
tina.

GAISRININKĘ VIRŠININKO 
TOSTAS

— Valio moterys! Jų akyse 
dega vienintelė ugnis, kurios 
mes negalime užgesinti ir nuo 
kurios niekur negalima apsi
drausti.

Draudžiama ir leidžiama

NEUŽSEGTA SAGA
Stockholme prieš Gustavo V 

gimtadienį buvo ypatingai 
smarkiai mankštinama gvardija, 
kad iškilmių dieną viskas sklan
džia praeitų.

Viena gvardijos pulko kuopa 
buvo išrikiuota apžiūrai, ir ją’ 
buvo išrikiuota apžiūrai, ir ją 
kas, labai visų bijomas dėl savo 
griežtumo. Beeidamas pro kuo
pą, pulkininkas staiga sustojo 
ties puskarininkiu Pettersonu: 
to munduro viršutinė saga buvo 
neužsegta. Iš piktumo pulkinin
kui net ūsai susiraitė.

— Užsek tuojau sagą! — su
riko jis.

Visų didžiausiam nustebimui, 
puskarininkis iššoko iš gretos, 
priėjo prie pulkininko — ir už
segė jam viršutinę munduro sa
gą. Ji'taip pat buvo neužsegta.

— Žinai, aš ištisas naktis ne
galiu užmigti. Ištisas valandas 
vartaus! nuo vieno šono ant ki
to.

— Na, jei taip daryčiau, ir 
aš neužmigčiau.

MUZEJUJE
— Čia yra Fridricho Didžiojo 

švarkas.
— Negali būti. Juo neįsivilktų 

net ir menko ūgio vyras.

PER VĖLAI SUSIPRATO
— Gaila, kad mes naujus aki

nius nusipirkome. Mes buvome 
daug laimingesni, kai negalėjo
me taip gerai vienas kitą maty
ti.

— Kariuomenės sekretorius 
Pącę pranešė, kad Korėjos fron
te kovojantieji daliniai bus pa
keisti naujų ir grįš į JAV poil
sio. Kas mėnesį numatoma pa
keisti po 20.000 vyrų.

ABEJOTINAS PATARIMAS
Motina (ištekančiai dukte

riai): — Pirmasis jaunos poros 
ginčas svarbus visai jos atei
čiai. Kaip ten bebūtų, tu priva
lai jį laimėti.

Duktė: — Aš, mama, nenu
sileisiu. Bet kas bus, jei ir Jo
nui kas nors tą patį patars.

Kas saugoja nuo vėžio ir kas
Vienos vėžio ligos specialistas 

Dr. J. Kretz neseniai išleido dė
mesio sųKėlusią knygą “Išvengti 
vėžio — moters uždavinys.” Jo
je autorius rašo, kaip moteris su 
vėžio pavojumi turi kovoti na
mų ūky ir virtuvėje. Savo kny
goje Dr. J. Kretz, be kita ko, 
nurodo, kokie valgiai vartotini 
ir kokie vengtini, norint apsisau
goti vėžio pavojaus. Joje jis 
duoda tokį patariamų ir nepata
riamų valgių sąrašą:

Mėsos ir žuvys
Patariama: veršiena 

(visai pašalinus taukus ir plė
ves) , liesa jautiena, laukinių gy
vulių mėsa (stirnos, elnio, kiškio, 
fazano, kurapkos), karvelio, lie
sos vištos, triušio; jūrų ir upių 
žuvis, žuvų ikrai; sardines alie
juje, sardelės.

Nepatariama: kiau
liena, vištiena, žąsiena, antiena, 
šerniena, kumpiai, dešros, sme
genys, liežuviai, vidaus organai; 
karpis, ungurys, vėžys visi rū
kyti produktai.

Daržovės ir miltiniui vaisiai
Patariama: špinatai, 

morkos, žalios pupos (fasoliai), 
žali žirniai, šparaginės pupelės, 
raudonieji burokėliai, artišokai, 
salierai, porai, svogūnų laiškai, 
krapai, krienai, gaivinęs salotos, 
endivljos, svogūnai, petruškos, 
ryžiai, sago, miežių kruopos, 
stambūs manai, avižų dripsniai, 
rūginai miltai, rupūs kviečių 
miltai, tešlainiai, diabetikų mil
tai, bulvės, kukuruzo manai ir 
miltai, lęšiai, žirniai ir pupos.

Nepatariama: žiedi
niai kopūstai, kopūstai, juodieji 
ridikai, kaliaropės, briuseliniai 
kopūstai, sparagai, dynai, agur
kai, ridikai, muštarda.

sukelia jo pavojų
Miltiniai valgiai, vaisiai, 

kompotai
Patariama: miltų val

giai tik pagal atitinkamus nuo
status; kristalinis ir nendrių 
cukrus, grynas bičių medus, vi
sos šokolado rūšys, obuoliai, 
vyšnios, apelsinai, citrinos, ser
bentai, žemuogės, avietės, ger
vuogės, bruknės, vynuogės, ra
barbarai, džiovintos slyvos, pi- 
gnolijos, kompotai

Nepatariama: tortai, 
mielių Valgiai, saldumynai, \rafj^- 
nuotaš cukrus, aprikosai, persi
kai, kriaušės, melonai, agrastai, 
razinkos, fygos, datulės, riešu
tai, migdolai, aguonos.

Kiti valgiai
Patariama: aliejus, 

šviežias pienas, liesesnis minkš
tas sūris, sausainiai, duona (ne
šviesia), pyragaičiai, kepimo 
milteliai, švieži kiaušiniai (ribo
tai), vaisių actas, išrūgų actas, 
šviežias sviestas, liesesnis kietas 
sūris, želatina.

Nepatariama: kiauli
niai taukai, margarinas, kokoso 
riebalai, nenugriebtas pienas, 
švieži kepsniai, kalkėse laikyti 
kiaušiniai.

Gėralai
Patariama : kakao, pie

nas, leistų rūšių vaisių sultys, 
mineraliniai vandenys, ribotas 
kiekis vyno.

Nepatariama: šokola
das, alus, rūgusios vaisių sultys, 
saldžios vaisių sultys, soda, li
keriai, degtinė.

Prieskoniai
Patariama: paprika, 

kmynai, majoranas, česnakai, 
anisai, vanilija, muskatinis rie
šutas, cinamonas.

Nepatariama: pipirai.
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Iš Elizabeth, N. J. padanges

Mūsų kolonija New Jersey 
valstybėje paskutinė minėjo Va
sario,. 16-ją. Tai įvyko praeitą 
sekmadien). Salė buvo kupina, 
nors dar būtų galėję "įsispraus
ti”. Visas vakaras buvo nusise
kęs visapusiškai ir praėjo pakel
toje nuotaikoje. Tą dieną misio
nierius Tėvas žiūraitis iškilmin
gos Sumos už Lietuvą metu pasa
kė pritaikintą, įspūdingą pa
mokslą, o vakare buvo oficialio
ji dalis.

Lietuvai Vaduoti K-to pirm. 
R. Džlovelis vadovavo vakarui. 
Pirmasis kalbėtojas kleb. kun. J. 
Simonaitis savo nuoširdžioje 
kalboje pareiškė gilų skausmą 
dėl dabartinės Lietuvos padėties 
ir' drauge džiaugėsi lietuvių 
veiklumu visuose dalykuose, su
rištuose su Lietuvos atvadavimu; 
Antrasis kalbėtojas buvo p. Vy- 
liaudas, vietinis tremtinis, savo 
nuoseklioje kalboje trumpai, bet 
išsamiai pavaizdavo dabartinę 
Lietuvos padėti, kovas dėl nepri
klausomybės grąžinimo ir trem
tinių būklę. Toliau kalbėjo sve
čias Juozas Laučka, kuris turi
ningoje kalboje nuosekliai ir įti
kinančiai nušvietė dabartinius 
lietuvių reikalus. Įspūdingai kal
bėjo Tėvas T. žiūraitis, nuteik
damas šventės momentui.

Paskutinis kalbėjo kun. dr. J. 
Starkus. Jis atkalbėjo už Lietu
vą maldą, prisiminė žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir ragino, 
kad visi pagal išgales kuo dau
giau aukotų Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Meninė programos dalis buvo 
labai rimta. Dalyvavo mišrus ir 
vyrų chorai, komp. J. Žilevičiaus 
vadovaujami. Tautiniams šo
kiams vad, Aldona Cvirkaitė. 
Atliktas taip pat vaizdelis LIE
TUVOJE, vadovaujant Danutei 
Bakšytei. Chorui akopmanavo ir 
vaizdelyje pianu palydėjo gabi
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? ' Vėl laimėjo
Jau treji metai iš eilės, kai 

mūsų parapijos jaunikaičiai lai
mi krepšinio čempionatą, šiais 
metais mūsų jaunimui daug kon
kurencijos sudarė’šv. Benedikto 
juodukų parapijos komanda. Bet 
vis tiek po dviejų susirėmimų 
mūsiškiai juos nugalėjo. Per 
kiekvieną žaidimą ypač puikiai 
pasižymi Antanas Laurinavičius, 
kuris lanko Nebraskos universi
tetą. Net malonu žiūrėti, kaip 
artistiškai jis meta sviedinį į 
krepšį. ........

■ Palaimino sporto namą
Comunity chest valdyba pa

statė juodukams sporto namą. 
Jis yra puikiai įrengtas, su vi
sais moderniais patogumais. 
Mūsų klebonas kun. Juozas Ju- 
sevičius buvo pakviestas per ati
darymo iškilmes palaiminti tą 
sporto namą. Daugiau kaip pen
ki šimtai žmonių dalyvavo iškil
mėse ne tik juodų, bet ir baltų, 
kurie rūpinasi juodųjų kultūra 
bei pažanga. Kai kurie net iš to
liau atvyko į iškilmes.

Nauji gyventojai
- Pastaruoju laiku atvyko pas 

inųs Stefanija Gavrilovienė ir 
Sofija Klimantienė su dukterimi 
Lidija ir dviem sūnumi. Mergai
tė jau dirba, o vaikai lanko mū
sų parapijos mokyklą,

Jurgis Lokamas, kuris atvy
ko pas mus tik prieš du mėne
siu, jau užpirko namą. Jis taip 
pat turi gerą dabrą. Dirba bal
dų parduotuvėje. Jis sako, kad 
tenai ilgai nedirbs. Kai tik pra
moks kalbos ir pripras prie A- 
merikos papročių, atidarys savo 
baldų dirbtuvę. Mat, jis dar Lie
tuvoje turėjo savo parduotuvę 
ir ne tik pardavinėjo, bet ir dir
bo baldus. Linkiu pasisekimo. •

Svečias
Tuojau po Velykų aplankė sa

vo seselę Jakaitienę kun. dr. 
Grigaitis. Nora oras buvo lietin
gas tomis dienomis, vis tiek O- 
mahos lietuvių kolonija jam pa
tiko. Jam ypač patiko bažnyčia, 
mokykla ir kiti parapijos pasta
tai. Vietinis

jauna pianistė Irena Veblaus- 
kienė. Ypatingai ji sudarė dideli 
įspūdi, deklamuodama Brazdžio
nio eilėrašti. Tikrai tą ‘dieną 
mūsų kolonijoje proga šventės 
buvo rimtai nusiteikta.

Aukų viso buvo surinkta 
$370.60.

Didesnes sumas aukavo šie as
mens:

Kun. dr. J. Starkus $20.00; po 
$10: — kun. kleb. J. Simonaitis, 
Jurevičienė, Ig. Budreckis, J. 
Narušis; $5.00 — B. Medžiūnas, 
Maceikonlenė, Mlčiūnas, Šlepe
tys, K. Valužls, B. Juškys, An- 
kudavlčlenė, St. Petrauskas, Al. 
Cvirkaitė, M. Zabarausklenė, J. 
Raudonis, M, Budreckis, Pr. Ku- 
dulls, K. Bernotas, D. Džlovelis, 
Ramanauskas, Staghiūnas, Šle
petys, kun. T. žiūraitis, Dzlkas* 
N.N.; $3.00 — Macevičius, Ra
gauskas, Jankūnas, N ūkas; 
$2.00 — A. Balandis, J. Saviš
kas, P. Ivaška, Bružlenas, Ku- 
baitis, A. Knleža, Balčiūnai, J. 
Bagočius, Bagdonavičius, Jankū
nas, Marcimienė, Ūselis, Budri
kes, Bastys, Prapuolenis, Apo- 
navičius, Lanauckas, J. Lutvi- 
nas, Ramanauskas, Adomūnas, 
P..Rėklaitis, N.N., N.N., N.N.; 
$1.50 — Balinskas; $1.00 —Ka
činskienė, O. Baltramaitienė, 
Gedminienė, Linkšius, S. Dieve- 
nienė, K. Aikienė, Kvietkauskas, 
Zakarevičienė, Linkevičienė, 
Bruzgienė, Vaičiulienė, Bartienė, 
Laurynas, A. Normantienė, A. 
Dzikas, A. Rudzitas, Strimaitis, 
Juška, Didžbalytė, Anulionienė, 
Bujanauskienė, Mickuvienė, 
Paulauskienė, Kakštienė, Vis
minas, Dapkus, Džiovelienė, Me
škauskienė, Pauliukonis, Pau- 
liukonienė, Ragauskas, Zlatkus, 
Bunienė, Narušienė, černeckis, 
Draučikas, Baronas, Jonavičius, 
Kašėta, Venckus, Kupšys, Venc
kienė, Bartys, Subačius, Vili
mas, Mogenis, Didžbalienė, Bu- 
dinikienė, Goštautas, ^latiečius, 
Asevičius, Kaminskienė, Kaza
kevičius, Bagdonavičienė, E. Ki- 
džius, J. Rurgys, Kašėta, Veb- 
lauskas, Juknevičius, Mardosas, 
Ramanauskas, Ramanauskienė, 
Dapkus, Zakarevičius, Markevi
čius, Bernotienė, Jucienė ir eilė 
kiįtų, kurie savo pavardžių ne
padavė.

A. a. kun. J. SUAVIMUS

DIDYSIS LSK EGZAMINAS

S p o r t a s Jan 9-U Metai Kai Visi Klauso-

SIOUX CITY, I0WA ■
Mirė kun. Jurgis Česna

Po ilgos ir sunkios ligos šv. 
Juozapo ligoninėj balandžio 6 d. 
mirė vietos lietuvių klebonas 
kun. J. G. česna. -

Velionis buvo kilęs iš Scran
ton, Pa. (gimęs balandžio 3 d;, 
1892 m.)', kunigo mokslus ėjo 
Orchard Lake, Mich., ir Šv. 
Pranciškaus (Loretto, Pa.) se
minarijose. Kunigu įšvęstas bir
želio 10 d. 1922 metais ir tuojau 
pakviestas administratorium 
Sioux City lietuvių parapijos, o 
vėliau pakeltas klebonu, kur vi
są laiką pavyzdingai darbavosi.

Velionis priklausė lietuvių or
ganizacijoms ir taip pat buvo 
Kolumbo Vyčių 4-to laipsnio na
rys.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo nuvykęs į Lietuvą ir 
sugrįžęs labai gražiai lietuvių ir 
anglų spaudoje aprašė jaunos 
valstybės įvairių sričių laimėji
mus.

NEWARK, N. J.
Įvyks ateitininkų susirinkimas

Šį šeštadienį, balandžio 14 d. 
6 vai. vakaro parapijos salėje 
šaukiamas vietos ateitininkų su
sirinkimas. Darbotvarkėj»— pa
skaita ir aktualieji reikalai. Visi 
nariai kviečiami dalyvaut.

VASAROS STOVYKLA 
" BERNIUKAMS

Marijanopolyje, Putnam, 
Conn.-, Tėvų Marijonų Kolegijo
je rengiama lietuviams berniu
kam vasaros stovykla. Berniu
kai bus gerai maitinami prižiū
rimi specialistų mokytojų ir mo
komi lituanistikos dalykų. Užsi
rašyti šiuo adresu: Dr. A. šerkš
nas, 231 Woodstock Ave., Put
nam, Conn. Užsirašant, reik pa
žymėti tėvų adresą, vaiko vardą 
ir amžių.

KUN. J. SlTAVIClŲ 
PRISIMENANT

A. a. kun. J. Sltavlčiui mirus, 
spaudoje buvo paminėta, kad ve
lionis Lietuvoje yra ėjęs atsa
kingas anuometinės žemaičių 
vyskupijos vicekanclerio ir gim
nazijos direktoriaus pareigas. 
Šia proga pravartu dar bus pri
minti, kad velionis buvo išmoks
lintas žmogus. Jis buvo studija
vęs Petrapilio dvasinėj akade
mijoj ir vėliau Kauno universi
tete, kur studijas baigė licencia
to laipsniu. Taip pat jis, šalia 
jau minėtų, yra atlikęs ir kitų 
reikšmingų darbų.

Po karo užs. reikalų ministe
rijos deleguotas jis buvo nuvy
kęs į Rusiją ir rūpinosi per karą 
į Rusiją išvežtų Lietuvos bažny
čių varpų grąžinimu. Ta pačia 
proga jam pavyko sužinoti, kur 
yra iš Pažaislio bažnyčios išvež
tas Dievo Motinos stebuklingasis 
paveikslas. J. E. Kauno arkivys
kupui pavedus, kun. Sitdvičius 
dėjo visas pastangas stebuklin
gąjį paveikslą atgauti, ir tai pa
vyko — 1928 m. jis buvo grą
žintas į Pažaisli. K. A.

I I E T U V I IĮ

DIENOS
MODERNIŠKAS ILIUSTRUOTAS

■ UETUįTĮŲ MAGAZINAS,,

Adresas : »W1 So. Broadway,
Los Angeles 8, Calif.

Kaina—$3.00 metams visam pasaulyje.

D-ro’ ofisui reikalinga lietu
viškai ir angliškai kalbanti gai
lestingoji sesuo. Darbo laikas 
nuo 5:30 po pietų iki 9:30 vaka
ro, keturios dienos savaitėje.

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

Tel. EV. 4-0190

• PARDUODAMAS
Namas su sklypu 80x140 gra

žaus ežero pakrantėje, 40 mai
lių nuo New Yorko Long Islan
de. Tinka pagyvenusiem “re
tired”. Gaunamos geros paja
mos iš laivelių. Virginia 8-8188.

(18)

Paieškau pusseserių Petronės 
Aleksynutės ir Elzbietos Žively- 
tės iš Igliaukos parapijos. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu: Vero
nika Lakickienė - Žlvelytė, 36 
Scholes St, Brooklyn', N. Y.

; (15)
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F. GRAŽYS ir SŪNUS ? 
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,Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas) •. .

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1118 Mt Vernon St. .
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama , .
nakvyne ■'' 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

■ ■ ■-> ■ ■ ri' .. , ■ ■ ...jĮ

ši sekmadieni, balandžio 15 d., 
14:30 vai. Eintracht Ovai LSK 
laikys savo pavasario didžiau
sią egzaminą, kuris išspręs lietu
vių dalyvavimą tolimesnėse ko
vose už New Yorko State taurę. 
Lietuvių priešininku bus Eint
racht S. C., kandidatas I DAFB 
meisterio titulą ir rimčiausias 
varžovas N. Y. State taūrės tur
nyre. Nuo šių rungtynių laimė
jimo priklauso, ar LSK laimės 
N. Y. State taurę, nes kiti prie
šininkai, nors ir aukšto lygio 
vienetai, yra palyginti silpnesni, 
šia proga reiktų priminti, kad 
LSK draugiškose rungtynėse 
prieš Elntrachtą pralaimėjo 2:3 
(1:1). Yra rimtų-vilčių, kad š| 
susitikimą lietuviai laimės, nes 
pereito sekmadienio rungtynės 
prieš Minervą parodė, kad LSK 
yra darnus ir tikrai stiprus fut
bolo varžovas visoms be išim
ties New Yorko futbolo koman
doms. LSK Iš savo pusės viską 
padarys, kad išeitų į aikštę sa
vo stipriausiame sąstate, belie
ka tik kviesti visus futbolą mėg
stančius lietuvius paremti šią ‘di
džiąją sportinę kovą savo atsif 
lankymu, nes moralinė mūsų 
vieneto pusė priklausys nuo žiū
rovų palaikymo. Turint galvoje, 
kad Eintracht turi tūkstantinę 
sąvo žiūrovų minią, mums būtų 
tikrai nemalonu matyti kelias 
dešimtis LSK rėmėjų. Parodyki
me kartą, kad ir mes savo spor
tininkus palaikome ir jų sporti
niais laimėjimais džiaugiamės.

Į aikštę (Eintraęht Ovai) vy- 
kyti nuo Queens) — pasiekia
ma GG Crosstown požeminiu 
traukiniu arba 8th Ave. Sub
way - Steinway autobusu link 
Astoria iki paskutinės stoties, 
ten yra aišktė. Sp. V.

@ *___________ ■

ATSILANKYKIME Į SPORTI
NINKŲ ALUTĮ

Kaip jau buvo spaudoje skelb
ta, balandžio 14 d- 7:30 vai. vak. 
(šeštadieni) Vyt. Belecko sve
tainėje "Winter Garden Ta
vern", 1883 Madison Str., Ridge
wood; ■ N. Y: (pasiekiama elev. 
traukiniu — Metropolitan lini
ja — iki Forest Ave. stoties) |- 
vyks lietuvių sportininkų —Lie
tuvių Sporto Klubo alutis. Šia 
proga bus pagerbti LSK fut
bolininkai, iškopę i aukštesnę li
gą ir LAK šachmatininkams bus 
įteiktos dovanos. Po oficialios 
dalies seks kuklios vaišės ir vė
liau šokiai, grojant Kačariausko 
orkestrui. Iš anksto galima pa
sakyti, kad svečiams neteks nuo
bodžiauti, nes sportininkai yra 
pasiryžę sudaryti tikrai lietuviš
ką, jaukią nuotaiką.

Reikia tikėtis, kad neatsiras 
nė vieno sporto mėgėjo, kuris tą 
vakarą nepaaukos (jei tai iš tik
rųjų galima pavadinti auka) ar- 
timesniam susipažinimui su lie
tuviškuoju sportininkų elitu. At
rodo, kad ir bilietai yra tikrai 
pigūs, tik $1.50.

Tad nepraleiskite progos pra
leisti vakaro nuoširdžioje lietu
viškoje nuotaikoje. Sp. V.

dimu, kur Bagdonas turėjo pro
gos pademonstruoti savo vikru
mą. Nors lauko žaidime'lietu
viai buvo beveik visą laiką per
svaroje, tačiau taiklumo stoka, 
o gal Ir laimės, ištisas 32 minu
tes išlaikė be rezultato, nors bu
vo šaudoma gana gausiai. Tiks
lus t Adomavičiaus padavimas 
Gražiui davė progos pastarajam 
fiksuoti pirmąjį įvarti lietuvių 
naudai. Tačiau 39 min. priešinin
kas rezultatą išlygina, Ir taip 
baigiamas pirmasis kėlinys. Tai
gi pirmoji žaidimo pusė dar ne-. 
Išsprendė klausimo, kas laimės.

Po pertraukos Įvarčiai pasi
pila kaip iš gausybės rago —per 
pirmąsias 5 minutes krinta net 3 
{varčiai .46 min. Kalašinskas 
keria 2:1, o Sabaliauskas (48 
min.) skelia galva — 3:1, gi 
priešininkas (50 min.) aštriu 
smūgiu, kuris net tinklą sudras
ko vartuose, švelnina pasekmą— 
3:2. Priešininko eilėse kyla nuo
taika, jis staigiais prasiverži
mais bando lyginti pasekmę, bet 
LSK puolimas jo veržimąsi su
stabdo, ir 57 min. Sabaliauskas, 
švelniu smūgiu, mažina prieši
ninko viltis laimėti, atžymėda
mas pasekmę — 4:2. Minerva 
nepameta vilties laimėti ir eile 
prasiveržimų sukuria tikrai 
"karštus” momentus, bet .šalto 
Bagdono tai nė kiek nejaudina. 
Sekančios 6 minutės duoda pro
gos LSK puolimui sutvirtinti 
savo ir taip jau {tikinančią per
galę: 57 min. Kalašinskui ker
tant nesulaikomą “bombą” — 
5:2 ir Adomavičiui (70 min.) iš 
baudos smūgio (apie 20 m. ats
tumo) užbaigiant įvarčių gran
dinę puikiu kampučiu po virpstu 
— 6:2.

Priešžaismyje LSK II vienetas 
gražiai sudorojo Brooklyn S. C. 
Res. Dr. Manning taurės rung
tynėse — 4:1.

Kas atsilankė į rungtynes, tas 
tikrai galėjo pasidžiaugti aukšto 
lygio, gausių derinių žaidimu. 
Atrodo, kad prie bendro paveiks
lo ne visai derinosi... žaidikų 
dažnoki šūkavimai ("mažą”).

Sp. V.

BERNIUKŲ VASAROS A.TO- ’ 
STOGOS MAINE

Tėvai Prančiškonai -ir šiais 
metais atidaro per visą liepos 
mėnesį berniukams vasaros sto
vyklą. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau. Iš anksto rei
kia rašyti šiuo adresu: Francis- 
can Fathers, Kennebunk Port, 
Maine. ....

— Tėvų Pranciškonų metinis 
piknikas šią vasarą įvyks rug- 
piūčio 12 dieną.

Geriausia vaikams dovana • 
vaikų mėnesinis Žurnalas 

'I

Kaina: Amerikoje |3XX); kitur—<340 
Pinigus Ir užeakymue alųekite: .

EGLUTt, P. O. Box 22, 
Montello Station, Brookton 68, Mase.

LSK PARKLUPDO MINERVA
S. C. 6:2 (1113

Po ilgos pertraukos futbolo 
mėgėjai (nore ir negausus bū
rys) vėl turėjo progos pamatyti 
LSK draugiškose , rungtynėse 
prieš DAFB lygos atstovą ir N. 
Y. State taurės būsimą priešinin
gą Minerva S. C. Lietuviai išsi
rikiavo tokioje sudėtyje: Bagdo
nas; Mileris, Simonavičius; Sal- 
daitis, Steponavičius, Modze- 
liauskas; Meilus, Adomavičius, 
Sabaliauskas, Kalašinskas, Gra
žys. Priešininkas stojo prieš 
LSK savo stipriausioje sudėtyje, 
kaip prieš rungtynes pareiškė 
Minervos atstovas.

Nors publikoje ir buvo girdėti 
užtikrintų balsų dėl lietuvių ląi- 
mėjimo ir vokiečių spauda jau 
iš anksto paskelbė liėtuvius nu
galėtojais, tačiau pirjnasis Kėli
nys pukęlė nemažų abejonių, di
desnė pirmojo kėlinio dalis pa
sižymėjo labai permainingu žai-

Išnuomojamas apšildomas 
kambarys su baldais ir pasinau
dojimu virtuve. 10311 Remington 
St, Jamaica, N. Y. Telef. O.*L. 
8-28?6. (16)

Parduodami 5 namai kartu 
arba atskirai po vieną. Metinės 
nuomos pajamos $4,000. Yra 
laisvas butas. 10311 Remington 
St., Jamaica, N. Y. Telef: O. L. 
8-2826. ' (16)

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Stotis WEVD--1880W1.5000 w.

JOK. J. 8TUKAS, Dlr.

1261 Wldte St, Hillside, N. J.
, Tel. WAveriy. 6-3325 :

SAVI, PĄS SAVUOSIUS!

"Lietuvos Atsiminimu"
RADIJO VALANDŲ 

deštadlenlala, 4:45 - 5:30 p. p

j SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
n . . Sųtvarkom visokios rūlles takius visų JurlidlkciJų: Federallus Stato 
5 Monielpalumil Jungtinėse Valstybėse ar
® , Visos knygos Ir rekordai raportavlmul taksų pavieniams, pavienių 
W biznių, partnerystės Ir korporacijų mieste Ir už New Yorko miesto 
a ekspęrtiakal .tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės praktl- 
A kiloti blie teisme Jungtinėse Valstybėse Ir Federalės Valdžios ir kuris 
v yra patyręs accountant.dabar tvarksAUs taksus visokių biznių, didelių 
r \r mažų, visoje žalyje Ir Užsieniuose. Tatai galima daryti Ir laiškais. 
A Asmenlžkl periodiniai ir .du-metinlal vizitai yra daromi bile bizniuose 
a naudojant s| patarnarima visur Jungtinėse valstijose Ir užrubežyje.
X Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
a mano geriausio jums patarnavimo.
a RAŠYKITE:

X STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
2 111 Alnslle Street Brooklyn 11, N. T.
A Telefonas: EV 4-3049

Phone STagg 2-3108

ANTON APPEL
JERSEY PORK

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

UETUVĮŠĖOS DEŠROS — SKANCS SKILANDŽIAI

Prašome atsilankyti ir pasitikrinti.

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Stephen Ąromiskiš
■ (Anhakatiskas)

Grab6rius»Balsąinuotojas

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y;

•4

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

i

Laidotuvių Direktorius

. Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

....

'ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graboriua—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

TeL NEwton 9-4464

54-41

Tel. Virginia 7-4499

F.W. Shalins
(Salinskas)

Lalsnluotas Graborins
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

■C Laisninotas Graborlus
GENERAL INSURANCE AGENT

— 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Spąudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI

. Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

417 GRAND STREET, BROOKLYN U, N. Y.
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NAUJIENAI

AMERIKA ‘ Balandžio 13, 1951

j|AtJJtEXAl NAUJIENAI

PALAIDOTAS SIMONAS
‘ BALKONAS ,
Balandžio 4 d. mirė a.a. Simo-I 

naš Balkūnas, prel. Jono Balkū-| 
no tėvelis. Palaidotas bal. 7 d.l 
Šv. Jono kapuose. !

Jis buvo jau daugiau kaip 801 
metų amžiaus. Kilęs iš Pakum-I 
prio kaimo, Prienų parapijos, at-1 
Vyko Amerikon 1891 metais. Gy-| 
veno Shenandoryje, Plymouthe,| 
Kingstone, Maltbeje (kur gimė! 
kun. prelatas), Duryea, Pittsto-I 
ne, Brooklyne ir Maspethe (nuoI 
nuo 1927 m.) 1898 m. vedė Oną I 
Poškevičiūtę iš Norūnų kaimo, I 
Miroslavo parapijos. Balkūnų 
šeima buvo nuvykus Lietuvon 
1912-1921 metais. Nepriklauso
mai Lietuvai Balkūnai davė sū
nų Jurgį, pirmosios Karo Mo
kyklos laidos karininką (mirė 
Kaune 1924 m.) ir dukrą Kata- 
riną, Pirmos Karo Ligoninės se
selę ir Krašto Apsaugos Minis
terijos valdininkę, dabar gyve
nančią Maspethe. Duktė Magda
lena Degulienė yra mirusi 1948 
m. gausio 22 dieną. Amerikai 
dąvė sūnų kun. prel. Joną Bal- 
kūną.

Laidotuvėms patarnavo grab. 
Povilas Gustas. Laidotuvėse da
lyvavo daugiau kaip 30 kunigų 
su prel. Kelmeliu, msgr. I. Star
kum, kan. J. B. Končium ir kan. 
J. Meškausku. Būrys seselių 
pranciškiečių ir dominikiečių bei 
benediktinių buvo bažnyčioje. 
Mišioms giedojo solistai su par. 
chorui, vadovaujant A. Vismi
nui.

Savo užuojautą reiškiame 
Onai Balkūnienei, prelatui ir 
lei Katarinai Balkūnaitei.

XX.
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DR. K. AMBROZAITIS

P-
P-

POBŪVIS BUV. “ATEITIES” 
REDAKTORIUI PAGERBTI ,
Praėjusį šeštadienį naujai ati

darytoje Vyt. Belecko svetainė
je “Ateities” artimieji bendra
darbiai ir bičiuliai surengė po
būvį pagerbti “ Ateities” redak
toriui dr. K. Ambrozaičiui, kuris 
dėl profesinio darbo nebeturi 
laiko toliau “Ateitį” redaguoti ir 
iš šių pareigų pasitrauktą. Pobū
vio metu pasakytose kalbose bu
vo iškelta didelis dr. K. Amb- 
rozaičio nuopelnas atgaivinant 
JAV “Ateitį” ir ją tiek sustipri
nant, kad šiuo metu yra vienąs 
gražiausių ir tvirčiausių lietuviš
kųjų žurnalų. Naujuoju “Atei- 
ties” redaktoriumi pakviestas 
ligšiolinis dr. K; Ambrozaičio 
pavaduotojas Ant. Pocius.

LINKSMOS JURGINES!
Brooklyno skautai, subūrę 

gausų lietuviško jaunimo būrį, 
rengiasi pasirodyti platesnei 
Brooklyno lietuvių visuomenei.

Brooklyno tunto štabas skau
tų glbbėjo Šv. Jurgio šventės 
proga rengia linksmą vakarą su 
šokiais. Vakaro programą išpil
dys patys skautai, o šokiams 
gros puikus orkestras.

Vakaro rengimo komisija nuo
širdžiai kviečia plačiąją lietuvių 

, visuomenę į šį vakarą atsilanky
ti. Vakaro pelnas skiriamas 
vargstantiems lietuviams su
šelpti ir Brooklyno skautų tunto 
reikalams. Vakaras įvyks Ap
reiškimo parapijos salėje balan
džio 22 d., sekmadienį, 5 vai. p.p.

Skautai, kurie išpildo vakaro 
programą arba turi atlikti bent 
kokį technišką darbą sąryšyje 
su vakaru, prašomi atvykti į Ap
reiškimo mokyklos patalpas sek
madienį (bal. 15 d.) 12 vai. 15 

. min. R. K.

PAVYKUS A. BRAZIO 
KONCERTAS

Praėjusį sekmadienį Carnegie 
Hall su gražiu pasisekimu pra
ėjo baritono Algirdo Brazio kon
certas. Koncertahtas originalo 
kalba atliko plačią italų, prąn-r 
cūzų, vokiečių, - . amerikiečių ir 
lietuvių autorių,programą, susi
laukdamas iš publikos labai šilto 
sutikimo. Šį kartą,, nors . salė 
visai pilna ir nebuvo, bet lietu
vių publikos A; Brazio pasiklau
syti buvo susirinkę gana daug. 
Buvo atvykusių ir iš kitų vieto
vių. Taip pat buvo matyti atsi
lankiusių į koncertą ir kitų tau
tybių žmonių. .;

Pasižymėjęs sportininkas, veikėjas, spardos bendradarbis.

ATIDARĖ MALONIĄ LIETUVIŠKĄUŽEIGĄ

WINTER GARDEN TAVERN, Inc.
Puikus baras, restoranas, didelė salė susirinkimams ir pobūviams

VISI KVIEČIAMI LANKYTIS •
BROOKLYN 27, N. Y.
\ (Ridgewood)

1883 MADISON STREET
(prie Forest Ave. stoties)

TeL EV. 2-9586

Angelų Karalienes 
Parapija

IŠ ŠV. VARDO DRAUGUOS 
VEIKLOS

Balandžio 8 dieną, 10 vai. ry
te, parapijos salėje, Šv. Vardo 
draugijos nariai turėjo savo mė
nesinį susirinkimą, kuriame da
lyvavo ir kun. V. Dabušis. Susi
rinkimą vedė V. Žemantauskas, 
užrašus darė S. K. Lukoševičius.

Be kitų reikalų dar buvo kiek 
pasitarta ir busimojo pavasari
nio baliaus reikalais. Balius į- 
vyksta gegužės 26 dieną vakare 
parapijos salėje. Kaz. Krušinsko 
pasiūlymas kiekvienam nariui 
pasiųsti po du baliaus bilietus, 
kad jie patys juos nupirktų ar 
kitiems parduotų, buvo vienu 
balsu priimtas ir bus įvykdytas.

Apie Amerikos lietuvių orga
nizacinį gyvenimą, kurio tikslas 
yra- tėvynės vargai, lietuvybės 
šioj šalyje išlaikymas ir religinis 
gyvenimas, spaudos įtaka į or
ganizacinį gyvenimą ir lietuviš
kos dvasios naujai kartai per
davimas, kalbėjo kun. V. Dabu- 
šis. 1
i. K. Krušinskas papasakojo a- 
pie'sąlygas, kodėl čia lietuvybė 
naujoj kartoj silpnėja.

Kiek pasitarus kitais vietos 
veiklos reikalais, susirinkimas 
buvo baigtas malda, kurią su da
lyviais atkalbėjo kun. V. Dabu-

S. K. Lukas

Trumpai iš visur

• Dr. Emilija MUukaitė, kelis 
metus dirbusi Brooklyno ir Rah
way, N. J., ligoninėse, išlaikė 
New Yorko valstybėje reikalau
jamus egzaminus ir įgijo prakti
kos teises.

• Inžin. P. Bardlauskas tar
nybos reikalais šiomis dienomis 
lankosi St. Paul, Minnesota.

• Prof. V. Kamantauskas pa
staruoju laikų atvyko iš Vokie
tijos į JAV ir apsistojo Brock- 
tone, Mass. <.•

• Dr. Agota Šidlauskaitė pa
kviesta dėstyti Ottavos universi
tete vaiko psichologiją.

LIET. KAT. DARBININKU 
KLUBO SUSIRINKIMAS

L. K. Darbininkų Klubo susi
rinkimas įvyks balandžio 13 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. “A- 
merikos” patalpose. Paskaitą 
darbininkų klausimu skaitys 
kun. J. Pakalniškis. Taip pat 
bus aptarta gegužės 20 d. ren
giamo pavasarinio baliaus ir ki
ti aktualūs reikalai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

JUUtltttMI• Vw L'

lietuvių RadijVDrangijos 
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 a

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. < ;
TeL EVergreen 4-9737 ; ;

ZUPP’S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

-----  NEBRANGU — ir — SMAGU ------ «=^j
Visokiu importuotu gėrimų — VODKOS — KONJAKO ir kitokių rūšių

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

PADĖKOS LAPAI BALF
RINKLIAVOS DALYVIAMS
Didžiojo New Yorko BALFo 

Rinkliavos Komitetas, labai ver
tindamas pasišventusių rinkėjų 
talką, kiekvienam jų nori įteik
ti padėkos lapą. Buvę postų ve
dėjai, pažadėjo padėkos lapus 
rinkėjams išdalinti. Kadangi 
daugelio rinkėjų adresai nežino
mi, arba jau pasikeitė, todėl lin
dėjai maloniai prašomi kreiptis 
į buv. posto vedėjus tuos padė
kos lapus pasiimti. Tie rinkėjai, 
kurie dėžutės pasiėmė betarpiai 
iš BALFo centro, kviečiami at
vykti į raštinę darbo dienomis 
nuo 9 iki 5 vai. ir šeštadienį nuo 
9 iki 12 vai.

Rinkliavos Komitetas

NEW YORKO LIETUVIU TA
RYBOS VISUOTINIS SUSI

RINKIMAS
Balandžio 14 d., šeštadienį, 

yra šaukiamas N. Y. Lietuvių 
Tarybos visuotinis susirinkimas 
Apreiškimo parapijos mokyklos 
salėje 6 vai. vakare. Jame būs 
aptariama šie svarbūs klausi
mai:

1) Lojalumo paradas 5th Avė. 
New Yorke balandžio 28 d., šeš
tadienį. ‘ •' ’

2) Draugijų konferencija ge- 
gegužės 13 d. Hotel New Yorker.

3) Protesto pareiškimas So
vietu Rusijai už Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pagrobimą ir jų 
žmonių žudymą birželio 16 d. 
Carnegie Hall, New Yorke. Dėl 
šio masinio mitingo ir koncerto 
jau buvo pasitarimas lietuvių, 
latvių ir estų Tarybų Valdybų 
š. m. balandžio 3 d.

4)

ANTROJI KULTŪRINE 
POPIETĖ

rengiama ateitininkų, įvyks šį 
šeštadienį, bal. 14 d., Angelų Ka
ralienės par. salėje.

Programoje: pranešimas apie 
pagrindines muzikos epochas, i- 
Uustruotas charakteringesnėmis 
Bethoveno, Mozarto, Čaikovskio, 
Šuberto, Listo ir kt. muzikinė
mis ištraukomis.

Kultūrinėse aktualijose pra
nešimai apie šių metų laureatą 
A. Vaičiulaitį, apie premijuotą 
š. m. dramos pastatymą Koes- 
ter’io "Darkness at Noon” ir kt.

Po to ten pat įvyks pasilinks
minimas.

Pradžia 6 vai. p.p.
Visi maloniai kviečiami daly

vauti. . i. Rengėjai

PADĖKA
Mūsų vyro ir tčvo Simono 

Balkūno , palaidojimo proga 
mums pajukusiems ’savo užuo
jautą šircŲngai dėkojama Dėko
jame giminfems.prietęliams.pa- 
rapijiečiamš bei draugijoms,: 
šv. Vardo,> Choro, Altoriaus 
Vaikelių', Mpterų Ąltoriaus dr.; 
šv. Onbs, .Rožančiaus, Tretinin
kų, Vyčių,, Šv. Vinęento, Sen- 
draugų ĄMthiihtaL Moterų S<- 
jungos, Mokyklos yaikelių, P, T. 
A., už majdas, užprašytas šv. 
mišias ir palydėjime į kapus. 
Ypatingai ’.dėkojame gęrb. dva
siški jai ir seselėms Pranciško
nams, Dorfiininkonėms bei. Be
nediktinėms. Dėkojam grab. Po- 
vylui Gusųįd už gražų patarna
vimą ir p. ’J. Giųkąus ir Biznie
rių radijo valandoms.

Ona Bąlkūnienė, 1 
ŠPreŲ J, Balkonas, ~ 
Katarina Balkūnaitė.

j: Dr. A. Petriką | 
(Dantų Gydytojas)

221 8o. 4th Street
j: T«L EVergreen 74IU
! į VALANDOS:
S 9—12 ryte S

1—8 vakut 2
g Penktadieninis uždaryta S

. , . • i. . x .• • • • •

PARDUODAMI NAMAI 
IR BIZNIAI

Kampinis mųrinis namas 3 šeimom 
su lb kambarių,':su maudynėmis ir 
garažais $4.950.
~ Pardavimui turime namų visose 
miesto dalyse — Brooklyne, Queens, 
Nassau.

Vituose yra tuščių florų, prieinama 
kaina, su mažu jnešįnju, netoli stočių. 

. Taip pat priimu ir1 pardavimus. į

ZINIS
f r ■ - J - j '*■ ' •

361 Union Ąve., Brooklyn, N. Y. ■ 
'■•■i 
V'.

REptibllč 9-1506 
EVergreen 4-3487

Stephen Bredes Jr
, • ADVOKATAS

.... J? . •

197 Havemeyėr Street 
Brooklyn H, N. Y.
TeL EVergreen 7-8384

X

X
LIETUVIŲ UŽEIGA

MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

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

TeL GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą,:, 
į kurortą, į stotį ir t.t — 

__visujp mūsų automobiliai pi- • 
t giąi ir greit >pervąš Jus kar- 

:■: V - tu įir bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu C Y press 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro 
TRANSPORTATION BUREAU

2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

Ir eilė kitų klausimų.

_J?P.MontvUa
New Yorko Lietuvių

Tarybos Pirmininkas

<1
EV 4-9293

SALDAINIŲ PALYČIUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Rot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS' . :

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto 13 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai Įvairiems parengimams ’ -

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street,

KARIO KONCERTAS GEGU
ŽES 20 D.

Š. m. gegužės 20 d., Schwaben 
Hall (474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, N. Y.) rengiamas 
mėnesinio žurnalo KARIO dide
lis koncertas. Dalyvaus mūsų 
žymieji solistai, kvartetas. Bus 
ir linksmoji literatūrinė dalis.

Atrodo, tai bus graži proga 
susitikti visiems buvusiems mū
sų kariams, visiems seniesiems 
ir naujai atvykusioms lietu
viams.

Koncerto pradžia 4 vai. po 
pietų.

Brooklyn, N. Y.

ooo:

MOTERŲ SĄJUNGOS , SUSI
RINKIMAS C

Moterų Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 18 
d. 8 vai. vakaro Apreiškimo pą- 
rap. salėje. Visos narės kviečia
mos susirinkime dalyvauti. į

Kuopos Korespondentė

waiMmiir
’ William J. Drake 

(DRAGŪNAS) 
LIETUVIS ADVOKATAS

85 - 03 WAREHAM PL. 
JAMAICA, N. Y.

TeL JAmaica 3-7722

J John W. Anseli jį
LIETUVIS ADVOKATAS į 

■ 15 Park Row, New York? 
J Telefonai: Ji
1 Ofiso Tel. Namų Tel.iĮ

J i WO 2-3497 NE 9-568ūJj

JWWWWWWWWWWWVWWWM

INCOME TAX 1
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

•£ - I . * ♦. * ' ‘.I *. * ' . ■ •

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPE

Š. M. BALANDŽIO 29 D
: K APRĘIŠKIMO PARAP. SALBJE O

Havemeyer ir No. 5th Str. Brooklyn, N. Y,
f5 vai. po pietų . ,

PAKARTOTINAI VADINA
• ’ • • 'r

“AMERIKA PIRTYJE”
Režisuoja dramos aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 

Jr Dekbraciojs dail. ČESLOVO JANUSO
Po vaidinimo šokiai, grojant muz. Ąlg. Kačanausko orkestrui. 

' Taip pat Ir geras bufetas. ;
Bilietų kainos $1:75 ir $1.50. Šokiams tik $1.00
Bilietai iš anksto gaunami: J. Gihkaus saldainių krautuvėje, 495 

Grand Str., Gabijoje, 340 Union avė. ir vaidinimo dieną prie kasos. 
Nepanaudoti premjeros bilietai galioja ir prašome juos pakeisti.

Pradžia punktuliai. Vietos numeruotos.

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

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

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

RIDGEWOOD — 8 šeimoms po 5 
šviesius .kambarius, mūrinis, geros i- 
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.
į: 4 J. VASTŪNAS

1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. GLenmore 5-1285

DA venport 6-0259 

RALPH K R U C H

YOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

■ v

DAINŲ ŠVENTE IR ŠOKIAI 
Gegužės- May 6,1951 m.

• MANHATAN CENTER -
NEW YORK, N. Y.

į PRADŽIA 4 VAL.
34th ST. & 8 AVE.,

EVergreen 7-1423

J, KUMPIKO i
ELEKTRO MOTORU DIRBTUV®

TAISO: '
Electro Motorus — Ventiliatorius-* 

Kirpimo bei skutimo mašinas—skal-i 
bimo mašinas ir dulkių siurblius. į:

105. Grand Street, Brooklyn, N. Y. ' 
Garantuotaa ir greitas patarnavimas.

Telefonai: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ U VALANDĄ RYTO
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