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Paimame j rankas bolševi
kų leistą Lietuvos istoriją ir 
stebimės: ir čia tas pat niek
šingas iškraipymas, sukty
bės, kaip ir jų laikraščiuose. 
Prie Žalgirio kryžiuočius su
mušė... rusai, lietuvių tauta 
kilusi yra iš... rusų, lietuvius 
Pabalty per amžius yra... gy
nę ir globoję rusai, visą kul
tūrą ir mokslą lietuviai pasi
savinę iš...’rusų. Ir taip ra
šo iš lietuvės motinos gimę 
žmonės, save komunistais 
vadiną. Iš kitos pusės, savo 
laikraščiuose šitie išsigimė
liai tvirtina, kad rusai šian
dien nesiekia žeminti lietuvių 
tautos. Net toki kaip kirgi
zai, kalmukai, mongolai pa
tys taip neniekina savo tau
tų, kaip mūsų išsigimėliai. 
Tie, kurie ją sąmoningai nie
kina, žino ką daro: jie už tai 
gauna pinigus. Bet kaip su 
tais, kurie jais tiki?...

• * •
Toks save besivadinąs L. 

Joniku, jo čia redaguojamo 
Maskvos tarnyboje esančio, 
dienraščio kolumnoje kalba 
apie Stilsoną, L. Budenz, E. 
Bentley ir vadina juos Ju
dais, už 30 grašių pardavu
siais komunistų eiles. Nebū
tų keista, jeigu šitą palygini
mą vartotų nuo pardavysčių 
ir išdavysčių švarus žmogus. 
Bet kai jį paliečia L. Jonikas, 
tai kyla klausimas: jeigu 
Stilsonui, Budenz, Bentley 
reikia pasikarti dėl jų “išda
vysčių,” tai ką turėtu pasi
daryti L. Jonikas ir Ko. už 
savo motinų išdavimą už 30 
grašių? Pasikarti jiems jau 
per maža, nes per dideli išda
vikai jie yra. Jūs jautrią 
vietą; palietete-; * originąhisliį 
Judas, gavęs 30 grašių už Jė
zaus išdavimą — pasikorė. O 
jūs, neoriginalūs Judai, ne
drįstate net pasikarti. Vadi
nasi, originalusis Judas buvo 
kilnesnis už jus.

• * •
Tai buvo jau prieš porą sa

vaičių. Pilnutėlė salė žmonių. 
Lietuviai. Seniai ir naujai at
vykę. Seniai ir jaunimas. Lie
tuviška parapija, lietuviška 
salė. Lietuviškas, katalikiš
kas jaunimas — ateitininkai 
šią minią žmonių čia subūrė. 
Iškilmingos pamaldos, iškil
mingas posėdis, lietuviška, 
meniška vakaro programa — 
tai dvasios puota, lietuviui, 
esančiam toli nuo tėvynės.

Taip pat lietuviška parapi
ja, lietuviška salė, joje pilna 
jaunimo — Vičių seimas. Sė
di ir galvoji: turėjo pagrindo 
prel. M. Krupavičius karš
čiuotis dėl mūsų jaunimo: jis, 
patriotizmu degąs tautos ve
teranas, nori, kad mūsų jau
nimas būtų mums. Kas gi iši 
mūsų čia to nenorime? Dėl 
to ir plasda krūtinė džiaugs
mu, sėdint šito mielo jauni
mo tarpe. Man krito į akis 
vienas dalykas: prel. M. Kru
pavičiaus paveikslą savo sei
me jie pasikabinę — vadina
si, jiems tėviški jo patarimai 
liko mieli ir priimtini, ne at
stumiu.

• * •
Ir gi lietuviška parapija, 

lietuviška salė, pilnutėlė lie
tuvių — tai Newarko ir apy
linkių lietuvių švenčiama tau
tos šventė. Ir vėl jaunimas. 
Scenoje, lietuviškai dekoruo- 
toj, tautiniais rūbais pasirė
dęs jaunimas. Jie atliko pro
gramą. Daug kas verkė pub
likoje. Jie sujaudino ir su
graudino žmones, net tuos, 
kurie iš Lietuvos atvykę prieš 
40 metų. Lietuviškas žodis, 
lietuviška deklamacija, lietu
viška daina, lietuviškas šo
kis — visa sudarė tai, .kuo 
mes gyvenome savajame kai
me, savo mieste, savoje mo
kykloje, savoje šeimoje.

Senasis Kaunas Nemuno ir Neries santakoje

UN SUVAŽIAVIMAS
Šią savaitę prasidėjo ket

virtasis Jungtinių Tautų or- 
ganizac. suvažiavimas New; 
Yorke. Iš visų pasaulio kraš
tų, UN narių, atvyko atsto
vai.

Sovietų delegacijos, kuri 
visą šios organizacijos dar
bą griovė savo veto, pirmi
ninku yra jų užsienių komi
saras A. Vyshinskis. Savo 
šios sesijos pirmoje kalboje 
Vyshinskis, pagarbinęs savo 
“tėvą ir vadą,” pareiškė, kad 
sovietai nori Jungt. Tautų or
ganizacijos narių bendradar
biavimo, siekiant pasauly pa
stovios taikos. Tai jų sena 
daina, kad nukreipus pasau
lio dėmesį nuo jų faktinų

Acheson žurnalistams pa
reiškė, kad jis sveikinąs Vy- 
shinskio pareiškimą ir norįs 
su juo susitikti.

Dabar 
realybės 
kuriuose 
parodys
dantis, kaip paprastai.

lieka tik palaukti 
— posėdžių eigos, 
ponas Vyshinskis 
tikrus Kremliaus

Atstovavimo tvarka 
Am. Liet. Kongrese

ALT sudarančių organiza
cijų centrai (ALRK Federa
cija, A. L. Tautinė Sandara, 
Liet. Socialdem. Sąjunga, A. 
L. Tautinė Sąjunga, SLA ir 
LRKSA) siunčia po 4 atsto
vus. ALT skyrių ir draugijų 
komitetai kolonijose siųs irgi 
po 4 atstovus. Visos kitos or
ganizacijos turi teisę siųsti 
po 1 atstovą nuo kas 50 na
rių. Be to, visų parapijų kle
bonai, lietuviškų mokyklų ir 
įstaigų vedėjai ir redaktoriai 
kviečiami atstovauti atitinka
mas kongregacijas, mokyk
las ir įstaigas be formalaus 
rinkiminio mandato.

Mielai kviečiami dalyvauti 
svečiais visi, kas tik nori da
lyvauti šiame svarbiame sei
me, lietuvių tautos gyvybinė
je kovoje už žmogaus teises, 
laisvę ir nepriklausomą vals
tybingumą.

—Anglijoje kiekvienas pli
kis, pristatęs gydytojo pažy
mėjimą, nemokamai gauna 
du parūkus.

tarimų
Washingtone vyko Ang

lijos, Kanados ir JAV ekono
minė konferencija. Svarbiau
sias klausimas šioje konfe
rencijoje — ūkinė pagelba 
Anglijai. Anglų atstovai no
ri išsiderėti kiek galima di
desnę ir lengvesnėmis sąly
gomis paskolą iš Amerikos 
Anglijoje esančiam dolerių 
trūkumui papildyti.

Konferencijos posėdy ang
lų iždo kancleris Cripps pa
reiškė, kad jei anglai negaus 
reikiamos paramos iš Ameri- 
kos,jiepi^^ig^ba^^a- 
ti kittjr; kur yra ne dolerinė- 
sistema. Cripps taip' pat pa
žymėjo, kad Anglijos vyriau
sybė jau yra apribojusi im
portą iš, dolerinių kraštų.

Amerikos atstovas pasiža
dėjo apsvarstyti priemones 
Anglijoje dolerių išsekimą 
sustabdyti.

Ir Molotovas?
at-

ELTA del trėmimu
Aukščiau pateikti praneši

mai yra autentiškų lietuviš
kų šaltinių. Jie nauju šiurpu
mu iliustruoja sovietų užsi
mojimą be atodairos ir pa
greitintai sunaikinti lietuvių 
tautą. A

Laisvėje gyvenantiems lie
tuviams terika pareiga — vi
sais būdais Ir priemonėmis 
šaukti pasauliui apie žmo
gaus ten, priesBaltijos jūros, 
naikinimą, laužant natūralią
sias žmogaus teises, laužant 
pačio UN organizacijos pa
skelbtą žmogaus teisių dek
laraciją.

Kai Molotovą Stalinas 
leido iš užsienio reikalų mi- 
nisterio vietos, daug kam į 
akį krito tada du dalykai: 
kodėl reikėjo jį atleisti kaip 
tik tuo metu, kai kova su Bal
kanų “sūnais palaidūnais” 
pasiekė patį aukščiausį laips
nį, ir, antra, kodėl komunis
tų propagandai reikėjo tvir
tinti, kad Molotovas “nėra 
pažemintas.”

Gyvenimui vystantis su sa
vo įvykių tirštumų tolyn, iš 
tos eigos ir įvykių stebėtojai 
pradeda daryti išvadas, kad 
Molotovas yra nušalintas są
ryšy su Balkanuose organi
zuotu prieš kominformą.

Šiandieną dar sunku pasa
kyti, ar Molotovas auka liko 
čia kaip Kremliui pavojingas 
asmuo, turįs simpatijų kovo
tojams prieš Staliną, ar kaip 
neparodęs pakankamo suma
numo ir energijos neprileisti 
prie šitos kovos, kuri šian
dieną labai sumaišė kortas 
Stalinui.

Baisi laivo nelaime
■ 7 - ~

to ubšte, Kanadoje, užsidegė 
keleivinis laivas. “Noronic,” 
kuris buvo pilnas keleivių- 
ekskursantų. Gaisre žuvo per 
200 žmonių, o kiti žuvo van
deny, besigelbėdami iš laivo.

Iš suanglėjusių lavonų ma
ža tegalima buvo atpažinti. 
Toronto valdžia sutelkė visas 
gaisrininkų ir medicinos jė
gas pagelbai. šitokia baisi 
laivo nelaimė šiaurės Ameri
kos pakrašty pirmą kart per 
30 paskutiniųjų metų.

Vilnius ccBalįgū
di joje”

New York (LAIC).—Balt- 
gudžių organizacijos pasiga
mino propagandinius vokus. 
Voko pirmoje pusėje įdėtas 
lietuvio architekto suplanuo
tos ir lietuvių darbininkų pa
statytos katedros.

Lietuvos sostinėje Vilniu
je, atvaizdas su užrašu — 
“Byelorussia Cathedral of 
Vilnia.”

Pastaruoju metu tokius vo
kus naudoja Kanadoje balt- 

>gūdžių leidžiamo laikraščio 
rėmėjai. Vieną tokių vokų 
gavo ir LAIC.

—Anglijoje yra 4,500 
kių, kurie dėvi parūkus.

pli-

ARTIMIAUSI SUVAŽIAVIMAI

Kunigų Vienybės seimas: spalių 5 d., 1913 Wallace 
Street, Philadelphia, Pa. Pamaldos 9 vai. ryte, sesijos — 
10 vai. ryte.

ALRK Federacijos Tarybos posėdis: spalių 6 d. 10 vai. 
ryte, Hotel Benjamin Franklin, Chestnut and 9th Streets, 
Philadelphia, Pa.

BALFo seimas: spalių 7 ir 8 dienomis, Hotel Benjamin 
Franklin, Chestnut and 9th Sts., Philadelphia, Pa.

New Yorko ALT šaukiama draugijų konferencija: spa
lių 9 d., Hotel New" Yorker, -New York City.

Amerikos Lietuvių Kongresas: lapkričio 4, 5, 6 dieno
mis, Hotel New Yorker, New York City.

Pinigų Revoliucija Pasauly
1948 m. gegužes 22 d.

trėmimai
ELTA praneša, kad 1948 

metų gegužės 22 d. yra viena 
iš tragiškaiusių Lietuvos is
torijoje. Gegužės 22 d. lietu
vių tauta neteko viena diena 
daugiau kaip 100,000. Ir taip 
eina trėmimai vienas paskui 
kitą:

1945 m. rugsėjo mėn, 1946 
m. vasario 16 d„ 1947 metų 
gruodžio 19 d., 1948 m. gegu
žės 22 d. ir pagaliau 1949 m. 
kovo 24-27 d. ir birželio mėn. 
trėmimai.

Ties šiais paskutiniais trė
mimais teks mums dar susto
ti, nes pirmieji yra daugiau, 
ar mažiau aprašyti.

Gegužės 22 d. rėmimas yra 
skaudesnis už visus ankstes
nius trėmimus. Jis buvo pa
rengtas su visu bolševikiniu 
skrupulumu, su daug dides
niu, nei 1941 m. trėmimas.

Kaip paruošiami 
sąrašai

1947 metų rudenį per kau
tynes partizanams į rankas 
pateko gyvas Lazdijų apskri
ties kompartijos sekretorius 
Tomas Kulakauskas, kuris 
papasakojo, kaip vykdomi 
trėmimai. Patį trėmimą pa
ruošti duoda įsakymą Mask- 
va. Pirmiausia valsčiuo^i“ 
daromi sąrašai trijų narių 
komisijos. Žinias ji gauna iš 
vietinių stribų ir šnipų. To
liau sąrašai persiunčiami 
penkių asmenų komisijai į 
apskritį; ten peržiūrėjus są
rašus pasiunčia į Vilnių pa
tvirtinti. Čia Sniečkus, Ged
vilas ir Bartašiūnas tvirtina 
sąrašus ir prašo Maskvos pri
imti netarybinį elementą ir 
duoti jam išgabenti transpor
to priemones. Už duotas tran
sporto priemones Lietuvos 
TSR vyriausybė turi užmokė
ti Maskvos vyriausybei.

Paklausite, ką palietė trė
mimai. Visus tuos, kuriuos 
lietė 0054 įsakymas, išleistas 
dar 1941 metais, plius parti
zanų šeimas ir gimines, išbė
gusių į vakarus šeimas, šei
mas, kuriose yra bent vienas 
narys nušautas.

žodžiu, kiekvieną tą, kuris 
galėjo nekęsti tarybų val
džios.

—Nagasaki mieste, Japoni
joje, nuo amerikiečių numes
tos atominės bombos 1945 m. 
žuvo 73,884 žmonės. Sužeis
tų ir dingusių skaičius yra 
dar didesnis.

BAIME IR SUMIŠIMAS
Sąryšy su pinigų nuvertin 

imu, pasaulio vyriausybių ir 
bankų sluoksniuose pasireiš
kė tikras sąmyšis ir baimė. 
Sąryšy su šitom piniginėm 
reformom pasauly laukiama 
kainų svyravimo, prekybos 
susitrukdymų ir, iš viso, nor
malaus gyvenimo, kad ir lai
kinų, sutrikimų. Spekulian
tai visų kraštų biržose iš kar
to griebėsi savo biznio, su- 
pirkdami įvairias akcijas ir 
vertybes, žinoma, išnaudoda
mi susidėjusias aplinkybes.

Stafford Cripps, anglų iž
do kancleris, 400 žurnalistų 
konferencijoje pareiškė, kad 
Anglija turi dabar viską da
ryti, kad pakėlus produkciją 
ir daugiau eksportavus sayo 
gaminių.

—Seoln, Korėja. Priverčia
mųjų darbų stovykloje dir
busieji 400 kalinių-komunis- 
tų užmušė 10 sargybinių ir 
pabėgo į kalnus. Grumtynė
se policija nukovė 28 kali
nius.

—Islandijos pakraščių sar
gyba sugavo savo vandeny
se 4 rusų žvejų laivus ir už
dėjo jiems pabaudos po $2,- 
200.

—Į Jungtines Valstybes 
jau atvyko trečdalis visų įs
tatymu numatytų įsileisti 
DP.

—Indėnų tautelė Zuni, gy
venanti New Mexico štate,

—Ateinantį sekmadienį 
prasideda standartinis laikas 
— laikrodžiai atsukami 1 vai.

NUVERTINTI PINIGAI -------------- « 
Popiežius šaukia 

Konsistoriją
Rentcrio agentūros žinio

mis, popiežius Pijus XII yra 
numatęs lapkričio pabaigoje 
ar gruodžio pradžioje sušauk
ti Konsistoriją, kurios metu 
kardinolų kolegija atidarys 
1950 — Šventuosius Metus.

Numatoma paskirti 15 nau
jų kardinolų, vietoje miru
siųjų kardinolų nuo 1946 m. 
vasario mėnesio, kai buvo su
šaukta paskutinė Konsistori
ja.

tai yra

drauge 
revoliu-

Austrijos rinkimai
Spalių mėnesį įvyks Aust

rijoje parlamento rinkimai. 
Austrijos Katalikų Akcijos 
vadovybė išleido atsišauki
mą, kuriame raginami kata
likai griežtai atlikti savo, pi
lietines pareigas ir balsuoti 
už dešiniuosius kandidatus. 
Atsišaukime pasakyta, kad 
kiekvieno kataliko apsileidi
mas, neatiduodant savo bal
so visai, arba balsuojant už 
Bažnyčios priešus, yra pilie
tinis nusikaltimas ir nuodė
mė.

Didžiosios Britanijos vals
tybės vyrų vizitas Ameriko
je baigėsi tuo, kad iždo kanc
leris Stafford Cripps paskel
bė per radiją žinią savo tau
tai, jog nebuvo jokios išeities, 
ir vyriausybė turėjo nuver
tinti svarą sterlingų. Svaras 
nuvertintas 30.5%, 
nuo $4.03 iki $2.80.

Su anglų svaru 
įvyko tikra piniginė
cija pasaulyje: iš karto tapo 
nuvertinti pinigai dar 17-kos 
kraštų.’ Tie kraštai yra: 
Prancūzija, Pietų Afrika, 
Australija, Naujoji Zelandi
ja, Egiptas, Indija, Izraelis, 
Airija, Ceylonas, Švedija, 
Malaya, Burma, Norvegija, 
Danija, Suomija, Olandija ir 
Islandija.

Liko nenuvertinę ir nusi
statę nenuvertinti savo pini
gų Šveicarija. Kiti kraštai, 
šias eilutes rašant, stovi 
prieš sunkų apsisprendimą.

Visuose kraštuose staiga su 
stojo svetimų pinigų apyvar
ta. Tai turės trukti tam tik
rą laiką, kol naujos normos 
įeis į savo vėžes.

—Javos saloje pasireiškė 
juodojo maro epidemija.

• Naujasis Vokietijos kancleris Dr. K. Adenauer pir
moje savo kalboje pareiškė, kad Vokietija niekad neatsisa
kys nuo tų sričių, kurios dabar Lenkijai priskirtos.

• Senatorius Vandenberg pareiškė europiečių žurna
listų konferencijoje, jog vakarų Europos kraštai turi vis
ką daryti, kad galėtų patys išsilaikyti, nes mūsų pagelbos 
šaltiniai taip pat riboti yra.

• Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos ministerial aptarė 
Europos įvykių vystymąsi ir Tito kovą su Maskva.

• Ch. Muton, iš Indianos, prezidento Trumano paskir
tas Vyr. Teismo teisėju vietoje mirusio W. Rutledge.

• Prezidentas Trumanas ir sekretorius Achesonas pa
siuntė sveikinimo telegramas naujam Vokietijos preziden
tui prof. Th. Heuss.

• Taip vadinamojo prekybos pakto įstatymą Senatas 
priėmė, liko tik prezidentui pasirašyti.

• Marshallio plano gelbstimiems kraštams Amerika 
paskirstė sumas naujam periodui. Ypač buvo atsižvelgta į 
Angliją ir Prancūziją.

• Dulles yra nominuotas kandidatu į Senatą. Lehma- 
nas taip pat sutiko kandidatuoti.

• Vakarų Vokietijos komunistų vado M. Reimann sū
nus J. Reiman iš rusų zonos pabėgo į anglų zoną, paprašė 
anglų globos ir pareiškė, kad sovietai vartoja bestiališkas • 
priemones prie žmones visuose kraštuose, kur tik jie domi
nuoja. Įdomu, kaip jam pažiūrės tėvas į akis?

• Amerikos vyriausybė rengia skundą J. Tautų orga
nizacijai prieš Bulgarijos, Vengrijos ir Rumunijos vyriau
sybes, kurios laužo taikos sutartyse užfiksuotus susitari
mus.

• Prancūzijos kardinolai išleido raštą,''kuriame pa
smerkė kapitalizmą.

• Jugoslavijos- žinių agentūra praneša^ '’kad sovietų 
spaudimas prieš Tito yra dar labiau organizuojamas.

• Gen. H. H. Arnold, karo metu buvęs karo aviacijos
viršininkas, pareiškė, kad rusai bijo tik jėgos, kitam nie
kam jie respekto neturi. Tik Amerikos bombonešių jie bi
josi. . . •

• Gen. Mc Auliffe paskirtas U. S. kariuomenės “che
minio korpuso” šefu. Gen. Mc Auliffe yra 1944 m. Ardėnų 
ofensyvos didvyris.

• J. Ch. Coopėr, buvęs teisėjas ir senatorius Kentucky 
valst., prezidento Trumano paskirtas atstovu Jungt. Tautų 
organizacijoje, J. F. Dulles vietoje.

* • Manoma, kad Tito-Stalino ginčas bus įneštas į Jung
tinių Tautų organizacijos plenumą.

• Čekoslovakijos kunigų areštai eina vis aršyn. Suim
ta vėl 15 naujų kunigų.

• Jungt. Tautų organizacijos komisija Palestinos rei
kalams pasiūlė sudaryti internacionalinį komitetą Jeruzalei 
valdyti.

• John Lewis, angliakasių’unijos prezidentas, sustab
dė kasyklose darbą. Arti milijono angliakasių nedirba. Tai 
palietė geležinkelius ir dėl anglies trūkumo daug gelške- 
liečįų atleidžiama iš darbo.- Angliakasiai streikuoja dėl to, 
kad kompanijos atsisakė mokėti į angliakasių senatvės ir 
ligos fondą. , '



2

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ............... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ........... 1.60
Užsienyje metams ....................... 3.50
Užsienyje pusmečiui.....................1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ............... 3.00
In U. S. A. six months ........... 1.60
Other Countries one year ....... 3.50
Other Countries six months .... 1.75 
Advertising rates on application

Vladas Būtėnas

PASKUTINES EILES
Šiandieninės mano eilės šneka 
Liūdna ir slegiančia gaida...

. Į vandenis atsirėmė likimo lemtas takas, 
Ar juo begrįšiu dar kada?

AMERIKA Rugsėjo 23, 1949

RaStus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MARSHALLIO PLANAS - GINKLAS 
PRIEŠ BOLŠEVIZMU

• * n i . v
Marshall!©'planas, kaip skelbiama viešumai, turi tiks

lą atstatyti ^Europos valstybių sugriautą ūkį, pakelti jų ga
mybinį pajėgumą, padėti nubiednėjusiai Europai atkusti 
ekonominiai, tai yra padėti greičiau, pašalinti karo paliktą 
skurdą, alkį, vargą. Karinio tikslo tad jame lyg ir nebūtų. 
Čia nenumatytas joks ginklų tiekimas, nestatomos su tais 
pinigais tvirtovės, nei organizuojamos armijos.

Tačiau reikia atminti, kad karinę jėgą sudaro ne vien 
ginklai, bet, svarbiausia, žmonės su savo dvasinėmis sa
vybėmis, dvasiniu nusiteikimu. Iš šios pusės pažvelgę, Mar- 
shallio plane pamatysime begaliniai svarbų ginklą prieš ko
munistinį plitimą. Tai bus vienas didžiausių pylimų, sulai
kiusių raudonąjį tvaną.

KO BOLŠEVIKAI SIEKĖ?
Po karo Sovietų Sąjunga ne tik jėga įvedė komunis

tinius režimus patekusiose jų pusėn valstybėse, bet sten
gėsi įsigalėti ir visoje Europoje. Pasinaudodami susidariu
sia karo metu apie Sovietų Sąjungą palankia žmonių nuo
mone ir gerais santykiais su Vakarų pasauliu, bolševikai 
pasistengė visur išplėsti savo įtaką, visuose kraštuose kū
rė ir stiprino komunizmą. Tuoj po karo visoj Europoj, kaip 
grybai po lietaus, kūrėsi Kremliaus agentūros, vadinamos 
komunistų partijos. O dirva komunistiniam veikimui buvo 
begaliniai palanki: karo iškankintas, alkanas griuvėsiuose 
slankiodamas europietis greitai pasidavė bolševikų vilio
nėms, patikėjo gražiais pažadais. Bolševikams sekėsi. Smur
tu, klasta ir net ginkluotomis bandomis jie skverbėsi to
liau į Suomiją, Graikiją-. Rūgo, pukšėjo nuo komunistinio 
raugo Italija ir Prancūzija. Europa siūbavo ir buvo didelis 
pavojus, kad ji nukris į Sovietų Sąjungos glėbį.

Vargas K badas, neviltis — geriausi bolševikų draugai, 
viena didžiausių jų pasisekimo paslapčių. Kai žmogus ne
turi darbo, kai jis skursta ir mato kenčiančius, alkanus ir 
apiplyšusius savo vaikus, ji lengviau yra suvilioti pažadais, 
sukelti jame neapykantą ir pastūmėti veikti, šitokio nusi
teikimo žmones galima'paimti be ginklų, užkariauti šaltuo
ju karu, ’

DVASIĄ VEIKIANTIS GINKLAS
Prieš tokio pobūdžio bolševikų puolimą, turėjo būti pa

statytas irgi atitinkamas ginklas: ne patrankos, ne tvirto
vės, bet žmogaus dvasią veikiantis ginklas. Reikėjo tą ken
čiantį žmogų pasotinti, aprehgti, duoti jam darbo, žodžiu, 
reikėjo jį vėl grąžinti į sveikas, normales gyvenimo sąly
gas. šito galima buvo pasiekti tik ekonominiu Europos at
statymu, žmonių gerbūvio pakėlimu. Šis tad ir buvo Mar
shallio plano aukščiausias tikslas.

Nepraėjo ir du metai, kaip planas pradėjo veikti, o 
pasekmės jau labai didelės. Komunistinis puolimas ne tik 
sulaikytas, bet stipriai stumiamas atgal. Komunistų par
tijos, kurios buvo jau bekopiančios į parlamentų pirmą
sias vietas, daug kur nusmuko į paskutiniųjų, nereikšmin
gų partijų eiles, nuo komunistų valosi darbininkų pasauli
nės organizacijos bei profesinės sąjungos. Marshallio pla
nas prieš komunistinį plitimą buvo kaip geras vaistas prieš 
piktžoles, kurių ne tik dauginimasis sustabdytas, bet ir jų 
šaknys išnaikintos.

PILVĄ VEIKIANTIS GINKLAS
Įžiūrėję Marshallio plane prieš juos nukreiptą aštrų 

ginklą, bolševikai jį puolė savo propaganda, skelbė Euro
pos ekonominį pavergimą, Amerikos kapitalistų siekimą 
išnaudoti, pranašavo europiečių smukimą, nusižeminimą iki 
kolonijinių tautų lygio. Bet propaganda tikslo nepasiekė, 
žmonės ja nebetiki, nes mato visai priešingus rezultatus. 
Kas vakarinėj Vokietijoj buvo prieš du metus ir aplanky
tų ją šiandien, rastų milžinišką pažangą. Kai dar prieš po
rą metų maisto problema buvo labai aštri, tai šiandien tur
guose gali pirkti ne tik kiek nori daržovių, visokių vaisių, 
bet ir viščiukų, paršiukų, kiaušinių. Laisvai parduodami vi
sų rūšių gėrimai, saldumynai, rūkalai. Nors dar tebėra duo
nos, mėsos ii1\riebalų kortelės, bet ir šių produktų gali gau
ti laisvai,, be'jokio vargo. Pietūs ir visi kiti valgiai, visų 
rūšių patiekalai restoranuose gaunami jau seniai be jokių 
kortelių.

PRAMONĘ VEIKIANTIS GINKLAS
Dar ryškesnis gerbūvio pakilimas atrodo stebint pra

monės gaminių parduotuvės. Buvę vitrinose ir turguose 
skurdūs rankų darbo menkniekiai dingo, o jų vietą užėmė 
nauji pirmos eilės fabrikų gaminiai, kuriems ne tik nebe
reikia “bezūgšeinų,” bet siūloma, reklamuojama, tik pirk, 
kiek išgali ir kiek turi pinigų. Tekstilės, apavo, indų, baldų, 
virtuvės ir buto įrengimo reikmenų, ūkio mašinų, dvira
čių, automobilių, elektros reikmenų — geriausios rūšies ir 
norimame kieky. Išnyko visi rūkstantieji. malkomis varomi 
automobiliai, o jų vietą užėmė paskutinių modelių liuksu
sinės mašinos, nauji sunkvežimiai, patogūs, autobusai. Dar 
didesnis atkutimas pastebimas kitose laisvose Vakarų Eu
ropos valstybėse.

Kaip amaro apsėstas skurdus kaimyno laukas skiriasi 
nuo sveiko, gražiai žaliuojančio lauko, taip bolševikų užim
ti kraštai skiriasi šiandien nuo Vakarų Europos kraštų. 
Anapus geležinės uždangos tebesitęsia nepriteklius, vargas 
ir baimė. Bolševikai iš pavergtų kraštų tik viską išveža,

Lietuvių memorandumas Achesonui

Vingiavos jis per stovyklas svetaus žemyno,
Įaudęs žemėn gedulo spalvas,
Vienok, po metų, sielvarto žiedams anapus žydint, 
Čia dalį laimės mintys dar suras.

Kur aš keliaudamas alsavimą girdėjau
Piemens rankutėmis išglostytų laukų,
Kur kerdžiaus ragas nevilties ekstazėse skambėjo, 
Uždegdamas mane'jėga ir dideliu ryžtu.

O šiluma versmėj šventojoj pasikėlus, 
Ištrykštanti iš žemės sužeistos širdies, 
Srovendavo manim, kai tie juodi buities šešėliai 
Priversdavo kankintis ir liūdėt...

Nūnai girdžiu dar'žemės širdį
Toli tarp girių plakančių...
Akimirka, ir šiluma srovenanti jos gyslų indais 
Nebepasieks manęs anam krante...

7
K. Žukas

KUN. J. TUMAS-VAIŽGANTAS
(Mano atsiminimai)

Š. m. rugsėjo 20 d. sukako 
80 metų, kai Svėdasų vai. 
gimė didis lietuvis patriotas 
ir rašytojas, kunigas Juozas 
Tumas.

Ar daug besiras lietuvių, 
kurie nebuvo girdėję apie ne
paprastos sielos kunigą Tu
mą, arba rašytoją Tumų-Vaiž 
gantą? Apie jį noriu šį-tą pa
pasakoti.

—o—
Eina, būdavo, kunigas Tu-' 

mas Kaune, Laisvės Alėjos 
viduriu, greitu, jaunuolišku 
žingsniu, beveik visuomet be 
skrybėlės, šypsosi į visas pu
ses, tik ranką keldamas pa
sisveikinimui. Ir visiems, kas 
tik su juo susitikdavo, darė
si kaip tai linksma, malonu...

“Su kuo jį galima palygin
ti ?” — paklausė mane vienas 
pažįstamas, tik kunigui Tu
mui pro mus praėjus. “Su 
saule, išėjusia iš debesų?. Su 
pilnažiedžiu rausvu bijūnu?” 
Pagaliau sutikome, kad jis 
visai primena obelį, pilno jos 
žydėjimo metu. Baltaplaukis, 
skaisčiaveiids, senas amžiu
mi, bet jaunas siela.

—o—
1920 metai. Vėlybo rudens 

sekmadienį, apie 1 valandą 
popiet, atėjo pas mane soc. 
demokratas B.

—Atspėk, Tamsta, kur da
bar buvau? — klausia.

—Nežinau.
—Vytauto bažnyčioje. Pa

tariu ir Tamstai tenai nueiti.
Kitą sekmadienį buvau Vy

tauto bažnyčioje. Sumą laikė 
kažkoks kunigas, gi kunigas 
Tumas sakė pamokslą. Sujau
dino, sužavėjo visus. Pamok
slą pabaigus, išėjo rinkti pi
nigų bažnyčios remontui. Vos 
kelis žingsnius padarė, ir jau 
lėkštė buvo pilna. Sumišo ku
nigas.... Kelias sekundes pa
galvojo, nusišypsojo ir stai
ga pakėlė savo kamžos skver
ną. Perėjo per bažnyčią ir 
grįžo į zakristiją, pilną skver
ną pinigų nešinas.

—o—
1921 m. pavasarį vienas 

aukštas pareigūnas dėl mo
ters nušovė kitą. Oficioze pa- 
siroodė kun. Tumo aštrus 
straipsnis, kuriame jis kalti
no visą inteligentiją. Straips
nis baigėsi taip: “Visuome
ne, budėk! Inteligentai tave 
pražudys!” Keliom dienom 
praslinkus, tame pačiame 
oficioze pasirodė atsakymas 
kunigui Tumui, dar aštriau 
parašytas.

Praėjus kiek laiko ir, ro
dos, Miko Petrausko iš Ame
rikos sugrįžimo proga, buvo 
surengtos vaišės, kuriu me
tu teko man su kun. Tumu

kalbėti ir tą spaudos ginčą 
paliesti.

—Žinai, Tamsta, kažkoks 
latras taip mane sudirbo, kad 
aš esu bejėgis net jam atsa
kyti.

—Ar žinai, kunige, kas jis 
toks?

—Ne, .nežinau.
—O aš žinau.
Kunigas Tumas prašė ma

ne atidengti autoriaus pseu
donimo paslaptį, žadėdamas 
su juo pasikalbėti.

—Tas “latras” tai esu aš.
Susitaikėme, bet už tokį 

“kruviną įžeidimą” kun. Tu
mas turėjo vieną simbolišką 
vandens stikliuką su manim 
išgerti, nes jis buvo didelis 
abstinentas.

—o—
—Atskleisk " man, kunige, 

savo jaunatvė paslaptį i— 
paprašiau aš kartą kun. Tu
mą.

—Paprasta paslaptis: vi
suomet turėk gryną sąžinę ir 
sveiką skilvį, tai ir tu toks 
būsi. O jei nori ir aname pa
saulyje linksmas būti, tai ir 
gi galiu tau patarimą duoti: 
mylėk Dievą, .mylėk artimą 
savo. Tik jau mylėk be jokių 
išsisukinėjimų ir savo ko
mentarų.

—o—
Kame gi buvo kunigo Tu

mo patrauklumo ir žavngu- 
mo paslaptis?

Iš pamokslų ir iš viso jo 
gyvenimo buvo galima paste
bėti du jo būdo bruožus: di
delę toleranciją ir gryną 
krikščionišką nusiteikimą. 
Jis nevengė bendrauti su įvai
rių pasaulėžiūrų žmonėmis ir 
vieną kartą mane sutikęs pa
sakė:

—Mano sielai šiandien 
šventė! Ponas X padarė vie
ną žingsnį Dievo link!

—o— ,
Jo pamokslai, be literatūri

nio grožio, palikdavo klausy
tojų tarpe dar kažkokį nepa
prastą įspūdį, lyg versdavo 
žmogų tobulėti. Mano atmin
tyje iki šiol pasiliko du jo 
pamokslai, kurių temos buvo: 
Tikėjimas be gerų darbų — 
negyvas, ir Mielaširdingasis 
Samarietis.

Kiek teko stebėti jo gyve
nimą, jis buvo tas evangeliš- 
kas Mielaširdingasis Sama
rietis, kuris pro nelaimėn pa
tekusį žmogų praeiti negalė
jo, jam nepadėjus. Savo veik
me jis griežtai prisilaikė dės
nio: tikėjimas be gerų darbų 
— negyvas.

—o—
Jo piniginės įplaukos buvo 

pagal tai, kad jis buvo uni
versiteto profesorius, kanau-

ALT pirmininkas ir sekre
torius rugp. 12 d. įteikė vy
riausybei reikšmingą memo
randumą adresuotą Valsty
bės Sekretoriui Dean Ache
son, kurio vertimą čia patie
kiame:

“Vakarų Europą ir Jungti
nes Valstybes pasiekia aliar
muojančios žinios apie pla
ningą ir sistemingą naikini
mą etniškų tautų, kurios Va
karų Alijantų skaudžių poli
tikų pasėkoje pateko rusų 
okupacijon. Gaunasi aiški iš
vada, kad lietuviai, — kurie 
proporcionaliai bene daugiau
siai priešinasi sovietinei prie
spaudai tiek tėvynėje, tiek ir 
tremtyje Sibire — yra rusiš
kojo okupanto beatodairiškai 
naikinami.

Ligi šiol, nežiūrint okupan
to nuolatinių pasigyrimų, da
romų nuo 1949 m. sausio mė
nesio, kad “lietuvių buržua
ziniai - nacionalistinis pagrin 
das yra likviduotas,” rusai į- 
vykdė septynias stambesnes 
genocido “operacijas” Lietu
voje, neskaitant politinių ka
linių deportavimo vidutiniš
kai tarp dvejų ir trijų tūks
tančių kas mėnuo. Šios “ope
racijos” įvyko šiais laikotar
piais: (1) 1941 m. birželio 
14-21; (2) 1945 m. rugpjūty; 
(3) 1946 m. vasario 16; (4)
1947 m. gruodžio 19; (5)
1948 m. gegužės 22; (6) 1949 
m. kovo 24-27, ir (7) 1949 m. 
biržely. Pati stambiausia ma
sinė “operacija” buvo atlikta 
1948 m. gegužės 22 d., kai per 
vieną dieną buvo ištremta 
daugiau kaip 100,000 lietuvių. 
Yra nustatyta, kad prade
dant 1948 m. moterys, vaikai 
ir kūdikiai sudaro didžiumą 
aukų. Atsargumo sumetimais 
daugumas vyrų miega ne na
mie.

Neapsakomi žiaurumai ly
dėjo kiekvieną šių MGD-MV- 
D “operacijų,” ir daugelis pa
skirų incident!^ yra cituoja^ 
mi liudytojų ' pranešimuose’ 
Be to, nuo 1948 m. gegužės 
mėn. rusai reikalauja, kad 
tremtiniai pasirašytų pareiš
kimą, jog jie “savanoriškai” 
persikelia į Rusiją ieškoti 
“saugesnio” gyvenimo, “lais
vo nuo banditų teroro.” Keli 
šimtai žmonių, kurie pasira
šė tokius pareiškimus, buvo 
apgyvendinti šeimomis tarp 
totorių ir t.t.' palyginti lais
vesnėse sąlygose. Atsisakan
tieji tokius pareiškimus pasi
rašyti, yra pavieniai išblaš
komi ir verčiami dirbti sun
kius darbus kasyklose ir miš
kuose. Asmenys, laikomi 
“pavojingiausiais,” yra siun
čiami į tam tikras ekstermi- 
nacijos stovyklas šiaurėje. 
Trim patikrintais atvejais, 
MVD kariai aplaistė stovyk
las kerosinu ir naktį jas pa
degė.

1945 - 1948 metų laikotar
py lietuviams buvo leidžia
ma maisto siuntiniais pagel
bėti savo artimuosius trem-

ninkas, bažnyčios kuratorius, 
žurnalistas, literatas; bet iš
laidos buvo lygiai tokios pat: 
visi jo pinigai ėjo neturtin
gų moksleivių stipendijoms 
ir vargingoms šeimoms šelp
ti. Daug jo stipendentų da
bar išsibarstę po platųjį pa
saulį, yra net Naujojoj Ze
landijoje. Daug kas visai net 
ir nežino, kas tas jo labda
rys. Faktas, kad kun. Tumui 
mirus, buvo rasta tik 1,000 
litų, ir tai jie buvo įdėti į 
banką studentų bendrabučio 
sąskaiton.

bet nieko neduoda. Žmonės šitą skirtumą mato ir per gele
žinę uždangą, palygina ir pasidaro išvadas. Marshallio pla
nas ne- tik nuteikė prieš komunizmą žmones, šiapus, bet 
veikia prieš bolševikus ir anapus uždangos.4

J. Jūragis'

Nebeatsimenu kokiame jo 
rašte, jau jam mirus, teko 
man skaityti kun. Tumo žo
džius :

—Beieškant laimės ki
tiems, radau laimę sau.

Rodos šie žodžiai pilniau
siai apibūdina to nepaprasto 
žmogaus — kunigo asmeny
bę ir visą jo gyvenimą. Tai 
yra trumpiausia, bet ir tiks
liausia jo autobiografija.

tyje. Tačiau 1948 m. rusai 
nustatė naują režimą, sugal
votą mirtingumui pagreitinti 
vergų darbo stovyklose: (a) 
vidaus tarifai maisto siunti
niams keliariopai padidinti; 
(b) siuntinių kiekis smarkiai 
sumažintas reikalaujant, kad 
siuntėjas pristatytų valdžiai 
po vieną centnerį grūdų už 
kiekvieną savo siunčiamą 
siuntinį; (c) pagreitintas 
priverstino kolektyvinimo 
tempas atėmė iš ūkininkų vi
sas jų taupmenis ir paversti 
elgetomis jie nebepajėgia gel
bėti savo artimųjų tremtyje.

Galutinė genocido priemo
nė reiškiasi paspartintu rusų 
ir azijatų kolonizavimu. Pir
miausia gyventojai buvo pa
šalinti iš Lietuvos ir Latvi
jos pajūrio. Vakarinėse Lie
tuvos sritys daugiausia nu
kentėjo 1948 m., gi pietinės 
ir rytinės pasienio sritys 
daugiausia nukentėjo 1948 - 
1949 m. šiuo metu lietuviai 
besudaro vos 30% mažumą 
Vilniaus ir Kauno miestuose. 
1948 m. “rinkimuose,” treč
dalį kandidatų (partijos na
rių ir “nepartinių” komunis
tų “bloko”) sudarė svetimša
liai rusai. Prieš pat balsavi
mus, iš ‘broliškų respublikų’ 
buvo prigabenta kariuome
nės dalinių nuo 15 ligi 30 ka
rių į kiekvieną kaimą. Nežiū
rint to, vos tarp 7 ir 10% lie
tuvių balsavo provincijos vie
tovėse. Rusai už tai atkeršijo 
didžiąja 1948 m. gegužės 22 
d. “operacija.” Po 1949 m. va
sario mėn. “Liaudies Teismų 
Rinkimų” sekė dvi kitos “o- 
peracijos” ir paspartinta ko- 
lektivizacija.

Žmonių nuotaikas skau
džiausiai veikia faktas, kad 
MGB1MVD naudoja Ameri
kos gamybos sunkvežimius ir 
geležinkelio vagonus tremti
niams pervežti. Rusai sąmo
ningai naudoja Amerikoje 
gamintas transporto priemo
nes tremtiniams deportuoti, 
kad numušus gyventojų nuo
taikas, sudarant įspūdį, jog 
kraštas buvo “išlaisvintas” 
Amerikai sutinkant.

Šių faktų akyvaizdoje mes 
prašome Jungtinių Valstybių 
Vyriausybę imtis neatidėlio
tinų veiksmų, kad išgelbėjus 
Pabaltijo tautas nuo visiško 
sunaikinimo. Neseniai pa
reikšta Amerikos iniciatyva 
reikalaujant, kad Žmogaus 
Teisių nuostatai taikos sutar
tyse su buvusio priešo kraš
tais būtų bent dalinai gerbia
mi, mus padrąsina. Tačiau 
būklė “neutraliuose” Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kraš
tuose yra nepalyginamai blo
gesnė, kaip Vengrijoje, Ru
munijoje ar Bulgarijoje. Šiai 
šaliai ir kitoms Vakarų vals
tybėms tylint, Sov. Sąjunga 
kasdien vykdo Rusų-Vokiečių 
agresijos sąmokslo nekaltų 
aukų baudimą.

Kaip iniciatorė ir pasirašy
toja pakto užkirsti genocido 
ir už jį bausti, Jungt. Valsty
bių vyriausybė prisiėmė prie
volę apsaugoti mažumas nuo 
sunaikinimo. Kaip nugalėtoja 
valstybė, ji turi teisę ir par
eigą reikalauti, kad 1939 m. 
rugp. ir rugs, mėnesių Rib- 
bentropo - Molotovo dalybų 
skriauda būtų atitaisyta.

Todėl, mes turime garbės 
Tamstos svarstymui patiek
ti:

1. Kad Jungt. Valstybių 
vyriausybė oficialiai ir viešai 
pasmerktų Rusijos užsimotą 
Pabaltijo tautų naikinimą, 
lygiai taip, kaip ši vyriausy
bė jau yra pasmerkusi reli
ginį persekiojimą ir žmogaus 
teisių pažeidimą buvusio prie
šo šalyse;

2. Kad Amerikos delegaci
ja Jungtinių Tautų generali
nei Asamblėjai, kuri susi
rinks kitą mėnesį, būtų in
struktuota padaryti siūlymą 
tarptautinėj plotmėj ištirti 
kaltinimus apie rusų vykdo
mą genocidą ne rusiškose ša
lyse, iš kurių Ribbentropo - 
Molotovo dalybos prievarta

Saaro atstovai 
Strasburae

Rugsėjo 3 d. Saaro krašto 
krikščionių ir socialdemokra
tų atstovai J. Hoffmann ir 
R. Kirn padarė Europos klu
be priėmimą Europos suva
žiavimo dalyviams. Į priėmi
mą gavo pakvietimą ir lietu
vių delegatai K. Krivickas ir 
B. Paramskas. Mūsų atsto
vai ta proga arčiau susipaži
no su Saaro tstovais ir jų šių 
dienų rūpesčiais. Ponas Hoff
mann ir ponas Kirn padarė 
priėmimo dalyviams atatin
kamą pranešimą, dėstė su ne
paprasta energija ir meile 
savo padėtį ir norą, kad Eu
ropos Taryba nepamirštų ir 
jų reikalų. Dalykui sustiprin
ti jie dalino trimis kalbomis 
(prancūzų, anglų ir vokiečių) 
tam reikalui Saaro valdžios 
paruoštą memorandumą.

Kaip žinome Saaras, kuris 
buvo Hitlerio jėga įjungtas į 
Vokietiją, amerikiečių išlais
vintas ir perduotas prancūzų 
karinei valdžiai, visai lais
vais rinkimais alijantų kont
rolėje jau keletą kartų paro
dė noro gyventi laisvai su 
atatinkama Prancūzijos glo
ba. Taip Saaras parodė norą 
galutinai nusisukti nuo jo 
laukiančios Vokietijos, suda
rė koalicinę valdžią iš penkių 
ministerijų, su ministeriu pir
mininku priešakyje ir vals
tybės sekretorium vidaus rei
kalams, ir palaiko glaudžius 
ryšius su prancūzais. Saaro 
dabar santykiai su Prancūzi
ja yra maždaug tokie pat, 
kaip ir Luksemburgo su Bel
gija. Savo didumu jis irgi pri
mena Luksemburgą: apima 
2,567 kvadratinius kilomet
rus. Gyventojų skaičiumi jis 
yra labai tirštai apgyventas, 
viso turi 926,000 gyventojų, 
kas toli prašoka jų kaimyną 
Luksmeburgą, turintį tik 
trečdalį to skaičiaus gyven
tojų. Tačiau Saaras turi pui
kią geležies ir plieno indus
triją ir anglies kasyklas. 
Pramonė nuo karo pasekmių 
pamažu atsigauna, kraštas, 
kuris karo metu nustojo apie 
76,000 įvairių pastatų (tame 
skaičiuje daug mokyklų, ligo
ninių, fabrikų, gyvenamųjų 
namų ir bažnyčių, vėl darbš
čių saariečių atstatomas ir iš 
lengvo eina prie normalių gy
venimo sąlygų. Tokiose aplin
kybėse auga noras garantuo
ti savo ateitį ir valdžia bei 
visuomenė stengiasi įsijungti 
į Europos besivienijančių 
tautų skaičių. Entiraiazmas 
tam yra didelis, tačiąu atei
tis dar daug kuo priklauso 
nuo didžiųjų tautų galutino 
žodžio.

K. J.

BANDITU KARALIUS
Sicilijos sala, Italijoje, iš 

senų laikų yra garsi savo 
banditais. Jų netrūksta ir da
bar. Dabartinis banditų va
das Salvatore Giuliavo griež
tai atsisakė klausyti valdžios 
įsakymų ir pasislėpė Palermo 
kalnuose. Tenai jis organi
zuoja savo šalininkus ir žada 
paskelbti Sicilijos salą nepri
klausomą nuo Italijos val- 
dižos.

Vėliausios žinios praneša, 
jog Giuliano jo “kare” prieš 
Italijos vyriausybę uoliai re
mia Sicilijos nacionalistai.
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išplėšė jų suverenumą ir sa
vivaldą; ir

3. Kad Valstybės Departa
mentas patyrinėtų galimybę 
panaudoti užsienių reikalų 
ministrų tarybą ir Jungtinių 
Tautų organizaciją, kad kuo- 
greičiau atstačius Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos suvereni
tetus remiantis Atlanto Čar- 
terio ir Jungtinių Tautų Čar- 
terio dėsniais.

Su pagarba,
Leonardas šimutis, 

pirmininkas 
Dr. Pijus Grigaitis, 
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IS visur
—Lietuvių kolonija Romo

je labai sumažėjo, nes jos na
riai išemigravo į užjūrius. 
Emigruoja iš Italijos net lie
tuviai ne šitf karo pabėgėliai. 
Daugiausia emigruoja į USA.

—Lietuvių Kolegija Romo
je, kurios fundatorius yra 
prel. A. Briška iš Chioagos, 
galutinai susitvarkė nuosa- 
vuose rūmuose ir gražiai vei
kia. Romoje baigę aukštuo
sius mokslus lietuviai kuni
gai dažniausia išvyksta į už
jūrius, kur didesnės lietuvių 
bendruomenės yra, dažniau
sia į USA.

—Mūsų Char, d’affer prie 
Šv. Sosto St. Lozoraitis, jr. 
susižiedavo su Egle Klimai- 
te, buvusio Lietuvos pasiun
tinio Paryžiuje, dabar Sibiro 
tremtinio P. Klimo dukterim.

—Kanados lietuviai skau
tai pradėjo leisti skautų žur
naliuką — “Skautas.” Lei
džia “Rūtos” leidykla, Rod
ney, Ont., Kanadoje. Atsako
masis redaktorius VI. Šarū
nas.

—Innsbrucko (Austrijoje) 
lietuviai studentai, susibūrę 
j “Lithuania” draugiją, išlei
do rotatorium spausdintą 
apžvalgą. Daug gražios me
džiagos iš lietuvių studentų 
veiklos.

—Lietuvių tremtinių kope- 
ratyvas “Gintaras” Memmin- 
gene (Vokietijoje) likviduo
jamas.

—Muensterio (Vokietijoje) 
pereinamoje stovykloje, per 
kurią eina ir daug lietuvių, 
skundžiamasi tvarkos trūku
mu ir maisto prastumu.

—Pranas Juodviršis Goe- 
tingeno universitete įsigijo 
medicinos daktaro laipsnį. 
Dizertaciją rašė apie odos li
gas.

—Kemptene (Vokietijoje) 
lietuviai leido biuletenį — 
Alguvos Baro Dienos Naujie
nos. Jų išėjo jau paskutinis 
numeris. Kempteno lietuviai 
kapuose pritaisė marmorinę 
lentą su ten palaidotų lietu
vių pavardėmis.

—Poetas kan. M. Vaitkus 
kapelionauja seserų pranciš
konių ligoninėje Vokietijoje.

—Prancūzų karinė valdžia 
įsakė visus tremtinius, esan
čius prancūzų zonoje, gyve
nusius privačiai, suvaryti į 
lagerius. Daug dar ten esan-

čių lietuvių paklius į dar di
desnį skurdą.

—Prancūzų karinė valdžia 
Vokietijoje leido vokiečių po
licijai suimti DP, jeigu jie 
nusikalsta, bet apie suėmimą 
turi būti smulkiai painfor
muota prancūzų karo polici
ja.

Freiburgo (prancūzų zo
noje) lietuviai nusiskundžia 
IRO įstaigoje tvarkos stoka: 
pražūsta besirengiančių emi
gruoti dokumentai ir foto
grafijos.

—Widnes (Anglijoje) įvy
ko lietuviu kongresas, į kurį 
suvažiavo apie 250 lietuvių. 
Čia yra ir lietuviška mokyk
la.

—L. Kalinauskas, Londo
no lietuvis, baigė Notting
ham universitete ekonomi
nius mokslus.

—Didžiosios Britanijos lie
tuviai rengia ateinančiais 
metais ekskursiją į Romą ir 
į Liurdą.

—Anglijos lietuviai vis 
daugiau įeina į biznio sritis. 
Jau yra ir rimtai prasigyve
nusių.

—Manchesterio lietuviai 
surengė Tautos šventės mi
nėjimą su dailės dirbinių pa
roda, į kurį susirinko gero
kai žmonių.

—Londono lietuviai Tautos 
šventę minėjo rugsėjo 11 d. 
Westminster Cathedral Hall, 
kur susirinko daug lietuvių.

—Bradford (Anglijoje) lie
tuviai gerai veikia, surengė 
Tautos šventės minėjimą, į 
kurį sutraukė daug lietuvių 
iš apylinkių. Turi stiprią 
sportininkų grupę.

— Londono lietuviai iškil
mingai pagerbė jubiliejatą 
vysk. P. Bučį. Dalyvavo min. 
B. K. Balutis ir daug lietu
viškosios visuomenės.

—Anglų kalbos kursai 
Brooklyn, N. Y. lietuviams 
rengiami Apreiškimo parapi
jos ir Maspetho parapijos 
klebonų.

—Lietuvoje steigiamų kol
chozų vardai beveik visi yra 
rusiški: Lenino kelias, Stali
no kelias, Balrevkas, Puški
nas ir t.t.

—Iš Lietuvos gauna Ame
rikos lietuviai daug telegra
mų, kuriomis prašoma vais
tų. Charakteringa, kad to
kias telegramas rašyti ska
tina patys rusai.

: ŠIS MARGAS PASAULIS į
t Rašo GINTRŪNAS t

GAIGALAS EINA 
GRYBAUTI

Pro langą žiūrėdamas, Ta
das Gaigalas stebėjo žmones, 
benešančius namo grybų pin
tines.

Storu balsu jisai pranešė 
savo žmonai:

—Marcele, rytoj eisiu gry
bauti. Visi parsineša kelmu
čių, o aš sėdžiu čia, kaip kel
mas. Jų galėsiva valgyti nors 
Kalėdų metu.

—Tik trezbas sugrįžk, — 
atšovė jo žmona. —Pernai ta
ve parvilko namo.

Raustant rytams, Gaigalų 
virtuvėje kilo didelis triukš
mas. Tai Tadas Gaigalas ruo
šėsi grybauti. Trinksėjo įvai
rios durys, nes jis ieškojo 
peilio ir pintinės. Paskui lėkš
telės tarškėjo, nes reikėjo 
kas nors užkąsti.

Išgėręs kavos, ir atsikran- 
kštėdamas porą sykių, Gai
galas užžiebė pypkę ir išėjo 
pro duris į tolimą giraitę.

Didelė tyla užviešpatavo 
Gaigalo namuose ir gatvėje. 
Jo žmona tyliai dėkojo Die
vui, kad dabar ramybėje ga
lės dar valandėlę miegoti.

Gaigalas turėjo aštrų peilį, 
bet jo žvilgsnis toli gražu ne
buvo aštrus. Norėdamas grei
čiau pripildyti pintinę gry

bais, jisai piovė ir rinko visa, 
kas turėjo kotą. Laikui bė
gant, pintinėje atsirado ūmė
džių, baravykų, kelmučių, 
viensėdžių ir keistų grybų, 
raudonų ir baltų, kurių geru
mu net patsai jis abejojo.

Vienok Tadas teisinosi:
—Marcelė grybus pažįsta, 

tegul ji rūpinasi, ar jie svei
ki, ar ne.

Buvo jau vidudienis, kai 
Gaigalas, švilpaudamas, grį
žo namo. Linksmai nusitei
kęs, jisai padėjo grybų pinti
nę ant stalo ir tarė:

—Na, Marcele, širdele, da
bar prie darbo. Perėjau net 
tris girias, sušilęs rinkau 
grybus, o dabar dėk juos į 
bonkas. Vadinas, Kalėdose 
gardžių grybų valgysiya.

Marcelė, pažiūrėjus į gry
bus, aštriu balsu suriko:

—Vai, prarūgėli! Čia pusė 
šungrybių, o kita pusė sukir
mijusių. Imk juos ir valgyk!

Ir grybų pintine ji pasvei
kino Gaigalą į pakaušį.

Gaigalas be žodžio išėjo 
kieman, išsitraukė pypkę, ir 
rūkydamas murmėjo:

—Taip atlygina pusaulis 
už visus gerus darbus ir pa
stangas — nedėkingumu, šie
met, turbūt, be grybų pralei- 
siva Kalėdas...

REPORTAŽAS IŠ VOKIETIJOS 
______________ /

Rašo A. VYTENIS

Vokietijos Katalikų Diena. Anglekasių šachtose. Po
piežius kalba vokiškai. Palaiminimas per radiją. Sukilimas 
Jugoslavijoje. Graikų sukilėliai Bulgarijoje. “Taikos 
šventė” ir liaudies policininkai. Į užkaltus vagonus. Dres- 
deno subombardavimas — anglų ir amerikonų nusikalti
mas, sako rusai. Akių dūmimas Leipcige. Dresdeno bur
mistras. Milicija ir šernai. Jugoslavijos Titleris.

Rugsėjo 1 d. Bochume, di
džiulėje, išpuoštoje Bochumo 
Sąjungos salėje, 50,000 žmo
nių miniai dalyvaujant ir var
pams skambinant, buvo ati
daryta 73-ji Katalikų Diena 
Vokietijoje. Atidarymo iškil
mėse, kaip garbės svečiai, da
lyvavo: Koelno arkiv.-kardi- 
nolas Frings, Šv. Sosto vizi
tatorius — vysk. Muench, 
Paderbomo arkiv. Jager, 
Westfalijos evangelikų vice- 
pirmin. Lucking ir daug ci
vilinių aukštų svečių. Ber
lyną atstovavo lygiai 100 de
legatų, kurie visi atvyko su 
paruoštais referatais. Po ati
darymo ir gausių sveikinimų 
Tėvas Jėzuitas prof. Hirsch- 
mann laikė paskaitą “Bažny
čia tautoje,” Dr. Shurbert 
kalbėto tema — “Mūsų tiks
lai ir soicalinė taika.” Dr. 
Kogon — “Krikščionys ir 
Europa.”

Tą pačią dieną vakare, 
daugelis aukštų svečių pada
rė kelionę į anglies kasyk
lų šachtas, šioje darbininkų 
lankymo kelionėje dalyvavo 
ir šv. Sosto vizitatorius — 
vysk. Muench.

Antroje Katalikų Dienoje 
kardinolas Frings laikė iškil
mingas * pamaldas. Mišioms 
giedojo sudarytas mišrus 
choras iš 6,000 giedotojų. 
Pamaldų klausėsi 40,000 mi
nia. Bochumo sąjungos salė 
išpuošta gėlėmis, šventais 
paveikslais ir bažnytinėmis, 
bei Vatikano vėliavomis at
rodę lyg milžiniška katedra.

'Į'rečioje Katalikų Dienoje, 
rugsėjo 4 d., sekmad. aukš
čiausio nuotaikų pakilimo 
pasiekė šv. Tėvo Pijaus XII 
pasakyta per radiją kalba 
vokiškai, specialiai tai dienai 
pritaikyta, kurios klausėsi 
Bochume, bendrai susirinku
sieji aikštėse ir darbininkų 
cechuose per 500,000 žmonių. 
Šv. Tėvas Pijus XII pradžio
je savo kalbos prisiminė 
1927 m. Katalikų Dieną Vo
kietijoje, kada Jis pats dar 
kaip Šv, Tėvo Nuncijus Vo
kietijoje buvo ir kada Jam 
praleistos Vokietijoje dienos 
padarė geriausį įspūdį. Jie iš
reiškė savo viltis, kad tuome
tinė tikėjimo dvasia, kuri 
viešpatavo Vokietijoje, šian
dieną suruoštoje Katalikų 
Dienoje, visu savo didumu 
vėl atsinaujins.

Savo kalboje Pijus XII pa
brėžė tris Bažnyčios rams
čius — Tiesą, Teisingumą ir 
krikščioniškąją meilę, dėl ku
rių įgyvendinimo ir išplėti
mo darbo žmonių masėse 
Bažnyčia visada savo pasta- 
gas rodė. Šv. Tėvas savo kal
boje griežtai pasmerkė mark
sistinius mokslus, kaip nesu
derinamus su žmonijos pa
skirties, tikėjimo ir šeimos 
principais.

Paraginęs išsaugoti krikš
čionišką šeimą ir visose vie 
šojo gyvenimo srityse i šiai 
kyti vieningumą, šv. Tėvas 
Pijus XII suteikė visiem' 
Katalikų Dienos dalyviams 
palaiminimą.

—o—
Bulgarijos komunistu va] 

džia pranešė UN įstaigai 
kad ji į Bulgariją perbėgu 
sius Graikijos kovojusius 
komunistus — viso 863 as
menis yra areštavusi ir į 
krašto gilumą pasiuntusi. Su 
į Albaniją atbėgusiais komu
nistais pasielgta taip pat, tik 
ten tiesioginiai pasisako, kad 
juos nuginklavo ir uždarė į 
koncentracijos stovyklą. Čia 
turima omenyje tuos Graiki
jos sukilėlius, kurie pralai
mėję Grammos kautynes ieš
kojo prieglobsčio pas savo 

“draugus” Bulgarijoje ir Al
banijoje.

Taigi graikų sukilėliai-ko- 
munistai.tiek metų kovoję už 
Staliną, sovietų remiami ir 
kurstomi, dabar iš Stalino 
savo atlyginimą gavo. Mau
ras savo darbą pabaigęs da
bar Stalinui nereikalingas.

—o—
Bolševikai prakišę Graiki

joje, dabar kursto sukilimą 
Jugoslavijoje. “Prieštaravi
mai tarp' kominformo ir Tito 
Jugoslavijoje bus pačioje Ju
goslavijoje sutvarkyti. Jugo
slavijos darbininkų masės 
suras jėgų, kad nusikratytų 
Tito - Rankovičiaus klikos” 
— rašo Maskvos “Pravda.” 
Toliau “Pravda” praneša, 
kad Jugoslavijos viduje or
ganizuojasi Titui priešinga 
komunistų partija. Tie komu
nistai esą turi “plačioje tėvy
nėje” pasitikėjimo ir visada 
galės savo veiksmuose pasi
tikėti parama, kurią drau
giškos komunistinės partijos 
jiems iš anksto užtikrina.

Tito kariuomenė ir viešoji 
policija, neskaitant slapto
sios, dabartiniu metu sudaro 
800,000 ginkluotų vyrų.

—o—
Dešimčiai metų nuo karo 

pradžios prisiminti bolševi
kai Rytų zonoje surengė “tai
kos šventę.” Milžiniškos eise
nos, ilgos kalbos ir “taikos” 
laužai užglušino alkanus ir 
nudriskusius Rytų zonos vo
kiečius. Bolševikai įsismagi
nę ir pagauti nuotaikų sugal
vojo atidaryti geležinę už
dangą į amerikonų ir anglų 
zonas, kad duoti progos šių 
zonų gyventojams atsilanky
ti “taikos šventėje.” Bet mi
nios Rytų zonos gyventojų 
tai p'ajutusios puolė prie ati
daryto rubežiaus, kad patek
tų į Vakarų zonas. Susigrie
busi “liaudies” milicija tas 
minias ties Goettingenu iš 
kulkosvaidžių apšaudė ir su
grąžino atgal. Ties Luebeku 
du “liaudies” milicininkai 
persirengę civiliais laimingai 
perėjo į Vakarų pusę. Jiedu 
vakariečių policijos sulaiky
ti, pasisakė, kad ir jie norį 
Vakaruose pasisvečiuoti, ne- 
prošalį ir į kiną, esą, būtų 
nueiti. Kad jiedu galėtų tų 
malonumų patirti, vakariečių 
policija juos abu į Vakarų 
zoną laisvai praleido. Vokie
čių laikraštis “Die Welt” ra

šo, kad ta “taikos” proga pa
sinaudodami 42,000 Rytų zo
nos gyventojų perėjo į vaka
rus. Vakarų zonos pusėje vi
su parubežiu buvo apgultos 
krautuvės pirkėjų iš Rytų 
zonos. Daugelis krautuvių 
iki paskutinio daiktelio vis
ką išpardavė. Vargiai tik ar 
iš Vakarų zonos kas išdrįso 
tos bolševikiškos “taikos” ei
ti žiūrėti.

—o—
Komunistų spauda Berly

ne pasigyrė, kad rusai panai
kino koncentracijos lagerį 
Fuenfeičhen prie Neubran- 
derburgo. Tačiau vokiečių 
spauda praneša, kad to lage
rio areštuotieji buvo patal
pinti j užkaltus vagonus ir 
nežinoma kryptimi išsiųsti.

•. —o—
Pragos fisharmoninio or

kestro dirigentas Rafaelis 
Kubelik ir jo sūnus po kon
certinių gastrolių Vakaruose, 
pareiškė, kad jie daugiau ir 
nemano grįžti į komunistišką 
Čekoslovakiją.

—o—
Bolševikiškai suruošta mu

gė Leipcige tarnauja, kaip 
propagandos priemonė ir kir- 
širiimas prieš Vakarus. Ne 
mugės eksponatai žiūrovo 
dėmesį mugėje atkreipia, bet 
nepaprasta komunistinė pro
paganda. Gelžkelių stotis tie
siog perkrauta raudonomis 
vėliavomis. Tik iš stoties iš
ėjus, aikštėje akysna krenta 
išbudavotas žemės rutulys, 
ant kurio stovi du jaunuoliai 
ir su raudonomis vėliavomis 
mosuoja. Iki mugės atidary
mo Leipcigas niekuo nesisky
rė nuo kitų rytų zonos ba
daujančių sryčių. Jau nuo 22 
dienos liepos ten pagal kor
teles vietoj 100 gr. mėsos 
žmonės gauna dvi silkes. Bet 
nuo rugsėjo 1 d., kada mugė 
buvo atidaryta, krautuvėse 
atsirado jautienos, veršienos 
ir net kiaulienos mėsos. Aikš
tėse orkestrai groja-'klasiš
kus kūrinius ir linksmina pu
bliką.

Bolševikai iš paskutiniųjų 
nori parodyti užsieniečiams 

— mugės lankytojams ko
munizmo “pažangą.” Todėl 
dabar Leipcigas yra svetin
gas. Parodos lankytojai pa
tiria net dosnumo. Štai į die
ną jie gali pirkti 50 gr. rie
balų, 100 gr. mėsos, 250 gr. 
duonos, 250 gr. pyrago, net 
cukraus ir marmelado. Pie
tus galima taip pat užsisaky
ti, kainos svyruoja tarp 10 ir 
35 DM. Tačiau su savo 120- 
200 DM mėnesine alga nie
kas ten nedrįsta užeiti. Bet 
tas ne tiek juk ir svarbu. 
Daug daugiau priduodama 
reikšmės propagandai.

Filmo j e, kuri yra mugės 
centras demonstruojama lan
kytojams bolševikų pastaty
mas “Susitikimas prie El

Brangioje Lietuvoje: Kauno Valstybinis Teatras, kuriame bolševikai suvai
dino Lietuvos prijungimo prie Rusijos komediją 1940 metais.

bės.” Čia išsiskiria dvi figū-
ros — visiškas išsigimėlis, 
didelis melagis, karo troškė- 
jas ir didžiausias vokiečių 
priešas — tai amerikonas. 
Antrasis gi didelis džentel
menas, užjaučiąs sunkiai dir
bančią vokiečių tautą ir vi
sada patarnaująs ir paslau
gus tai filmos herojus — ru
sas Kuzmin.

Mugėje po žiaurių Dresde
no bombardavimo vaizdu pa
dėtas parašas — “Tai buvo 
anglų ir amerikonų bombos, 
kurios nušlavė menišką 
Dresdeno miestą ir 30,000 jo 
gyvybių 1945 m. vasario 28 
dieną, nors ir be to jau karo 
rezultatai buvo išspręsti.”

—o—
Bolševikų pastatytas Dres 

deno burmistras atsišaukime 
į gyventojus ragina nurodyti 
visus Vakarų valstybių 
“agentus,” kurie kelia gyven
tojų tarpe neapykantą ir kir
šina žmoniją!

—o—
Bolševikų “liaudies” mili

cija kovoja su laukinėmis 
kiaulėmis. . Kaip Meklenbur
go magistratas praneša, pu
sę šiometinio javų derliaus 
Meklenburgo provincijoj su
naikino šernai. Apskaičiuo
jama, kad apie 8,000 šernų 
dabar grąso sunaikinti šak
niavaisius. Pereitą metą su
darytos penkios medžiokli
nės komandos negalėjo at
siekti jokių rezultatų, nes ru
sų karinė valdžia nedavė nei 
medžiokliniams šautuvams 
leidimų, nei šaudmenų, šie
met iš 30 “liaudies” milici
ninkų sudaryta medžioklės 
komanda jau kuris laikas, 
kaip medžioja, bet iki šiol dar 
nei vieno šerno nenušovė.

—o—
Maskvos “Pravda” išgalvo- 

jo.Titui naują vardą. Tito da
bar vadinamas — Titler. 
Mat, taip iškraipius pavadi
nimą, greičiau bus galima sa
vo buvusį “draugą” sukomp
romituoti. Titler skamba pa
našiai kaip Hitler.

—New York Central gelž
kelių kompanija, kuri rugsė
jo 6 dieną į savo dirbtuves 
susigrąžino 2,600 darbininkų, 
spalių 3 dieną žada priimti 
atgal į darbą dar 2,400 dar
bininkų.

—Missousi Pacific gelžke- 
lio linijoje streikuoja 5,200 
gelžkelio tarnautojų. Dėl to 
streiko darbo neteko virš 20 
tūkstančių gelžkelio darbinin 
kų.

—Jungtinės Valstybės yra 
nusistačiusios Kiniją palikti 
jos pačios likimui, t. y. ko
munistams. Anglai iir pran
cūzai, pasitarę, nusprendė tą 
Amerikos nusistatymą pa
remti.

Dėmesio organizuo- 
tai veiklai!

Ką planuosime suvažiavime?
Stasys Pieža, ALRKF pir

mininkas, skelbia, kad spalių 
6 d., Philadelphia, Pa., įvyks 
Federacijos Tarybos suva
žiavimas. Iš paduotos darbo
tvarkės matome, kad suva
žiavimas bus svarbus ir kad 
jame dalyvaus kun. Petras 
Patlaba, kuris yra pakvies
tas darbuotis prie ALRKF 
centro, kaipo katalikiškojo 
veikimo direktorius. Netenka 
abejoti, kad suvažaivimui 
bus patiekti planai, kaip pra
plėsti ir pagyvinti lietuvių 
katalikų veikimą Amerikoje.

KiekvienasCplatesnis ir sis- 
tematingesnis veikimas, kaip 
visiems yra gerai žinoma, yra 
surištas su išlaidomis. Todėl, 
turėdami tai galvoje, atkreip
kime rimtesnio dėmesio į da
bar vedamą Lietuvių Katali
kų Akcijos Fondo vajų, ku
rio priešakyje stovi to fondo 
pirmininkas prel. Jonas Bal- 
kūnas.

Tikrai būtų gera ir naudin
ga, jei dar prieš Federacijos 
Tarybos suvažiavimą pinigų 
krūva į Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondą suplauktų. Ta
da suvažiavime drąsiau būtų 
galima planuoti ateities dar
bai. Todėl, kurios draugijos 
ar paskiri asmens savo dalies 
LRKF dar neatidavė, pasiųs
kite ją fondo iždininkui kun. 
Ig. Albavičiui, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero 50, III.

Nė kiek neabejojama, kad 
kiekvienam sąmoningam lie
tuviui katalikui yra puikiai 
žinomas šiandieninės parei
gos ir visi didieji mūsų užda
viniai. Nė vienas padorus 
žmogus šiandien negali ra
miai žiūrėti į visą tai, kas 
aplink jį vyksta. Jis negali 
nebūti. dalyvis tos kovos, ku
ri reikalinga yra vesti su vis
ką naikinančiu komunizmu: 
naikinančiu, religiją, naiki
nančiu tautas, naikinančiu 
patį žmogų.

Jei šiandien mes nedirbsi
me ir nekovosime, rytoj žū
sime. Kadangi žūti nenorime, 
todėl aukokimės ir visi ryž
tingai bei vieningai darbuoki
mės.

ALRKF Sekretoriatas

Kopenhaga, Danija
"Iš tarptautinės tremtinių sto

vyklos ginkluotos danų policijos 
apsaugoti rusai iššvilpti lauk,” 
taip rašo Kopenhagos dienraštis.

Jau kelintas kartas iš rusų 
ruselis pavarde Kasjin, kuris yra 
lydimas stipriai ginklotos poros 
ambasados, esančios Kopenha
goje, į tremtinių stovyklą Prags 
Boulevard, Amager, atsilanko 
dešimčių vyrų, policijos ir nors 
kad būtų sušaukti visi stovyklos 
gyventojai, kuriems jis norįs pa
daryti pranešimą apie grįžimą į 
tėvynę. Stovyklos gyventojai to
kį “svečią” sutinka su didžiau
siu pasipiktinimu ir nei vienas į 
salę, kur turi būti daromas pra
nešimas, neina. Vienas kitas net 
rimtai išsigąsta, nes visur pilna 
automatiniais jankiais danų po
licijos. Stovykloje gyla didžiau
sios demonstracijos prieš tą ne
prašytą svečią ir jėi ne ginkluo
ta policija, nežinia kuo viskas 
būtų baigęsis. To apsilankymo 
metu dalyvavo ir laikraščių ko
respondentai, kurie visą tai 
smulkmeniškai aprašė pirmuose 
dienraščių puslapiuose.

Dienraštis “Kopenhans” pa
žymi, kad visos trys Pabaltijo 
valstybės turėjo Danijoje savo 
diplomatinius reprezentantus ir 
visą laiką egzistavo, kaip laisvi 
ir nepriklausomi kraštai. Šitoks 
rusų pasielgimas kelia tremtinių 
tarpe didžiausią nerimą, kada 
tremtiniai patys patyrę ant savo 
kailio rusiško komunizmo bai
sybes yra vėl raginami grįžti į 
“laisvą” tėvynę.

I. J.

—Bolivijoje revoliucija ne
pavyko. Sukilimo vadai lėk
tuvu pabėgo.
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Mums rašo iš 
iš tremties

—Grohne vienas vaikinas 
staiga atsisako važiuoti į 
Ameriką. Jis esąs pergalvo
jęs ir liksiąs Vokietijoje. Se
lektorius perpykęs, čiupęs 
nuo stalo dokumentus ir vai
kino akyse sudraskęs. Po jo 
eina prie selektoriaus kitas 
emigrantas tiubingeniškis J. 
P. Čiupt čiupt jo dokumentų 
nėra. Pasirodo, supykęs se
lektorius ne tuos dokumentus 
sudraskė, ir Vargšui P. teko 
pakliūti ne į lįįvą, bet vėl jį 
grąžino į Rast’atą, kad jam 
ten naujus dokumentus suda
rytų. Keletą savaičių to vyro 
emikracija susitrukdė.

—o—
—Dėmesio verta ir mūsų 

J. B., istorija. Rastate latviu
kas gydytojas pripažino, kad 
B. yra džiovininkas ir drau
giškai patarė nevažiuoti.

—Kam Tamstai važiuoti, 
ar gi bus geriau, jeigu tams
ta laive mirsi...
' Rezoliucija: atmestas. Grį
žo žmogus ir tikrai susirgo, 
net moters pradėjo šnekėti: 
Sakiau, ir veidas rodo, kad 
jis džiovininkas. Rengėsi 
žmogus beveik į kapus. Kai
mynai dar guodė:

—Nebijok ir nenusimink, 
fizinio darbo jau nedirbsi, bet 
dar pagysi.

Po mėnesio laiko priėjo 
žmogus prie plaučių specia
listo. Tas badė, barškino, 
švietė, fotografavo, pagaliau 
klausia:

—Kas ten per gydytojas 
buvo, kuris neatskiria džio
vos infiltrato nuo paprasto 
kataro?

—Vokiečių universitetą 
baigęs, pone daktare, pernai, 
tikras gydytojas, — pasiaiš
kina pacientas ir nedrąsiai 
paklausia: — Tai kaip kažin 
su mano plaučiais, ar dar 
duodate kokios vilties gyven
ti?

—Tamstos plaučiai tik tru
putį geresni už gerus, — nu
sišypsojo gydytojas, ir kai 
pacientas išėjo iš jo, jam ro
dėsi, kad ir dangus buvo 
šviesesnis. O dabar juokiasi 
iš sveikatų tikrinimo ir iš e- 
migracijos. J. B.

Rengiamasi BALFo 
seimui

BALFo seimas šiais metais 
įvyksta spalių 7 ir 8 dieno
mis, Hotel Benjamin Frank
lin, Chestnut ir 9th Sts., Phi
ladelphia, Pa.

Seimo parengiamoji komi
sija jau pradėjo paruošia
muosius darbus atstovams 
priimti ir bankietui suruoš
ti:

Į komisiją įeina sekantieji 
asmenys:

Kun. Valančiūnas — pirmin. 
Adv. Mankus — vice pirmin. 
Dr. Salys — vice pirmin. 
Volertas —- aękretorius 
Kemeklis — iždininkas.

Nariai: . l

Kun. čepukaįtis
Kun. Martusevičius 
p. Vainiūnienė 
Adv. čeladinas 
Kun. Raila
Kaniušis
Edmund Kanan 
švedas
Tribulas ' ~
Bachas ”
Kavaliauskas ’’
p. Kavaliauskienė 
Dzikas
Mingėla -W’
p. Antanaitienė %
Casimir Roman
Mariūnas -r.

Inž. A. Jurskis 
Saulius.

Teko patirti, kad BALFo 
skyriai uoliai ruošiasi sei
mui. Daugelyje11 vietų skyrių 
pirmininkai sušaukę susirin

kimus ir išsirinko atstovus į 
seimą.

Seime bus svarstomi labai 
svarbūs reikalai lietuvių vi
suomenei ir tremtiniams. Nu
matoma, kad visi skyriai at
siųs savo atstovus.

BALFo Administracija

Pasitarimas BALFo 
seimo reikalu

Rugs. 7 d. įvyko Philadel- 
phijoje, Šv. Andriejaus par. 
salėje, bendras seimui rengti 
komisijos pasitarimas.

Pasitarime dalyvavo BAL
Fo pirmin. kun. Dr. J. Kon
čius ir organizacijų atstovai. 
Pirmininkavo komisijos pir
mininkas kun. I. Valančiūnas.

Pasitarimas buvo labai gy
vas, matėsi didelis noras ir 
susirūpinimas padaryti viską, 
kad BALFo seimas kogeriau- 
siai pasisektų. Seimo proga 
yra numatyta surengti ban
ketą, kurio vedėju sutiko bū
ti adv. Mankus.

Kun. Dr. Končius ir kun. L 
Valančiūnas asmeniškai įtei
kė kvietimą dalyvauti seime 
BALFo garbės nariui kardi
nolui D. Dougherty, Phila- 
delphijos arkivyskupui.

Specialė delegacija išrink
ta įteikimui pakvietimų Phi- 
ladelphijos miesto may orui ir 
Pennsylvanijos gubernato
riui.

BALFo Centras

TAIP RAŠO TREMTINIAI 
Iš EUROPOS

Tremtiniai rašo iš Europos 
laiškus, kuriuose prašo išra
šyti jiems darbo ir buto ga
rantijas. štai vieno tremtinio 
žodžiai:

—Gelbėkite dar pasiliku
sius Europoje. Siųskite ko- 
greičiausia darbo ir buto ga
rantijas. Laikas per daug 
greitai slenka ir greit pasi
baigs DP bilius. Pasilikę lie
tuviai tiesia prašančias ran
kas per Atlantą ir šaukiasi 
pagelbos.

Kas dar nesudarėte garan
tijų, skubėkite. Reikalingus 
blankus ir informacijas pa
siųs jums BALFas.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand St.,
Brooklyn 11, N. Y.

TremtiniŲ šeima 
ieško kvietėjo

Bremene, Vokietijoje, yra 
sulaikyta nuo išvažiavimo į 
Ameriką lietuvio tremtinio 
šeima, nes kvietėjas atsisakė 
suteikti darbo ir buto garan
tiją. šeima susideda iš vyro 
41 metų, žmonos 40 m. ir 5 
vaikų — 17, 14, 12, 7 ir 5 me
tų. Vyriausias vaikas 17 m. 
yra aklas ir kvietėjas turi 
garantuoti už jį užstatu 
$1,000. Abu tėvai darbingi ir 
patyrę ūkininkai. Jei atsiras
tų geros širdies kvietėjas, ga
lįs šeimą atsikviesti, prašo
me neatidėliojant pranešti 
BALFui:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Atidedamas Liet. Ra
šytoja suvažiavimas

JAV Lietuvių Rašytojų Su
važiavimas, kuris buvo nu
matytas rugsėjo 24-25 dieno
mis Stony Brook, Long Is
land, atsiradus nenumaty
toms kliūtims, atidedamas 
vėlesniam laikui. Kita suva
žiavimo data bei vieta bus 
paskelbta vėliau.

Valdyba

AMERIKA

BALF PIRMININKAS KUN. DR. J. B. KONČIUS 
PROFESORIAUJA

Patyrus, kad BALFo pirmin. kun. Dr. J. B. Končius 
pradėjo profesoriauti Fordham universitete, New Yorke, 
BALFo administracijos tarnautojai sveikina savo pirmi
ninką naujose pareigose ir linki jam geriausio pasisekimo.

ATVYKO IŠ TREMTIES
Laivu General Black į New Orleans 

uostų atvyko šie lietuviai:

AMONAS Arturas, — Los Angeles. 
BANIONIS Povilas, Ona — Miss. 
BEITNERIS Morta, — Kansas. 
BRIEDIS Jurgis, Ona, — Miss.
DAMIJONAITIENĖ Antanina — 

Denver, Colorado.
GREBLIAUSKAS Donatas, — Calif.
GANIPRAUSKAS, Romualdas, Mag

dalena, — Mississippi.
GINTAUTAS, Romas, Irena — Mo. 

ILGUTIS Alfonsas, — Kansas.
KRIKŠČIŪNIENE Izabelė, — Cal.
KUPCIKAS, Albertas, Domininkas, 

Gražina, — Louisiana.
KRUPENAS, Anatolijus, Valerija, 

Anatolijus, — Louisiana.
LANDSBERGIENE, Janina, Giedrė,

— California.
LASAITE Janina, — Kansas.
MILAŠAUSKAS, Anna, Wilhelmina,

— Los Angeles.
NARUKYNAS Jonas, — Kansas.
PALIOKAS, Fridrichas, Marija, — 

Louisiana.
PERKŪNAS, Bronė, Jonas, — Mo.
PRELGAUSKAS, Kostas, Justina, 

Bronius, Viktorija, — Miss.
RAKAUSKAS, Juozas, Petronėlė, 

Anelė, Jonas, — Baltimore.
SINKEVIČIUS Julė, — Colorado. 
SUBONIS, Pranas, Koste, Jonas. 
ŠIMONIS, Vladas, Antanina, Jonas, 

Antanas, Živilė, — Los Angeles.
TAREILA Stasys, — Los Angeles. 
VISOCKIS, Algirdas, Zita, — S. C. 
Laivu General Eitinge j Bostonų at

vyko šie lietuviai tremtiniai:
Damijonaitė Marija, — Minn.
DUGMANAS, Zenonas, Lora, Rita, 

Zenonas, Virgilijus, — Cleveland.
GRIŠKEVIČIUS, Juozas, Ona, Te

resė, — New Britain.
GRUMBRYS Alfonsas, — Detroit.
JOCYS, Petras, Teklė, Gedeminas, 

Vytautas, — Pennsylvania.
JURKŠAS Martynas, — Conn.
FIRANTAS, Viktoras, Eugenija, Re

gina, — Chicago.
KABAšINSKAS Pranas, — N. Y.
KARPIUS Stasys, — Chicago. 
KAUNAS JonasK — Chicago. 
KELIUOTIS, Alfonsas, Elena, Ri

mas, Vida, Živilė, — Chicago.
KEPALAS, Algirdas, Aldona, Ka

zys, — Brooklyn.
KRIAUČIŪNAS Ignas. 
KUCIAUSKAS Marijona, — III. 
LASTAUSKIENE Valerija, — Pa. 
LINARTAS, Juozas, Marijona, Juo

zas, — Michigan.
LIUTKUS, Stasys, Ona, Antanas, 

Jonas, — Vermont.
' MASKOLIŪNAS, Aleksas, Melanija, 

Dalia, Rimvydą, — Chicago.
MYKOLAITIS, Vytautas, Anelė, — 

Philadelphia.
NEMICKAS, Bronius, Valerija, Bro

nius, Kęstutis, Jurgis, — Phila, Pa.
PALAIMA Vladas, — Chicago. 
RIMAS, Bronius, Anelė, — Conn. 
RUTKAUSKAS Albertas, — III. 
ŠILINGIENE Leokadija, — Ind. 
VITKUS Karolius, — N. Y.

Laivu General Muir i New Yorkų 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

, ABUSEVICIUS Boleslovas, — N. Y.

ANDRIUNAS, Jonas, Natalija, Re 
gina, — Deleware.

ARMONAS, Petras, Janina, Ramu
nė, — Rochester, N. Y.

BARBARSKIS, Jadvyga, Algirdas, 
—North Carolina.

BACANSKAS Kazys, — N. Y.
BALICKAITIS, Agnietė, Danutė,— 

Minnisota.
BALIONIS Balys, Tano, — Mich.
BALSEVIČIUS Veronika, — III.
BANENAS, Antanas, Amelija, — 

Philadelphia.
BARTKUS, Juozas, Jadvyga, Algis, 

Aloyzas, — Penna.
BUCMYS, Gediminas, Monika, — 

Philadelphia.
DITKUS Jonas, Chicago.
GAIDJURGIS Aleksas, — Phila, Pa. 
GAROLIS Algirdas, — Wis.
GRIŠKEVIČIUS Petras, — Md.
JANUŠAUSKAS, Kazys, Pranė, — 

Baltimore.
JANUŠKEVIČIUS, Juozas, Bronė, 

Pajauta, — New Jersey.
JUKNEVIČIUS, Antanas, Antosė,— 

Massachusetts.
KALINAUSKAS, Juozas, Zofija, Ro

mas, — Philadelphia.
KAMANTAUSKAS, Vaclovas, Bro

nė, — Philadelphia.
KIRVAITIS Jonas, — N. Y.
KOLIS Vytautas, — Wis.
KRIKšTOLAITIS, Eleonora, Algir

das, — Norwood, Mass.
KROLIS Vladas, — Hartford.
KUCIAUSKAS, Juozas, Liudvika, 

Jonas, Zigmas, Remigijus, Feliksas, 
Klemas, — Iowa.

MAČERNIS Julė, — New York.
MAČIULIS Kostantas, — N. Y.
MANEIKA Vladas, — Chicago, £ 
MAURUšAITIS Alekas, — Ohio. 
MICIULIS Pijus, — Indiana. 
MORKŪNIENE, Elena, Brigyta, — 

Worcester.
MOTIEKA Vladas.
MOTUZAS, Antanas, Aldona, — 

Chicago.
NATUKEVICIUS, Juozas, Pranė, 

Vytas, — Brooklyn.
PALCZYK Petras, — Waterbury.
PODERIS Stasys, — Mich.
PRAPUOLENIS, Stasys, Marija, 

Eduardas, Valda, — Wircester.
PRENSKAS, Ceslooovas, Juzefą, Ro

mas, — Chicago.
PUODŽIUKAITIS, Gediminas, Ge

nė, — Waterbury.
RAMONAS, Juozas, Bronė, Jadvy

ga, Juozas, Genė, Elena, Kęstutis, Vir
ginija, Vytautas, Roma, ■— Mass.

RUTKUS Stasys, — Baltimore.
SABANAS, Leopoldas, Algimantas,

— Chicago.
SAMOLIO, Iphigenie, Vadim, — Pa.
ŠAULYS, Vladas, Aleksandra, Zita,

— West Haven, Conn.
ŠILEIKA, Stasys, Liucija, — Conn.
ŠIMONIS Bronius, — Baltimore.
STAKE, Petras, Marija, Audronė, 

Dalia, — Louisiana.
STEPONAVIČIUS Grasilda, — Col.
VANAGAS Vytautas, — Detroit. 
VARIAKOJIS Milda, — Mass. 
VELYVIS, Kazys, Janina, Giedrė, 

EEdmundas, — Cleveland.
ZAJANČKAUSKAS, Kazys, Natali

ja, Irena, Ona, Teresė, — Wis.
ŽEMAITIS, Juozas, Vladė, Juozas,

Artėja Parodos ati
darymo diena

Paroda įvyksta kaip tik 
tuo metu, kada suvažiuos 
Amerikos lietuvių atstovai į 
Visuotinį Kongresą New 
Yorke. Kartu su tokiu vienin
gu balsu už Lietuvos laisvę 
kalbės tuo pačiu metu ir Lie
tuvos Dailės Paroda už lietu
vių kultūra, o per ją ir už 
Lietuvos teisę į nepriklauso
mybę. Reikia džiaugtis, kad 
taip sutelktai bus pirmą kar
tą pareikštos lietuvių jėgos ir 

i jų pasiryžimas dirbti, bū- 
I dėti ir reikalauti Lietuvai 
i priklausančių teisių.
| Didžioji Lietuvių Dailės 
Paroda yra didelis ir rimtas 

, bandymas atsišaukti Lietu
vai ir jos išsklaidytiems vai
kams į Amerikos lietuvių 
vienybę, į jų jautrią užuojau
tą lietuvių kultūrai, kurią 
raudonasis teroras išvijo iš 
gimtojo mūsų ar mūsų tėvų 

, krašto. Kaip daug kilnių ban- 
■ dymų išlaikė Amerikos lietu- 
|viai, taip jie išlaikys ir šį, 
kurs savo didumu ir savo 
ypatinga reikšme paliks gilų 
pėdsaką ateičiai.

Parodos Rengėjai

New Jersey nauja
kuriams

Gyvenimo aplinkybės taip 
susidėjo, jog nemažam skai
čiui lietuvių teko apsigyven
ti New Jersey valstijoje. Da
lis ištremtų iš Lietuvos, gy
vendami Vokietijoje, nepai
sant skurdo ir vargo, ėmėsi 
kultūrinio darbo choruose, 
balete, operoje, vaidyboje, 
spaudoje — bile tik Lietuvos 
vardą garsinti. Kiti rėmė mo
raliai ir medžaiginiai tuos 
darbus.

Dabar, kai dalis tremtinių 
atsidūrė naujakurių padėty
je, likosi išblaškyti ir jokie 
didesni grupiniai veiksmai 
nebeįmanomi. Neatsižvel
giant į tai, lietuviai pasilie
ka lietuviais: visur rūpinasi 
kelti lietuvišką kultūrą savo 
Lietuvos tėvynės gerovei, ne
atsižiūrint priemonių ir bū
dų.

Amerikos lietuviai yra su
siskirstę kolonijomis ir vei
kia pagal savo galimybes. 
Tarpe kitų veiksmų didelę 
svarbą užima kolonijose baž
nytiniai chorai, ne vien tik 
kas sekmadienį giedodami 
bažnyčiose, bet ir rengdami 
viešus koncertus, demonst
ruodami lietuvišką dainą, ku
ri yra suprantama visoms 
tautoms, nes muzikos garsai 
yra tarptautinė kalba. To vi
so akyvaizdoje parapijų cho
rai nori sustiprinti savo veik
lą, rengdami kolonijose jung
tinių chorų dainos iškilas.

Todėl kviečiu visus tuos 
naujakurius ir vietinius lietu
vius dėtis prie vietinių cho
rų, kad garsingiau ir iškil
mingiau galėtume lietuvišką 
dainą parodyti šioje padangė
je. Dar prieš Adventą turime

ANDRUšAITIS Alfonsas, — Ohio.
ASTAŠAUSKAS, Bronius, Juozas,— 

Baltimore.
BUGA, Simonas, Marija, Petras, 

Vytas, — Ohio.
DžIUNGULEVICIUS, Juozas, Ona, 

Paulius, — Illinois.
GEČAS, Olga, Danutė, — N. Y.
JOGA Pranas, — Pennsylvania.
KAMENTAVICIUS Vytautas.
KVECAS, Bronius, Elena, Eugeni

ja, — Brockton, Mass.
MAKAROVIENE Anelė, — N. Y.
LITVAITIS, Jonas, Lidija, Ona, Ja

nina, — Paterson.
MIECIEVICIUS, Vaclovas, Lidija, 

Dalia, Vaclovas, — Chicago.
NAUJALIS, Juozas, Marija, — III. 
NORGĖLA Antanas, — Vermont. 
POŠKA Kazys, — Philadelphia.
RADAVICIUS, Jadvyga, Edmundas, 

Adelė, — Chicago.
RAČKAUSKAS, Kazys, Uršulė, Al

bina, — N. Y.
RUBACKIS, Pauliną, Viktoras, Vik

toras, — Vermont.
ŠUOPYTE Stasė, — Conn. • 
UKSTINAITE Margareta, — N. Y. 
ULPA, Antanas, Gražiną, Joana, 

Irena, — Cambridge, Mass.
VAICEKAUSKAS, Kazy?, Stefaniją, 

Ramėjus, Vaidotas, —’Pennsylvania.
VINGILIS, Juozas, Marija, — IU. 

surengti koncertus jungtinių 
chorų sekančiose kolonijose: 
Elizabethe, Newarke, Pater
sone, Bayonnėj, Harrisone.

Naujakuriai visuose cho
ruose yra labai ir labai pagei
daujami, nes, įsijungdami į 
chorus, žymiai juos sustip
rinsite, tuo pačiu prisidėsite 
prie aktyvaus darbo ir veik
los. Tat iki malonaus pasi
matymo !

Su gilia pagarba,
Juozas Žilevičius, L. M.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame gerb. 

Omahos šv. Antano par. klebo
nui, kun. J. Jusevičiui, už suda
rymą sąlygų persikelti į Omahą, 
parūpinimą darbo ir buto ir už 
visokeriopą tėvišką rūpinimąsi 
įsikuriant. P. Broniui Mileriui, 
kuris parodė didelį nuoširdumą 
ir paramą įsikuriant naujam bu
te. Pp. Paruliams, kurie tik prieš 
mėnesį atvykę iš tremties, priė
mė į savo butą ir nuoširdžiai 
mus atjautė, bei padėjo. Taip pat 
nuoširdžią padėką reiškiame p. 
Marijai Žarauskienei ir jos šei
mai, už baldus, maistą ir rūbus.

Preikšaičio šeima

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam p. Nellei 
ir p. Jonui Gudeliams už jų nuo
širdžius laiškus, kurie giedrino 
mūsų pilkas tremties dienas, už 
buto ir darbo garantiją, už ilgą 
ir nuoširdžią globą, kurią jie tei
kia mums nuo pirmos iš laivo iš
lipimo dienos, geradariškai glo
bodami ir rūpindamiesi.

Dėkingi esam p. Sofijai And- 
rulevičienei, kuri mus šelpė ver
tingais maisto ir drabužių siun
tiniais ir už dovanas, kurias su
teikė čia atvykus.

AUGUST GUSTAS |
—: Bellaire Florist :— |

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y. 7
(68th St kampas) SHoreroad 8-9330 £
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų A

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat v 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Inc. A 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

I
 ALLIANCE NITE CLUB S

KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai X

Viena U puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke A

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI J

NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW Z

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą s, 
80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE X

<8th Street ir 1st Ave. kampas) ATel. Gramercy 7-9765

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

B
KLAUSYKITE 

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO VALANPU 

šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak 
Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w. _ 

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. g 

Tel. MArket 2-5360

iiimBiiiia

r_

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y, IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūriniu Ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklu, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

Bl
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Dilelį ačiū tariame p. Koroli- 
nai Puolienei už piniginę ir dra
bužių paramą.

Dėkojam ir p. Charles Kev- 
liui, p. šaltenienei ir p. Butri
mienei už drabužius vaikams.

Viktorija ir Leonardas
Šimkui

I E š K O
Ieškau Irenos Vikšaitės, trem

ty gyvenančios Hanau a M. Jei 
ji kur nors rastųsi, prašau rašy
ti šiuo adresu: Rimontas Špoke
vičius, P. M. G. Hostel, Broad
meadows, Melbourne Vic. Aust
ralia.

Skaitykit ir platinkite sa 
vaitraštį “Ameriką.”

X V
į Tel. DEW 5136 £
X . ’j Jos. Kavaliauskas * J *J Lalsniuotas J
X LIETUVIS GRABORIUS J X sg Penna ir New Jersey valstijose J X ■*j Nuliūdimo valandoje prašau M 

šauktis prie manes S 
| 1601 - 03 So. 2nd St. |
» * Philadelphia, Pa.
X *K S

□ ------ -----
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

E----------------------------------------------------0

I
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KORESPONDENCIJOS VIETOS ŽINIOSj
VISŲ LIETUVIŲ 

DĖMESIUI
PLUNKSNOS DARBI

NINKAMS

Paterson, N. J, Baltimore, Md

Šiuo tragišku Lietuvai mo- ( pas p. Kardokus, 58-64 
mentu, kiekvieno lietuvio —j Fresh Pond Rd., Maspeth, N.

Vietos tremtiniai rugsėjo 11 
d. surengė gražų 8-tos dienos 
rugsėjo minėjimą. Pamaldose 
tremtinių tam reikalui sudary
tas choras pagiedojo lietuviškų 
giesmių. 7 vai. vak. skoningai 
tautinėmis spalvomis, Vytauto 
Didžiojo paveikslu ir Vytimi pa
puoštoje salėje įvyko minėjimas 
su paskaita, dainomis ir dekla
macijomis. Dienai pritaikytą 
paskaitą skaitė A. Masionis. Kal
bėtojas, tarp kitko, pabrėžė da
bartinę mūsų tautos tragediją 
ir tuos uždavinius, kuriuos turi 
įvykdyti tiek seni, tiek nauji at
eiviai, norėdami išgelbėti mūsų 
tautą nuo visiško sunaikinimo 
tėvynėje ir nutautėjimo svetur. 
Ta proga buvo iškelti Amerikos 
lietuvių nuopelnai atstatant mū
sų nepriklausomybę padedant 
tremtiniams atvykti į šį kraštą 
ir globojant juos čia atvykusius.

Po paskaitos tremtinių choras, 
p. Justo, vietos vargonininko, 
vadovaujamas, padainavo kelias 
daineles, įterpiant gražias, pa- 
trijotiškas deklamacijas. Dekla
mavo: p. Baltutienė, T. Masio- 
nytė, Augulis ir A. Poškaitytė, 
kuri tą pačią dieną ką tik atvy
ko su savo motina iš Vokietijos.

Salė buvo pilnutėlė prisirin
kus vietos lietuvių ir visi minė
jimu buvo labai patenkinti.

Reikia pridurti, kad Paterso- 
nas pasižymi labai gražiu senų
jų vietos lietuvių ir tremtinių 
sugyvenimu. Naujai atvykę 
tremtiniai yra vietos lietuvių vi
sokiais būdais sušelpiami ir gel- 
bstimi ar darbo, ar buto ieškant 
ir pan.

—A. Poškaitienė su savo duk
ra Aušra apsistojo laikinai pas 
Zelionius Patersone.

Statoma “Dr. Vincas Kudirka”
Spalių 16 d. Baltimoreje bus 

vaidinama “Pirmasis Skambu
tis.” šį veikalą stato buv. Kau
no ir Vilniaus valstybinio dra
mos teatro aktorius p. Palubins
kas. Jei šį pastatymą baltimo- 
riečiai nuoširdžiai priims ir bus 
įvertinti vaidiną asmens ir įdė
tas jų darbas, tai p. Palubins
kas dar šiais metais žada pa
statyti ir “Dr. Vincą Kudirką.”

Šį scenos veikalą parašė poe
tas K. Inčiūra, o tremtyje jį at
kūrė ir scenai pritaikė aktorius 
p. Palubinskas.

Rekordinis skaičius mokinių
Baltimorės parapijinę mokyk

lą šiemet lanko 195 mokiniai, jų 
tarpe yra buvusių tremtinių 20 
mergaičių ir 19 berniukų, viso 
39 vaikai. Tai per dvidešimt me
tų klebonavimo kun. Dr. Mende- 
lio šioje parapijoje pirmieji me
tai tokie gausūs mokiniais, — 
pareiškė kun. Dr. Mendelis. Mo
kykloje mokytojauja seserys ka- 
zimierietės. Apie tremtinių vai
kus seselių nuomonė labai gera. 
Jos sako, kad jie drausmingi, 
darbštūs, labai gerai klauso pa
mokų ir linkę į mokslą. Jeigu 
jiems anglų kalba nedarytų 
kliūčių, tai dauguma jų galėtų 
lankyti aukštesnį skyrių, negu 
jie buvo Europoje.

Antanas Kalnelis

reikalai New Yorke 
ir apylinkėse

Rochester, N. Y,

Great Neck, N. Y.
Tautos šventės minėjimas

Rugsėjo 8 d. įvyko Tautos 
šventės minėjimas, kuris pavyko 
ypatingai gerai. Į. minėjimą su
sirinko daug vietos lietuvių ir 
visi ligi vieno Great Necko apy
linkėje gyvenantieji tremtiniai.

Susirinkimui vadovavo V. Cip
lijauskas. Minėjimas pradėtas 
sugiedojus Marija, Marija.

Turiningą paskaitą skaitė čia 
gyvenąs buv. “Kario” redakto
rius S. Urbonas. Vykusiai pa
puoštoje scenoje gražiai padek
lamavo patrijotiškų eilėraščių L. 
Ciplijauskaitė, L. Grigaitė, R. 
Jakaitė ir p. Miklaševičiūtė, ku
riai deklamuojant pianu akom
panavo p. Rimavičiūtė. V. Dau
girdas akordionu pagrojo pui
kias lietuviškas melodijas.

Visų dėmesio centre buvo 
naujai susitveręs Great Necko 
lietuvių choras, kurio sąstatą 
beveik išimtinai sudaro tremti
niai. Chorui puikiai vadovauja 
M. Čibas. Choras pirmame savo 
viešame pasirodyme padainavo 
visiškai gerai. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu, kurį sugie
dojo visa šventės dalyviai.

Minėjimą organizavo BALFo 
skyrius, kuris programai paruoš 
ti buvo išrinkęs specialią komi
siją iš S. Jakienės, I. Kazlaus
ko ir S. Urbono.

Po minėjimo įvyko eilinis 
BALFo skyriaus susirinkimas.

BALFo gegužinė
Rugsėjo 25 d. Kasmočiaus sa

lėje bus didelė ir puiki BALFo 
pegužinė, į kurią kviečiame vi
sus atsilankyti. Bus puiki prog
rama ir geras pasišokimas.

Gražiai paminėta Tautos šventė
Rugs. 11 d. Rochesterio lietu

viai iškilmingai minėjo Rugsėjo 
8 d. — Tautos šventės dieną. At
vykusių tremtinių rūpesčiu mi
nėjimas buvo gražiai suorgani
zuotas ir pirmą kartą čia buvo 
suruoštas tos šventės minėji
mas. Minėjimas prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis Šv. Jur
gio bažnyčioje, kurias laikė ir 
labai jautrų ir gražų pamokslą 
pasakė didelis tremtinių bičiulis 
parapijos klebonas kun. Bakšys.

Vakare parapijos salėje įvyko 
pats minėjimas, kurį ruošė ALT 
vietos skyrius. Programoje bu
vo ilgesnis Pr. Saladžiaus prane
šimas ir meninėje dalyje trem
tinių choras, paruoštas muz. Z. 
Nomeikos ir diriguojamas J. 
Adomaičio, padainavo keletą 
liaudies dainų. Patį minėjimą 
pravedė ALT valdybos vice pir
min. H. žemelis.

Į šį minėjimą buvo prisirinkę 
pilnutė salė žmonių. Pasakoja, 
kad dar tiek žmonių šioje salė
je niekad nebuvo prisirinkę. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu.

— e —

Praeitą penktadienį “Ame
rikos” patalpose įvyko Kata
likų Federacijos New Yorko 
apskrities seimelio sudarytos 
lietuvybei ugdyti komisijos 
posėdis, į kurį atsilankė žy
miausieji Amerikos lietuvių 
katalikų veikėjai ir daug iš 
tremties atvykusių svečių.

Katalikų Federacijos New 
Yorko apskrities pirmin. St. 
Lukas padarė išsamų prane
šimą apie apskrities veikimą 
ir nurodė, kad Federacijos 
viltis — naujai atvykę kata
likai, kurie turi tuojaus jung
tis į esamas čia katalikų or
ganizacijas ir įnešti į mūsų 
kūną naujo kraujo, nes senie
ji Amerikos lietuviai pradeda 
pavargti. Posėdy dalyvavę 
neseniai atvykę iš tremties 
šitam pirmininko pasiūlymui 
karštai pritarė ir pasižadėjo 
dėti pastangas, įtraukti ko 
daugiausia naujai atvykusių 
į Federacijos šeimą.

Posėdy paaiškėjo, kad Fe
deracijos apskritis turi jau 
keturis naujus organizuotus 
narius: Ateitininkų Sendrau
gių kuopa, Ateitininkų jauni
mo kuopa, Katalikų Kultūros 
Istituto skyrius ir Katalikų 
Darbininkų Klubas. Tai jau 
didelis indėlis į Federacijos 
sąstatą.

Nutarta gruodžio 30 d. su
šaukti platų Federacijos ap
skrities susirinkimą, kuriame 
bus plačiai apsvarstyta ap
skrities tolimesnis veikimas.

DAILIOS VESTUVĖS

Rugs. 17 d. Apreiškimo pa- 
rąp. bažnyčioje- susituokė Ge
novaitė Ambraziejūtė su Al
bertu Čižausku. Jaunavedžių 
priimtuvės įvyko Bossart 
viešbuty, Brooklyne, kur dau
gumoje susirinko giminės. Jų 
tarpe buvo ir Amelija Krikš
čiūnienė su dukra Lillian iš 
Baltimorės.

Dėdė Ambraziejus, jauno
sios tėvelis ir žinomas Brook
lyno biznierius, buvo vakaro 
vedėjas. Gerb. kun. Norber
tas Pakalnis savo kalboje pa
brėžė jaunųjų lietuviškumą. 
Klebonas atkreipė dėmesį į 
dabartinę Alberto tarnybą 
State Departamente Woshin- 
gtone, kurioje jis yra vice
konsulas.

Dr. Grinevičius, Ambrazie
jų giminė, neseniai atvykęs 
iš tremties, sveikino jaunuo
sius laiminga ateitimi. Alber-

Omaha, Nebr,

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 15 d. ligoninėje mirė 

Teresė Brogienė. Paliko tėvą, 
sūnų, marčią, anūką ir daugiau 
giminių. Visi gyvena Waterbu- 
ryje. Gimus ir augus Spring Val
ley, Ill. rugsėjo mėn., 1904 m. 
Waterbury išgyveno 27 metus. 
Labai mylėjo lietuvius, gražiai 
lietuviškai kalbėjo ir rašė, lankė
si parengimuose.

Paliko didelius rinkinius lietu
viškų knygų ir laikraščių.

. . . J. Br..

—Rugpiūčio 28 d. vietiniai lie
tuviai surengė labai gražų poki- 
lį pagerbti tremtinius, kurie pas 
mus pribuvo. Jie pagamino val
gius ir pasamdė muziką pasi
linksminimui. Gi tremtiniai pri- 
siruošė prie programo, kuris su
sidėjo iš dainų, deklamacijų ir 
tautiškų šokių.

—Jau pribuvo pas mus iš 
tremties pp. Valiai. P. Valys jau 
dirba ir gyvena pas Kaminskus. 
Preikšaičiai buvo sustoję Luisia- 
nos o paskui Wisconsin valstijo
je. Dabar pas mus p. Preikšaitis 
dirba Brandeis krautuvėje, turi 
savo butą ir du vaikučiai lanko 
mūsų parapijos mokyklą. Pasku- 
tiniomis dienomis pribuvo pas 
mus iš tremties Bukšnių šeima, 
V. Milkantys ir vaistininkas 
Juozas Karvelis. P. Karvelis ne
galėjo gauti darbo Chicagoje per 
du mėnesius. Omahoje pabuvo 
dvi dienas ir pradėjo dirbti.

—Šiais metais vėl turime di
delį skaičių mokinių mokykloje. 
Iš viso randasi apie 250 vaikų ir 
6 Seselės juos mokina. Visi mo
kyklos kambariai naujai nuda
žyti ir viskas puikiausiai atro
do. Oras nėra karštas. Vaikams 
patogu mokytis.

-—Mūsų kleb. kun. J. Jusevi- 
čius buvo išvykęs su kun. Fis
cher. į Lincoln miestą tartis su 
valstybės pareigūnais, kad dau
giau būtų priimta tremtinių. 
Mat, Nebraskos valstybė yra 
ūkio kraštas, labai didelis ir tin
ka tremtiniams, kurie ūkininka
vo savo gimtame krašte.

Vietinis

Marianapolis
Mokslas prasidėjo

Tenka pasidžiaugti, kad 
rianapolio vadovybės rūpesčiu ir 
pastangomis du lietuviai tremti
niai studentai gavo stipendijas 
aukštose katalikiškose mokyklo
se: stud. Eimuntas Imbrasas — 
St. _ Thomas Collge, Minnesota 
valstijoje, ir Antanas Sužiedėlis 
gavo keturių metų stipendiją jė
zuitų vedamoje Bostono kolegi
joje.

Pereitų mokslo metų Maria- 
napolio graduantai buvo paimti 
į šias aukštąsias JAV mokyklas: 
Boston College, Providence Col
lege, Brown University, Connec
ticut University, New Hampshi
re University, St. Michael’s Col
lege, St. Anselme College (Ver
mont valstijoje) ir Catholic Uni
versity. Kor.

Ma-

to brolis, Mykolas Čižauskas, 
Genovaitės dėdė Bladas Jan
kus, biznierius iš Center
point, L. I. ir jos švogeriai 
Albertas Kvederauskasir Pe
tras Venslauskas tarė sveiki
nimo žodį. Albertas Čižaus
kas, Genovaitės ir savo var
du gražiai padėkojo susirin
kusiems už atsilankymą.

Mums, lietuviams, yra gar
bė turėti jaunąjį inteligentą 
kaipo vice konsulą, nes, at
stovaudamas Ameriką toli
muose kraštuose, jisai nepa
miršta esąs lietuvis, o tai yra 
mums labai svarbu, ypač da
bar, kada pavergtai Lietuvai 
reikalinga tvirti diplomati
niai prieteliai ir užtarytojai.

Jaunasis diplomatas yra 
baigęs Manhattan kolegiją. 
Jisai, gavęs stipendiją, lankė 
Notre Dame universitetą, kur 
įsigijo magistro laipsnį. 1945 
m. Albertas, perėjęs State 
Departamento kvotimus, bu
vo priimtas į užsienio tarny
bą ir paskirtas vice konsulu 
į Karachi, Indiją. Nuo kovo 
mėn. 1946 m. iki birž. mėn., 
1948 m.,, jisai tarnavo Bata- 
vijoj. Grįžęs į Ameriką, Al
bertas tapo nariu Lietuvių 
Studentų bei Profesionalų 
sąjungos, kurioje yra davęs 
įdomių paskaitų apie Bata- 
vijos kultūrą ir bendrą gyve
nimą.

Dabar Genovaitė ir Alber
tas Čižauskai išvyko povestu
vinei kelionei Burmos saloje. 
Sugrįžę jie laikinai apsigy
vens Washingtone, kol Alber
tas bus paskirtas užsienio 
tarnybai, šį kartą jam ke
lionė bus malonesnė drauge 
su Genovaite.

Linkime jaunajai lietuviš
kai porelei laimingos ir sėkr 
mingos ateities.

ar jis būtų atvykęs prieš ke
liasdešimt metų, ar jis būtų 
čia gimęs - augęs, ar jis būtų 
tik vakar atvykęs, jo didžiau
sia pareiga ko'oti už Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą.

Šiai kovai sustiprinti, New 
Yorko Lietuvių Taryba šau
kia Draugijų Koonferenciją, 
įvykstančią sekmadienį, spa
lių 9 d., 1949, Hotel New Yor
ker. šioje konferencijoje bus 
svarstoma keliai, kaip geriau 
išplėsti mūsų veiklą Lietuvai 
išlaisvinti. Tam reikalinga ir 
Jūsų draugijos nuoširdi viso
keriopa parama. Todėl prašo
me dalyvauti atsiunčiant į ją 
savo atstovus ir ją paremti.

Gyvybiniais Lietuvos klau
simais konferencijoje kalbas 
pasakys: prel. J. Balkūnas, 
adv. Ant. Olis ir Juoz. Paže- 
meckas, buvęs Vilniaus Uni
versiteto profesorius ir ilga
metis VLIKo narys,' ką tik 
atvykęs iš tremties.

Meno programoje dalyvau
ja: Kauno Valstybės Dramos 
artistai — K. Vasiliauskas, 
V. Žukauskas, K. Velička, A. 
Škėma ir Valst. Operos dai
nininkas V. Ivanauskas.

Gausingai dalyvaukit Drau 
gijų Konferencijoje spalių 9 
d., Hotel New Yorker (North 
Ballroom), 8th Ave. ir 34th 
St., New Yorke. Pradžia 1:30 
vai. popiet.

Tad iki pasimatymo konfe
rencijoje.

New Yorko Liet. Taryba

Y., gyvena neseniai iš trem
ties atvykusi p. Stulgaitienė, 
tikra sesuo a. a. mūsų geni
jaus Mykolo Čiurlionio. Jei
gu kam nors būt įdomu turė
ti gyvu žodžiu, gautų tikrų 
žinių apie taip pagarsėjusį 
mūsų menininką, dabar yra 
gera proga tų žinių gauti pas 
p. Stulgaitienę. Kam būtų 
įdomu su šia moterim pasi
kalbėti, tesikreipia virš minė
tu adresu.

PADĖKA
Jungdamiesi bendram lietuviš

kajam darbui Clevelande, išvyk
dami į ten pas čiurlioniečius, 
širdingai dėkojame savo myli
moms tetulėms — Ulijonai Ska
rulienei, Brooklyn, N. Y., ir Mar
celei Pūkienei, Woodhaven, N. 
Y., kurios mus taip gražiai glo
bojo tremtyje, priglaudė ir aprė
dė atvykus į Ameriką.

Už jų motinišką meilę ir rū
pestį reiškiame šią viešą padėką.

Aldona ir Juozas
Stempužiai

PJV

LIETUVIAMS STUDEN
TAMS

Lietuviai tremtiniai stu
dentai ir abitiurientai, gyve
ną New Yorke ir apylinkėje, 
visuotiname susirinkime, ku
ris įvyko rugsėjo 17 d. Ap
reiškimo parap. salėje, išsi
rinko LTS Atstovybę New 
Yorke, kuri pasiskirstė par
eigomis sekančiai:

Pirmininkas — Henrikas 
Krištaponis, vice pirmin. — 
V. Steponavičius, sekret. — 
R. Frankaitė, iždin. — V. 
Alksninis, Reikalų Vedėjas— 
Alg. Ošlapas.

LTS Atstovybė rūpinsis ir 
atstovaus lietuvius tremti
nius studentus akademinėje 
ir visuomeninėje veikloje.

Tuo pačiu, LTS Atstovybė 
prašo lietuvius tremtinius 
studentus ir abitiurientus, 
gyvenančius New Yorke ir 
apylinkėse, registruotis at
stovybės adresu: Lithuanian 
Student’s Committee, 350 
Keap St., Brooklyn 11, N. Y.

L. T. S. Atstovybė

viešas Susirinkimas

Ateinantį penktadienį, rug
sėjo 23 d. 8 vai. vakare, Pi
liečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne, šaukiamas 
viešas lietuvių susirinkimas 
rengiamos lietuvių Dailės ir 
Meno Parodos New Yorke 
reikalu, šiame susirinkime 
dalyvaus ir duos platų prane
šimą apie parodą ir apie Lie
tuvos bylą Washingtone, iš 
kur bus tik ką grįžęs, adv. A. 
Olis, iš Chicagos. Dainuos 
Lietuvos operos dainininkas 
p. Ivanauskas.

Iniciatoriai

pigiai parsiduoda

Dėl mirties šeimoje pigiai par
siduoda 3 šeimų namas su visais 
patogumais tik už $4,500. Yra 
tuščias butas. Kreiptis pas savo- 
ninką, 200 So. 2nd St. (Base
ment), Brooklyn, 11, N. Y.

J. Br.

ReikalingiO
Operatoriai ir Finišeriai ant 

moteriškų koutų (paltų), prityrę 
ir neprityrę tame darbe.

P. MOTUZĄ
141 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

IEŠKO
Ieškau savo pusseserių Mariu

tės, Ievos ir kt., Vinco Rinkevi
čiaus dukterų, kilusių iš Mariam- 
polės apskr.

Ieškau Žitkaus Kązio (gyvenu
sio prie Kauno, Jesios kaime), 
sesers Veronikos, kilusios iš Ma- 
riampolės apskr., Puskelnių km. 
ir kitų jo giminių. L. Liutkus, 
1212 E. 87 St., Cleveland, Ohio.

Telefonas: EVergreen 7-7411

496

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS; .
Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
G5-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Brooklyno Lietuviai Gydytojai '6

LIETUVIŲ KATALIKŲ
DARBININKŲ KLUBO

SUSIRINKIMAS

Dr. John Waluk

LKD Klubo susirinkimas 
įvyks šį pirmadienį, rugsėjo 
26 d., Angelų Karalienės par. 
salėje, So. 4th ir Havemeyer 
Sts., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti. Apkal
bėsime rudens sezono veiklą 
ir kitus bėgančius reikalus.

LKD Klubo Valdyba

VISI Į LIETUVIŠKĄ 
VAKARĄ

BALFo 100 skyriaus ren
giamas Lietuviškas Vakaras, 
su labai įdomia programa ir 
šokiais, įvyks spalių 1 d., šeš
tadienį, 8 vai. vak., Assum- 
tion Parish Auditorium, C. 
Brooklyne, Cranberry Street, 
tarp Henry ir Hicks gatvių. 
Artimiausi Subway stotis — 
High St.-Brooklyn Bridge ar
ba Clark St. BALFo pirmin. 
kun. Dr. J. Končius maloniai 
sutiko būti vakaro garbės 
pirmininku.

JERSEY PORK
Grand St, Brooklyn, N. Y

Didelis pasipilsimas 
Lietuviškų dešrų ir skilandžių 
PARSIDUODA SU PASI

AUKOJIMU
8 šeimų namas Williams- 

burge lietuvių rajone. Tei
rautis telefonu: LA 5-3638.

428

REIKALINGI KAMBARIAI
Šeima, be vaikų, ieško buto iš 

3-4 kambarių, Brooklyno apy
linkėje. Pranešti “Amerikos” re
dakcijai. Tel. EV 8-7012.

& □
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

a -a

*161 No. 6th Street
Šventadieniais susitarus

Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-0868
VALANDOS: 
9—12 ryte

TeL EVergreen 8-9220
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y. i
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME toc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS \

’ei. EVergreen 7-4335

'Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) i

G ra bortus—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770
/

Joseph Garszva

Graborins—Balsamnotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ĮTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
i (Jalinskas)
' Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

j - $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

' Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street , Maspeth, N. Y.
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J^APYLINKEJE
Amerikos” bazaras pra

sideda šį penktadienį, rugsė
jo 23 d., 6 vai. vak., Apreiš
kimo parap. salėje, Haveme- 
yer ir No. 5th Sts., Brookly- 
ne. Kviečiami atsilankyti vi
si.

• Rašytojas St. Santvaras 
su šeima atvyko iš tremties 
ir apsistojo Stony Brook, N. 
Y. pas ponią Pr. Lapienę. Ki
tame numeryje apie šį mūsų 
rašytoją bus daugiau parašy
ta.

• DaiL.Ap yarnas atvyko į 
Ameriką ir išvyko į Chicagą. 
Kartu atvyko ir p. Varnienė, 
žinoma Montessori auklėji
mo sistemos vaikų darželių 
ugdytoja - teoretikė ir prak
tikė Lietuvoje. Dailininkas 
yra jau 70 m. amžiaus, yra 
vienas iš stambiausių mūsų 
senosios kartos dailininkų.

• V. Staknys, Californijos 
universiteto studentas, pra
leido savo atostogas pas tė
vus Fanwood, N. J. ir grįžo 
į Los Angeles.

• Algis Staknys, iš Fan
wood, N. J. tęsia studijas 
New Yorko universitete.

• Juozas Ginkus, žinomas 
Brooklyno biznierius ir vi
suomenininkas, lankėsi mūsų 
įstaigoje, paliko bazarui $10 
ir pažadėjo dar padovanoti 
gerų dalykų daiktais iš savo
saldainių palociaus.
• Mrs. J. Gražiene iš Broo

klyno, nuolatinė “Amerikos” 
rėmėja, paaukojo bazaro rei
kalams $10.00.

• A.. Giedraitis su šeima 
atvyko iš tremties ir apsisto
jo pas savo gimines New 
Britain, Conn. Apie šį kultū
rininką kitame numeryje pa
rašysime plačiau.

• Kęst. Staknys, iš Fan
wood, N. J., studijiioja Holy 
Trinity High SchooĮ seniorų 
klasėje.

• K. Bačauskas, atvyko iš 
tremties ir apsistojo pas p. 
P. Pusniką Brooklyne.

• Simonas Aleliūnas, ilga
metis mūsų skaitytojas iš, 
Pittsburgh, Pa., prisiuntė 
prenumeratos $6.00.

• A. S. Pocius iš Bayonne, 
N. J. prisiuntė savo prenume
ratos mokestį ir geriausius 
linkėjimus “Amerikai.”

• Juozas L. Giedraitis iš 
Hartfordo, neseniai atvykęs 
iš tremties, užsiprenumeravo 
sau “Ameriką” ir $2.00 paau
kojo laikraščio patobulini
mui.

• Kun. M. J. Urbonas iš Du 
Bois, Pa., prisiuntė prenume
ratos $6.00.

• Bronė žickutė iš Ottawa, 
Canada, prisiuntė mums dvi 
naujas prenumeratas.

• J. Vaičeliūnas iš Kana
dos prisiuntė “Amerikos” 
prenumeratai $6.00.

• Anglų kalbos kursai ne
seniai atvykusioms lietu
viams Maspethe tuojau prasi
dės. Suinteresuoti turi kreip
tis į kleboniją.

• Ch. Burė susilaukė sve
čių iš Europos, atvyko teisi
ninkas J. Viščinis su žmona, 
kuriais p. Ch. Burė Vokieti
joje rūpinosi. Ponai Viščiniai 
išvyko į Brockton, Mass.

• Vyt. Staknys, iš Fan
wood, N. J., baigęs Scotch 
Plains High School, tarnauja 
US laivyne, šiuo metu San 
Francisco, Calif.

• Mrs. N. Kulbokienč iš 
Brooklyno užsimokėjo prenu
meratą ir 2 dol. .davė laikraš
čiui paremti, ši susipratusi, 
pažangi lietuvė išaugino tris 
sūnus, kurie visi išėjo aukš
tuosius mokslus. Ji atsikvie- 
čia iš tremties p. Ališių šei
mą su 4 vaikais, šiomis die
nomis suėjo 2 metai kai mirė 
jos vyras Kazimieras. .

• S. Cerebiejus iš Maspeth 
jau metai laiko nesveikuoju 
ir gydosi, savo namuose. Po
nas Cerebiejus yra plačiai 
žinomas kaip uolus darbuo
tojas savo parapijos ir “A- 
merikos” parengimuose. At
silankęs mūsų redakcijon, jis 
užsimokėjo savo prenumera
tą ir $2.00 paaukojo laikraš
čio pagerinimui. Linkime p. 
Cerebiejui greit pasveikti ir 
vėl grįžti į mūsų tarpą.

• Mrs. Stella Grinevičius, 
ilgametė mūsų skaitytoja ir 
uoli rėmėja iš Harrisono, at
siuntė prenumeratą už 2 me
tus ir $2.00 laikraščio page
rinimui.

• Great Necko BALFo 20 
kuopos rudeninis piknikas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 25 
dieną, Kasmočiaus salėje. 
Pradžia 3 vai. popiet, o pro
grama prasidės 6 vai.

• Ponų Miklaševičių, mū
sų laikraščio prietelių ir rė
mėjų Brooklyne, šeima lankė
si Kanadoje, kur aplankė sa
vo giminaitį kun. J. Tada- 
rauską. Grįždami aplankė 
Massachusetts ir Pennsylva- 
nijos valstijas.

• Alena Vaitekūnienė bu
vo išvykusi į Hartfordą, kur 
praleido visą savaitę pas gi
mines ir pažįstamus.

• Maspetho Lietuvių Citi
zen Klubo didžiulis bazaras 
įvyks spalių-October 14, 15, 
16 ir. 17 d., parapijos salėje, 
Maspethe.

• Pr. Dulkė, Angelų Karai, 
parap. vargonininkas, grįžo 
iš atostogų, kurių metu ap
lankė Rochesterio, Amsterda
mo ir Toronto lietuvius. Ypač 
gražių įspūdžių jis parsivežė 
iš Toronto DP tarpo, kur jie 
turi sudarę bene didžiausį ir 
geriausį chorą visoje Ameri
koje.

KAS TURIT PIANĄ
Tremtinių mergaitė nori 

tęsti piano pamokas. Jei kas 
turite dar gerą pianą, pado
vanokite. Praneškit į “Ame
rikos” administraciją.

S Tei. EVergreen 4 - 7142 §
S SALDAINIŲ PALOCIUS J 
5 GERIAUSIOS RŪSIES A

Laagvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate B
S PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas W 
X AISKRYMAS gamintas namie U geriausios sztetonos, ALUS 1S ge- į 
z riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITfiS: N 

i Juozas Ginkus j
B 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. x

Apreiškimo 
Parapija
MOKYKLA

Parapijos mokykloje litu
anistikos dalykus naujoji 
mokytoja jau pradėjo. Bus 
mokoma lietuvių kalba, Lie
tuvos istorija ir Lietuvos 
krašto pažinimas. Šioms li
tuanistikos pamokoms užsi
rašė 40 vaikų iš buvusių 
tremtinių ir 80 čia gimusių 
vaikų. Jų tarpe net keletas 
italukų.

Lituanistikos dalykams 
dėstyti pakviesta neseniai iš 
tremties atvykusi mokytoja 
Domą Kunskaitė. Ji mokyto
jos darbą yra dirbusi jau 17 
metų: 15 metų Lietuvoje ir 
2 metus tremtyje. Mokytoja 
D. Kunskaitė yra baigus Pa
nevėžio gimnaziją, o paskui 
mokytojų seminarijoje įsigi
jusi mokytojos cenzą. Dirbo 
Panevėžio ir Kėdainių mo
kyklose.

Naujai mokytojai linkime 
geriausio pasisekimo sunkia
me pedagoginiame darbe.

Šv. Jurgio parapija

—Matas ir Marijona Ku
činskai atšventė savo 40 me
tų vedybinio gyvenimo su- 
katį. Ta proga pereitą sekma
dienį buvo jų intencija atlai
kytos mišios. Linkėtina jiems 
sulaukti 50 m. auksinio jubi
liejaus.

—Juozas ir Veronika Kara
liai atšventė 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Iškilmin
gos padėkos mišios jų inten
cija atlaikytos rugs. 24 dieną. 
Jiems puota buvo surengta 
rugsėjo 10 d.

—Prasidėjo rudens sezo
nas, tai ir mokslas visur pra
sidėjo. Užregistruokite savo 
vaikučius pas Sesutes į mo- 
kylėlę.

—Choro praktikos įvyksta 
kiekvieną penktadienį 8 vai. 
vak. Kviečiami seni ir nauji 
choristai į chorą, nes netoli 
40 vai. atlaidai, reikia prie jų 
tinkamai prisirengti.

—Kun. Bolis Liubauskas 
gavo naują paskyrimą iš Sta
ten Island į Bronx Nativity 
of Our Blessed Lady Church. 
Čia yra ir lietuvių keletas 
šeimų.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 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 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREV7CIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimi] Dir.

i

| A. ir E. POVILANSKŲ

| Baras ir Restoranas
g Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms c
N 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. $

Tel. EVergreen 4-9737 $
8 'v

t

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje. •

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

:| Stephen Bredes j r. :
ADVOKATAS

! 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

> Tel. EVergreen 7-9394

: i
John W. Anseli :
LIETUVIS ADVOKATAS

Į i
; 15 Park Row, New York •

Telefonai:
Į Ofiso Tel. Namu Tel. Į
! WO 2-3497 NE 9 5689 ;

ANGLŲ KALBOS KURSAI
Anglų kalbos kursai para

pijos mokykloje prasideda šį 
ketvirtadienį, rugsėjo 22 d., 
7:30 vai. vakare. Bus tęsia
mas toliau mokymas tų, ku
rie mokėsi jau pavasarį, o 
taip pat priimami nauji. Bus 
sudarytos grupės pagal ang
lų kalbos turimas žinias. Mo
kys amerikiečiai mokytojai, 
Brooklyno vyskupijos siųsti: 
Msgr. Dr. Wl. Kelly parinkti 
ir instruktuoti. Norintieji 
kursuose mokytis, prašomi į- 
sirašyti. *

Angelų Karalienes 
Parapij’a

KONCERTAS - BALIUS
Parapijos metinis koncer

tas - balius įvyks spalių 9 d., 
sekmadienį, Greenpointe, šv. 
Stanislovo salėje. Koncertui 
rengiamasi visu spartumu. 
Choras mokosi naujų dainų, 
įtraukus į savo tarpą naujų 
pajėgų iš atvykusiųjų. Pra
šomi prie choro prisidėti ir 
ką tik atvykusieji. Pamokos 
būna: vyrų — trečiadieniais 
8 vai. vakare, o bendras — 
penktadieniais 8 vai. vakare, 
parapijos salėje.

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

PILNA LIETUVIŠKA 
RADIO VALANDA

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

41-40 — 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9-5972*

Šį šeštadienį, rugsėjo 24 d., 
2 vai. ir 5 min. po pietų Juo
zo Ginkaus radijo valandėlė 
WWRL stotyje išplečiama į 
visą valandą. Atidarymo pro
ga dalyvaus daugelio organi
zacijų atstovai, Lietuvos pa
siuntinybės Amerikoje atsto
vas, be to bus būrys Ameri
kos lietuvių ir naujai atvyku
sių menininkų - daininirikų, 
Barbora darlys, abu Vasi
liauskai, Vladas Ivanauskas, 
dramos aktorius A. Škėma, 
K. Vasiliauskas, S. Velička 
ir V. Žukauskas.

Juozas Ginkus, savo rūpes
čiu ir pastangomis gavęs iš 
stoties pilną valandą, ją ne
sunaudos vien bizniui, bet 
virš pusę laiko skirs meno ir 
kultūros reikalams.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant
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“AMERIKOS” PARENGIMŲ KOMITETAS
MALONIAI JUS KVIEČIA ATSILANKYTI Į JŲ RUOŠIAMĄ

KURIS ĮVYKS

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį

Rugsėjo-Sept. 23-4 ir 25
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

Nov5th jr Havemeyer Streets ' Brooklyn, N. Y.

★ Daug vertingŲi fantų

★ Laimėjimų ratai -
★ Šimtakišejiė čigonė

★ Įvairūs pamarginimai

,z

VIS£ LAIKĄ VEIKS PUIKUS BUFETAS ir BARAS

Įžanga nemokamai. Vaikai įleidžiami tik su tėvais

BAZARO PRADŽIA: PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ 6 V AL. VAKARE, SEK
MADIENĮ — TUOJ PO MIŠPARŲ, APIE 4 VALANDĄ.

DAvenport 6-0259

RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STaffff 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namu vienu B- 
lyclnimą, plasteriavlmą, Jaunat
vių cementavimą Ir kt. darbus.

29S MAUJTER 8TM
BROOKLYN 6, N. Y.

| HY 7-4554 - 4555

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:30 

vai. po pietų, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va- 
land. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

ILARDI CO
895 Broadway,

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federalius štato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

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

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslle Street Brooklyn' 11, N. Y.

Telefonas: E V 4-3049

MODEL NG

NOW ONLY $ 139

ELECTRIC 
REFRIGERATOR

AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMENTI

Siūlo Geriausių Firmų

Jos. Zeidat, Jr.
BAR&GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
ty -----Nebrangiausia—ir—Geriausia 

pas ZEIDAT’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
.......................... ?

R E F R I G E R A T O R I U S
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PIIILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniii ir aliejum šildomu PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ

SKALBIMO MAŠINŲ
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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