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! AMERIKOS LIETUVIU KATA-
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! KULTORINIO GYVEh MO
• 1 ‘ SAVAITRASTIS

;! EINA KAS PENKTADIENI

Lietuviškosios ■ Kremliaus 
agentūros Chicagoje organas 
“Vilnis” kovo 15 d. rašo: 
“Maskvos žmonės išrodo link
smi, patenkinti, gerai ir šil
tai apsirėdę... Maskvoj eina 
didelė statyba, visose miesto 
dalyse”. O kovo 10 d. tas pats 
laikraštis sako: “Visur eik
vojami Amerikos žmonių pi
nigai, bet namie varge pas
kendę žmonės užmiršti, palik
ti nykimui... šaly yra nemažai 
šeimų su taip mažomis įeigo- 
mis, kad alkis jas laipsniškai 
smaugia”. Ir kai šitų žodžių 
autorius V. Andriulis norima 
išsiųsti ten, kur “žmonės ge
rai ir šiltai apsirėdę”, jis, 
kaip ožys, spiriasi atgal: nei
siu ten! Ką tai reiškia? Tai 
reiškia, kad jis žino, jog jis 
meluoja apie tą “gerą ir šil
tą apsirėdymą”. O ko jis iš 
to nori? Jis už tai pinigus 
gauna. Tai ir viskas!
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NO PUNKTAI SOVIETAMS
Valstybės sekretorius D. 

Acheson Berkeley, Calif., pa
sakė kalbą apie šių dienų lais
vojo pasaulio Santykius su 
Sovietų Sąjunga, stengdama
sis pabrėžtų-kad “abidvi sis
temos gali viena salią kitos 
gyventi, jeigu ne viena kitą 
gerbdamos, tat nors protingai 
saugumą viena kitai garan
tuodamos”. Ponas sekreto
rius manąs, kadį

1. Galima lįūtų susitarti 
dėl Vokietijos,'. Austrijos ir 
Japonijos taiki® sutarčių, jei 
Sovietų Sąjunga nenorėtų ši
tų kraštų savo vasalais pada
ryti, -. ' '■ '

2. Galėtų sovietai atsisaky
ti nuo jėgos vartojimo ir grą- 
sinimų prieš vasalinius kraš
tus, leidžiant jjėms pagal sa-

tinius punktus, šis per tą lai
ką pavergė 11 naujų valsty
bių su 520,000,000 žmonių. 
Vadinasi, didaktika stipriai 
skatinanti.

McCarthy nori, kad 
Acheson pasitranktij
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F. D. Roosevelto laiškai

Bolševikiniai agentai, be
sistengdami pateisinti savo 
veiklą prieš tuos, iš kurių jie 
gauna egzistenciją, griebiasi 
čia, Amerikoje, visokiausių 
priemonių. Taip, pavyzdžiui, 
lietuviškieji agentai Brook- 
lyne ėmėsi organizuoti net lie
tuviškus tautinius šokius ir 
kovo 11 d. net surengė “šokių 
festivalį”, žinoma, ten buvo 
šokama rusiški ir gruziniški 
ne lietuviški šokiai, bet var
du lietuviškų šokių. Dėl pu
blikos į tą vakarą “Laisvė” 
štai ką sako: “Publikos bu
vo... per mažai, kad tokio iš- 
kaštingo pastatymo išlaidas 
pilnai padengtų”. Vadinasi, 
naujos lietuvių veiklos prieš 
maskvinius agentus rezulta- 
tai aiškėja: publikos pas juos 
— per mažai. Lietuvių tiks
las yra — padaryti, kad ar
timiausioje ateityje pas juos 
publikos visai nebūtų.

K AN. PROF. DR. J, KONČIUS
Švenčius 25 metų visuomeninės veiklos Amerikoje sukaktį.

vo teises

Ponas VI. Clementis yra se
nas komunistas. Jis yra Mas
kvos politinių kursų mokinys. 
Mokinęsis, kaip patarnauti 
Stalinui. Jis jam daug patar
navo, Čekoslovakiją užmauti 
ant Kremliaus iešmo. Jis pas
lapčia ironiškai juokėsi, kai 
“paskutinė buržuazinė lieka
na”, Čekoslovakijos užsienio 
reikalų ministeris Masarykas 
prieš dvejis metus iššokęs pro 
langą ant šaligatvio mirė. 
Clementis užėmė jo vietą. 
Keistas įtarimas net tada 
krisdavo žmonėms į akį, kai 
buvo kalbama, kad Masary
kas ne savo noru šoko pro 
langą. Bet štai, pats Clemen
tis ir gi jau nebereikalingas. 
Mauras atliko savo pareigas, 
mauras turi pasitraukti.

Iš Wallace žinias 
ir naciai gavę?

Amerikos visuomenė labai I 
atidžiai sekė Hiss bylą. Toji 
visuomenė liko tiesiog suk
rėsta, kai teismas Hissą pri
pažino kaltu bendradarbiavus 
su svetimo krašto šnipais. O 
tai visuomenei anuo, metu 
pats' Valstybės Sekretorius 
buvo pareiškęs, kad jis užjau- 
čiąs Hissą. Dabar Amerikos 
visuomenę sukrėtė vėl sena
toriaus McCarthy iškelti kal
tinimai prieš aukštus Valsty
bės Departamento bendradar
bius. Kai kuriuos senatoriaus 
nurodytus asmenis aukšti 
administracijos pareigūnai 
vėl gina. Po Hisso istorijos 
visuomenei ir šitas gynimas 
neatrodo nuoširdus. Reikia 
manyti, kad Senatas netik 
pastums reikalą dalykus iš
aiškinti, bet ir komunistinius 
lizdup išdraskyti.

Admirolas D. Leahy para
šė knygą “I Was There”, ku
rioje yra nurodyta, kad 1944 
m. nacių salptoji tarnyba per 
Šveicariją gavo slaptą Ame
rikos vertinimą Rusijos kari
nio pajėgumo ir kad ta pa
slaptis buvo gauta iš H. 
Wallace, tuometinio AJV vi
ceprezidento. Admirolas savo 
knygoje nurodo, kad tada 
AJV slaptosios tarnybos bu
vo įspėtas apie tai preziden
tas Rooseveltas ir jam nuro
dyta, kad ta paslaptis išduo
ta H. Wallace.

Admirolas savo knygoje 
nurodo, kad ta paslaptis į 
Šveicariją buvo persiųsta 
H. Wallace švogerio, Šveica
rijos pasiuntinio Washingto
ne, kuriam Wallace čia buvo 
ją atidengęs.

Wąllace protestuoja prieš 
admirolo Leahy tvirtinimą, 
pabrėždamas “pats savo 
veiksmus geriau žinąs, negu 
admirolas.” Tokiais reikalais 
su Šveicarijos pasiuntiniu 
•jis niekada nekalbėjęs.

H. Wallace, buvęs AJV vi
ceprezidentas Roosevelto 
laikais, už atvirą simpatiza- 
vimą Kremliui, prezidento 
Trumano, kaip žinome, buvo 
iš vyriausybės atleistas.

Katalikai j kacetus

Buvę Hitlerio generolai Fr.
Koch, H. Class ir J. Linde

sukūrė komisiją, kurią suda
ro ti kjie trys, kuri pradėjo 
akciją atstatyti prūsiškosios 
vokiečių karininkijos garbę 
ir išrūpinti buvusiems kari
ninkams pensijas. Komisijai 
vadovauja pats Fr. Kochas, 
buvęs Hitlerio vienos armijos 
komandierius. Ši grupė pra
dėjo veikti Bonnos vyriausy
bę taip, kad tuo net pats Mc- 
Cloy susidomėjo ir pažadėjo 
ištirti, ar neatsiradęs Vokie
tijoje slaptas buvusių kari
ninkų judėjimas.

Vatikane leidžiamas jėzu
itų laikraštis “Civilta Catto- 
licia” rašo medžiaga parem
tą straipsnį apie katalikų li
kimą Sovietų Sąjungoje ir 
jos dominuojamose srityse. 
Kremlius padarė Katalikų 
Bažnyčia pagrindiniu šaltiniu 
rekrųtavimui į sunkiųjų dar
bų stovyklas,.—-' rašo laikraš
tis. Tūkstančiai katalikų yra 
paskirti ilgai, lėtai mirčiai ir 
kankinimams.

Vienamfestraipsnyje — Ru
sija ir Šventieji Metai, laik
raštis pabrėžia, kad vienok 
viso pasaulio katalikų viltis 
yra šiais šventaisiais metais, 
kad Rusija grįš Bažnyčios 
pastogėn vėl. •

Po 30 metų komunistinės 
veiklos, Rusijoje iš jjoųnes- 
niosios ir vidutinės generaci
jos yra dalis pritarianti- be
dieviškam komunizmui, bet 
didžiulė visuma gyvena be 
tikėjimo, kurie indeferentai 
ir be tikslo gyvena.

3. Galėtų sovietai Jungtinių 
Tautų Organizacijoje liautis 
obstrukciją varyti, kad gali
ma būtų, pagal Stalino žo
džius, šitą instituciją pada
ryti pasaulio taikos atstaty
mo įrankiu. . <.

4. Galima būtų prie realios 
kontrolės ■ atmininės energijos 
prieiti, jeigu sovietai neno
rėtų tą kontrolę patys pa
vergti. . "U

5. Komunistai galėtų liau
tis kitus kraštus laidoję. '

6. Sovietai "galėtų liautis 
laikyti mūsų diplomatus lai
kyti įtartinais- ir nusikaltė
liais. i

7. Sovietai galėtų rusų tau
tai leisti pateli, kaip pasau
lis gyvena už Sovietii Sąjun-

■šituos septynis Achesono 
punktus geriausia būtų pava
dinus didaktiniais punktais, 
kuriais siekiama, tarytum, 
pamokyti politbiurą, patarti, 
jam būti mandagesniu ir žmo
niškesnių. Kai prie šitos po
no Achesono didaktikos pas
kaito politbiuras dar jo pri
dėtą sakinį, kad “jų sistema 
ir mūsų sistema šalia viena 
kitos gali egzistuoti, ir šitas 
galimumas pareis nuo sovie
tų, nes mes nemanome, kad 
tai nėra negalima mums šalia 
vieni kitų gyventi”, tai tas 
politbiuras lieka dar labiau 
paskatintas ir. sustiprintas 
tuose siekiuose ir tuose meto
duose, kuriuos jie vartoja, 
žodžiu, Amerikos vyrams be
diktuojant politbiurui didak-

Garsusis senatorius Mc
Carthy, triukšmingai apkal
tinęs Valstybės Departamen
to pareigūnus bendradarbiau
jant su komunistais, praeitą 
Šeštadienį pasakė, kad mūsų 
kraštas būtų laimingas, jeigu 
ponas Achesonas pasitrauk
tų iš Valstybės Sekretorių. 
“Aš manau, tęsė senatorius, 
kad padėtis būtų- žymihu ge
resnė, jeigu Achesonas ne tik 
pats, bet ir visi “neliečiamie
ji” iš Valstybės Departamen
to dingtų. Mes turime dar vi
są Hisso kliką Valstybės De
partamente”.

Senatorius kalbėjo per te
levizijos programą iš NBC 
stoties.

Buvusio prezidento F. D 
Roosevelto 5.000.000 laiškų, 
rašytų karaliam ir darbinin
kam, ministerių pirmininkam 
ir parlamentaram, diktato 
riam, savo politiniam drau
gam ir priešam, leista viešam 
naudojimui. Apie 85r< visų 
jo politinės veiklos gyvenimo. 
Likusieji 15r< dar palikta 
paslapty, nes jais nenorima 
paliesti dar gyvi asmens ir 
dar garuoją tautų ir valsty
bių santykiai. Leistą viešu
mai korespondenciją gali 
kiekvienas skaityti F. D. Roo
sevelto bibliotekoje.

Nepaprastai įdomi pabaiga 
vieno laiško, rašyto Casa- 
blancos konferencijos metu, 
Anglijos karaliui, kur Roose
veltas sako: “Man nereikia 
Jums nei pasakyti, kad mes 
su ponu Churchilliu sudaro 
me idealią porą, tiek kovoje 
prieš bendrus priešus, tiek 
privačiame gyvenime”. Na 
o ponas Churchillis, kaip ži 
nome, ketveris metus po tos 
idealios poros partnerio mir-

ties, paskelbė, kad Teherane 
ir Jaltoje Rooseveltas Stali
nui pardavė reikalus. Su
prask, ponas Churchillis ten 
buvo nekaltas avinėlis.

Rusų zono je krito 
markės vertė

Rusų zonoje smarkiai nu
krito Rytų Vokietijos markės 
vertė ir suparaližiavo visą 
prekybą. Jos dabartinė vertė 
nesiekia nė dviejų Ameriko
niškų centų. Jos vertės kriti
mą pagreitino rublio reforma 
ir gandai, kad rusai savo ru
blį padarys visų jų pagrobtų 
kraštų pagrindiniu pinigu, ir 
padidino jau ir taip labai į- 
temptą žmonių tarpe dėl mar
kės baimę. Susidariusi padė
tis rodo, kad vokiečiai yra iš
tikimi Vakarų Vokietijos 
markei, paremtai Europos 
atstatymui pastovia Ameri
kos dolerio kaina. Už vakarų 
markę šiuo laiku biržoje yra 
mokama 23.8 amerikoniško 
cento.

Ehręnburgui vizos 
prancūzai nedave
Paryžiuje kovo 27-30 d. d. 

įvyksta tarptautinis žurnalis
tų suvažiavimas. Sovietų Są
jungos žurnalistus šitame 
suvažiavime norėjo atstovau
ti garsusis Kremliaus propa
gandistas Uja Ehrenburgas, 
bet prancūzų valdžia atsisa
kė jąift duoti i prancūziją į-

pasižymėjęs savo nešvaria 
propaganda prieš Prancūziją.

Uja Ehrenburgas savo lai
ku ilgai gyvenęs kaip tik Pa- 
žiuje. Kai jį “atrado” Krem
lius, jis išvyko į Maskvą, pa
sidarė sovietų pilietis ir įsi
kinkė į politbiuro propagan
dos vežimą, šiuo metu bolše
vikinės melo propagandos 
Goebbelsu jis yra. Jo žurna
listiniai straipsniai ir knygos 
yra persunkta pagieža vaka
rams ir vakarų kultūrai.

— Didžiosios lėktuvo kata
strofos reikalą Anglijoje ti
ria speciali vyriausybės pas
kirta komisija.

— Salcburge, Austrijoje, ka
rinio amerikonų teismo buvo 
teisiami du Amer. armijos poli
cininkai. Esą jie pagrobė ir ru
sams už $250 perdavė vieną vy
rą. Teismas juos tačiau rado ne
kaltais. Rusai patys pagrobė tą 
vyrą.

— Formozoje padaryta me
džioklė gyventojų tarpe komu
nistų beieškant. Suimta per 300 
įtartinų žmonių.

— Vakarų sąjungininkų mok
slininkai - ekspertai Berlyne pa
skelbė apskaičiavę, kad Sovietų 
Sąjunga iš Vokietijos iščiulpia 
$500.000.000 per metus,, tuo 
tarpu kai AJV $700.000.000 
prikiša per metus.

— Anglų vyriausybė-suplana-. 
vusi išsprogdinti visą eilę dokų 
vokiečių uostuose — Hamburge 
ir kitur. • • •

SOVIETAI TRUKDO RADIO STOTIS
— Amerikos okupacinė val

džia Vokietijoje pasiūlė vokie
čių parlamento 15 atstovų nu
vykti į AJV ir susipažinti su 
krašto gyvenimo standartais. 
Ta parlamentarų grupė atvyks 
čia ateinantį mėnesį.

— Spaudos korespondentai 
paskelbė žinią, kad Vatikano at
stovas Bukarešte vysk. G. P. 
O’Hara būsiąs apkaltintas šni
pinėjimu ir suimtas. Vyskupas 
pareiškė nieko apie tai nežinąs.

— Kanadoje įvyko slapta 
konferencija Kanados, AJV ir 
Anglijos mokslininkų, kur buvo 
sprendžiama radaro, atominių 
bombų ir vandenilio bombų pa
naudojimo karo atveju proble
ma.

— Jurgis Savickis, žinomas 
Lietuvos rašytojas ir diploma
tas, baigia romaną — “žemė 
dega.” Jis gyvena pietų Pran
cūzijoje.

Vakarų Vokietijos vyriau-Į 
sybė skundžiasi, kad sovietai! 
rytų zonoje pristeigė stočių, 
kuriomis trukdomos vakarų 
Vokietijos radio stotys. Taip, 
pav., Stuttgarto stotis kar
tais paverčiama tik ūžėsiu 
chaosu, o pranešimų ar pro
gramų visai negirdėti. Stutt- 
gatro ntotį Pabalty, rytų Vo
kietijoje ir Lenkijos didelėse 
srityse trukdo Rygos stotis, 
kurią sovietai užtaisę ant tų 
pačių bangų.

Kaip žinome, sovietai truk
do Amerikos stotis, per ku
rias duodamos įvairiomis kal
bomis programos Europai ir 
Azijai, Vadinamos Kopenha
gos konvencijos, kur buvo 
susitarta dėl bangų vartoji
mo atskirų kraštų įvairioms 
stotims, kad viena kitai, ne
trukdytų, sovietai nesilaiko.

• Senatorius McCarthy, tęsdamas toliau kaltinimus 
prieš Valstybės Departamento aukštus pareigūnus, kurie 
dirba komunistams, išvardino dar keturis tokius asmenis.

• New Yorko mayoras O’Dwyer viešai pareiškė, kad jis 
nepretenduoja nei į New Yorko gubernatorius, nei j sena
torius, kaip platūs gaudai skelbė, nei nemano atsisakyti 
iš miesto mayoro vietos.

•- H. Christoff  ei, buvęs U AW unijos, pirmininkas Mil
waukee, už sumelavimą Senato Komisijai darbininkų klau
simams, kur jis pasisakė niekad nebuvęs komunistu, teismo 
nuteistas nuo 2 iki 6 metų kalėjimo.

• Gubernatorius Dewey pasirašė įstatymą, kuriuo mo
kesčių mokėtojams nubraukiama 10% mokesčių.

• Pagelbos privatinėms mokykloms įstatymo projektą 
Rūmų Komisija atmetė, motyvuodama, kad ji negalėjo ras
ti formulės, kaip tos mokyklos turėtų būti valdžios kontro
liuojamos. Ištikrųjų tačiau šis įstatymo projektas atmestas 
parapijinių mokyklų priešų dėka.

• Attlee vyriausybė nugalėjo trečią konservatorių puo
limą per porą savaičių: trečiu kart pasitikėjimą laimėjo 
308 balsais prieš 289. Pirmą kart laimėjęs buvo 24 balsų 
persvara. (

• Užsienio spauda pareiškė, kad V. Clementis, Čeko
slovakijos užsienio reikalų ministeris, iš pareigų atstaty
mas nėra jokia staigmena:jau seniai buvo žinoma, kad juo 
komunistų partija nepatenkinta ir Maskva jo neaprobuoja.

• Quebeko teismas nuteisė pakarti J. A. Guay, kuris 
užtaisė lėktuve, kuriuo skrido jo žmona, bombą, kuri, lėk
tuvui pakilus, sprogo, nužudydama jo žmoną ir dar 22 ke
leivių.

• Hannovery, Vokietijoje, suimta 20 komunistų, kurie 
norėjo demonstruoti prieš anglų kariškius, norėjusius įeiti 
į spaustuves, kur spausdinamas komunistų laikraštis — 
liaudies balsas.

• Rytų Vokietijos nekomunistinės grupės mėgino pa
daryti, kad ateinančio rudens rinkimai būtų laisvi, tačiau 
joms tai nepasisekė. Rinkimams, kaip ir kiekvienoje bol
ševikų valdomoje vietoje, nustatytas tik vienas komunistų 
sąrašas.

• Senatorius McCarthy savo kaltinimuose Valstybės 
Departamento aukštiems pareigūnams palietė ir ambasa
dorių P. C. Jessup, kuris šiomis dienomis atvyko i Washing- 
toną gintis Senato Komisijoje.

• Lenkijos vyriausybė išstoję iš Pasaulinio Banko ir 
Tarptautinio Fondo narių tarpo pareiškusi, kad šitos insti
tucijos AJV yra naudojamos Europos kontrolei. Juos žada 
pasekti Pragos vyriausybė.

• Vakarų sąjungininkai viešai paskelbė, kad Kremlius 
įsakęs vakarų Vokietijos komunistams vakariečių karius 
jėga puldinėti ir provokuoti, šį faktą remia jau gyvais at
sitikimais Hannovery ir Hamburge.

• Danijos savivaldybiniuose rinkimuose, kurie ką tik 
įvyko, komunistai nuo 74 vietų nusmuko iki 24. Daugumą 
laimėjo socialdemokratai.

• H. Stassen, buvęs Minesotos gubernatorius, dabar 
Pennsylvania universiteto rektorius, pareiškė, kad Ame
rikos tauta reikalauja, kad Amerikos vyriausybė užimtų 
prieš Rusiją ofensyvos strategiją.

• D. Acheson vienoje savo kalboje prieš kelias dienas 
pabrėžė kad “didžiąją Azijos revoliuciją Rusija stengiasi 
išnaudoti savo imperialistiniams tikslams”. Draug perspėjo 
Kinijos komunistus, kad jų “mėginimas eiti per savąsias 
ribas išeitų jiems patiems ne į sveikatą”.

‘Amerikos’ Pavasario Koncertas Baland. 16, Hotel New Yorker
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ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO
Du keisti veiksniai veikia šiandieną rusų tautą impe

rialistinės ekspansijos kryptimi: nerealizuotos praeitų 
šimtmečių svajonės ir noras pridengti asmeninius prasikal; 
timus. Per ištisus šimtmečius rusai svajojo apie Balkanus, 
apie Centro Europą, apie dominavimą Vakarų Europoje, 
apie Artimuosius ir Tolimuosius Rytus. Tomis kryptimis 
jie buvo toli'nuėję, bet visai savų svajonių neįvykdę iki pir
mojo Pasaulinio Karo. Jų širdis graužė anglų, prancūzų ii 
vokiečių plėtimasis į visus kontinentus, kai tuo tarpu jie 
turėjo likti vis “susispaudę” Rytų Europos erdvėje.

Šitą sentimentą puikiai išnaudojo Lenino suorganizuo
tos ir tinkamu momentu į paviršių išėjusios padugnių jėgos 
Jos apkaltino carų dinastijas ir rusų aristokratiją nesuge: 
bėjus anų uždavinių įvykdyti. Šitos padugnių jėgos pasišovė 
įvykdysiančios anuos uždavinius.

Šitie padugnių gaivalai tačiau ėjo nelegaliu keliu prie 
valstybės vairo. Tai jau nusikaltimas pačioje užuomazgoje. 
Tą vairą savo rankose tegalėjo išlaikyti tik teroru. Atsira
do varžytynės dėl valdžios pačių uzurpatorių tarpe. Prasi
dėjo rafinuočiausiais būdais žudymas vieni kitų. Pagaliai 
į paviršių išplaukė gauja, kuriai žudynėmis pasisekė likvis 
duot visus, kurie tik kokių nors pretenzijų turi ar gali turėti 
prie valdžios. Tai staliniškoji gauja. Per ketvirtį šimto me
tų šita gauja asmeniška savo nuožiūra yra išžudžius! tiek 
žmonių, pasaulėžiūrinių, religinių ir tautinių grupių, kač 
patys aiškiai jaučia save kriminaliniais nusikaltėliais, baus
tinais kiekvienos valdžos, kokios valstybinėje subordina
cijoje jie bepakliūtų. Lieka tik viena išeitis: laikytis iki’ pas
kutinio atodūsio kad sąvąjį Ikimą išlaikius savose rankose.

Rusų tautos akyse bet gi reikia pateisinti tai. Štai ęia 
šitoji gauja vėl primena anuos rusų sentimentus: į vaka 

'rus, į rytus ir į visą pasaulį! Šitas siekimas apjekinęs šian
dieną yra rusų tautą, ji stengiasi nematyti politbiuro nusi
kaltimų, o eina tik anų svajonių viliojama, o tuo pačiu su
teikdama realią medžigą anų tolimesniems nusikaltimams 
vykdyti, imtinai atskirų tautų žudymu. Kad rūstį tauta 
apjekinta jos žmonių dominavimu “nuo Shanchajaus iki 
Elbės”, stengiasi nematyti Kremliaus nusikaltimų, parode 
ir tas faktas, kąd rusų emigrantai, buvę caro generolai ir 
aukšti pareigūnai, patys pabėgę nuo Stalino mirties kilpos 
prie geros progos, pakelia taurę “už dabartines;: Rusijos 
ribas ir jos siekimus”. Dar daugiau: pačiuose rusų emi
grantų laikraščiuose juk neretai užtinkame pareiškimus 
kad jie siekia pašalinti tik bolševikinį rėžimą Rusijoje, bet 
apie pavergtų tąutų paleidimą jie netik nieko nekalba, bet 
dar gi pabrėžia apie tolimesnį gyvenimą su tomis tautomis 
“sąjungoje”.

Šitas tragiškas susipynimas gaujos noro pridengti as
meniškus nusikaltimus su tautos noru pasiekti to, ko jie 
nepasiekė praeituose šimtmečiuose, pasaulį stumia prie ga
lutino sprendimo: baigti kartą su šituo baisiu žaidimu. Pats 
politbiuras irgi šito nesibaido: vieną kartą vistiek reikės.

Politbiuras aštriai ir nepaprastai arogantiškai elgias*’ 
su vadinamomis komunistinėmis vyriausybėmis jų sateli
tiniuose kraštuose. Svarbesniuose strateginiuose kraštuose 
jie tiesiog atvirai žingsnis po žingsnio suima vadeles tiesio
giniai į rusiškas rankas. Lenkijoje valdo raudonosios armi
jos maršalas, Čekoslovakijoje, pašalinus V. Clementis ir 
tuo pačiu faktiškai likvidavus Čekoslovakijos užsienio rei- 
kalų ministeriją, einama prie to paties. Vartojama istorijoje 
negirdėto nešvarumo priemonės ir metodai, šitas nepapras
tai apsunkina laisvojo pasaulio veikimą prieš juos, nes kul
tūringas ir nenusikaltęs žmogus negali vartoti tokių pat 
priemonių ir metodų.

kapelioną. Kai jis vadavo į Ang
liją, mes, keli jo prieteliai, išly
dėjome ir sugrįžome jo kambarį 
patvarkyti. Betvarkant kamba
rį, pamačiau prie jo lovos nu
pieštas dvi Mozės lentas, 10 Die
vo Įsakymų. Ant vienos I, II ir 
ni, d ant kitos likusieji septyni 
įsakymai. Kodėl ne 5 ir 5? Bū
tų lygu ir simetriška. < 

Grįžęs ųamo pradėjau smul
kiai 10 Dievo įsakymų nagrinė
ti ir priėjau išvados, kad pirmie
ji trys įsakymai nustato žmo
gaus santykius su Dievu, gi kiti 
septyni — su žmonėmis.

’ Susitikau su vienu kunigu, 
kurį paklausiau, ar teisingi ma
no sanprotavimai. Patvirtino jis 
ir dar pridūrė:

— Ir pastebėk, Tamsta, kad 
surašyti jie svarbos eilėje. Nors 
visi Dievo Įsakymai yra lygūs, 
bet iš septynių, kurie nustato 
santykius su žmonėmis, IV yra, 
galima sakyti, svarbiausias.

*—O'kodėl taip? ’— paklau
siau. Ar gi “gerbk tėvą savo .ir 
motiną savo” yra svarbesnis už 
“neužmušk, ne vog, nesvetimo- 
teriauk”? *■• *

— Matai, aš sakau, kad visi 
jie yra svarbūs, bet IV yra “pir
mas tarp lygiųjų.” Jei žmogus 
tą įsakymą griežtai pildys, tai 
savaime jis ir kitus pildys. Nei 
vieni tėvai nemokins savo vai
kus peržengti Dievo Įsakymus, o 
priešingai, visuomet nuo peržen
gimo sustabdys. Dažnai žmogus 
savę nuo blogo darbo sustabdo, 
nenorėdamas padaryti skausmo 
tėvams, jei jis jous tikrai gerbia 
ir myli.

— O tėvams mirus tas įsaky
mas, be abejo, nustoja galios?— 
paklausiau aš.

— Anaiptol ne! — atsakė ku
nigas. — O mirusiųjų tėvų at
mintis, jų tikyba, kalba, jų pa
pročiai, pagaliau jų kapai? Ar 
neprivalome mes jiems pagarbą 
rodyti, nors jau tėvų ir nėra ant

IWį GERBIMAS
gyvenimą, ainių atmintyje ir pa
garboje.’ ' r' • ■ * »• :

Mozė, aiškindamas žydams 
X Dievo Įsakymų taip išsireiš
kė:

“Kas savo tėvą ar motiną 
muša, arba juos keikia — mirte 
tenumiršta.”
’ Laikui bėgant valstybiniai į- 
statymai griežtai iš vaikų reika
lavo savo tėvams pagarbos ir 
prasikaltėlius smarkiai bausda
vo. \

Mahometo korahe maždaug 
taip pasakyta:

“Jei tėvai už.negerbimą arba 
nepaklusnumą nemuša savo vai
kus į tą vietą iš kur kojos au
ga, tai senatvės sulaukę jie tu
rės mušti save į krūtinę”

UŽ ką gi mes turime savo tė
vus gerbti?

Už tai, kad ąčiu»jiems mes e- 
same pasaulyje, gyvename, o 
gyvenimas gi toks gražus, įdo
mus ir malonus, ypač jauniems 
žmonėms. Už tai, kad jie, kol 
mus išaugino, tiek daug su mu
mis vargo turėjo. Mūsų pagarba 
jiems, paklusnumas ir dėkingu
mas bus tik menkas atsilygini
mas už tą didelį vargą ir triūsą, 
kokį tėvai į mus įdėjo.

Prisiminkime tik savo bran
giąją mamytę. Kiek vargo, kiek 
rūpesčių ji turėjo! Kiek meilės ji 
mums rodė! Ar* mes įsivaizduo- 

[jame, kad motina kiekvienam 
savo vaikui aukojo kelis gyveni
mo metus, o vėliau nenutraukia
mai juo rūpinasi, kol vaikas už
augs. Ir taip iki savo mirties.

Daug kartų savo gyvenime, 
ypač pastarojo karo metu teko 
man matyti, kaip esant pavojui 
nuo bombų, artilerijos, kulko
svydžių arba nuo sužvėrėjusių 
žmonių, motinos savo kūnu vai
kus pridengdavo, visai negalvo- 
damos apie pavojų sau. Jų akys 
lyg sakydavo:f “žūsiu aš, bet 
tik kad mano kūdikis liktų.”

Stovykliniame gyvenime teko 
matyti, kad tėVai išsisais mė
nesiais nevąlgydavo - sviesto, 
margarinoir cukraus, nes visą 
savo normą vaikams atiduoda-

laiką priVatome gerbti, bet Ir jų
tėvų tėvus. Vėliaus tas gerbimas 
turi persiduoti vaikams irjų'vo. ’
vaikų vaikams. TUo būdu turi r Deja, gyvenime teko matyti 
tęstis lyg nenutraukiama gran- daug aiškių nusižengimų IV 
dinė, lyg kad žmogus tęstų savo Dievo Įsakymui. Teko matyti

vaikus, kurie savo tėvus, susi
laukusius gilios senatvės, kolio- 
davo, niekindavo ir net mušda
vo. Netinka! Teko matyti ir dar 
nesenus tėvus, kuriems vaikai, 
net labai išmokslinti, tinkamos 
pagarbos nerodė. Tokiems tė
vams geriausia taikomi aukš
čiau paminėti Mahometo korano 
žodžiai.
, Ką gi vaikai turi daryti, jei 
jų tėvai menko išsilavinimo, 
“prasti?” Ar gėdytis jų? Ne! Jie 
turi suprasti, kad pasaulis tobu
lėja, pirmyn žengia, taigi yra vi
sai normalu, jei vaikai daugiau 
išsilavinę, negu jų tėyai. Savo 
ruožtu jie turi stengtis, kad atei
tyje ir jų vaikai būtų už juos 
tobulesni. . Tas yra pažangos 
dėsnis. Didelė nesąmonė mums, 
lietuviams, prikaišioti savo tė
vams jų menką išmokslinimą 
arba išsilavinimą. Mes gerai ži
nome, kokiame varge mūsų tė
vai augo, tai gi mokslo ir išsi
lavinimo ne dėl savo kaltės ne
įgijo.

Kaip elgtis vaikams, jei tėvai 
defektingi, pav. tėvas perdaug 
išgeria? Net ir tuomet vaikai 
neturi tokį tėvą smerkti, o kiek 
galėdami jo silpnybę švelninti ir 
pridengti. Tuo Atveju labai gerą 
pavyzdį mes žinome iš šv. Raš
to apie Nojaus sūnų Chamą. Jis, 
pamatęs tėvą girtą ir apnuogin
tą iš jo tyčiojosi, už ką vėliau 
buvo tėvo prakeiktas. Chamo 
vardas — paniekos vardas ir 
šiandieną.

Prieš pęrą mėnesių teko ma
tyti gatvėje 10-12 metų vaiką, 
kuris vedė namo savo girtą mo
tiną. Abu graudžiai verkė: mo
tina iš gėdos, vaikas iš skaus
mo. “Neverk, mamyte, neverk 
— sakė jis lenkiškai, — ateisime 
namo, užmigsi ir bus viskas 
tvarkoje.” Tai garbingas vaikas.

Gerbdami savo tėvus, rodyda
mi jiems meilę, mes tik mažą 
trupinėlį /grąžiname to pasi
šventimo, pasiaukojimo ir mei
lės, kuriuos tėvai išeikvojo mus 
beaugindami. Visiškai atsilygin
ti su jais mes nepajėgsime, bet 
pasistengkime, kad ta mūsų 
skola būtų galimai mažesnė.

Gerbkime tėvą savo ir moti
ną savo. Ir Dievo įsakymas rei
kalauja ir jie to pilnai užtarna
vo. K. Žukas.

Saugokitės komunizmo vyliu
POPIEŽIUS PIJUS XI

Pradžioje komunizmas pasi
reiškė toks, koks jis yra, at
sieit, visu, savo nedorumu. Bet 
gana greitai pastebėjo, kad tuo 
atstumia nuo savęs žmones, to
dėl pakeitė savo taktiką ir dabar 
stengiasi privilioti minias įvai
riomis klastomis, slėpdamas 
savo tikslus, po savyje gerų ir 
patrauklių idėjų priedanga. Pa
vyzdžiui, komunizmo vadai, ma
tydami, kad visi trokšta taikos, 
dedasi esą taikos skleidėjai pa
saulyje. Tačiau tuo pat metu 
kursto jie klasių kovą.Kita gi 
vertus, žinodami savo viduje 
neturį to, kas galėtų laiduoti 
taiką, kuo smarkiaisiai ginkluo
jasi. Taip pat dangstosi vardais, 
kurie nė mintim neprimena ko
munizmo ir steigia draugijų bei 
leidžia laikraščių, kurių vienin
telis tikslas paskleisti klaidas 
tarp toms draugijoms priklau
sančių asmenų, prie kurių, ki
taip elgdamiesi, jie neprieitų. To 
dar maža. Jie stengiasi apgau
lingais būdais įsibrauti net ir j

nė kiek neišsižadėdami savo 
pragaištingų dėsnių, jie kviečia 
katalikus į bendrą darbą žmo
niškumo ir artimo meilės sri
tyje. Tam tikslui kartais daro 
net visiškai krikščioniškąją dva
sią ir Bažnyčios mokslą atatin- 
kančių pasiūlymų. Kitur gi tuo 
dengia savo apgaulę, jog įtiki
nėja, kad gilesnio tikėjimo ir 
aukštesnės kultūros šalyje ko
munizmas turėsiąs neabejotinai 
šviesesnį pavidalą, palikdamas 
visiems laisvę garbinti Dievą ir 
elgtis pagal savo sąžinę.

Kadangi komunizmas yra iš 
esmės nedoras, su juo neturi 
bendradarbjauti nė vienas, kas

■ nori apsaugoti krikščoinišąją 
kultūrą. O jei kai kurie suklai
dintieji padės įsigalėti savo ša
lyje komunizmui, tai jie pirmu
tiniai kris kaip savo paklydimu 
aukos. Juo kraštai, kuriuose įsi
viešpatauja komunizmas, yra 
senesnės ir didesnės krikščioniš
kosios kultūros, tuo smarkiau 

.! juose pasireiškia bedievių rūsty- 
aiškiai katalikiškas bei religines bė.
organizacijas. Be to, kai kur, | Divini Redemptoris.

KAN. PROF. J. B. KONČIUS

E. URBONAS

D. Mickute-Mitkienė

Emigrantų J^ivu plauksi, 
Plaksis vėjuj vėliava, * 
O atgal tau žvilgsnį trauks vis, 
Ten, kur liko Lietuva.

Vaizdai skris nauji pro šalį, 
O širdį mintis gyva: 
Kas tave pakeist man gali, 
Tėviškėle, Lietuva!

I

Bus pasaulis, žemė, žmonės, 
Bus padangė nesava — z 
Tegu skris tada svajonės 
Ten, kur liko Lietuva.

Kai benamio dalią keisi
Grims barakas užmarštin —
Brolis tėviškėj beteisis,
Eis kolūkin, ar mirtin.

Niekur tėviškės nerandam, 
Tos gražios, mielos, savos. 
Nuaidėjus laisvės gandui, 
Grįšim žemėn Lietuvos!

VALYMAS DAR TĘSIAMAS S. Ąžuolaitis

(Pabaiga)KAUKAZO VALDOVAS
Numalšinus Gruzijos sukili

mą, Beria tapo visos Kaukazo 
srities komunistų partijos komi
teto sekretorius. Kadangi jis bu
vo jau Kaukazo vidaus reikalų 
komisaras, tai, turėdamas ten tas 
dvi vieti, jis savaime tapo ir tų 
apylinkių diktatorius, priklau- 
santiš tik nuo Maskvos. Beria 
Kaukaze atliko labai “didelį” ir 
"puikų” darbą,'sujungdamas ū- 
kius į kolektyvus ir išnaikinda
mas priešingus ir nepageidauja
mus komunistams asmenis, ma
siniais suėmimais, be žinios din
gimais, išvežimais: į darbo ver
gų stovyklas, nukankinimais bei 
nužudymais.
, Iš Kaukazo Beria vykdavo 
dažnai Maskvon su Stalinu pa- geidaujamus asmenis naikino ir 
simatyti ir papasakoti jam apie žudė, kol jo nuomone jų daugiau 
vykstančią ten komunistų pa- jau nesimatė. Jjs išleido tūks- 
žangą. Beria paaukštinimui tar- ” * * ’• ’
nyboje daug prisidėjo ir jo para
šyta bolševizmo istorija, kurio
je, visos įvykdytos revoliucijos 
ir to viso, kas po jos sekė, ati
duota visa garbė Stalinui, būk, 
tai jis tą visą įvykdęs.

Kai 1936 ir 38 metais Rusi
joje vyko komunistų partijos 
valymas visa Rusija buvo pa, 
plūdtisi kraujuose. Beria ’ čia 
taip pat didelį vaidmenį suvai
dino, dalyvaudamas tam kraujo 
praliejime, - kol tas uždavinys 
buvo atliktas, apie ką pasaulio 
istorija labai mažai težino.

Beria išsisuka, nuo mirties
Vykstant Rusijoje dar anais 

laikais valymui, tuo laiku ten tų 
visų nežmoniškų suėmimų ir 
žudynių direktoriumi ir vyriau
siu NKVD, vadu buvo Jęžovas, 
kuris sudarė partijos aukštų pa- 
reigūniĮ, paskirtų sunaikinimui, 
Sąrašą; guriame ^uvo ir’Btrfe,

Stalinoo sąrašas buvo paties 
pasirašytas. Beria, gavęs per 
savo draugus iš Maskvos apie 
tai pranešimą, kuo skubiausiai 
nuvyko pas Staliną, atidengė vi
są tą paslaptį ir gavo Ježovo 
vietą. Pirmiausia jis apsidirbo 
su Ježovu, apie kurio likimą ir 
iki Šiai dienai nieko nesigirdi. 
Ką Beria su juo padarė, niekas 
nežino.

Nelabai svarbu, kokiomis ap
linkybėmis 1939 metais Beria 
tapo NKVD galva, nes tai buvo 
valymo laikotarpis, tik’ yra tas 
pažymėtina, kad jis savo už
duotį atliko ir tapo valytojų va
lytojas. Jis tol bolševikų nepa-

žudė, kol jo nuomone jų daugiau

tančius kitų įstatė atgal į’ ko
munistų partijos eiles.

Stalino bendradarbiai
Nors Stalinas su savo vyriau

siais patarėjais kiek ir bijojo, 
kad tas komunistų partijos va
lymas per daug perėjo ribas ir 
pakirto žmonių savim pasitikė
jimą ir jų savarankiškumą, ir 
labai atsiliepė net ir į gamybą, 
bet tuo pačiu džiaugėsi, kad 
sustiprino Stalino valdžią ir jo 
dešiniąją ranką —'Berią, kuris 
tapo vienas iš galingiausiųjų 
Politbiure asmenų, nežiūrint, 
kad jis dažnai yra minimas kai
po vienas iš to “trivyrio”, kuris 
Stalinui mirus, gali užimti jo 
vietą. Kiti gi du to “trivyrio” 
narįai yra Molotovas ir Malen
kovas. Molotovas yra daug pa
tyrimo turįs ir galįs valstybei 
vadovauti, o Malenkovas, 1948 
metais rudenį užėmęs partijos 
vadovybės vietą, pasirodė su-

? V J. t •’ J--.*- »•:

gebąs bolševikų partiją valdyti 
ir vesti ją tuo keliu, koks yra 
jos pasirinktas. Beria valdo vi
są Rusijos policiją. Tikras Rusi
jos budelių triumviratas!

Du neatskiriami draugai.
Beria labai draugauja su Ma- 

lenkovu, ir kai būna koks nors 
valstybės susirinkimas, juodu 
sėdi kartu ir labai nustebina 
užsienių diplomatus savo stor
žievišku apsiėjimu. Kai vyksta 
svarbiais reikalais pasitarimai 
ir svarstymai, juodu į tai ma
žai kreipia dėmesio ir paprastai 
tarp savęs patylomis sau abu 
kalbasi, rahkas prie' lūpų pasi
dėję. Jie tiek įsikalba, kad ne
užgirsta nė Stalino pasiūlymo 
už ką reikia taures pakelti. Ma
lenkovas tuo labai susierzina, 
bet Beria tik šaltai į tai atsine
ša. Beria, susitikęs su kitais as
menimis, o ypač su svetimša
liais, šaltai ištiesia jiems savo 
ranką, lyg kad duodamas jiems 
dubenėlį drebučių ar uogų ki
sieliaus, pažvelgia kiek žmogui 
tiesiai į akis, ir tik paskui su
murma pasveikinimą.

Ištikimas Stalino tarnas
Ne vienam gal kilti klausimas, 

kodėl Stalinas suteikė Bėriai to
kią aukštą vietą ir davė jam 
tiek daug galios, ir ar nėra 
pavojaus, kad Beria gali kartais 
išeiti prieš Staliną ir jį nužudyti, 
kas jam yra labai įprasta, nes 
jo rankose randasi visa polici
ja, ir jo pastatyti sargai saugo 
Stalino dieną ir naktį, ir paimti 
Rusijos valdžią į savo rankas, 
ir, tą padaryti, niekas negali 
jam kelio pastoti? Beria tą gali 
padaryti, bet, reikia atsiminti, 
kad Berią Stalinas pasirinko tik____
todėl, kad tas buvo jam labai mas.

(Stankevičiūtės) Končių sūnus, 
gimė 1891 m., gegužės 23 d., An
tininkų vienkiemyje, Stulgių pa
rapijos, Tauragės apskrityje. 
Pradžios mokslą baigė Lietuvo
je, o gimnaziją lankė Petrogra
de. Kunigų Seminariją baigė 
Kaune ir 1917 m., sausio 6 d. į- 
šventintas kunigu.

Belaisvių gelbėtojas
Pirmaisiais kunigystės metais, 

vokiečių okupuotose Šiaulių ir 
Kuršėnų apylinkėse organizavo 
mokytojų kursus ir mokyklas 
kaimuose ir dvaruose, bendra
darbiavo leidžiamame Vilniuje 
dienraštyje “Viltis”. Vokiečių 
okupacinės valdžios persekioja
mas už šią veiklą ir vengdamas 
suėmimo, tų pačių metų pabai
goje pats išvyko į Vokietiją karo 
belaisvių kapelionu, kur išbuvo 
iki pirmojo pasaulinio karo galo. 
Grįžęs į Lietuvą, buvo Lietuvos 
vyriausybės pakviestas vykti į 
Berlyną rūpintis grąžinimu lie
tuvių, buvusių karo
Nuvykęs į Vokietiją, ten iš pačių 
karo belaisvių sudarė savo veiki
mo personalą. Iki 1919 m., spa
lių mėn. į Lietuvą grąžino apie 
30,000 lietuvių ir suregistravo 
apię 5,000 mirusių Vokietijoje 
lietuvių.

1919 m., lapkričio mėn. paskir
tas aukštesniųjų mokyklų kape
lionu Liepojuje, tačiau dėl ber
montininkų invazijos iš ten tu
rėjo pasitraukti ir 1920 m., sau
sio mėn. buvo paskirtas kapelio
nu Šiauliuose.

1921 m., spalių mėn. Lietuvos 
vyriausybė delegavo jį vykti į 
Sovietų Rusiją, kaip specialų 
diplomatinį įgaliotinį sutvarkyti 
grąžinimą Tėvynėn pabėgusių ir 
ištremtų karo metu civilinių 
žmonių reikalus, šiais reikalais 
Leningrade ir Maskvoje užtruko 
apie tris mėnesius laiko ir baigęs 
ten darbą grįžo Lietuvon senoms 
pareigoms Šiauliuose.

Į Ameriką
1923 m., rugpiūčio mėn. “Vil

tis” draugijos buvo deleguotas į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
mergaičių bendrabučiui aukų pa
rinkti, taip pat atstovauti Lietu-

ištikimas. To dar neužtenka. 
Ten dar yra kita nematoma ir 
slapta sistema, kuri ir patį Be
rią prižiūri ir seka dar labiau, 
negu bile z kurį kitą Rusijoje.

Negali būti nė kalbos, kad e- 
sant tokiam valstybės režimui, 
kur kiekvienas asmuo yra tuoj 
įtariamas priešu ar išdaviku, 
kad ir pats Berią nebūtų seka-

(Jo 25 metų visuomeninio darbo Amerikoje sukaktuvių proga) 
Kanauninkas prof. Juozas B. vos Katalikų Centrą. Misija pasi- 

Koncius, Juozo ir Antaninos sekė puikiai, surinkta $10,000.00 
už kuriuos Šiauliuose buvo pas
tatyti gražūs namai mokytojams 
ruošti. Nors ši misija turėjo už
trukti apie 3-4 mėnesius, bet no
rėdamas giliau pažinti Amerikos 
Švietimo sistemą ir išmokti an
glų kalbos, įstojo į Katalikų U- 
niversitetą Washingtone. Po tri
jų metų, baigęs šiame universi
tete studijas, paskirtas šio uni
versiteto prefektu ir kviečiamas 
pasilikti universitete skaityti is
torijos paskaitas, šalia to, bū
damas Amerikoje mokėsi peda
gogijos Columbia Universitete, 
New Yorke.

Pakartotinai vyskupo J. M. 
McDevitt kviečiamas atsisako iš 
universiteto prefekto pareigų ir 
1927 metais, birželio mėn. pra
džioje užima Šv. Kryžiaus para
pijos, Mt. Carmel, Pa. klebono 
vietą, kur lietuvio kunigo nebu
vo, išsiderėdamas sąlygą, kad pa- 
klebonavęs kurį laiką, vėl galės 
grįžti į mokslo darbą, tačiau už
ėjus tuomet Amerikoj ekonominė

belaisvių., depresija sutrukdė šį sumanymą, 
nes negalima buvo lengva širdi
mi palikti savo parapijiečius ir 
mokyklos vaikučius be tinkamos 
globos. Didelių pastangų dėka 
pavyko išrūpinti mokyklų vaiku
čiams ne tik nemokamas mokslo 
priemones, bet ir maistą. Kadan
gi Mt. Carmelio mokykla šias 
privilegijas buvo įsigijusi viena 
pirmųjų ir dėka gerai tvarkomų 
mokyklos reikalų, ji buvo pri
pažinta pavyzdingiausia visoje 
Pennsylvania valstybėje, šia pro- 

Į ga pravartu priminti, kad ši mo- 
Ikykla buvo pirmoji vadovauja
ma lituvaičių seselių kazimierie- 
čių. Šiam istoriniam įvykiui at
žymėti Mt. Carmelyje buvo su
ruoštos didelės iškilmės, kuriose 
dalyvavo Apaštališkas Delega
tas, arkivyskupas Fumasoni 
Biondi, vysk. P. R. McDevitt, 
vysk. T. C. O’Reilly, vysp. P. 
Bučys, Lietuvos Ministeris Wa
shingtone B. K. Balutis, daugybe 
pralotų, kunigų ir visuomenės 
veikėjų.

Per 18 klebonavimo metų Mt. 
Carmelyje labai daug padarė 
parapijai sustiprinti ir išauginti, 
per tą laiką suorganizavo 4 jau
nimo organizacijas ir dvi suau
gusiems. Su nuoširdžia visų pa
rapijiečių kooperacija išmokėta 
parapijos skolds $60,000.00, pa
taisyta bažnyčia ir mokykla, per
dirbta klebonija, seselių namai ir 
įsigyta naujos kapinės. Tam tiks
lui išleistą per $60,000.00. Mt. 
Carmelio parapijoje kun. Kon
čiuj išbuvo nuo 1927 m., birželio 
mėn. iki 1945 m., spalių mėn. 
Tame. laikotarpyje padarė labai

(Nukelta į 3 pusi.)
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Pirmoji mokyklinio amžiaus fazė
Ji prasideda kartu su vaiko 

pirmuoju priešinimosi laikotar
piu, t. y. trečiųjų amžiaus me
tų pabaigą. Kurie psichologiniai 
faktai išiaiškina mums vaiko 
priešinimosi kilmę .’

Mėginsime tatai išsiaiškinti. 
Spartėjanti vaiko psicho-fizinė 
raida daro jį kas kartą savaran
kiškesnių. Jo judėjimo - keliavi
mo spindulys žymiai padidėja: 
jam ne gana namų, 
kiemo ir gatvės su 
gyvenimo scenomis, 
erdvės ir laisvės

jis jieško 
jų judraus 

jis siekia 
įspūdžiams

gauti. Ten, toje naujoje erdvėje, 
vaikas atranda bendraamžių, 
dažnai ir vyresnių vaikų, su ku
riais jis jungiasi bendriems žai
dimams. Susiradęs platesnį žais
mo draugų būrį, vaikas nutolsta 
nuo naminio, nuolat ir primyg
tinai jį veikiančios, aplinkos au
toriteto.

Tačiau šita auganti vaiko 
“nepriklausomybė” neišvengia
mai veda į eilę tokių įvykių, 
kurie būna aštrokai kritikuoja
mi tėvų ir kitų suaugusių. Ta 
kritika, o kartais ir fizinės baus
mės, jau tampa nuolatiniu reiš
kiniu. Auklėjamieji suaugusių 
poveikiai darosi atsitiktiniai, 
nes vaikas jau nebe visą laiką 
palieka suaugusių artumoje. Su
augusių priemonės vaikui pamo
kyti ar pabausti veikia paskirai 
antpuoliais į vaiko gyvenimą, 
todėl ir nenuostabu, kad tos prie
monės susilaukia tam tikro pa
sipriešinimo, juo dažnesnio, juo 
dažniau ii' lengviau vaikas turi 
progų jų išvengti.

Kalbamojo amžiaus vaikas 
pradeda norėti pats ką nore

veikti. Šis jo noras reiškiasi su
stiprėjusiais jo valios veiksmais. 
Pradžioje ta jo valia yra betiks
lė; ji yra savotiškas "norėjimas 
nežinia ko.” Ta vaiko betikslė 
valia dažnai verčia jį kaitalioti 
savarankiškon veiktos tikslus ir 
daiktus, kuriais jis “veikia”, t. 
y. žaidžia.

Labai būdinga pirmam vaiko 
priešinimosi periodui yra tai, 
kad jis ima dažnai veikti tai, ko 
anksčiau vengė, kaip draudžia
ma. Kas yra stebėjęs, kaip šio 
amžiaus vaikas artinasi prie li
gi šiol jam draudžiamosios kros
nies, tas supras, kaip yra svar
bu vaikui pei’žengti ligi tol drau
stąsias ribas. Jeigu jis tokių 
mėginimų metu niekuo nenu
kenčia, jame vystosi ir stiprėja 
polinkis išmėginti ir kitus nepa
kankamai pažįstamus daiktus 
bei reiškinius. Jis nori paliesti 
gyvulius, kulių ligi tol vengė. 
Jis mėgina atlikti judesius ir 
veiksmus, kurie anksčiau jam 
buvo draudžiami.

Pirmasis priešinimosi perto- ; 
das, lygiai kaip vėliau ir antra
sis, reiškia tam tikrą pereina
mąjį vaiko dvasios stovį, savo
tišką dvasinį slenkstį, kurį jis 
turi pei’žengti. Todėl ir suau
gusieji turi šį vaiko priešinimosi 
periodą suprasti, kaip neišven
giamą slenkstį pereinant į kitą 
didesnę dvasinės raidos fazę.

Ši tolimesnė fazė prasideda 
apie septintuosius amžiaus me
tus ir yra laikoma antrąja mo
kyklinio amžiaus faze. Vaikai 
šioje fazėje darosi tinkami tik
ram mokykliniam lavinimui.

Kan. prof. J,
/

(Atkelta iš 2 pusi.) 
daug gero ne tik lietuviams ir 
parapijai, bet taip pat pačiam 
miesteliui, kur buvo labai pla
čiai žinomas, kaip nenuilstamas 
veikėjas, nuskriaustųjų užtarė
jas ir visuomenės reikalų žino
vas. Jis buvo plačiai žinomas ir 
už Mt. Carmelio miesto ribų. 
Bendrai, jam rūpėjo bendri lie
tuvių reikalai ir Katalikų Baž
nyčios reikalai. Dėl to, Amerikos 
vyskupų įgaliotas važinėjo tyri
nėti Rytų Europos valstybių san
tykius su Katalikų Bažnyčia.

Per paskutinius 10 metų Mt. 
Carmelyje buvo du žymūs jubi
liejai: Parapijos auksinis jubi
liejus ir kun. Končiaus 25 metų 
kunigavimo sukaktuvės. Abu ju
biliejai atžymėti labai iškilmin
gai, dalyvaujant aukštiems Baž
nyčios ir plačiosios visuomenės 
atstovams, jų tarpe vysk. J. 
Leech ir Katalikų Universiteto 
Washingtone rektorius vysk. J. 
Čorrigan.

Išvykstant iš Mt. Carmel, Pa., 
Šv. Kryžiaus parapija, organi
zaciniu žvilgsniu buvo sutvarky- 
kyta labai pavyzdingai ii' gra
žiai.

Plunksnos darbi
ninkas

, B. Končius
gai į jį įsikinko. Tais metais jo 
išleista R. K. Bažnyčios Istorija 
— vadovėlis vidurinėms moky
toms. Išėjo dvi laidos. 1926 m. 
išleista patobulinta m laida mal
daknygės “Maldų Rinkinėlis”, 
atspausdinta ir išplatinta Ame
rikoj. Pirmosios dvi laidos buvo 
atspausdintos Lietuvoje 1920 ir 
1922 m.

1927 m. anglų kalba parašė 
knygą: “Russian Attitude To
ward Union with Rome” (dvi 
laidos). Už šį veikalą jam suteik
tas Washington© Universiteto 
Teologijos Daktaro laipsnis. 1928 
m. parašė patobulintą 9-ją laidą 
pradžios mokyklai vadovėlį: 
“Katekizmas”. Pirmosios 8 lai
dos išspausdintos Lietuvoje pra
dedant 1917 m., jo pirmaisiais 
kunigavimo metais. 1930 m. pa
rašytas ir išleistas “Pamaldų 
Vadovėlis”, pritaikintas bendram 
giedojimui lietuvių bažnyčiose. 
1931 m. parašytas ir išleistas 
“Sodaliečių Vadovėlis’ 
Amerikos

skirtas
lietuvaičių bendrai

misijos pirmininkas, o nuo 1944 • 
m. iki šiol — Bendrojo Ameri- j 
kos Lietuvių šalpos Fondo pir- 1 
mininkas. Per tuos 25 metus bu
vo šių organizacijų narys: Ame
rikos R. K. Susivienijimo, Ku
nigų Veinybės, Amerikos R. K. 
Istorikų Draugijos, C. A. R. E. 
(vienas steigėjų ir direktorius 
nuo 1945 m. iki šiol), American 
Academy of Political and Social 
Science, American Catholic In
ternational Peace Ass’n, Catho
lic Educational Society, Catholic 
University* of America Alumni 
Association. Nuo 1949 m. aka
deminių metų pradžios profeso
riauja Fordham Universitete, 
kur tarp kitko turėjo keliolika 
paskaitų apie komunizmą.

Kaip matome iš čia tik pavir
šutiniškai paduotų žinių apie 
Kanauninko prof. Juozo B. 
Končiaus veiklą aišku, kad jis 
yra nepaprastos energijos asme
nybė, kuri nenurimstančiai ieško 
naujų siekimų, reikalaujančių 
didelio susikaupimo, pasišventi
mo ir pajėgumo veržtis pirmyn. 
Jau pats faktas, kad per 18 me-

Jonas Žukas

šį sekmadienį Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje su parapijos 
choru koncertuoja prof. J. Žu
kas. Skaitytojui įdomu bus susi
pažinti su juo šia proga.

Gimęs 1907 m. lapkričio mėn. 
12 d. Švėkšnoje, Tauragės apsk. 
vargonininko šeimoje.

1933 metais baigė Valst. Kau-

dar klebonavo, bet tas pradėjo 
kenkti jo sveikatai, nors jo pa
vapi jonys ir vikarai: kun. St. 
Lukšys ir kun. J. Gibas jį su
prato ir stengėsi jam pagelbėti 
kiek galėjo, tačiau 1945 m., 
spalių mėn. rezignavo iš parapi
jos; Vėliau, pilniau atsidavus 
šalpos darbui, kan. J. B. Kon
čius pasidarė tarytum tremti
nys, neturėjo pastovių namų, 
pastovios vietos, pastovaus ir 
normalaus gyvenimo, kas taip 
pas nemažai pakenkė jo sveika
tai. Po kurio laiko jis išvyko 
į Europą lietuvių tremtinių sto
vyklų lankyti ir vietoje patirti, VjIVlU iCUUXJ'll 11 V1V L V J V. painu 

maldai. 1932 m. suredaguota ir tų sunkiai dirbęs tinkamai ir kaip geriausia jiems pagelbėti, 
išleista Seserų Kazimieriečių pavyzdingai pastatyti Mt. Car-! Lietuvių šalpos,' imigracijos ir 
Kongregacijos Istorija”. 1933-35 mėlio lietuvių parapiją ir tą pa-! įkurdinimo reikalais jis aplankė 
paruošta anglų kalba istorinis darius, galėjo ramiai gyventi in 10 valstybių Europoje, Kanadą 
veikalas apie Vytautą Didijį ilsėtis, bet ne, įrodo jo pionie-Jir beveik visas Amerikos Jung-

Pačiame mokslo darbo įkaiš
tyje 1925 metais Katalikų Uni
versitete Wachingtone, kan. Juo
zas B. Končius pradėjo reikštis 
Amerikos lietuvių visuomeninia
me gyvenime. Tais metais jis pa
rašė mokslinę knygą: “švieti
mas Lietuvoje” (1795-1915). 
Nore knyga buvo parašyta anglų 
kalba, ji buvo išspausdinta tik 
lietuviškai vertime savaitraštyje 
“Garsas,,. Už šį veikalą jam bu
vo suteiktas Pedagogijos Magis
tro laipsnis. Tais pačiais metais 
jis pradėjo daug daugiau susi
domėti Amerikos lietuvių visuo
meniniu gyvenimu ir pats aktin-

(nespausdintas ). 1942 m., e- 
sant redakcinės komisijos pirmi
ninku, išleistas stambus veika
las “Amerikos Lietuvių Katali
kų Darbai”. Be savo tiesioginio 
darbo, rūpesčių ir rašymo jis dar 
bendradarbiavo šiuose laikraš
čiuose ir žurnaluose: America, 
Commonweal, N. C. W. C. News 
Service, Educational Review, 
Draugas, Darbininkas, Garsas, 
ir kiti.

Labdaros dirvoje
Šalia visų tų darbų jis vis ra

do laiko ir energijos labdaros ir 
kitiems reikalams: nuo 1934 m. 
iki 1942 m. buvo “Motinėlės” 
draugijos pirmininkas; 1940-44 
— Kunigų Vienybės šalpos Ke

rišką dvasią. Lietuvių tautai 
suduotas skaudus mūgis šio ka
ro metu, priminė jam praeitį, 
kada lietuviai vargo ir kentėjo 
Vokietijoje ir tolimoje Rusijoje 
po pinnojo pasaulinio karo. Jis 
vėl užsidegė noru eiti į pasaulį 
ieškoti nuskriaustų lietuvių ir 
ištiesti jiems pagalbos ranką. 
Tam darbui jis nutarė pašvęsti 
savo laiką ir energiją. Dar prie 
Kunigų Vienybės būdamas jis 
jau pradėjo dirbti lietuvių šal
pos darbą, ir kada 1944 m., ko
vo 24 d. Chicagoje susirinko vi
sų srovių vadai pasitarti kaip 
geriausia pagelbėti lietuviams 
atsidūrusiems tremtyje ir var
ge, jis vienbalsiai buvo išrink
tas vadovauti šiam kilniam ir 
reikalingam darbui. Kiek galėjo

tinių Valstybių valstybes, nuo 
Atlanto iki Ramiojo vandenyho.

Ir dabar, minint jo 25-rius 
visuomeninio darbo Amerikoje 
metus, jis jaučiasi dar per mažai 
atlikęs. Jis ieško naujų horizon
tų lietuvių tautai ir naujų bū
dų ir priemonių atgaivinti ir. su
stiprinti taip sunkiai nukentė
jusių lietuvių tautą, jis tvirtai 
pasiryžęs surasti naujų galimy
bių lietuviams, kur jie galėtų 
savarankiškai ir drąsiai pasi
reikšti ne tik kaip pasauliui 
naudingi žmonės, bet kaip ge
ri savo tikybos išpažintojai ir 
kaip tikri Lietuvos didvyrių ai
niai, kad jiems būtų prieinamas 
darbas, mokslas, pramonė, pre
kyba, amatai, menas ir kūryba 
— padorus ir pilnas gyvenimas.

no Konservatoriją (prof. J. 
Naujalio ved. vargonų kl.) ir 
gavęs švietimo Ministerijos sti
pendiją išvyko studijų gilinti 
Paryžiun, pas gaišųjį vargonų 
virtuozą prof. Marcel Dupre.

Po 4 metų studijų, įgijęs var
gonų licenciato laipsnį, J. Ž. 
grįžta Lietuvon ir tais pačiais 
metais (1937) skiriamas Vals
tybinės Kauno Konservatorijos 
vargonų bei improvizacijos 
dėstyti, šiose pareigose išbuvo 
ligi 1944 metų. Tų metų vasarą 
buvo dar kviečiamas užimti 
Kauno Arkikatedros Bazilikos 
vargonininko vietą, liet įvykiai 
pasuko kita linkme. Karo aud-' 
ra, kaip ir daugelį kitų — jį iš- 
bloškia iš gimtosios pastogės.

Vokietijoje J. ž. dirba pagel- 
binio darbininko darbą fabrike 
ir, vietinio klebono prašomas, 
sekmadieniais, groja pamaldas 

. R. K. bažnyčioje.
1945 m. vargonininkauja Tė- 

. vų Kapucinų vienuolyno bažny- 
i etoje Otteersweier Baden, o 

1946-48 m. — lietuvių kolonijos 
bažnyčioje Heidelberge. Parale
liai čia studijuoja kompoziciją 
pas žinomą modernistą Doc. W. 
Fortner Bažnytines muzikos In
stitute. Tačiau materialinėm gy
venimo sąlygom pasunkėjus (pi
nigų reforma), J. Ž., parašęs 2 
sonatas, buvo priverstas nu
traukti studijas ir perėjo dirbti 
administracinį darbą francūzų 
Komendantūroje Buehl’y. Ir 
dirbo ligi pat išvykimo dienos į 
JAV., kurios krantus jis pasie
kė 20 rugpiūčio 1949 m.

Yra koncertavęs Kaune ir ki
tose Lietuvos provincijos vieto
vėse. Aktingai reiškėsi ir Vokie
tijoje, kur tik sąlygos leido. Pa
žymėtinas 1944 m. Kalėdinis 
bažnytinės muzikos koncertas 
Buehlertal’y, kuriame dalyvavo 
ir tuo metu ten gyvenusieji me
nininkai: $t. Santvaras, VI. 
Baltrušaitis, p. Kudokienė.

Dėkinga veikimo dirva buvo 
ir Heidelbergas, kuriame studi
javo daug lietuviško jaunimo.

B VISUR Išniekintasis Miestelis
— Chicagoje leidžiamas “Mar

gutis” išeina nepaprastai gražiai 
iliustruotas. Vasario mėnesio 
numeris išėjo su gražiomis va
sario 16 d. ir paties žurnalo 
bankieto fotografijomis. Žurna
lą redaguoja dail. VI. Vijeikis.

— Čiuriionies Ansamblis ren
giasi grandioziniam pasirody
mui Chicagoje balandžio 16 d. 
Civic Opera House. Tai bus šibs 
meno interpretatorių grupės pir
mieji rimtesni žingsniai, prasi- 
skinant sau kelią į didesnę veik
lą.

— Klaipėdos krašto prisijun
gimo prie Lietuvos sukaktį Chi
cagos lietuviai labai iškilmin
gai paminėjo. Minėjime dalyva
vo daug pačių klaipėdiečių.

— Chicagoje yra susikūręs 
komitetas komp. A. Vanagaičiui 
paminklą pastatyti. Tam reika
lui didelė dalis lėšų jau surinkta.

— Respublikonų partijos at
einančio rudens rinkimams ran
dame kandidatais tris lietuvius: 
adv. A. Lapinską, į Chicagos 
miesto teisėjus, adv. J. Bronzą, 
į Metropolitan State Bank pir
mininkus ir adv. A. Peters, į Il
linois valstijos senatorius.

— Jonas Rimošauskas, Lietu/ 
vių Tautines Martirologijos In
stituto vedėjas, rengia leidinį a- 
pie Amerikos lietuvių šelpimą 
vargstančių pasauly lietuvių.

— Lietuvos Vei'slininkų Są
jungos Chicagoje naujai išrink
ta centro valdyba: St. Balzėkas 
— pirm., inž. A. Rudys, J. Kaza- 
nauskas, J. Varkala — vicepir
mininkais, Dr. K. Drangelis — 
sekret, A. Valonis — iždin.

— Chicagoje įkurtos kelios 
šeštadieninės mokyklos lietuvių 
vaikams, kur mokoma lituanis
tikos dalykai.

Chicagos lietuviai nauja
kuriai apsidėjo ir Vasario-16 d. 
proga surinko po 5 dolerius Lie
tuvos vadavimo reikalams.

— Dr. St. Bačkis, Lietuvos 
pasiuntinys Paryžiuje, Lietuvos 

Vykdomosios Tarybos įgaliotas, 
lankėsi Belgijoje ir Luksembur- 
ge ir buvo priimtas tų kraštų 
vyriausybių. .

— žinomas žurnalistas kun. 
Dr. Prunskis vaikų laikraštėly 
paskelbė vaikų rašinėlio konkur
są ir paskyrė tam reikalui $30.- 
00. ■ .

— Lietuvių skautai Chicagoje 
gražiai veikia. Vasario 11 d. su
ruošė gražų pasirodymą su vai
dinimais.

— Lietuvių Seselių Nekalto 
Prasidėjimo vardo vienuolyno 
Putnam, Conn, koplyčios staty
ba eina pirmyn. Tam reikalui 
sudalytas 'yra komitetas, ku
riam pirmininkauja kun. Pr. Ju
ras, o sekertorius — pof. A. Va
siliauskas.

— Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke lietuvių pa
ieškojimo ir visų lietuvių regis
travimo darbą varo tolyn, šitoje 
srityje konsulatas atliko nepa
prastai didelį darbą.

— Vyt. žvirzdys, buvęs Atei
tininkų moksleivių pirmininkas 
tremtyje, šiuo metu gyvena He
lena, Mont, AJV., kur yra už
prašytas amerikiečių su paskai
ta apie genocidą Lietuvoje.

— West Wells, prie Londono, 
yra gausi lietuvių šeimų stovyk
la. Jie turi ir savo kultūrines in
stitucijas — chorą, tautinių šo
kių grupę, skaityklą. Gražiai pa
minėjo 16 vasario.

— Vasario 16 d. proga''Lietu
va buvo paminėta per daugelį 
pasaulio radijo stočių. Labiausia 
oabrėžė šios stotys: Vatikanas, 
Voice of America, Stuttgartas ir 
Madridas.

— Londone veikia Baltijos 
valstybių taryba, kurios tikslas 
— veikti Anglijos visuomenėje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos iš
vadavimui. Taryba nutarė su
rengti 10 m. Baltijos okupavimo 
paminėjimą ir stambų protesto 
mitingą, kur kalbės žymūs ang
lų visuomenės atstovai.

Pavažiavus nuo Šiaulių 20 
kilometrų Jr palikus gražiąsias 
Dubysos pakrantes, pasiekiamas 
nedidelis Kurtuvėnų miestelis, 
aplink apsuptas miškų, upelių, 
nedidelių ežerų ir tvenkinių. 
Rami ir graži vietelė, kurią 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
piėgdavo lankyti nemaža tur
tingųjų iš Lenkijos.

Senas miestelis. Kilometras 
už jo stovi Jui'giškio ąžuolas. 
Senieji pasakoja, kad jis turįs 
1000 mėtų ii* dar prieš Lietu
vos krikštą žemaičiai po juomi 
degindavę aukas dievaičiui Per
kūnui. Netoli jo buvo dar pora, 
senų ąžuolų, bet juos nukirto ir 
išvežė į Vokietiją vokiečiai. Ir 
bažnytiniuose kalendoriuose už
tikau, kad Žemaičiuose įvedus 
krikščionybę, pirmąją katalikų 
bažnyčią Kurtuvėnuose pastaty
dino Didysis Lietuvos Kunigaik
štis Jogaila su savo žmona Jad
vyga. Dabartinė didelė balto 
mūro bažnyčia pastatydinta aš
tuoniolikto šimtmečio pabaigo
je, ant buvusių sęnųjų kapinių. 
Dabartinės kapinės stovi vietoje 
buvusios senosios bažnyčios, 
kurios pamatai dar žymu. Gra
žus kalnelis, seniau buvęs pilia
kalnis.

Kiekvienas karas Lietuvoje 
bei sukilimas neaplenkdavo šios 
apylinkės. Pagal senųjų žo
džius, Napoleonas traukdama
sis pakasęs Jurgiškio ąžuolo še
šėlyje savo pinigus. 1831 m. su
kilime gen. Gelgudas, sumuštas 
tarp Šiaulių ir Kurtuvėnų, bė
gęs šia apylinke. Kad rusai jo 
nepasivytų, perbėgęs Dubysą 
per Dengtąjį Tiltą, šios apylin
kės lytuose, tiltą sudegino. 
Nore vėliau atstatė šį tiltą jau 
nebedengtą, bet jo senasis var
das “Dengtasis Tiltas” išliko iki 
pat šių laikų.

1915 m. gegužės1 15 d. rusų 
kovų metu su vokiečiais, mies
telis buvo visai sunaikintas. 
Traukdamiesi vokiečiai jį sude
gino. Išliko sveiki tik trys na
mai, klebonija ir dvaras. Baž-

nyčią taip pat buvo uždegę, bet 
didvyriškas klebono kun. Ra
kausko ir miestelio gyventojų, 
daugiausia moterų, žygis baž
nyčią išgelbėjo. Buvo padegti 
bokštai ir stogas. Mūšiai mieste
lyje ir šalia miestelio dar tebe
ėjo, kulkos ir sviediniai skraidė 
po miestelį ir šalia bažnyčios. 
Klebono vadovaujamos moterė
lės, nepaisydamos kulkų, iš šu
linių nešė vandenį ir gesino pro 
skliautus į bažnyčios vidų krin
tančias žarijas. Tuo būdu baž
nyčios vidus buvo išgelbėtas. 
Nudegė tik abiejų bokštų vidus, 
varpai iškrito, o vienas apvir
tęs įsmigo į bokšto langą. Vaiz
das buvo-skaudus. Atrodė, lyg 
varpas šaukiasi dangaus keršto.

Įdomiai išliko trys trobelės 
miestelio pakraštyje. Du vokie
čiai su' benzinu bėgo ir jas pa
degti, nematydami, kad rusai, 
perbridę Kurtuvos upelį, jau įli
po į aukštumas. Tai matyda
mas, vienas tų namų gyventojas 
Vaitkus griebė baslį h’ išbėgo į 
kiemą prieš porą šautuvais gin
kluotų vokiečių. Smarkiai nu
sikeikęs pakėlė prieš juos baslį. 
Vokiečiai tokio netikėto puolimo 

’nustebinti, apstulbo ir iš pra
džių nesusivokė, ką daryti. Tuo 
tarpu iš pakalnės išlindo pirmo
ji rusų grandinė ir pamačiusi to
kį vaizdą, pradėjo šaukti “ura” 
ir juoktis. Vokiečiams nebeliko 
nieko, kaip tik pasiduoti į ne
laisvę. ' '

Kurtuvėnai gal įdomiausi sa
vo blaivumu. Dar prieš Pirmąjį 
Pasaulinį Karą ir šiame,mieste
lyje buvo valdiška rusų degti
nės parduotuvė ir pora karčia- 
mų. Už tai nebuvo mokyklos. 
Visas miestelis buvo dvarinin
ko grafo Plioterio rankose. Prieš 
pat pirmąjį Pasaulinį karą jis 
pasiryžo iš miestelio alkoholi
nių gėrimų prekybą panaikinti. 
Nebeišnuomavo caro valdžiai 
namų dėl degtinės parduotuvės 
ir taip pat privatiems asmenims 
karčiamas laikyti. Pranyko vi
sos trys gėralų parduotuvės. 

Vienoje buvusių karčiamų buvo 
įsteigta (1912 m.) “Saulės” mo
kykla ir lietuviškas kooperaty
vas. Kad neitų slapta alkoholi
nių gėrimų prekyba nebeišnuo
mavo namų tokiems asmenims, 
kurie linkę į biznį. Apylinkė pa
sidarė blaivi.

Atgijus Lietuvos Nepriklau
somybei ir pradėjus vykdyti že
mės reformą, lietuviškoji val
džia atėmė iš dvarininko mies
telio žemę ir ją išdalijo mieste
lio darbininkams. Pradėjo kur
tis grynai darbininkų miestelis. 
Dvarininkas nebeteko galios ir 
pradėjo šeimininkauti lietuviš
koji liaudis; kaimieičai ir darbi
ninkai per savo atstovus. Vėl iš
kilo klausimas, ai' leisti Kurtu
vėnų miestelyje įsisteigti alko
holinių gėralų parduotuvėms. 
Dabai’ šeimininku buvo pats 
valsčius. Tuo reikalu buvo su
šauktas valsčiaus susirinkimas. 
Kito įvairių nuomonių. Vieni no
rėjo karčiamos. Girdi, ar pra
važiuojant pro miestelį, ai' atva
žiavus į bažnyčią, nebus kur už
eiti sušilti. Tačiau dauguma pa
sisakė prieš svaiginamų gėralų 
pardavinėjimą. Jų įrodymai nu
galėjo stipriojo gėralo mėgėjus. 
Blaivybės šalininkai įrodinėjo, 
kad miestelis per karą sunaikin
tas, jo žemės atitenka darbinin
kams, kurie kapitalo neturi ir 
trobesius turės statydintis iš sa
vo kuklių uždarbių. Jeigu mies
telyje bus karčiama, darbininkai 
savo silpnumo gali nenugalėti ir 
savo uždarbį sunešti į karčiamą. 
Išaugs gražūs karčiamos namai, 
bet už tai neatsistatys miestelis 
ir darbininkai liks be pastogės, 
šių argumentų paveiktas, vals
čiaus susirinkimas ir nutarė vi
siems laikams uždrausti Kurtu
vėnų miestelyje pardavinėti 
svaigiuosius gėralus.

Rezultatai buvo gražūs. Ne
trukus miestelis atsistatė. Išau
go, nors ir kuklūs, bet gražūs 
darbininkų nameliai su daržais. 
Prasidėjo ramus gyvenimas.

Bet tik pora dešimčių metų 

tęsėsi toks ramus gyvenimas. 
1940 m. Lietuvą okupavo raudo
nieji rusai. Jų kariuomenės ap
sistojo ir kurtuvėnų apylinkėje. 
Pažįstame rusus, didelius degti
nės mėgėjų. Jų karininkai ir 
kareiviai laksto po miestelį šen 
ir ten degtinės pirkti, bet nie
kur jos negauna.. Užpyksta ir 
pradeda keiktis. Kaip čia yra 
Miestelis, o niekur negalima 
gauti degtinės. Jų nuomone, tai 
netvarka. Pradeda' Šiauliuose 
bėginėti po kompartiją ir kitas 
bolševikines įstaigas ir skųsties. 
Bolševikinės įstaigos išklausė jų 
reikalavimo. Kadangi niekas 
miestelio darbininkų nesiėmė to 
darbo ir nesutiko savo namų 
paversti girtavimo laužu, tai vie
tinė kooperatyvo krautuvė buvo 
privereta pardavinėti degtinę ir 
alų. Po naujo okupanto batu 
žuvo lietuviškoji laisvė ir blai
vusis miestelis. Jis buvo išnie
kintas.

Po vienos miestelio nelaimės 
sekė antra. 1944 m. vasarą pri
ėjus prie Kurtuvėnų rusų-vokie- 
čių frontui, vokiečiai šioj apy
linkėj pradėjo daryti sau jsistip- 
rinimus. Nors aplink visur miš
kai, bet jie tingėjo juos panau
doti savo įsistiprinimus. Sugrio
vė medinius miestelio namus ir 
jų sienojus susinešė į savo ap
kasus ir pasidarė žemėse sau 
bunkerius. Vėl miestelis liko vo
kiečių sugriautas.

Ar dabar jis atsistato— ne
žinia. Tai gaubia mirtinoji tyla. 
Iš ten neateina jokia žinelė. 
Nore tremtyje gaudavome ne
maža bolševikinės spaudos iš 
Lietuvos, bet apie šios vietovės 
atsistatydinimą neradome nė 
žodelio. Tik kartą teko “Tieso
je” užtikti, kad Kurtuvėnų apy
linkėje bolševikiniai agitatoriai 
neturi pasisekimo, nes ten vei
kia stipri ‘buožių” propaganda. 
Juokinga, o juk tai darbininkų 
ir smulkesnių ūkininkų apylin
kė, kur Nepriklausomybės lai
kais atsirasdavo nemaža ir rau
donojo elemento. Dabar, matyt, 

ir tie atvėso ir nusikreipė nuo 
raudonos spalvos. Pamatę kokią 
laimę atnešė raudonasis atėjū
nas, nenuostabu, kad mažiau 
paraudę nuo jų atvėso. Šioj apy
linkėj gyveno ir smarkesnių bol
ševikų, vienas jų net keletą 
metų sėdėjęs kalėjime už komu
nistinį darbą. Tai sūnus to pa
ties Vaitkaus, kuris 1915 m. su 
basliu rankoje apgynė nuo vo
kiečių tuos likusius tris-miestelio 
namus. Išėjęs iš kalėjimo, norėjo 
nuvažiuoti į Sovietų Rusiją ir 
pažiūrėti, kaip ten laimingai gy
vena darbininkas. Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministerija davė 
jam leidimą, bet už tai tokio lei
dimo negavo iš Sovietų atstovy
bės Kaune. Tai buvo pirmas jo 
nusivylimais raudonaisiais. Jau 
tuomet suprato: jeigu nenori įsi
leisti jo. nukentėjusio už komu
nizmą, tai, matyt, kad ten nėra 
darbininkų gerovės, ir bijo pa
rodyti, kaip ten žmonės gyvena. 
Juk iš uolaus komunisto gali pa
daryti savo priešą.

1940 m. rasams okupavus 
Lietuvą, šis, nors ir buvęs ko
munistas, bet dai' išlikęs pado
rus lietuvis, visai nusivylė ko
munistų santvarka. Tada visokie 
vagišiai ir kiti mažos moralės 
žmonės pradėjo glaustis prie 
komunistų šiltų vietelių ieško
dami, jis pasiliko tik darbinin
ku ir savo pažįstamiems nuolat 
nusiskųsdavo, kad gailisi keletą 
metų sėdėjęs kalėjime už tokį 
pragarą, kurio anksčiau nepaži
nęs. 1941 m. gegužės mėn. vie
ną rytą jis buvo rastas šulinyje 
prigėręs. Nežinia, ar jis pats iš 
sielvarto į šulinį įvirto, ar jį kas 
nore iš bolševikų tarpo įvertė, 
kad jis savo nusiskundimais ne
varytų propagandos prieš nau
juosius ponus. O juk buvusio ko
munisto propaganda jiems buvo 
baisesnė, negu kitų. Jeigu gyvas 
būtų sulaukęs birželio 14-15 d. 
įvykių - išvežimų, aišku, ir jis 
būtų patekęs į išvežamųjų eiles.

M. Kulbokas
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IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO
— BALFo atstovas Europoje 

J. Valaitis ragina į AJV vyks
tančius tremtinius, įsikūrus, įsi
jungti į BALFo veiklą ir tuo 
padėti čia liekantiems.

— Kun. prof. St. Yla, Lietu
vių Sielovados įstaigoje kan. F. 
Kapočiaus patarėjas, laukia ei
lės išvykti į AJV. Kun. St. Yla 
buvo Štuthofo kacete nacių lai
kais, iš kur jis vos gyvas per 
Lenkiją ir Prancūziją atvyko į 
Vakarų Vokietiją.

— Lietuvių tremtinių delega
cija, susidedanti iš V. Sidzi
kausko, Dr. D. Jasaičio ir BAL
Fo atstovo J. Valaičio, Ženevo
je, Šveicarijoje, dalyvauja ste
bėtojais IRO tarybos posėdžiuo
se.

— Emigracija į AJV iš lietu
vių stovyklos Vokietijoje sulė
tėjo. Ypač lėtai eina prancūzų 
zonoje, kur likę dar apie 300 
žmonių, iš kurių daugiausia turi 
garantijas į AJV.

— BALFo galutinu apskaity
mu, Vokietijoje šiuo metu yra 
per 12,000 lietuvių. BALFo at
stovas mano, kad iki įsttymo 
termino pasibaigimo į AJV dar 
atvykos apie 6000 lietuvių. IRO 
veiklai pasibaigus, manoma, a- 
pie 300 lietuvių turės pasilikti 
Vokietijoje dėl sveikatos ir kitų 
priežasčių, neleidžiančių emig
ruoti.

— Lietuvių, dabar esančių 
Vokietijoje, šelpimui per mėne
sį reikia per 24.000 vokiškų 
markių.

— šiuo metu Vokietijoje yra 
labai sunkioje padėtyje: per 200 
labai vargingų šeimų, 500 ligo
nių, per 100 šeimų taip pat var

gingų, kurioms reikalinga nuo
latinė pašalpą.

— IRO globoje stovyklose 
Europoje šiuo metu yra per 
300,000 tremtinių. Apie tiek pat 
yra privačiai besiverčiančių. 
Nauji prašymai priimti į IRO 
stovyklas vis plaukia, bet IRO 
negali jų priimti. Naujos ban
gos tremtinių atbėga iš Rumu
nijos, Vengrijos ir Čekoslovaki
jos.

— Tremtinių stovyklose kal
bama, kad nuo kovo mėn. pa
baigos vėl pagyvins emigraciją 
į AJV. Lietuvių yra jau 3000, 
kūnų dokumentai gatavi, per 
komisija perėję, tik važiuoti.

— Visų tautybių tremtiniai, 
susirinkę Tuebingene, priėmė 
rezoliuciją prieš sovietų repat- 
riacinių misijų veiklą prancūzų 
zonoje. Rezoliuciją pasiuntė 
Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui, aukštajam komisarui 
Vokietijoje ir IRO centrui Žene
voje.

— Schwaebisch Gmuend sto
vykloje dar yra 1300 lietuvių. 
Manoma paruoštus emigracijai 
į AJV iš šios stovyklos išskirti ir 
perkelti į Ludwigsburgą. Paruo
štų į AJV čia yra keli šimtai, 
bet konsulas pašaukia vos po 
kelis per savaitę.

— Belgijos lietuviai iš savo 
kuklių uždarbių aukojo Tautos 
Fondui vasario 16 d. proga.

— Prancūzų zonoje, Gordon- 
bade, netoli Ulmo, viename ku
rorte, yra įsteigti tremtiniams 
seneliams namai, kur yra per 
50 lietuvių ir lietuvių senelių. Ši 
prieglauda liks ir po IRO veik
los.

Tremtiniai prašomi istęsėti
Amerikoje katalikų vyskupai 

šalpos, imigracijos ir įkurdini
mo reikalus yra patikėję War 
Relief Services — National Ca
tholic Welfare Conference tar
nybai. šiai milžiniškus darbus 
atlikusiai , ir atliekančiai įstaigai 
vadovauja Msgr. Edward E. 
Swanstrom (iš Brooklyn© vys
kupijos) , o jo padėjėju yra kun. 
A. J. Wycislo (iš Chicagos ar
kivyskupijos) .

šiomis dienomis NCWC įkur
dinimo skyrius buvo sukvietęs 
ne anglų kalba leidžiamų laikra
ščių redaktorių pasitarimą, ku
riame pasikeista žiniomis apie 
tremtinių įgabenimą į Ameriką 
ir apie jų įkurdinimą. Pasitari
me dalyvavo lietuvių, estų, lat
vių, ukrainiečių, lenkų, slovėnų, 
slovakų, čekų ir vengrų laikraš
čių atstovai.

Kun. Wycislo pareiškė NC
WC dėkingumo žodį “svetimkal- 
bei” spaudai, labai daug pagel- 
bėjusiai gauti darbo ir buto už
tikrinimus ir laimėti amerikie
čių pasitikėjimą į tremtį pateku
siais.

Atsilankę vyskupijų įkurdini
mo direktoriai iš Virginijos, Il
linois, Michigan, New Yorko ir 
kitų valstybių gyvais pavyz
džiais nurodė, kiek daug dirba
ma atvykusioms pagelbėti tin
kamai įsikurti. Vyskupijų direk
toriai nusiskundė, kad neretai 
atvykusieji pergreit pareiškia 
nepasitenkinimo naujomis gyve
nimo sąlygomis ir pasitraukia iš 
ūkio, visiškai nedavę progos į- 
kurdinimo vadovybei pagerinti 
darbo ir buto aplinkumą. Nors 
tokių “pabėgėlių” pasitaiko la
bai mažai, bet ir tos išimtys la
bai daug pakenkia įkurdinimo 
programai.

Šiuo metu, kai tikimasi DP 
įsileidimo įstatymo prailginimo, 
lAbai svarbu gauti naujų nevar- 
dinių sutarčių ūkiuose. Vienos 
tremtinių šeimos nepateisina
mas pasitraukimas iš ūkio gali 
išplėšti galimumą šimtams 
tremtinių šeimų atvykti į Ame
riką.

Visiems nevardinėmis, sutar
timis atvykusioms patartina įsi
dėmėti štai kas:

1. Tremtinio šeima turi mo
ralinę pareigą išbūti atsikvie- 
tusiojo ūkyje tam tikrą laiką, 
bent metus.

2. Nė vienas tremtinys netu
rėtų išvykti iš ūkio nepasitaręs

su savo kvietėju ir atvykti pa
dėjusios organizacijos atstovu.

3. Tremtiniai turėtų būti at
sargūs raginimams palikti ūkius 
ir vykti į didelius miestus, kur 
sunku ir darbą ir butą surasti. 
Veržimasis į miestus gali sukelti 
daug nepasitenkinimo amėrikie- 
čių visuomenėje, kuri buvo įti
kinta, kad naujai atvykstantięji 
europiečiai daugiausia dirbs ū- 
kiuose, kur ir dabar trūksta 
darbo jėgos.

Iš kitos pusės, įkurdinimo pa
reigūnai ir vyskupijų direktoriai 
užtikrino, kad jie atitinkamai 
veikia ir į kvietėjus, reikalau
dami tremtiniams pakenčiamų 
darbo sąlygų ir supažindinda
mi su tremtinių ypatingumais.

Spaudos atstovai turėjo pro
gos įsitikinti, kaip nuoširdžiai 
NCWC vyskupijų įkurdinimo 
komitetai rūpinasi tremtinių 
medžiagine ir dvasine gerove. 
Pavydžiui, Richmond© vyskupi
joj (Virginijoje) įkurdinimo di
rektorius yra išvažinėjęs 100,- 
000 mylių, lankydamas atvyku
sius tremtinius, veždamas jų 
vaikus į mokyklas ir ieškodamas 
naujų kvietėjų. Toks rūpestis, 
aišku, yra vertas ir dėmesio, ir 
tinkamo reagavimo — visada ir 
visur būti tvarkingais kvietėjo 
ir patarnavusios organizacijos 
atžvilgiu.

Mielaširdyste 
džiovininkams

Kai mes turime kokius nors 
^parengimus, mes ten labai daug 
paliekame: apie 1200 žmonių 
kas vienas sumoka po kokius du 
dolerius įžangos, sudarant ko
kius $2000, apie $300 sumokam 
už drapanų pasidėjimą, prie ba
ro vėl paliekam kokius $5000 ir 
surenka apie $2000 kitiems rei
kalams. Tokiu būdu mes čia 
paliekame apie $9300 savo sun
kaus uždarbio.

Bet niekas nededa nei vieno 
cento gelbėti mūsų džiovinin
kus, likusius Vokietijoje. Net 
niekas neužsimena apie tą rei
kalą. Kodėl? Tai ypatingai lie
čia atvykusius į Ameriką trem
tinius. Kas viename susirinkime 
vienas iš jų gali apie tai pa
reikšti visuomenei ir tuojau pa
daryti rinkliavą nors po 10 cen
tų nuo kas vieno esančio. Tai

Pirmoji žvaigždė meno padangėje

Prieš kelis mėnesius į Ameri
ką atvyko Lietuvos operos ar-* 
tistė Izabelė Motekaitienė. Ji 
apsigyveno East Chicago, India
noje, su savo vyru Kaziu (inži
nierium) ir dviem sūneliais.

Izabelė Motekaitienė, baigus 
Mariampolės gimnaziją, ne iš 
karto ėmėsi muzikos studijų. 
Universitete ji studijavo litera
tūrą, rengėsi būti gimnazijos 
mokytoja, rašė laikraščiams ir 
žurnalams straipsnius, - redaga
vo ateitininkų leidžiamą mer- 
maitėms “Naujosios Vaidilutės” 
žurnalą. Bet tuo pačiu laiku ji 
mėgo dainą — jos artimi drau
gai žinojo ją turint gražų, spal
vingą soprano balsą ir puikią 
klausą.

Ir taip Izabelė, šalia universi
teto, pradėjo lankyti konserva
toriją, kur ji nuolat žengė pir
myn ir pirmyn. Baigusi konser
vatoriją, Motekaitienė buvo pri
imta į Kauno operą. Jai teko 
vaidinti pirmaeiles roles drauge 
su Kipru Petrausku ir kitais į- 
žymiais artistais.

Patekusi į tremties gyveni
mą, Motekaitienė nepasitraukė 
iš meno pasaulio — ji dainavo 
lietuviams, amerikiečių kariams 
ir kitiems. Ji drauge su Stasiu 
Baranausku, Ipolitu Nauragiu ir 
kitais artistais davė visą eilę 
koncertų Anglijoje. Jie ten mu
zikos kritikų buvo vadinami 
“Lietuvos operos žvaigždėmis, 
puikiausia išpildžiusiais Verdi, 
Puccini ir kitų kompozitorių kū
rinius”.

“Westfalen Zeitung”, po vieno 
koncerto Padeborne, apie ją taip 
parašė:

“Izabelė Motekaitienė yra ži
noma kaip pirmaeilė žvaigždė 
meno padangėje netik savo lie
tuviškoje tėviškėje. Ji pasigėrė
tinai išpildo liaudies dainas ir 
didžiuosius muzikos kūrinius”.

Vokietijoje leisti “žiburiai” 
koncerto Paderborne, apie ją 
taip parašė:

“Pajėgiu ir gražaus tembro 
balsu iki pat koncerto pabaigos 
ji vis augo, progresavo, atskleis
dama be gabiai perteikiamų at
liekamo dalyko vaizdų ir nuosta
bią savo prigimtinę balso dova
ną — su didžiais išugdytais lai
mėjimais... Balsas sveikas, gai
vus, sodraus tembro...”

Po pirmo jos pasirodymo A- 
merikoje, 1949 pi. rudenį Chica- 
goje, “Muzikos Žinių” kritikas 
(nr. 123) taip parašė:

“Izabelė Motekaitienė... savo 
balso gražumu ir stiprumu ir 
vykusiai pasirinktųjų veikalų 
tinkamu išpildymu įrodė, kad ji 
yra galinga”.

“Draugas” rugsėjo 9 d. rašė, 
kad p. Motekaitienės pirmas pa
sirodymas Chicagoje buvo “labai 
vykęs. Balsas stiprus, gražus. 
Jos dainavimas publikoje sukėlė 
didelio entuziazmo ir kelis kar
tus buvo iššaukta daugiau duoti 
dainų”.

Ši pirmaeilė lietuvė daininin
kė pirmą kartą pasirodys mūsų 
rytuose — New Yorke. Balan
džio 16 d., Atvelykio sekmadienį, 
New Yorker viešbučio didžiojoje 
salėje, ji dainuos “Amerikos” 
koncerte. Drauge su ja programą 
išpildys artistai Stasys Bara
nauskas ir Ipolitas Nauragis ir 
pianistas Tadas Šidlauskas.

Naujai atvykę

nėra sunku atlArti ir jau nuo se
niai reikėjo mūsų žmones pri
pratinti sudėti tik' po dešimtu
ką. Amerikos visuomenė dešim
tukais surenka milijonus dole
rių kasmet mielaširdystės reika
lams, tai kodėl ir mes negalime 
Sekti tą gerą pavyzdį? Pradėki
me tuojau ir neprašykim dau
giau kaip po dešimtuką. Atsiras 
daugelis tokių, kurie duos ir po 
vieną dolerį. Aš ketinu visad 
duot dolerį prie kas vienos pro
gos. Surinkus tuos dešimtukus, 
tuojaus reik nupirkti. už juos 
kiek galint riebalų ir pasiųsti 
džiovininkų adresu į Europą. 
Prižadėję buvo man keli duoti 
tų džiovininkų adresus įdėti į 
laikraštį, bet jau keli mėnesiai 
jųf negaunu. Turiu tik vieną, 
gautą iš laikraščio: Litauisches 
Kranken Kommitee, Heilbronn, 
IRO Hospital, Germany, U. S. 
zone. Meldžiu visus gelbėti sa
vo žmones. . .

Vincas F. Jankauskas

— Prof. M. Biržiška iš Wa
terbury išsikėlė ir apsigyveno 
pas savo dukterį Kalifornijoje. 
Profesorius bene, vienintelis yra 
AJV iš 1918 m. pasirašusių Lie
tuvos Nepriklausomybės aktą.

Vaikučių Gailestin
gumas v

Mes lietuviai, sulyginus su ki
tomis tautomis, ypač žydais, 
gailestingumo darbuose esame 
labai atsilikę. O gyvenime labai 
svarbu ši artimo meilę ugdyti 
kuoplačiausiai, ypač dabar ken
čiančiai lietuvių tautai pergy
venant tokius žiaurius krizės 
laikus. Šia linkme labai gražų 
pavyzdį parodė Elizabeth, N. J. 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
rpokyklos seselės pranciškietės 
ir vaikučiai. Vaikučiai prikepė 
visokių pyragaičių ir sausainių 
ir juos pardavinėjo, o gautą pel
ną — $50.00 prisiuntė BALF’ui 
paskirdami šią sumą užpirkti 
vaistų džiova sergantiems trem
tyje lietuviams vaikučiams, kad 
jie greičiau pagytų ir sustiprė
tų. Tai brangi auka, kilnus ir 
sektinas pavyzdis. Lietuviai vai
kučiai tremtyje labai nudžiugs 
susilaukę pagalbos iš mažųjų 
lietuvių amerikiečių.

Amerikos lietuviai vaikučiai 
rinkdami aukas tokiam kilniam 
tikslui susilauks Dievo palaimos 
ir Įšsiauklės artimo meilėje.

Kan. Prof. J. B. Končius, 
BALF' Pirmininkas.

Laivu “General Greeley” j New 
Yorką atvyksta šie lietuviai tremti
niai:

ANTANAVIČIUS, Antanas, Chica
go 29, I1J.

BABTAVICIUS, Juozas, Boston 27, 
Mass.

BALYNAS, Placidas, Dearborn, 
Mich.

BARBARSKAS, Alfonsas, Cicero, 
III.

BIMBA, Alfonsas, Rochester, N. Y.
BOGUŠIS, JONAS, So. Boston, 
BOGUŠIS, Jonas, So. Boston, Mass. 
BRADUNIENE, Uršulė, Bradunas 

Ona. Baltimore 21, Md.
BRAZYS, Petras. Elizabeth, N. J.
BRINAS, Fridrichas, Maspeth, L. I. 

N. Y .
BYLA, 'Juozas, Elizabeth, N. J.
ČESNAUSKAS, Kazimieras, Bronė, 

Regina, Kazys, Vinicijus. Chicago, Ill.
CIUNKA, Tomas, Bronė, Viktorija, 

Antanina, Aldona. Detroit28, Mich.
DEVEIKIS, Stepas, Chicago 8, Ill.
DUBAUSKAS, Vincas, Agota. Det

roit 6, Mich.
GLEBAVIČIUS, Juozas. Carthage, 

Cine., Ohio.
GRAMSAS, Viktoras, Chicago 29, 

Ill.
GRIGENAS, Antanas, Yonkers, N. 

Y.
GRINEVIČIUS, Antanas, Worces

ter, Mass.
GRISMANAUSKAS, Benediktas, 

Chicago, Ill. į
GRYBAITE, Marija, Teresė. Brock-1 

ton, Mass.
IGNATAVIČIUS, Jonas. Baltimore,! 

31, Md.
IVAŠKEVIČIUS, Pranas, Brooklyn 

8, N. Y .
JACEVIČIUS, Kazys. Dedham, 

Mass.
JAKAITIS, Kazys, Stasė, Jonas. 

Phila., Pa.
JANKEVIČIUS, Konstantinas, A- 

nasta, Brooklyn 26, N. Y.
JANUSAS, Česlovas, Veronika, Sau

lius. Richmond Hill, N. Y.
JASAITIS, Klemas. Brockton, Mass.
JOVAISIENE, Ona. Chicago, Ill. 
JUKNIENE, Stasė. Omaha, Nebe. 
JURAS, Adolfas. Phila. 24, Pa.
KAMINSKAS, Vytautas. House 

Point, N. Y.
KIŠKIS, Vladas. Worcester, Mass. 

KISIELIOVAS, Julius. Detroit 9, 
Mich.

KVARACIEJUS, Petras. Newark, 
N. J.

LAUCE, Balys, Stefanija, Jonas, 
Stasė. Chesterland, Ohio.

LEIPUS, Antanas, Magdalena, An
tanas, Liudas. Detroit 16, Mich.

LILIšKIS, Andrius, Olga, Helga. 
Nethany, Conn.

LINGIS, Antanas, Aleksas, Aure
lija, Liucija, Elena. Newark 5, N. J.

LUKAV1CIUS, Erdvis. Kennebunk, 
Maine.

LOPOTIENE, Ona. Richland, Wash.
MAKAUSKAS, Petras, Monika, Vy

tautas, Liucija. Long Island, N. Y.
MALINAUSKAS, Juzė. Corbin, 

Kentucky.
MARKŪNAS, Bronė, Detroit, Mich.
MERKYS, Jonas, Stasė. Brockton, 

Mass.
MICKEVIČIUS, Jonas, Emilija, Ro

mas. Omaha, Nebraska.
MIKALAUSKAS, Simas. Sioux Ci

ty, Iowa.
MORKŪNAS - Markauskas, Henri

kas, Marija. Detroit, Mich.
PETRAUSKAS, Bronė, Bernadeta, 

Vita, Loreta. Linden, N. J.
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PRASCIUNAS, Albinas, Valerija, 
Laimutis, Kestutis. Chicago, Ill.

PUODžIUNAS, Jonas. Waterbury, 
Conn.

PUšKEVICIUS, Jurgis. Raynham, 
Mass.

RACAITIS, Antanas. Greece, N. Y.
RIMKEVIČIUS, Juozas, Jadvyga, 

Algis. Cleveland, Ohio.
SENKUS, Andrius. Rochester, N. Y.
SIMKUS, Jonas. Chicago 29, Ill.
ŠIŠKINAS, Vilius, Stasė. Chicago 

21, Ill.
SMAILYS, Jonas, Regina, Eugeni

ja, Zita, Jonas, Vida, Regina, Mari
ja. Omaha, Nebraska.
tas. Omaha, Nebraska.

STIRBYS, Česlovas, Anelė, Valen-
STONYS, Katrė, Kostas, Adolfas, 

Rūta. Omaha, Nebe.
STUNGURYS, Jonas, Phila., Pa.
SUDNICKAS, Leonas, Marijona, 

Stasys, Albinas. West Haven, Ct.
SUSA, Pranas, Natalija. Stratford) 

Conn.
SLIŽAUSKAS, Augustinas. Chicago, 

8, ni.
ŠVEDIENE, Ema. Chicopee, Mass.
VALAITIS, Antanas. Hillside, N. J.
VALEIŠA, Vytautas. Cleveland, 

Ohio.
VALIUŠAITIS, Stasys. Columbus 

13, Ohio.
VASILIAUSKAS, Kostas. Chicago, 

Ill.
' VASIULIS, Adolfas, Sofija, Vilius, 
Dalia. Detroit 27, Mich.

VEBELIUNAS, Kazys, Juzefą, Vy
tautas. Lowville, N. Y.

VEISAS, Antanas, Eugenija. Phi
la., 47, Pa.

VENCKUS, Jonas. Providence, R. I.
VIKŠRAITIS, Juozas. Townsend, 

Wise.
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon S(. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems sutelkiama 
'■ nakvynė

Viskas nemokamai 
g Kreipkitės diena ir naktį 
-—į i ■ , P;, ----------------- ■

VITKAUSKAS, Antanas. Kearny, 
N. J.

VOSYLIUS, Balys. Phila., Pa.
ZVYNYS, Juozas, Leokadija, Ri

mantė. Great Neck, L. I., N. Y.

Atsiųsta paminėti
1. Genocide, K. Pelėkis. “Ven

tos” leidinys, 286 psl.
2. Tėvynės Sargas’, Nr. 2-3, 

red. prel. M. Krupavičius, 192 
psl.

3. Pakeleiviai, V. Jonikas, ei
lėraščių rinkinys. “Ventos” lei
dinys, 110 psl.

4. Mažasis žmoniškumo ma- į 
nifestas, kun. K. Mažutis. 24 ’ 
psl.

5. Lietuvių rašomosios kalbos 
žodynas, 15 sąsiuvinis, Nieder- 
mann, Senn, Brender sudarytas, 
Heidelberge išleistas 1943 m.

6. Žmogus, kuris amžinai ke
liavo. A. Vilainis,, “Nemuno” 
(Cicero, III.) leidinys, 1 sąsiu- 
vinys, bus dar 5 sąsiuv.

7. Liaudies dainos, K. V. Ba
naitis, leid. X. Strumskis.

| Tel. DEW 5136 |

I Jos. Kavaliauskas S 
X X 
X

Lalsni uotas

k 
X

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes
1601 - 03 So. 2nd St.

S Philadelphia, Pa. I
t i
H------------------------------------- □

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

u------------------------------------- h

8. Aš šią naktį, K. V. Banaitis, 
leid. X Strumskis.

9. Aidai, Nr. 2, red. A. Vai
čiulaitis, leid. T. T. Pranciško
nai.

10. Lietuvių dienos, Nr. 2, red. 
J. Vitenas, leid. E. Skirias, Ca
lif.

11. Margutis, Nr. 2. red. VI. 
Vijcikis, Chicagoje.

12. Eglute, vaikų žurnalas, Nr. 
2, red. B. Brazdžionis, leid. L. 
Kuh. Inst.

A. a. Kun. P. Petrai
čiui paminklas

A. a. Kun. Pranas Petraitis, 
kaip visiems jau žinoma, buvo 
sovietų komunistų kankinamas 
ėervonkoje, dėl to buvo visai 
nustojęs sveikatos ir išdavoje 
gavo širdies ligą. Būdamas 
tremtyje jis mirė 1948 m. Kon
stancoj ir ten palaidotas. Velio
nis yra labai daug pasidarbavęs 
lietuviams tremtiniams gelbėti, 
ypač prancūų zonoje. Vokietijo
je.

Vokietijoje, jeigu ant kapo 
nėra paminklo, per tam tikrą 
laiką kapas visai panaikinamas. 
Kad to išvengti, sekantieji Ame
rikos lietuviai kunigai sudėjo 
$200.00 paminklui pastatyti: 
kun. A. Petraitis (velionio bro
lis), kan. prof. J. B. Končius, 
kun. J. Valantiejus, kun. M. Ke- 
mežis, kun. Ign. Albavičius, kun. 
N. Pakalnis, kun. J. K. Miliaus
kas, prel. J. Balkūnas, kun. 
prof. M. Ražaitis, kun. J. V. In- 
čiūra, kun. St. Raila, kun. dr. 
J. Starkus, kun. J. Prunskis, 
kun. J. Virmauskas, kun. J. An
gelaitis ir kun. J. Karalius.

Pinigai jau persiųsti, į Europą 
ir perduoti J. E. vyskupui V. 
Blizgiui, kuris sutiko paminklą 
parūpinti.

Kan. Prof. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas

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

417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

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

ir kiti spaudos darbai

“Amerika”

K X 
X 
XI
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”
lietuvių

X 
X

X

X

K

“MUZIKOS ŽINIOS” yra. vienintėlis perijodinis bažnytinės, 
tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.

“MUZIKOS ŽINIOSE" šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
veikimų, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

“MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

"MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai S1.00, užsienyje 81.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29. TU. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu: 
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.

X 
X 
X 
X 
X

S

X 
i 
X

X X

X

Telefonas: ĘV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

53-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,' «
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VIETOS ŽINIOSj-: KORESPONDENCIJOS

PARENŲIMŲ KALENDORIUSPhiladelphia, Pa
i. 
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gija Brooklyne š. m. gegužės 7 
d. Shwaben - Hall salėje rengia 
dainų ir jumoro koncertą. Kon
certui paįvairinti yra numatoma 
paruošti visai naujų dalykų.
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IŠ VYČIŲ VEIKLOS
Sekmadienį, kovo 5 d. Lietu

vos Vyčiai visoje Amerikoje 
šventė savo patrono, šv. Kazi
miero šventę. Visi tinkamai pa
gerbė savo patroną.

Philadęlphijos Vyčių kuopa 
irgi įspūdingai paminėjo Šv. Ka
zimiero šventę. Nariai išklausė 
šv. mišias ir visi priėmė šv. Ko
muniją. Kun. Vladas Budreckas 
buvo celebrantas ir pasakė gra
žų pamokslą. Po mišių vyčiai 
sukalbėjo vyčių pasiaukojimo 
aktą, prižadėjo dirbti Dievui ir 
Tėvynei ir, sugiedoję Vyčių him
ną, vėl su vėliavomis išmaršavo 
iš bažnyčios.

Pusryčiai buvo parapijos sa- 
' Įėję. Dalyvavo garbingų svečių: 

Kun. I. Valančiūnas, Kun. Vla
das Budreckas, Kun. Bernardas 
Shimkus, prof. Alfredas Senn, 
kuris moko Pennsylvanijos Uni
versitete, ponia P. Antanaitienė, 
lietuvių radijo programo vedėja 
ir prof. Vaišnauskas.

Po pusryčių visi Vyčiai daly
vavo šventoje valandoje, kuri į- 
vyko trečią valandą šv. 
ir Povilo katedroje.

Paroda

Petro

Lietuvos Vyčių 3-čioji kuopa 
rengia lietuvišką meno ir kultū
ros parodą, kuri prasidės sek
madienį kovo 19 d. ir tęsis iki 
sekančio sekmadienio. Paroda 
bus šv. Kazimiero parapijos pa
talpose, po bažnyčia. Kamba
riai bus atidaryti abu sekma
dienius ir šeštadienį nuo dvy
liktos valandos, o kitomis dieno
mis nuo septintos iki dešimtos 
valandos vakare. Visi, kurie į- 
domaujasi lietuvišku menu ir 
kultūra, kviečiami atsilankyti į 
parodą. Lietuviai ypač kviečia
mi atsilankyti į parodą. Lietu
viai ypač kviečiami atsivesti sa
vo draugus, svetimtaučius ir 
supažindinti juos su lietuviška 
kultūra.

ras, amerikietis adv. Boyle, dr. 
Starkus, kun. Kemėžis, apskr. 
vyčių pirm. Al Vasiliauskas ir 
vyčių Tėvas M. Norkūnas, kurį 
vyčiai pagerbė atsistojimu ir il
gomis ovacijomis. Pusryčių pro
gramą pravedė vytis Jonas Na
vickas.

Po pusryčių buvo meninė da
lis — montažas apie vyčių Glo
bėją Šv. Kazimierą, kurį parašė 
Vitalijus Žukauskas, o pravedė 
vytis VI. Būtėnas su įvairių kuo
pų vytėmis ir vyčiais, kurių dau
gumas, nors čia gimę ir augę, 
bet maloniai prisidėjo prie mon
tažo išpildymo ir įrodė visiems, 
kad jie gali gražiausiai lietu
viškai deklamuoti ar skaityti. 
Montažo muzikinę z dalį tvarkė 
varg. Jakučionis, o solo giedojo 
J. Ciplikas. Montažas buvo visų 
nuoširdžiai išklausytas, o pasku
tinė giesmė “Marija Marija” 
svečius sujungė su scena didin
gai maldai.

Vakarop įvyko seimelio posė
dis, kurio metu buvo padaryta 
daug svarbių nutarimų dėl vy
čių ateities veiklos, kuri, kaip iš 
įvairių pranešimų buvo matyti, 
smarkiai pagyvėjusi. Vyčiai ma
loniai sutiko ir ateitininkų at
stovo A: Pociaus sveikinimo žo
dį. Džiugu buvo stebėti tai, kad 
kiekvienas vytis kiek galėdamas 
stengėsi kalbėti lietuviškai. Tai 
tvirtas šuolis pirmyn. Tai dide
lis džiaugsmas jų Tėvui M. Nor
kūnui, apskr. pirm. Al. Vasi
liauskui, kuris taip sielojasi vy
čių lietuvybės išlaikymu ir ves- 
dams posėdį iki paskutinio žo
džio kalbėjo lietuviškai; dr. 
Starkui, kuris savo vaizdingoje, 
gražioje kalboje taip ryškiai iš
kėlė lietuvybės išlaikymo reika
lą, tai didelis džiaugsmas vi
siems lietuviams. Vyčiai žengia 
pirmyn. Koresp.

Kad visi geros valios lietuviai 
galėtų vieningomis jėgomis tęs
ti kovą dėl Lietuvos laisvės, nu
tarė:

1. visų aukščiau paminėtų or
ganizacijų nariai negali priklau
syti jokiai komunistinei ar ko
munistus remiančiai organizaci
jai,

2. minėtų organizacijų nariai 
nesilanko jokiuose komunistų ar 
jiems prijaučiančių organizacijų 
parengimuose, arba klubuose.

3. neremia ir nskaito komu
nistinės spaudos.
' 4. visi geros valios lietuviai, 
nežiūrint, kada jie į JAV ar į 
Rochesterį yra atvykę, jungiasi 
į Rochesterio Lietuvių Bendruo
menę ir sujungtomis jėgomis ko
voja dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatytno ir lietuvybės 
išlaikymo.

5. šią rezoliuciją paskelbti vie
šai.

Tuo būdu, ir Rochesterio lie
tuviai pirmą kartą aiškiai pasi
sakė prieš tuos, kurie remia ko
munistinę veiklą, nes čia kaip 
tik esanti “Gedimino” draugys
tė, prisidangsčiusi įvairiais ne
kaltais tikslais, aiškiai esanti 
komunistinė organizacija, ku
riai priklauso apie pusė šv. Jur
gio parapijos narių. Nuo dabar 
jie turės apsispręsti: ar priklau
syti lieuviškoms organizacijoms, 
ar komunistinėms.

(-e-)

Bridgeport, Conn

—■ Didžiulis, metinis Pavasa-/ ' — Lietuvių Tremtinių. Drau- 
rinis Koncertas ir Balius, ruo
šiamas J. Stuko liet, radijo 
“Rūtos” organizacijos, įvyks 
sekmand. gegužės (May) 21 d., 
Newark, N. 3. Kitos lietuviškos 
organizacijos maloniai prašomos 
tą dieną kitų parengimų nereng
ti. ’ v ■

— Kovo 20 d. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje Brooklyne 
prasidėjo misijos moterims ir 
mergaitėms. Baigsis sekmadie
nį. Misijas veda Tėvas V. Gi
džiūnas. Vyrams ir jaunuoliams 
misijas Tėvas V. Gidžiūnas pra
dės pirmadienį, kovo 27 d. ir tęs 
taip pat visą savaitę.

— Kovo 31 dieną, 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. saleje bus Kat. 
Federacijos New Yorko apskri
ties susirinkimas su paskaita.

— Atvelyky, balandžio 16 d., 
šeštadienį, Amerikos Legiono 
Lietuvių Memorial Posto Mote
rų Skyrius ruošia “Zuikučio 
Balių” vaikams. Bus 1 vai. po 
pietų, Karalienės Angelų Para
pijos salėje, Roebling ir So. 4th 
Sreets, Brooklyne.

— šiomis dienomis “Polo” 
plokštelių bendrovė Newarke iš
leido 4 naujas lietuviškas ne- 
dūžtamas plokšteles. Įdainavo 
merginų radijo kvartetas, vad. 
Liudvikui Stukui, ir vyrų okte
tas “Aidai”, vad. komp. K. Ba
naičiui. Neseniai “Folkraft” fir
ma Newarke išleido 11 liet tau
tinių šokių alkumą (4 plokšte
les). įgrojo Vlado Markūno or
kestras, Vytauto Biela jaus prie
žiūroje.

— Kovo 6 d. mirė “Rūtos” 
liet, radijos organizacijos garbės 
pirmininkas, Jonas Pravilionis, 
didis lietuvybės rėmėjas. Anks
čiau kurį laiką gyveno Montreal, 
Canada. Palaidotas iš Newar- 
ko liet, parapijos bažnyčios į 
Utica, N. Y. liet parapijos kapi
nes.

Pikietuos “Laisves”

Paterson, N. J<
— Pasiseku kupinas praėjo 

Vasario 16-tos dienos minėji
mas. Surinkta $276.65 aukų. Vi
siems aukojusiems už tai reiš
kiama nuširdi padėka.

Fabijonas Saranka paaukojo 
$40.00, Patersono Liet. Tremt. 
D-ja $20.00, po $10.00 — A. J. 
Kubiliūnas, O. V. Baltučiai ir

Meno šiupinys
Kovo 26 d. įvyks Lietuvių Mu

zikėlės Salės Namo Bendrovės 
salėje retas meno šiupinys. Pro
gramos numatyta visa žymių
meno dalyvių eilė, susidedanti A. M. Belch. Kiti po $5.00 ir 
iš Kauno valstybės operos ir te- mažiau.
atro bei šiaip meno veikėjų. Dai- Visiems, Patersono ir apylin- 
nuos žymus tenoras V. Ivanaus- kės lietuviams, atsilankiusiems 
kas, kuris kovo 12 d. Minkų ra- į Vasario 16-tos dienos minėji- 
dio koncerte dalyvavo. Kauno! mą Patersone, be -to, savo duos-

— Ateinantį sekmadienį, ko
vo 26, tuojau po sumos, parapi
jos svetainėje įvyksta specialus 
susirinkimas LRKSA vietinės 
kuopos, ir kviečia visus buvu
sius tremtinius, kaip suaugu
sius, jaunimą ir mažutėlius at
silankyti ir įstoti į šią labai gra
žią organizaciją.

— Parapijos choro metinis 
koncertas įvyksta balandžio 23, 
parapijos svetainėje, kur daly
vaus lietuviškų tautinių šokėjų 
grupė iš Newark, N. J. vad. Ra
dijo Valandos Dir. J. J. Stuko. 
Taipgi choras rengiasi su nau
jomis dainomis, ir choro solis
tai.

— Mūsų parapijoje įvyksta 
balandžio 16 parapijos kleb. 
kun. J. V. Kazlausko 25 metų 
kunigystės jubiliejus. Manau, 
kad per sumą dalyvaus visi pa
rapijiečiai suaugusieji, jaunimas 
ir vaikučiai. Choras rengiasi su 
specialia muzika. Vėliaus prane
šime plačiau.

— ALT vietinis skyrius liku
sius pinigus nuo L. N. minėji
mo pasiuntė per pus Tarybos ir 
BALFo centran. O.

būrį. Per tą laiką jau suspėta 
padaryti keli susirinkimai ir 
aptarti aktualūs klausimai. Val
dybą sudaro J. Vitėnas— pirm., 

! F. Kudirka — vicepirin., Elena 
Truskauskaitė — sekr., V. Priž- 
gintas—ižd., ir Pr. Gasperaitis 
— vald. narys.

— Išėjęs “Lietuvių Dienų” 
vasario mėn. numeris daro visai 
gerą įspūdį. Iliustruotas gausiai, 
ir pačios iliustracijos yra reikš
mingos. Viršelį puošia miri. P. 
Žadeikio nUotr. Tekste nuotrau
kos iš Vasario 16-sios minėjimo 
Chicago). Vaizdai iš Anglijos lie
tuvių gyvenimo ir k. Iš str. yra 
paminėtinas pasikalbėjimas su 
min. P. Žadeikių, prof. M. Bir
žiškos “Dviejų nepriklausomy
bės paskelbimo raštų likimas”. 
St. Raštikio “Rusų kariuomenė 
Lietuvoje 1939-40”, Br. Keta- 
rausko “Atominė jėga ir jos at
eitis” ir k.

Montreal, Canada

namus
Susipratę Amerikos lietuviai, 

atsiliepdami į State Department 
Secretary Mr. Acheson atsišau
kimą į Amerikos tautą STOTI Į 
KOVĄ PRIEŠ KOMUNIZMĄ— 
ir matydami, kad lietuviškieji 
Maskvos bernai — bimbininkai 
—RUSU PENKTOJI KOLONA, 
nori ne tik Lietuvą bet ir Ame
riką paversti SOVIETIŠKUOJU 
ROJUMI, paversdami mūsų 
mylimą šalį — Ameriką į bai
siausių kančių ir negirdėto te
roro koncentracinę stovyklą — 
išeina į didžiąją ANTIKOMU
NISTINĘ kovą ir skelbia, kad 
visi, kaip vienas/vėl pikietuoja 
“Laisvės" namą kovo 25 ir 26 
d.d.

šeštadienį pikletas prasidės 
5:30 vai. vakare.

Sekmadienį pikletas prasidės 
l<30 po pietų, prie Liberty Au-

A. D-tas ditorium (Lietuvių Komunisti
niame Centre), 110-06 Atlantic 
Avė.,

nia ranka gausiai parėmusiems 
Lietuvos vadavimo darbą Minė
jimo Rengimo Komitetas taria 
visiems nuoširdų lietuvišką a- 
čių. $258.65 pasiųsta Lietuvių 
Tarybai, už salę sumokėta tik 

Komitetas.

Los Angeles, Calif.

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

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

Visos knygos ir rekordai raportavim'ui taksų pavieniams, pavienių (J 
biznių, partnerystes ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto ę) 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris \ 
S ra patyręs accountant dabar tvardantis taksus visokių biznių, didelių 7 

: mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. W 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose Zl 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. 4

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

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) S

111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. A
Telefonas: EV 4-3049 f)

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viet»iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakara

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas) 

Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Ji*

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

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

TELE VIZŲ A KAS- VAKARAS
4*

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
J 161 No. 6th Street 
7 TeL EVergreen 8-9228

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6808
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

J . Dr. A. Petriką 
S (Dantų Gydytojas)
| 221 So. 4th Street

• ■ J

Brooklvno Lietuviai Graboriai
'ei. EVergreen 7-4335

valstybės teatro aktoriai K. Va
siliauskas ir V. Žukauskas nu
teiks, galima manyti, kiekvieno 
tremtinio nusiminusią širdį. Kau
no valstybės teatro baletininkai 
St. Modzęliauskas ir Ks. Knitai-
tis galės sužavėti grakštaus kūno ($18.00. 
judesiais kiekvieno žiūrovo akį. 
Pirmą kartą pasirodys lietuviam 
jaunas akordeono virtuozas C. 7 vai. p. m. šv. Kazimiero pa- 
F. Dauber, kuris kitiems phila- rapijos salėje, 147 Montgomery 
delfiečiams jau gerai žinomas.1 Pl. Paterson, N. J., Švento Var- 
Philadelphijos Meno Ansamblio * ~ 
Vyrų Oktetas ir tautinių šokėjų 
grupė apvainikuos meno šiupinį.

Šiupinys prasidės 15 vai. t
J. J.

— Šių metų kovo mėn. 26 d.

Bayonne, N. J.
Graži Vyčių šventė

New Yorko ir New Jersey 
apskr. vyčių seimelis š. m. kovo 
5 d. Bayonne praėjo lietuviškoje 
dvasioje ir puikioje nuotaikoje. 
Prieš pamaldas iš parapijos sa
lės išsitiesė ilga vyčių kolona, 
kuri žengė į bažnyčią. Iškilmin
gas pamaldas laikė kun. Kara- 
levičius. Visi iki vieno vyčiai 
kartu su savo Tėvu M. Norkū
nu, kuris specialiai buvo atvy
kęs, priėmė šv. Komuniją. Jaut
rų, nepaprastai patriotišką ir y- 
pač jaunimui pritaikintą pa
mokslą pasakė vyčių dvasios 
vadas kun. Kasperas. Po pamal
dų nuskambėjo vyčių himnas.

Iškilmingų pusryčių metu 
prie stalų sėdėjo virš šimto vy
čių ir svečių. Kalbas pasakė: 
kun. Karalevičius, kun. Kaspe-

do Draugija rengia jaukų kor
tų vakarą.

Minėto vakaro rengėjai visus 
parapijiečius ir naujai atvyku
sius lietuvius maloniai kviečia 
dalyvauti.

To vakaro dalis pelno bus ski
riama BALF naudai.

Šv. V-do D-jos V-ba 
“<-------------------

Rochester, N. Y;

■— šv. Kazimiero D-jos tradi
cinė patrono dienos vakarienė 
šįmet labai pavyko. Žmonių at
ėjo per 450, ir: apie šimtas grį
žo namo, nes vietų nebuvo. Pel
no nuo vakarienės liko* $600. 
Aukų naujai bažnyčiai atstatyti 
sumesta $1300. Viso statybos 
fonde dabar $1260,00. Klebonas 
J. Bobinas, savo ir parapijos 
komiteto vardu širdingai dėko
jo atsilankusiems, šeiminin
kėms ir visiems vakarienės dar
buotojams. Jis parodė keletą 
škicų planuojamos bažnyčios.

Ypatingai džiugu, kad į va
karienę .ątvyko gražus būrelis 
inteligentų. Matėsi teisininkas

Richmond Hill, N. Y.
Amerikos Lietuvių 

Antikomunistinė Akcija

tephen Aromiskis1
(Armakauskas) i

Lietuviai išėjo kovon prieš 
bolševizmo rėmėjus.

Kovo 5 d., Rochesteryje esan
čių lietuvių organizacijų valdy
bos: Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės, Ateitininkų, Vyčių, 
Skautų Tunto, šv. Marijos D-jos, 
šv. Petro D-jos, American Le
gion Rochester Gudinai Post, 
šv. Jurgio D-jos, Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Amerikos Lie
tuvių R. K. Susivienijimo, atsi
žvelgiant į vykdomą terorą Lie
tuvoje, priėmė griežtą rezoliuci
ją, smerkiančią komunizmą ir 
visus tuos, kuire remia ar da
lyvauja komunistinėse organiza
cijose.

ei. STagg 2-5043

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių DirektoriusGraborius—Balsamuotojas
Viešas pareiškimas

Vasario 24 “Vienybėje” tilpo, 
kad New Yorko Sudėtinės 
Kriaučių Taryb. susirinkime aš 
pareiškęs, kad Charles Kundro
tas ir Pildomos Tarybos nariai 
nebuvo ir nėra komunistai. ’

Tai yra grynas prasimany
mas: aš nieko nesakiau pana-j 
šaus ir neįvardinau asmenų. Bet 
J. Hermanas skundėsi, kad juos 
vadina komunistais. Ot, čionai 
jam, Hermanui ir buvo atsaky
ta, kad jis dar blogesnis negu 
komunistai. Ar ne taip sakė 
Buivydas?

Aš labai nemyliu žmones į- 
vardyti, o ypatingai per spau-I 
dą, bet kai aplinkybės priverčia' 
pasakyti vieną - kitą žodį, aš 
nebijau padėti savo pavardę.

Charles Kundrotas, pryšakyje 
su V. Zavecku, J, Hermanu ir

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Kovo 5 d. lietuvių šv. Kazi
miero parapija šventė metinę 
Šv. Kazimiero šventę. Ta proga 
šv. Kazimiero bažnyčiai padarė 
vizitą Los Angeles vyskupas T. 
Mannig, D. D. ir tarė keletą žo
džių. Iškilmingas šv. Mišias ce- 
lebravo kan. Steponavičius, asi
stuojant kum Jankui ir kun.
Jauniui. Gražų pamokslą apie Daukša, Dr. J. Sungaila, Dr. 
šv. Kazimierą pasakė kun. Jan- Drevinskienė, mokytojai A. 

Vaupša ir .M. Arlauskaitė. -Iš 
Rochester, N. Y- dalyvavo Dr. 
Kriaučeliunaitė, iš Plattsburg, 
N. Y., Dr. M. Namikas ir Dr. 
Kerpytė. Vakaro programą ve
dė V. Sirvydas. .Meninėje prog- Co., bendradarbiauja su kbmu- 
ramoj dalyvavo su pasisekimu 
seselės Ivaškevičiūtės ir du 
Vincukai — V. Rajeckas ir V. 
Bubelis. >

— Kovo 12 d. D-jos salėje 
draugai surengė išleistuves į A- 
meriką buvusiam D-jos komite
to nariui ir buvusios Kanados 
Lietuvių Sąjungos pirmininkui, 
Antanui Sakalui ir jo žmonai 
Onai. Gražias kalbas pasalį 
klebonas J. Bobinas, kun. Vil
kaitis, kun. Stankūnas, J. Bal- 
zeras, V. Sirvydas, J. Pązno- 
kas, Ą. Girdauskienė, ir kiti. 
Savo energija ir darbštumu Sa
kalas prisidėjo prię gražios gru
pelės montrealiečių lietuvių, ku
rie atliko visą eilę kūrybinių 
darbų parapijai ir tautai. Saka
lams įteiktą graži sidabrinė tau-

kus. Ta pačia proga iš ryto įvy
ko vaikučių Pirmoji Komunija 
ir didelių parapijos rėmėjų Pra
no ir Elbzietos Morkų 50 metų 
moterystės jubiliejaus pamylėji
mas.

—Įvyko parapijos bankietas ir 
koncertas. Bankiete dalyvavo ir 
pasakė kalbas prof. M. Biržiška, 
kops. J. Bielskis. Ta proga bu
vo apskelbtas antras vajus baž
nyčios statymo fondui, kuriam 
tuojau paaukojo po 1.000 dol. 
Šleinys ir Viktorija Masiliūnai 
ir visa eilė mažesnėmis sumo
mis.

Koncerte pasirodė geriausios 
Los Angeles meno pajėgos: Flo
rence Korsak ir Vladas Baltru
šaitis. Taip pat ir parapijos cho
ras, vedamas A. Skridulio.

Visa šventė praėjo su dideliu 
pasisekimu ir sutraukė daug lie
tuvių.

— Jau prieš keletą mėnesių 
įvyko Los Angeles mieste gyve
nančių ateitininkų susirinkimas,

nistais. Tai yra gerų įrodymų ir, 
jeigu reikės, galima bus prirody
ti. žmonės žino ir mato, kas ką 
veikia. Vyrai, negalėsite sėdėti 
ant dviejų kėdžių.

Senų žmonių yra patarlė: kas 
valgo česnaką, tas ir atsiduoda 
česnaku.

F. Vaitukaitis

IEŠKO KAMBARIŲ
Trijų asmenų šeimai skubiai 

reikalingas kambarys ir bend
ram naudojimui- virtuvė, arba 
gambarys ir virtuvė. Pranešti 
“Amerikos"' administracijai.

kuriame buvo nutarta sudaryti rė ir lietuviška lėlė atminčiai.
Kalifornijos . Ateitininkų . Sam-| J ~ Z:~‘ Kor..

Biznio praplėtimui reikalin
gas kompanijonas - partneris, 
mokantis anglų kalbą ir galin
tis įnešti maža kapitalą.

Kreiptis į “Amerikos" Admi
nistraciją. *

ergreen 8-9770

Grabonus—Balsamnotoias

231 Bedford Avenue,

Joseph Garszva

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniaotaš Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

-$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.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJDNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

BARAS — RESTORANAS 
574 Hudson A venae Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646
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/Uj^APYLINKĖJE | “AMERIKOS” PAVASARIO

• Prel. J. Balkūno pamoks
lą; pasakytą kovo 5 d. Philadel- 
phios katedroje, Brooklyno 
“The Tablet” išspausdino ištisai 
kovo 18 d. laidoje.

• Kun. J. Bernatonis, iš Law
rence, Mass., Kunigų Vienybės 
paskirtas organizuoti lietuvių

■ ekskursijas į Romą, yra atspau
sdinęs brošiūrėlę, kurioje sudėti 
būsimos ekskursijos planai. 
Brošiūrėlė galima gauti ir mūsų 
redakcijoje.

• Kun. Cekavičius šiomis die
nomis lankėsi Brooklyne ir mū
sų redakcijoje. Iš tremties jis 
yra jau partraukęs apie 250 
žmonių.

• Prel. Ig. Kelmelis iš Newar- 
ko, su savo asistentu Kun. Pr. 
Bastakiu, lankėsi mūsų redak
cijoje.

• P. Ąžuolas, mūsų skaityto
jas ir bendradarbis, galutinai su 
šeima įsikūrė Brooklyne, kur 
gavo butą ir darbą.

• A. Zubkienė, apie pusę me
tų išbuvus Ellis Island dėl svei
katos, iš kur grėsė jai išsiunti
mas atgal į Vokietiją, laimingai 
jai pasveikus ir geriems Ameri
kos lietuviams padedant, galuti
nai įleista į AJV ir apsigyveno 
Brooklyne. Ji buvo mokytoja 
Lietuvoje ir tremtyje.

• Mok. B. Kulys, dabai’ dir
bąs lietuvių šeštadieninėje mo
kykloje Brooklyne, pažadėjo 
mums patalkininkauti savo 
plunksna.

• K. Žukas, buvęs Lietuvos 
krašto apsaugos ministeris, pa
žadėjo mums ciklą straipsnių a- 
pie tėvynės meilę. Pradžią jau 
dedame šiame numeryje.

• Pr. ir EI. Mocejūnai, iš Ro- 
chesterio, šiomis .dienomis vie
šėjo New Yorke ir New Jersey 
apylinkėse.

• Adv. P. Stravinskas, žino
mas Vyčių talkininkas Brookly
ne, pradeda bendradarbiauti ir 
“Amerikoje.”

Dr. Pranas Padalslds Det
roito universitete pakeltas į 
aukštesni profesoriaus laipsnį.

• Kan. Dr. J. B. Končiui pa
gerbti vakarienės bilietus gali
ma užsisakyti ir “Amerikos” į- 
staigoje.

• V. Augustinas dalyvauja di
džiajame foto konkurse, kurį 
paskelbė žurnalas “Popular 
Photography” Chic^goje. Minė
tas žurnalas premijoms pasky
rė $25.000. 2 pirmosios premi
jos po $2.000.

• E. Valterienei ir jos vyrui 
Brooklyne, Moterų Sąjungos 29 
kuopa suruošė pagerbimo ban
ketą jų 25 metų vedybinio gy
venimo sukakčiai paminėti. E. 
Valterienė yra ilgametė sąjun- 
gietė.

• Motery Sąjungos 29 kuopos 
valdyba dėkoja visiems, kurie 
lankėsi pas* jas per jų surengtą 
susipažinimo vakarą. Prisirašė 
į draugiją U. Brokienė, F. Lu- 
berckienė, A. Senkienė ir M. 
Kleizienė.

• V. Jonuškaitės ir V. Ivanau
sko koncertas praeitą sekmadie
nį New Yorke labai gerai pasi
sekė žmonių buvo susirinku
si didėlė masė. Menininkai pui
kiai atliko programą.

• J. Vaičiulaitienė, iš Scran- 
tono, savaitgalį praleido New 
Yorke.

• Kun. J. Sitavičius įstojo na
riu į Lietuvių Katalikų Centrą.

• Algirdas Pranckevičius, ku
ris yra didelis foto mėgėjas, da
lyvavo foto konkurse, suruošta
me Scholastic Magazines aukš
tesniųjų mokyklų mokiniams. 
Už savo draugo portretą jis lai
mėjo aukso raktą <^aipo ge
riausią požymi. Tokiu dovanų 
buvo tik 14 iš viso.

Apreiškimo 
Parapija

BAŽNYTINIS KONCERTAS
Apreiškimo parapijos choras į* 

rengia bažnytinį koncertą savo-į 
je bažnyčioje, No. 5th ir Have- 
mayer Sts., kovo 26 d., 7:30 vai. 
vakare. Bus statoma kantata 
“Paskutiniai Septyni Kristaus 
žodžiai”, muzika Dubois. Taip 
pat bus ir Gailia, Gunod. Daly
vaus ir Vilniaus operos solistas 
St. Liepas, baritonas. Be to, so- 
lio giedos Ag. Skarulytė. Vargo
nais gros Kauno konservatorijos 
profesorius J. Žukas, garsaus 
Profesoriaus Dupre mokinys. 
Chorui vadovauja muz. P. Sa
kas.

Toks bažnytinis koncertas 
pasidarė jau tradicinis Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Jis vi
suomet gavėnios metu sutrau
kia daug žmonių į bažnyčią, šie
met tikimasi, kad su ypatingu 
pasisekimu jis praeis, nes jo pro
gramoje dalyvaus garsus vargo
nų maestro port. J. Žukas. Gir
dėti, kad koncertu labai domisi 
ir laukia naujai atvykusieji, ku
rių šioje apylinkėje daug apsi
gyvenę. Už įėjimą į koncertą 
mokėti nereiks.

Angelų Karalienes 
Parapija

• i 
.į

Kanauninko Končiaus Pagerb- 
tuvės įvyks Balandžio 2 d.

New York. — Čia yra susida
ręs 40 asmenų komitetas ka
nauninkui dr. Juozui B. Kon
čiui pagerbti, minint jo visuome
ninio, mokslinio ir labdaros dar
bo Amerikoj 25 metų sukaktį ir 
atžymint jo pakėlimą į Kanau
ninkus.

Komitetas balandžio 2 d., 
Verbų sekmadienį, Hemy Hud
son viešbutyje, New Yorke, ruo
šia pagerbimo bankietą. Vietas 
galima užsisakyti iki kovo 25 
d., pranešant vienam iš šių ko
miteto narių: sekr. adv. S. 
Briedžiui, 197 Havemeyer St., 
Brooklyn, 11, N. Y., ižd. dr. Al
donai Šliupaitei, 197 South 2nd 
St., Brooklyn 11, N. Y., vicepir
mininkui A. S. Trečiokui, 314 
Walnunt St., Newark, N. J., 
pirm. J. B. Laučkai, 149 Madi
son Ave., New York, N. Y.

Bankiete bus įžymių svečių, 
kurių tarpe lietuviams labai 
draugiškų amerikiečių. Bankie- 
to viešnia dainininkė bus-Lietu
vos-' operos artistė Antanina 
Dambrauskaitė.

Koncertas
ATVELYKIO SĘKMADIENĮ
' ...... -

Balandžio 16 d., 1950
PRADŽIA 2:30 VAL. POPIET

;------- -..... -------------------

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 1.1.

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

Tel. EVergreen. 4-7142
J. P. GINKUS AD. JUZA VITAS V. UBAREVIOIUS

Direktoriui Muzikos Dir. Pranešimu Dir.

HOTEL NEW YORKER
GRAND BALLROOM

8th Avenue ir W. 34th St., New York City

P r o g r a m oje:
★ Izabelė Motiekaitienė, sopranas
★ Ipolitas Nauragisj bosas
★ Stasys Baranauskas, tenoras
★ Tadas Šidlauskas, pianistas

PIRMĄ KARTĄ TOKS PIRMAEILIŲ ARTISTŲ SĄSTATAS 
ŠIOJE APYLINKĖJE "

BILIETAI: $2.00 ir 1.50

Gaunami “Amerikos” įstaigoje, 417 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
ir pas platintojus.

•b 4

— Kovo mėn. 26,27 ir 28 d.d. 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje vyksta 40-ties valan
dų atlaidai. Minėtomis dienomis 
9 vai. rytais bus iškilmingos šv. 
mišios ir pamokslas, o 7 vai. 30 
min. vakarais bus iškilmingi 
mišparai ir pamokslas. Atlaidų 
metu bus svečių kunigų, todėl 
visi prašomi ta proga atlikti 

j prieš Velykas išpažintį ir taip 
pelnyti Dievo malonių.

švento Juozapo šventės pro
ga, kovo 19 dieną po pietų Ka
ralienės Angelų' parapijos salė
je įvyko šv. Vardo dr-jos reng
ta paskaita apie Šv. Juozapą, 
kurią skaitė žymus vietos lietu
vių katalikų visuomenės veikė
jas kun. Ant. Masaitis, kuris la
bai vaizdžiai, aiškiai ir plačiai 
papasakojo apie šventą Juoza
pą — Bažnyčios, darbininkų ir 
šeimų Globėją. Paskaitos pasi
klausyti salėje buvo susirinkęs 
gražus būrys žmonių. S. L.

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

Maspetho Žinios
— Lietuvių piliečių Klubo 

metiniame ■ susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: pirm. — Petras 
Mikalauskas, vicepirm. — K. 
Brokerta, fin. rašt. — A. Čepu
lis, prot. rašt. — Petras J. Šla
pikas, ižd. adv. S. Bredes, trus- 
tistai — F. Yočis ir S. Račelis.

— Lietuvių Piliečių Klubo a- 
lutis yra rengiamas šeštadienį, 
balandžio 45 d., Klubo salėj, 60- 
39 56 Drive, Maspeth, N. Y.

— Svarbus mėnesinis susi
rinkimas to pat klubo bus šį 
penktadienį, kovo 24 d., klubo 
salėj, 60-39 56 Drive, Maspeth, 
N. Y., 8 vai. vakare.

— Žinomas Maspetho ir New 
Yorko miesto biznierius Anta
nas Marcinonis už porą savaičių 
atidaro restoraną ir gėrimo biz
nį Island Park, L. I., netoli Long

kame bus tinkama vieta lietu
viams užeiti po vargo pasilsėti ir 
pasivaišinti.

INCOME TAX
Raportų Reikale

J. P. MAČIU LIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St.,
Woodhaven .21, N. y.

(Prie Forest Parkway stoties— 
BMTUamaica Unija)
Tėl. Virginia 7-1896

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N,

Didelis pasirinkimas

Y

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

U

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. YT.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gerą 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. T 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

ADVOKATAS j
197 Havemeyer Street • 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394 :

__________

: John W. Anseli |
LIETUVIS ADVOKATAS

! 15 Park Row, New York > •
; Telefonai:- ;
į Ofiso Tel. Namu Tat |
! WO 2-3497 NE S-568> |į
: s

Pardavimai Namu
. Maspeth, N. Y., 2 šeimynom, 
mūrinis su 11 kambarių, tuš
čias flioras. Namas tik prieš 2 
metus statytas, aliejum apšildo- i 
maš, 2 karam garažas, žemė 
40x100. Turi būti greit parduo
tas. REpublic 9-1506.

PIGIAI PARSIDUODA
Namai ir 4 akrų farma prie 

Speed Highway. 22 mylios nuo 
New Yorko.
Vieta labai graži. Teirautis va
karais po 7 valandos. Telefonas: 
Cliffside 6-7912 J.

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
LMgvt UittaaiOiai, Btva, Arbata. Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie ii geriausios sssetonos. ALUS U ge
riausią bravorą. ParMgtaanu priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiulis Apreieškimo parapijos (Brooklyn, N. Y.) choras, vadovaujamas muziko P. Sako. Sekmadienį, kovo 26 d. šis cho
ras ruošia bažnytinį koncertą - kantatą Septyni Paskutiniai Kristaus žodžiai. Koncerto pradžia 7:30 vai. vakare. Įėjimas visiems 
nemokamas. • ,

Pereitais metais to paties choro suruoštas bažnytinis koncertas visuomenės buvo aukštai įvertintas. -

Clement A. Vokei j
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS 
41-40 — 74th Street !

Jackson Heights, N. Y. '
NEwtown 9-5972 į

J
STMY 2-14M f
F. GRAŽYS ir SONUS $

KONTBAKTORIAI 5
Atlieka mūriniu namu sienų II- ) 
lyginimą, piasteriavinut, iallgat- (J 
vių cementavima ir kt darbus, p

2»S MAUJEB 8T.,
BROOKLYN S, N. Y. į

DAvenport 6- 0259
RALPH K R D C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:15 

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

ILARDI CO
895 Broadway,

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor TI00

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų 

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniy ir aliejum šildomij PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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