
Ne tuo keliu
Tai ne VLIKo darbas į 
Bimbai .gali būt širdgėlos.
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Spaudoje pasirodė Maž. Lietu
vos Tarybos atsišaukimas jos ir 
apskritai Maž. Lietuvos lietuvių 
reikalams aukų rinkimo reikalu. 
Kad M. Lietuvos Taryba ir Jie- 
tuvių reikalams aukų rinkimo 
reikalu. Kad M. Lietuvos Tary
ba ir lietuviai turi būti remiami, 
dėl to nieks nesiginčys. Bet M. 
Liet. Tarybos Prezidiumo pasi
rinktas kelias vargu susilauks 
lietuvių visuomenės pritarimo.

Pirmiausia pastebėtina, jog 
neteisingas Maž. Liet. Tarybos 
Prezidium. tvirtinimas, kad Vtl- 
Kas rūpinasi Didž. Lietuvos iš
laisvinimu, o M. Liet. Taryba — 
Mažosios Lietuvos. VLIKas rū
pinasi ne kurios paskiros Lie-1 
tuvos dalies išlaisvinimu, o Lie
tuvos Respublikos suvereninių 
teisių atstatymu visame jos plo
te. Tad M j Liet. Tarybos noras 
pasidaryti VLIKu Nr. 2 yra vi
sai nesuprantamas. Iš tikrųjų 
jos pareiga, kaip tos srities at
stovų, dėti pastangas, kad į Lie
tuvos Respubliką, atstačius jos 
suverenumą, būtų įjungtos ir 
tos Maž. Lietuvos sritys, kurtos 
dar buvo likusios už jos ribų, 
o ne, daryt kažkokias dvi Ltetu- 
vas su dviem lygiagrečiais išlai
svinimo reikalams organais. Yra 
tik viena Lietuva, viena lietuvių 
tauta ir vienas vyriausias orga
nas kovai už jos suverenumo at
statymą. Jei yra koks specialus 
reikalas, kaip šiuo atveju tam 
tikros Maž. Lietuvos dalies 
klausimas, tam gali ir net turi 
būt sudaryti reikalingi organai, 
bet jie turi rūpintis savo užda
viniu ir nepretenduot būti tuo, 
kuo nėra ir negali būti, nes tuo 
tik kenkiama bendram tautos 
reikalui. Kur bus nueita, jei 
kiekviena Lietuvos sritis pradės 
kurti savo vyriausius išlaisvini
mo organus!

Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post vtittAT YVT 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 iVLCj A1 V1

Būrys lietuvių vyrų 1941 m. birželio mėn. pasislėpę miške 
nuo išvežimo į Rusiją.

PARTIZANINIS KARAS KAUKAZE
Pabėgęs pas anglus sovietų 

kariuomenės puskarininkis Ku- 
racevas pareiškė, jog Kaukazo 
tautos veda prieš sovietus par
tizaninį karą. Jis vedamas pas
kutinių likučių čečenų ir ingušų 
kilčių, kurias sovietai 1944 m. 
ištrėmė į Sibirą.

Kuracevas, kuris pabėgo tuoj 
grįžęs iš atostogų savo tėviškėj, 
pareiškė, jog bėgęs dėl sovietų 
nusikaltimų ir smurto prieš 
musulmonus jo gimtinėje.

žiniomis iš Romos, ir kitur 
auga pasipriešinimas sovieti
niam režimui. Yra gauta žinių, 
kad pogrindy yra susikurusi 
stipri priešsovietinė organizaci
ja, kuriai priklauso iš koncent
racijos stovyklų pabėgę karo 
belaisviai, buvę vokiečių kari- 
ninkai ir didelis skaičius pabal-

tautų kovotojus su sovietine 
ranija.

ti-

Nori, kad amerikie-

Iš Japonijos pranešama, jog 
japonai pageidauja, kad JAV 
kariuomenė pasiliktų Japonijoj 
ir po sutarties pasirašymo. Ja
ponijos vyriausybė esanti pasi
ryžusi suteikti JAV 
pajėgoms ir atramos 
vo teritorijoje.

Pastebėtina, jog 
apklausinėjimas Vokietijoj taip 
pat parodė, jog didelę dauguma 
gyventojų nori, kad ir toliau 
JAV karinės pajėgos Vokietijoj 
pasiliktų, žinoma, ir japonai ir 
vokiečiai nori, kad amerikiečia

karinėms 
bazes sa-

gyventojų
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DERYBOS GALI BŪTI SĖKMINGOS 
TIK VAKARAMS APSIGINKLAVUS

' V 4 ' ; •
Kalbėdamas Civil Federation 

of Dallas, Valsai? Departamento 
sekretorius Aehėsona^ pareiškė, 
jog Sovietų imperializmas savo 
toli už apsigynimo ribų išeinan
čiu ginklavimusi ir par tarptau
tinį komunistų sąjūdj stengiasi 
palaužti laisvųjų tautų pasiry
žimą spirtis sovietiniams griovi
mo planams. Achesonas pažy
mėjo, kad, jo mucypone, nėra 
betarpinės karo grėsmės, bet 
yra grėsmė, jog SoVįeĮai panau
dos savo karines pajėgas, kai tik 
įgis reikiamos jėgos.

šią problemą išspręsti, Ache-

šono nuomone, negalima Ameri
kos izoliacija. Taip pat Acheso
nas atmeta ir preventyvimo 
karo mintį. Tikrasis kelias esąs 
bendradarbiavimas su kitomis 
tautomis ir taikiomis derybomis 
išlyginimas skirtumų. Bet kartu 
jis ir nurodė, jog deryboms yra 
didelių kliūčių. Patirtis yra pa
rodžiusi, kad kol Sovietai dar 
tikėsis, pasinaudodami kitų silp
numu, savo ribas išplėsti, tol la
bai maža vilčių pasiekti tikrą 
susitarimą. Pirmiau
pasaulis turįs pasidaryti 
kaj pakankamai stiprus, 

—-^.tuomet galima būsią 
sėkmingai susitarti.

Nr. 24, (921) Kaina 10c.

1950 m. birželio 4 d., eidamas 84 amžiaus metus, Chi- 
cagoje mirė buvęs LIETUVOS Respublikos Prezidentas, 
Ministeris Pirmininkas, Steigiamojo, I-jo, II-jo bei III-jo 
Lietuvos Seimo narys, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto bendradarbis, antinacinės ir antibolševikinės 
rezistencijos dalyvis, varpininkas

D R. KAZYS GRINIUS

Liūdėdami drauge su visa tauta dėl šio didžio lietuvio 
mirties, velionio artimiesiems reiškia gilią užuojautą

ATSISAKO IR SUDETŲ
R. Vokietijos ūžę; §ęik. minis

teris G. Dertingė?; pareiškė, 
jog būsianti sudaryta R. Vokie
tijos sutartis su Čėkoslovakija. 
Ta sutartim R. Voliiętijos vy
riausybė numato^atąisakyti nuo 
Sudetų krašto, sudarančio 10,- 
000 kvadratinių mylių plotą. 
Pereitą savaitę, kaip prisimena
me, sutartim su Lenkija R. Vo
kietija atsisakė nuo buvusiu, Vo
kietijos teritorijų į rytus nuo O- 
derio ir Neissės upių,.

laisvasis 
kariš- 
tai tik 
tikėtis

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS I 
ir

VYKDOMOJI TARYBA

mo. Lietuvių visuomenė rūpina- < 
si be jokio skirtumo visa Lietu- ] 
va ir visais lietuviais, įieskirsty- 1 
dama jų nei sritimis nei kaip 1 
kitaip. Tam turi ir vieningus or
ganus lėšoms organizuoti bei ( 
joms paskirstyti.

Visai suprantama, kad gali 
atsitikti, jog kuri nors mūsų 
institucija mano, kad jos darbui • 
turėtų būti didesnės lėšos skiria- ! 
mos. Bet iš to neišeina, kad, pa
geidaujamo kiekio negavusi, ji 
gali pradėti lygiagrečiai naują 
lėšų organzavimo akciją. Esa
me įsitikinę, kad kiekvienam 
mūsų tautos reikalui yra skiria
ma iš bendrų lėšų tięk, kiek tik 
iš turimų išteklių įmanoma. La
bai abejotina, kad, paskirai pra
dėję rankioti, daugiau iš viso 
surinktume. Be to, pradėjus vi
siems, kas tik sugalvos, atskira, 
lėšų rinkimą, tokių rinkėjų ga
li atsirasti tiek, jog nežinia bus, 
ne kam duoti, nei kas su surink
tomis lėšomis atsitiks, šiais su
metimais M. Lietuvos Tarybos 
Prezidiumo žingsnis yra tik pa
vojingas precedentas. f

i-f tiečių. -Didesnės grupės vetklarf- 
čios Kursko rajone, netoli Mins
ko, kpie Brest-Litovsk ir ypa
tingai reikšminga Karpatų sri
ty

Šios grupės jungia Europos

NAUJI MIRTIES SPRENDI
MAI ČEKOSLOVAKIJOJ

i Žiniomis iš Čekoslovakijos, 
• komunistinis teismas-ten šiomis 
i dienomis keturis asmenis, jų 
i tarpe vieną moterį, nuteisė mir- 
I ti už tariamą krašto’išdavimą ir 
‘ šnipinėjimą Vakarų naudai. De- 
i vynį kiti kaltinantieji nuteisti 
t. nuo-15 metų ligi gyvos galvos 
'kalėti:

JAV KOMUNISTŲ PARTIJA MAŽĖJA

vai už Lietuvos Respublikos su
verenumo atstatymą ir toj srity 
jis dirba. Imtis jam ir meno an
samblių organizavimo, kaip išei
na iš J. Paknio straipsnio, ne jo 
reikalas. Tam yra kitos institu
cijos ir organizacijos. Jų tad 
pareiga tai ir atlikti. Jei jos tos 
savo pareigos neatlieka, tai jas 
reikia ir kaltinti, o ne VLIKą, 
kodėl jis, vietoj kovojęs už Lie
tuvos reikalus 
grynai politinėj 
ima visuomenės 
tūrinio darbo 
pasiūlymas nė kiek neprašmat- 
nesnis už prieš kiek laiko spau- 
ddj pasirodžiusį, kad lietuvių 
politinės partijos persimestų iš 
politinės srities į kultūrinę veik
lą...

Amerikos* komunistę partijos 
narių skaičius’trejų paskutinių
jų metų būvy nuolat mažėja.

tarptautinėj ir 
plotmėj, nesi- 

ugdymo ir kul- 
uždavinių. Tai

TREMTINIAI PEREIS VO
KIEČIŲ ŽINION

IRO pranešė, jog birželio 30 
ji perduos vokiečių žinion apie 
300.000 ligi šiol stovyklose esan
čių tremtinių. IRO pranešime 
nurodoma, kad ligi 1951 m. ba
landžio mėn. apie pusė tų trem
tinių emigruos. Nuo 1947 m. 
birželio 1 d. iš IRO stovyklų e- 
migravo 738.687 tremtiniai. Re
patrijavo tik 65.295 asmens.

Prieš trejetą metų ji turėjo 
100.000 narių, bet šiuo metu 
FBI žiniomis teturi 55.000. Vie
nam pranešime partija pati pri
pažino, kad jos narių skaičius 
sumažėjo 17%. Daugiausia na
rių komunistų partija nustojo 
Louisianoj, Oregone, Teksase, 
Pensylvanijoj, Virginijoj, Colo
rado, Alabamoj ir 
kur jų narių skaičius 
nuo 19 ligi 45%.

Partijos organas
“Daily Worker” šiuo laiku turi 
tik 21.000 tiražą. Partijos sa
vaitraščio spausdinama 82.000.

Mičigane, 
sumažėjo

dienraštis

PIETINĖJ KINIJOJ 400.000
PRIEŠKOMUNISTINIŲ 

PARTIZANŲ
Kinų komunistų vadas Mao- 

Tce-Tung savo per radiją pasa- 
kytoj kalboj pažymėjo, kad ko-1 
munistai šiaurėje esą jau ‘įvedę 
tvarką”, bet pietinėse srityse jų 
tvarkai įvesti dar reikėsią tre
jeto metų.

Pietuose yra 400.000 partiza
nų, žemės valdymo klausimas 
neišspręstas, suirusi prekyba bei 
pramonė ir viešpatauja didelis 
nedarbas.

Mao - Tce-Tungas nurodė, jog 
karinės pajėgos turį būti suma
žintos, bet tik tiek, kad jų už
tektų Tibetui ir Formozai ^iš
vaduoti” ir likviduoti partiza
nus.

Kalbama jpietinė sritis turi 
310.000.000 : gyventojų ir tik 
pema;-pateko į komunistų ran
kas. Vi hemricą ir dėl partiM^ terorą. Neseniai Saigone įvyk-
nų veiklos, kaip ir paprastai, 
Ma-Tce-Tungas kaltina vaka
riečius. į

BIJO ŽINIŲ IŠ VAKARŲ
Komunistinės Rytų Vokidfi- i radijos žinių klausytojai esą, 

jos ir Vengrijos vyriausybės i- • sąmoningai ar nesąmoningai, 
imasi naujų žygių prieš žinias iš1’'"— -----
Vakarų. Vokietijoj pradėta ko
va prieš Vakarų, ypač Ameri
kos, radijo žinių klausytojus 
net pačių komunistų partijos 
narių tarpe. Kai kurie vokiečių 
komunistai buvo pasiūlę klausy
tis grupėmis Vakarų radijo, kad 
“galėtų sėkmingiau priešų da
romus priekaištus diskusijose 
atremti.” Bet komunistų parti
jos spauda tokį užsimojimą 
griežtai smerkia. Toki Vakarų

ŠVEICARAI DEDA ATSAR
GAS “NENUMATYTIEMS <. v 

ATVEJAMS”
Šveicarijos vyriausybė pa

skelbė potvarkį, kad ligi rugsėjo 
pabaigos kiekviena , šeimininkė 
sudarytų maisto atsargas po*20 
svarų kiekvienam šeimos nariui 
kaip “rezervą nenumatytiems 
atvejams.” Šis potvarkis yra pa
pildymas vyriausybės š. m. ge
gužės 3 d. komunikato, kuriame 
buvo nurodyta, jog pasiruoši
mas krašto gynybai būtų nepil
nas, jei tuo pačiu metu nebūtų 
imtasi organizuoti ir ūkinę ap
saugą. Kiekviena šeimininkė 
privalo sudaryti kiekvienam šei
mos nariui 6 svarų cukraus, 4 
svarų riebalų ir 10 svarų mfltų 
maisto atsargą.

GRIEŽTOS PRIEMONES 
PRIEŠ TERORISTUS

Indokinijoj komunistai savo 
tikslų siekia plačiai naudodami

karo kurstytojų pagalbininkai. 
Pastebėtina, jog Vakarų laik
raščiai Rytų Vokietijoj jau se
niai uždrausti.

Vengrijoj komunistinė vy
riausybė, kovodama su Vakarų 
radijo klausymu, radijo apara
tus gaminančioms įmonėms į- 
sakė gaminti tik aparatus, ku
riais galima girdėti tik komuni
stinės stotys.

Kad Vakarų mažiau gyvento
jai galėtų klausytis, iš visų Ven
grijos mokyklų pašalinta ir Va
karų kalbų mokymas. Vieninte
lė svetima kalba, kurios moko
ma dabar Vengrijos mokyklose, 
yra rusų kalba.

• Apskritai Vengrijoj jaučiama

dytas atentatas pri^š švietimb 
ministerį. Taip pat nužudytas 
prancūzų policijos viršininkas 
L. Bazin.
pridėlioja visur minų.

Kovai su teroru vyriausybė 
nusprendė įtariamus šia veikla 
asmenis uždaryti į koncentraci
jos stovyklas. Taip pat numaty
ta pagreitinti politinių bylų 
sprendimą ir padidintos už te
roristinius veiksmus bausmės— 
teroristai galės būti baudžiami 
ir mirtimi. Įvesta ir spaudos 
cenzūra.

Naktimis teroristai

PADĖS ARABAMS TREM
TINIAMS

mą šnipinėjimą suimta, o taip 
grasinant mirties bausme už
drausta fotografuoti tiltus, fab
rikus, stotis, vyriausybės įstai
gų būstines ir kitus pan. pasta
tus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

“Vienybės” 23 nr. J. Paknyš,'1 
rašydamas, kad lietuvių' visuo- . 
meninė veikla yra nepatenkina
ma, prieina keistą ir nesupran
tamą išvadą, kad už tai kaltas 
...VLIKas.

Paskaičius straipsnį, vieną 
pasidaro aišku — kad jo auto
rius neturi nuovokos apie VLI
Ko paskirtį. J. Paknio nūomone, 
VLIKas turi “uždavinį tiesiogi
niai ar netiesioginiai koordinuo
ti visą lietuvių gyvenimą, vadų- 
vauti visuomeninėi ir politinei 
veiklai, veikti lietuvių konsoli
davimąsi, ugdyti ir stiprinti po
litinį suspratimą be bendruome
ninį solidarumą”. Jis tvirtina, 
jog “turime plėsti ir stiprinti 
mūsų kultūrinę, politinę ir kito
kių formų visuomeninę veiklą. 
Ir jei ji nepakankama, tai dėl 
jos išvystymo atsakomybę turi 
pasiimti VLIKas.”

Esame tikri, jog Paknfay pri
metamos atsakomybės VLIKas 
tikrai neprisiims, nes tai, ką jis 
čia kalba, yra grynas nesusipra
timas. VLIKas yra sukurtas ko-

“Laisvės” 106 nr. A. Bmba 
rašo: “Pasakysiu atvirai: Lais
vės finansinė padėtis labai sun
ki.” Jis siūlo, kad “progresy
viai” ruoštų jos naudai pikni
kus.

Mes taip ir manėm, jog ilgai
niui žmonės pradės susiprasti, 
nebeskaityt maskolių bernų sa
paliojimų, ir “Laisvei” prasidės 
ne labai džiugios dienos, jei ne
ateis į parama bolševikiniai ma
skoliai, kaip jie paprastai daro, 
gelbėdami savo gizelius nuo 
bankroto.

Tarp kita ko pastebėtina, jog 
Bimbai atsirado mažytė proga 
“Laisvės” finansinę padėtį pa- 
idhgvinti. F. Lavinskas, anie ku
rį A. Bimba parašė, kad tasai 
yra bendradarbiavęs “Laisvėj”, 
siūlo “Keleivyje” jam 20 dole
rių, jei savo teigimą įrodys, štai 
fr proga palopyti piniginius ply
šius. Tik visa bėda, jog’ tai įro
dyti gali nepavykti, ir tik išeis, 
kad yra melagis, žinoma, Bim
ba dėl to, kad melagiu pasiro
dė, nesijaudins — iš “Laisvės” 
tai visi seniai mato — bet dėl 
švilptelėjusių pro nosį 20 dol. 
nemažai susigrauš.

RYTŲ VOKIETIJOJ TRŪKS
TA MAISTO

Paskutinėmis dienomis iš ry
tinės zonos į Vakarų Vokietiją 
atvykę pabėgėliai praneša, jog 
R. Vokietijoj pradeda trūkti 
maisto. Daugumą pabėgėlių su
daro kaimų gyventojai, kurie 
bijosi, kad bus imamasi, ryšium 
su maisto trūkumu, prieš -kai
mų gyventojus naujų priespau
dos priemonių.

Pranešama, jog Jungt. Tautų 
akcija parūpinti iš Izraelio pa
bėgusiems arabams darbo bus 
pradėta dar šj mėnesį. Norima 
iš 750.000 šių pabėgėlių bent 
100.000 suteikti kad ir laikino 
darbo. Numatoma imtis miškų 
sodinimo, laukų tvarkymo ir 
plytų gamybos namams staty
ti. Planas numatytas 15 mėne
sių ir pareikalaus 54.900.000 
dolerių, kurių pusę duoda JAV, 
Anglija 13.000.000 dol. ir Pran
cūzija 6.000.000 dol. Darbai bus 
vykdomi Jordanijoj ir Gazos 
rajone, vienintelėse arabų ran
kose likusiose Palestinos dalyse. 
Skaičiuojama, kad vienas dir
bantysis galės išmaitinti dar tris 
šeimos narius. Tuo būtų sudary
ta pragyvenimo galimybė 400.- 
000 arabų tremtinių.

m., iš naujo artėjant bolševikams, lietuviai, palikę 
namus ir turtą, bėga į Vakarus.

Atvykusių tremtinių pusmetiniai 
pranešimai

Visi atvykę pagal D. P. Aktą tremtiniai turi padaryti 4 pus
metinius pranešimus sausio ir liepos pirmai dienai.

Šiuo metu visi tremtiniai atvykę iki 1950 metų gegužės 2 d. 
turi pasirūpinti išsiųsti pranešimą liepos 1 dienai. Pranešimų for
mos gaunamos nemokamai BALF-o Centre, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y., arba artimiausioje “Immigration and Naturaliza
tion Service” .Įstaigoje. Kartais galima gauti šias formas ir Cen- 
tFaliniame Pašte. " ;

Formų pavadinimas: Semiannual Report of Immigrant Dis
placed Persons. x .

BALF-o CENTRAS

NAUJAI IŠTREMTI
žiniomis iš Lietuvos, pasta

ruoju metu buvo ištremti į Sibirą 
šie, iš Mažeikių apskr. kilę, ar 
ten dirbę, Telšių vyskupijos ku
nigai: Juozas Butkus, Gadonavo 
klebonas; Stanislovas Vaitelis, 
Užvenčio klebonas; Stanislovas 
Jocas, buvęs pranciškonas—Tė
vas Leonas; Juozas Olšauskas, 
Pakurtuvėnų klebonas; Kazimie
ras Gylys, Šakynos klebonas; 
Vaclovas Rašimas, Mažeikių kle
bonas; Konstantinas Šleinius, 
buvęs Raudėnų klebonas; Kle
mensas Arlauskas, Židikų vika
ras. Kun. Aleksandras Kinderis 
—Truikinų klebonas komunistų 
nužudytas.

GINČAS DEL LENKIJOS
SIENŲ REIKŠ KARĄ

Sovietų kontrolės komisijos 
oficialus laikraštis vokiečių kal
ba skelbia, kad pasikėsinimas 
pakeisti dabartinę Lenkijos-Vo- 
kietijos sieną iššauks karą.

Sovietai dabar skelbia, kad 
Amerikos prezidentas Jaltoje 
toms sienoms yra davęs savo 
sutikimą, dabartinė gi Ameri
kos vyriausybė tą klausimą ty
čia delsia, nes neaiškų sienos 
klausimą nori panaudoti pasau
liniam karui sukelti, taip kaip 
Hitleris savo laiku yra panaudo
jęs Dancigo koridoriaus klausi
mą.

— Iš Rio de Janeiro praneša
ma, jog Brazilijos policijai pa
vyko susekti ir užgniaužti ko
munistų ruoštą sukilimą vyriau
sybei nuversti ir įvesti komunis
tinei santvarkai. Sukilimas bu
vo numatytas prezidento rinki
mų proga spalių 3 d. pradėti Re
cife ir iš ~ten plėsti į šiaurės bei 
pietines sritis.

—. JRormozoje nubausti mir
timi du žymų vaidmenį vaidi
nę generolai, kurie norėję su
kelti revoliuciją, kad komunis
tai lengviau galėtų salą užimti. 
Jie taip pat ir šnipinėję komu
nistų naudai

— Sovietų finansų ministeris 
Aukščiausioj Sovietų Taryboj 
pranešė*- jog šiais metais Sovie
tai ginklavimosi išleis 79.400.- 
000.000 rublių.

— Suomija su Sovietais pasi
rašė 350.000.000 dolerių sumai 
prekybos sutartį. Sutartis ga
lios penkerius metus.

— Indijos vyriausybė nutarė 
paskirti 750.000.000 rupijų jos 
8 milionamą pabėgėlių remti.

— Vakarų Berlynas konfis
kavo 11 sovietinės zonos laivų. 
Tai yra atsakymas į Sovietų 
trukdymus Vakarų Berlyno lai
vams gabenti vandens keliu iš 
Berlyno metalo laužą į Vakarų 
Vokietiją.

— Prancūzų teismas nacinės 
Ravensbruecko koncentracijos 
stovyklos buvusį viršininką H. 
Pflaum už įvykdytas žmonių žu
dynes nuteisė mirti. Bausmė Į- 
vykdyta sušaudant

— Vengrų vidaus reikalų mi- 
nisterija.-jįranešė, kad uždaro
mos visos Vengrijos masonų or
ganizacijos. Masonai apkaltinti 
priešingumu ‘liaudies demokra
tijai” ir palankumu Vakarams.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui ne prisiunčiama pašto ženklu.

Savaites politika
Sovietai darys su R. Vokietija separatinę sutartį. — T. Lie 

planas neturi pasisekimo. — Vakarai nelinkę į. tuščias derybas.
Vokiečius šiomis dienomis su

jaudino žinia, kad pagal Sovietų 
Sąjungos potvarkį komunistinė 
Rytų Vokietijos vyriausybė su 
tokia pat Sovietų kontrolėje e- 
sančia Lenkijos vyriąūšybe su
darė sutartį, kad

svarstyš sutarties su Japonija 
reikalus.

Kaip tik šiuo įtempimo metu 
J. Tautų gen. sekretorius T. Lie 
pasiūlė savo

Oderio-Neissės linija 
vokiečių pripažįstama galutine 

, sp-ū-ėnkijp. siena ir į rytus nuo 
šios V, linijos buvusios vokiečių 
žemės pripažįstamos lenkams. 
Ta sutartis paliečia 39.000 kva
dratinių mylių plotą. Tai' turi 
būti lenkams atlyginimas už So: 
vietų nuo Lenkijos atskirtas ry
tines sritis. Tokią sutartį Vaka
rų Vokietijos vokiečiai tuojau 
pavadino išdavimu. Jos nepri
pažįsta ir Vakarų sąjungininkai, 
nes. 1945 m. JAV, Anglijos ir 
Sovietų buvo susitarta, jog sie
nos bus nustatytos taikos su
tartimis.

Žinoma, šis susitarimas nepo
puliarus ir Rytų Vokietijoj, to
dėl apie jį daug ir nekalbama. 
Vietoj to daug kalbama apie tuo 
pačiu kartu sudarytą su Lenkija 
prekybos sutartį, iš kurios būsią 
R. Vokietijai daug naudos.

Bet šis pagal Sovietų nurody
mus atliktas žygis nėra paski
ras reiškinys. Visi duomens ro
do, jog Sovietai ruošiasi su R. 
Vokietija sudaryti separatinę 
sutartį- Tam besiruošdami • So
vietai jau pradėjo savo kariškius — ■— ,
pareigūnus R. Vokietijoj keisti Prancūzijos ūkininkų organiza-

taikos planą i
kuris turįs laiduoti 20 metų tai
ką. Tasai 10 punktų planas pa
grįstas mintimi, jog esamus tarp 
Rytų %ir Vakarų priešingumus 
esą įmanoma pašalinti derybo
mis ir diskusijomis. Savo šį pla
ną T. Lie įteikė 59 valstybėms.

Dėl šio T. Lie plano dar ne
daug kas pasisakė. Bet JAV 
Valst. Depart, sekretorius A- 
cheson pareiškė esąs skeptiškos 
šiuo reikalu nuomonės. Mat, pa
tirtis yra parodžiusi, kad iš de
rybų su Sovietais labai maža ko 
gero galima tikėtis.

Vakarai daugiau tikisi ne iš 
derybų su Sovietais, bet savo 
politinių, ūkinių bei karinių rei
kalų sutvarkymo, nes yra įsiti
kinę, jog tik šiuo keliu eidami 
galės priversti sovietus nuo jų 
agresinių planų atsisakyti.

Kaip tik dėl to JAV yra pasi- 
ryžusios, kaip prez. Trumanas 
pareiškė, ir Marshallio planui 
pasibaigus nenutraukti Europai 
ūkinės pagalbos. O pati Europa 
taip; pat daro šioj srity žygių? 
Schumano planas ne tik susi
laukia Vis daugiau pritarimo, bet

Prieš SPrtiętus, kaitų su Vokie
tijos kapituliacija, atsivėrė bai
siųjų naciškų kalėjimų ir kacetų 
vartaiį ir mes, jau kaip laisvi 
žmone^-juos peržengėme pilni 
džiaugsmo ir vilčių. 29.500 lie
tuvių, -kalintų nacių kalėjimuose 
ir kadetuose, atstovauja nema
žiau kklp 300.000 tautiečių, ku
rie aktyviai buvo įsijungę į an- 
tinacinčš-rezistencijos eiles. Dau
giai! kįpi.6000 geriausių mūsų, 
tautos Valkų, sudėję gyvybes už 
LiėtuySš laisvę kovoje su ruduo
ju okupantų, dūmais išrūko pro 
krematoriumo* kaminus. Ir mes, 
kurie irgi buvome paskirti mir
čiai; kaip gyvieji liudininkai iš- 
ėjome į laisvę, liudyti apie kre
matoriumus, dujų kameras, kar
tuves, “mirties slėnius” ir įvai-

I riels' kitas fizinio bei moralinio 
i kankiriinio priemones, kurias 
Į naudojo naciai žmogui sunai
kinti.

Nepraėjo nė pora mėnesių, kai 
Vokietiją paliko visi buvę mūsų 
kančių draugai prancūzai, bel
gai, olandai, norvegai, danai, 
italai ir kiti. Lyg gervių pulkai 
per'Lietuvos padanges, jie sku
bėjo į gimtuosius namus, kur reiškiame džidugsmą, kad rudoji 
laukė jų tėvynės, šeimos, arti- barbarija yra šunaikinta. Tačiau 
mieji.’

r Mums lietuviams ir mūsų 
draugams iš Rytų Europos 
džiaugsmo dienos buvo trumpos. 
J Tėvynę grįžti negalėjome, nes 
ją vėl buvo pavergęs dar dides
nis, negu naciai, žmogaus ir tau
tų laisvės priešas — kruvinasis 
Maskvos bolševizmas.

Mes jau vienerius metus bu
vome išgyvenę' bolševikų oku
puoti Lietuvoje, daugelis iš mūsų 
pačių ir tūkstančiai mūsų brolių 
buvo kankinti NKVD rūsiuose, 
bolševikiniuose galėjimuose ir 
darbo vergų stovyklose. Mes ne
grįžome, nes šalia išgyventų kan
čių nacių kalėjimuose ir kace- 
tuose, mūsų akyse tebebuvo gyvi 
Pravieniškių, Rainių miškelio, 
Panevėžio, Kauno, Vilniaus ir 
kitų Lietuvos vietų bolševikinių 
žudynių vaizdai. Mes, kartu su 
visa lietuvių tauta, esame liudi
ninkai didžiojo lietuvių tautos 
skausmo, kai 1940 mt. birželio 
14-17 dienomis 40.000 lietuvių 
Stalino gaujos išplėšė iš gimto
sios žemės.

Prisimindami 5 metų sukaktį 
nuo naciškos Vokietijos kapitu
liacijos ir mūsų išlaisvinimo, mes

9 metų sukaktis nuo liūdnųjų

diplomatais ir R. Vokietijos vy
riausybei leido septyniose savo 
satelitinėse valstybėse steigti at
stovybes. Tai rodo, jog Sovietai 
siekia visam laikui suskaldyti 
Vokietiją, žinoma, jei jiems ne
pavyks paglemžti ir Vak. Vokie

tiją į savo rankas. Numatoma, 
jog ir po sutarties pasirašymo 
Sovietų armija Vokietijoj pasi
liks.

Šis Sovietų ėjimas Vakarų ne
nustebino, nes seniai buvo ma
tyti, jog Sovietai pasiryžę tuc 
keliu eiti. Tad ir Vakarai, nebe 
sitikėdami greito Vokietijos su
jungimo, savo Vokietijos politiką 
veda tokiom viltim negrįsdami. 
Norėdami įgalint Vokiečius pa
čius vis daugiau savo reikalus 
tvarkyti, šiomis dienomis leido 
Vakarų Vokietijai daryt su už
sieniais sutartis. Be to, birželio 
26 d. Londone susirinks JAV, 
Anglijos ir grąncūzijos atstovai 
aptarti tolimesnei Vakarų vals
tybių Vokietijos politikai. Būsiąs 
peržiūrėtas okupacinis statutas, 
Vokietijos prieškarinių skolų 
likvidavimo klausimas ir ąptar- 
ta iš taikos sutarties nebųytaio 
kylančių kliūčių klausimas. Visi 
klausimai būsią svarstomi su nu
sistatymu, kad galimai daugiau 
gyvenimo sričių būtų išimta iš 
sąjungininkų kontrolės ir per
duota patiems vokiečiams^ tvar
kyti-

Sovietai nenori taikęs sutar
ties ne tik su Vokietija^^feet ir 
su Austrija. Jie net atmetė Va- 
karų pasiūlymą liepos 10 d. at
naujinti taikos sutarties su Aus
trija pasitarimus.

Bet taikos sutarčių su buvu
siais priešais sudarymą JAV lai
ko neatidėliotinu, dalyku. Tad, 
šiems reikalams sukliuvus dėl 
Sovietų sabotavimo .Europoj, 
JAV šiuo metu imasi bent

taikos sutarties su Japonija . 
klausimo. Valst. Dep.sekreto
riaus patarėjas J. F. Dūi)eS tuo
jau vyksta i Korėją bei Japoniją’, 
kur su gen. Mac Arthūfii dp-

?ijų atstovai bendroje konferen
cijoje nutarė, kad į tą planą bū
tų įtraukta ,ir žemės ūkio gami
niai.

JAV karinės pagalbos 
užsieniui teikimas taip pat ju
dinamas iš vietos. Prezidentui 
Trumanui paprašius naujų šiam 
'eikalui sumų, šį reikalą remia 
ce tik Valst. Dep. sekretorius 
Acheson, generolai Marshallis ir 
Hsenhoveris, bet tuo reikalu 
kreipėsi į kongresą ir JAV at
stovai Anglijoj, Graikijoj, Tur
kijoj, Irane, Korėjoj ir Filipi
nuose, nurodydami būtiną rei
kalą skirti prašomas sumas ka- 
-inei užsienio paramai.

Šalia lėšų kariniams reikalams 
skyrimo didelis dėmesys skiria
mas techniniam ginklų tobulini
mui. Ir kaip tik pažanga šioj sri
ty Vakaruose stiprina pasitikė- 
iimą, kad Sovietai negalės jų 
ginklu nugalėti, jei bandytų į 
karinę avantiūrą leistis. Nau
jausi šioj srity laimėjimai, spe
cialistų nuomone, sudaro tikrą 
karinėj srity perversmą, šar
vuočių armijos, kuriomis savo 
pasiruošimus grindžia Sovietai, 
pritaikius naujus gynybos gink
lus, laikomos atgyvenusiu daly
ku, nes nauji šarvuočiams nai
kinti ginklai yra tiek pajėgūs, 
kad ateity šarvuočiai nebegalės 
sudaryti snjogiamos jėgos.

’ Šis, dalykas kaip tik dar pas
katina JAV- teikti užsieniui ka
rinę paramą. Pirmiatf buvo lai
koma galimu dalyku, kad, kilus 
ginkluotam konfliktui, Sovietų 
karo mašina gali persiristi per 
Europą ir tik po kiek laiko ame
rikiečiai ją galėti! išvaduoti, ši 
galimybė kėlė pavojų; kad tuo 
Būdu it JAV telkiami ginklai 
gali pagaliau patekti į Sovietų 
rankas. Be to, ir Europos tautos, • 
tokios* galimybės- akyvaiždoje, 
neturėjo kartais ryžtingumo 
ruoštis gynybai; nes tai išrėdė 
iš dailės beprasmiu dalyku. Dar 
bar gi šis pavojus laikomas pa
šalinti!, ii* sušidaro tvirtas pa
grindas tą* Europds ir kitų lais*

ALTo memorandumas JAV Valstybes 
Departamentui .

Lietuvos okupacijos dešimt-' pavergtosios tautos, kurios ir 
mečio sukakties proga, Amerikos šiandien kovoja su okupantais, 
Lietuviu Tarybos vykdomasis 
komitetas įteikė valstybės sekre
torių Dean Achesonui memo
randumą, kuriame suminimos 
nacių-bolševikų sutartys 1939 
metais, jų tikslas paglemžti Len
kiją,. .Lietuvą, Latviją, ir Estiją 
ir- jąSį pasidalinti tarp savęs bei 
nurodomi 1940 m. birželio 15 d. 
ir 19.4J- m. birželio 14 d. įvykiai: 
pirmasis — Baltijos valst. oku
pacija, antrasis—masiniai baltie- 
čių trėmimai.

Jungtinių Valstybių, vyriausy- 
bdnyjiė’ 'primenama j kad, - nepai
sant* Atlanto Charitos ir Jungti- 
nių-Tautų deklaracijos bei esar- 
tos, ir šiandien Baltijos valsty
bes tebėra okupuotos, naikina
mos, jų gyventojai ištremiami 
ir > kitokiais būdais kankinami.

Padėkojus Jungtinių Valsty
bių vyriausybei už 1940 m. liepos 
23 d. raštą, pasmerkusį bolševikų 
smurtą Baltijos valstybėse ir už 
velionies prez. Roosevelto 1940 
m. spalių 15 d. pareiškimą, da
vusį vilties, kad Lietuva ir vėl 
bus laisva, atkreipiamas JAV vy
riausybės dėmesys, jog Sovietų

yra tikriausias Vakarų talkinin
kas kovoj su sovietine agresija. 
Tad JAV vyriausybė prašoma 
imtis žingsnių užmegsti tiesioginį 
ryšį su rezistencijos sąjūdžiais 
Lietuvoje ir kituose pavergtuose 
kraštuose; panaudoti tinkamą 
progą viešam ir nedviprasmiam 
Amerikos Vyriausybės pažiūrų 
pakartojimui apie reikalą ats- 
teigti Lietuvos ir kitų Baltijos 
tautų nepriklausomybę, kaipo 
sudėtinę ir neatskiriamą Vakarų 
Demokratijų politikos dalį, ku
riant pastovią taiką ant Teisin
gumo vienintelio pamato galin
čio taiką išsaugoti; raginti Jung
tinių Valstybių Senatą, kad jo 
sutikimas Genocido Konvencijai 
ratifikuoti, yra vienas pačių 
svarbiausių šio meto politikos 
siekimų.

birželio 14-17 dienų primena 
mums, kad raudonasis Mtpotąįi- 
ras, pasislėpęs Kremlidijs labi
rintuose, tebežudo mūsų ir dau
gelį kitų tautų.

Ta proga mes kreipiamės į 
viso pasaulio lietuvius, kad pri
simindami mūsų tautos nelaimę 
ir bolševikinę gręsmę laisvam 
pasauliui, sukauptume visas mo
ralines ir medžiagines jėgas Lie
tuvos išlaisvinimui ir bolševizmo 
sunaikinimui pagreitinti. ,

Mes specialiai kreipiamės į 
Amerikos lietuvius, seniau įsi
kūrusius, naujai atvykusius ir 
čia gimusius: suintensyvinkit 
laisvės kovą. Kada mušti sesės 
ir broliai partizanai Lietuvos 
miškų glūdumoje ginklu kaunasi 
prieš “birželio 14” smurtą, mes 
neturime teisės sėdėti sudėję 
rankas. Nepagailėkime nei dar
bo nei pinigo. Laisvės kovoje į- 
prasminkime savo žmogiškąją 
egzistenciją.

Mes kreipiamės į lietuviškuo
sius komunistus, susispietusius 
apie “Vilnį”, “Laisvę” ir besis
lapstančius po “antifašistų”, “li- 
teratūrininkų”, progresistų” ar 
kt. vardais. Jūs esate savo gim
tosios žemės, artimųjų giminių, 
brolių lietuvių ir kiekvieno lais
vojo žmogaus išdavikai.1 Mes, 
buvę nacių aukos, jums tai sa
kome. Daugelis Amerikos ir kitų 
šalių komunistų atsisakė tar
nauti Maskvai ir įsijungė į gar
bingų savo krašto piliečių eiles. 
Pasekite jų pavyzdžiu. Ši liūdna 
sukaktis tegu būna jūsų radi
kalaus pasikeitimo akstinu. Įsi
jungę į laisvės kovą, jūs nuplau
site gėdą, kurią užtraukėte savo 
tautai ir sau. Nelaukite, kad lai
ko įvykiai ir'artima istorija ją 
jums nupjautų. ,

Mūsų brolių pralietas kraujas 
nuo pirmųjų laisvės kbvų iki 
šios dienos šaukia mus į darbą 
Pavergta Tėvynė laukia mūsų 
pagalbos. Tad ’visi, kaip vienas 
už Lietuvos laisvę!

i Lietuvos Antinacines Rezis
tencijos bttv. Politinhi^KaH-i 
nių Sąjungos Centro Valdy
ba:

V. Čižiūnus

Vaiko paslaugumas šeimoje
Daugeliui mūsų yra žinoma, kaip vaikas domisi visu tuo, 

kas dedasi namie. Kupinas didžiausio susidomėjimo seka vaikas 
Visa, kas dirbama virtuvėje, valant ir tvarkant kambarius. Jam 
tatai palengva tampa savaime suprantamais reiškiniais. Tačiau 
jis norėtų taip pat tuose darbuose dalyvauti, taip daryti, kaip 
“didieji” daro. Todėl taip dažnai ..vaikas seka suaugusių darbus, 
jų visus judesius, ir nuolat “painiojasi po kojomis”. Kaip laimin
gas jaučiasi dviejų ar trejų metų vaikas, kai jis gauna į rankutes 
šepetį ar skudurą ir pats pamėgina dulkes pašluostyti, kai jis 
gauna ką nors atnešti ar nunešti, kai dar kas nors jam pavedama 
atlikti! Greitai vaikas ima norėti nuolat ką nors naudinga daryti. 
Vaikas gali kurią lengvą pagalbą vykdyti, jei tik jam bus patikėta. 
Jis pradeda suprasti, kad jis čia jau nebežaidžia, bet tikrai dirba 
naudingą darbą.

Šitokia vaiko pagalba reikalauja nemaža kantrybės ir supra
timo iš suaugusiųjų. Frebelis savo “Žmogaus auklėjimo” knygoje 
šitaip įspėja suaugusius:

“Kaip nuoširdžiai dalyvauja berniukas ar mergaitė tėvo ar 
motinos darbe! Būkite jautrūs, rūpestingi ir pastabūs, jūs tėvai! 
Neapsirikite dėl rūpesčių ir darbų daugybės ir venkite prasitarti: 
“Eik šalin, tu tik trukdai man! — arba: “Aš turiu skubėti, leisk 
man vienam greitai padaryti!”

Šie Frebelio žodžiai šiais padūkusios skubos laikais dar svar
besni ir reikalingesni, negu prieš 100 metų. Kantrybė ir draugiš
kumas reikalingi ir tada, kai dėl vaiko rankučių silpnumo ar ne- 
miklumo net ir žalos pasidaro. Nuolatinė lengva pareiga namie 
y ra labai svarbi ir brangintina vaiko darbštumui ir rūpestingumui 
luklėti priemonė. Vaikas dažnai pats jos nori ir didžiuojasi savo 
atliekamu nuolatiniu darbu. Tačiau dažnai jis gali ir primiršti 
kartą įtikėtą jam pareigą, pvz. gėlytes palaistyti ar kurį gyvulėlį 
pašerti. Tuo atveju suaugusieji jam turi priminti ir padėti. Vaikas 
turi būti ir patvaros mokomas. Jei kartais jam įkyrėtų apsiim
toji pareiga ir jis atsisakytų jos, reikia atsargiai, bet primygtinai 
priversti jį ištesėti atlikti kartą apsiimtą pareigą.

Aišku, kad vaikas gali tik tuos darbelius atlikti, kurie neper- 
zargine jo ir kuriuos atlikdamas nepadaro nei sau, nei namams 
žalos.

Šitaip namie auklėjamas, vaikas palengva išauga į paslaugų 
liek saviesiems, tiek ir svetimiesiems žmogų. O juk kaip atstu-’ 
niančiai veikia mus nepaslaugus, niekam gero nelinkjs žmogus! 
Argi norėtume, kad mūsų vaikai tokiais išaugtų.’

Įsidėmėtina: Neatstumkime nuo savęs vaiko, pasisiūlančio 
nums kuo nors padėti! Nedarykime to net ir tuo atveju, jei jis 
tuo kiek ir kliudytų mums.
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■ • • * Įsteigtas Vedybų Biuras
Po daugelio pasisakyml spau

doje ir atskirais laiškais D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdyba nutarė Vedybų Biurą 
įsteigti.

Centro Valdyba mano,, kad tuo 
būdu bus galima padėti sukurti 
lietuviškas šeimas, ypač tiems, 
kurie nuošaliai/ tarp svetimųjų 
gyvena ir neturi progos su lietu
viais susitikti. V. Biuras kreipsis 
ir į kitas Britanijos lietuvių or
ganizacijas, siūlydamas paraginti 

dolskiš, Amerikos at-kų dvasios jaunimą sudarĮ^Bętuyiškas šei-

Ateitininkų susirinkimas 
Romoje

Sekminių antrą dieną Romos 
ateitininkų draugovė turėjo reik
šmingą‘susirinkimą', kuriame be 
Romolnaritį dalyvavo vysk. Fa-

vadas kun. Jurais, Ateitininkų 
Federacijos Tarybos narys prof. 
Grihitls ir prof. Ivinskis ir Ro
mos Lietuvių Kolegijos vadovy
bė.

Apie Amerikos lietuvių bei a- 
teitininkų problemas kalbėjo 
kun. Juras. Po to vysk. Padolskis 
palietė bendruosius šio mėto a- 
teitpiinkijos uždavinius.

Pabaigoje iškelta mintis, kad 
ateitininkija turėtų susirūpinti 
pakėlimu į altoriaus garbę atei
tininkų ideologo prof. Šalkaus
kio.

mas.
Nebūš tarpininkaujama tiems 

aspwnims, kurie yra vedę ii* np- 
ra formaliai išsiskyrę arba kitos 
pusės mirties faktą įrodę, nežiū
rint kur jų žmonos ar vyrai butų.

Balfo pirmininko pareigas 
eina J. Boley

Kan. Dr. J. Končiui išvykus į 
Europą, BALFo o pa
reigas eina vice rm. J, Boley.

Vaclovas Alksninis,
Jurgis Parancevičius
Vytautas Pikturna,
Jonas Rimašauskhs,'
Juozas Viekšnelis,
Povilas Riekus.

Lietuviai f lamų, šventėje.- ■ J
Gegužės 1 d. Belgijos lietuviai 

dalyvavo Zutandal — Marijos 
šventovėj, katal. darbininkų su
ruoštoje šventėje. Lietuviai daly
vavo su savo vėliava tiek iškil
mingose šv. mišiose, tiek toli
mesniame parengime—parapijos 
salėj, kur buvo pagerbtas gar
bingasis Latvijos vyskupas Slos- 
kanas. Lietuvių vardu vyskupą 
sveikino T. Ambraziejus.

Grįžo D. Britanijos lietuviai 
maldininkai

i 'l *’*•*'" '

Gegužės 23 d. grįžo D. Brita
nijos lietuvių maldininkų ekskur
sija iš Romos. Ekskursu orga
nizavo ir vadovavo Londono lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Sakevičius. Ekskursijoje daly
vavo 49 žmonės, jų tarpe ir trys 
kunigai. Ekskursija Romoje-, iš
buvo penkias dienas ir dalyvavo 
Šventųjų Metų proga suruoštose 
iškilmėse.

vojo pasaulio dalių gynybą ryž
tingai organizuoti.

Kaip tik šie dalykai skatina 
Vakartis'nesileisti į tuščias de
rybas?- Dėl ’ Sovietų laikysenos 
nenumatoma, kad jose jgalima 
būtų pasiekti tarp Vakarų ir Ry
tų santykių išlyginimo. Jos tik 
daro žalos, Sovietams išnaudo
jant jas savo propogandai, ir, 
■sUkeMarnos nepagrįstas viltis, 
kad gal'būt ir jų pagalba bus 
galimėf' sukurti taiką,’ mažina 
Vakartį’ tautų ryžtą dirbti ir 
ruoštis^ kad Sovietai negalėtų 
įgyti jėgos persvaros ir tuo ne
būtų įaskatiriti į agresinius žy
gius.'f •• ' ' f

Bolševikų darbai Panevėžyje. Fotografijoje matome 1941 metų, 
birželio m€n. 26 d. prie cukraus fabriko sušaudytus to fabriko dar- 
hfnlfiktis ir tarnautojus.

Popiežius darbininkiją skatina vengti 
? ; u > & < darbdaviai (kląidy -,

“Jei mes neišspręsime dabar
ties didžiųjų socialinių proble
mų”, pasakė Popiežius Pijus XII 
savo kalboje birželio 3 d., “pa
saulis gali’neužilgo vietoj šaltojo 
karo susilaukti kur kas baisesnio 
karšto ir degančio karo”.

šventasis Tėvas pabrėžą “mil- tiek darbdavys yra tautos ūkio 
žinišką nedarbo problemą” ir 
kalbėjo, apie “didelę daugybę 
nelaimingųjų”, kuriuos tai liečia 
ar kuriems tai gresia. Jis ragino 
ragino ekonomistus nedaryti pa
našių klaidų, kaip antai apriboti 
nedarbo klausimą tik pastango
mis geriau paskirstyti darbo jė
gą. Ekonomistų pareiga tai duo
ti daugybei šeimų galimybę pa
siekti žmoniška gyvenimo lygio.

Sprendžiant šias problemas, 
pasitikėti visa pramatančia vals- 
stybe yra. aklumas, pareiškė 
Popiežius, 
tautinio Socialinių Studijų kon
greso ir Tarptautinės Krikščio
nių Socialinės Unijos atstovams. 
Romoje tuo pačiu metu vyko a- 
biejų šių organizacijų suvažiavi
mai. ■ z

Popiežius pasakė, kad “tik vi
sų gerų žmonių visame pasaulyje 
susijungimas milžiniškos apim
ties- veiklai” gali duoti reikalin
gų rezultatų, “šalin savanaudiš
ka tautų bei grupių veikla”, ga
linti nors mažiausiai sutrukdyti 
tiį jėgų bendradarbiavimą, sakė 
Šy. Tėvas.

Katalikų socialinis sąjūdis, pa
žymėjo Jo šventenybė, prisidėjo 
prie išugdymo daugely kraštų 
tokios socialinės politikos, kuri 
pasižymi pažangių darbo įsta
tymų išleidimu ir uždėjimu darb- : 
diviui juridinių įpareigojmų dar
bininko naudai. • -

Dabar, kas nori su šia politika ’ 
žėngti pirmyn; atsiduria ant ri- 
bbs,kada darbo žmonėms kyla 
pąvo'jūs pasekti kapitalistų pė
domis. Klaidos daugiausia pasi
reiškia siėkimd atimti iš priva
taus šaViniriko, (individo ’ ar 
kompanijos > gattiybos priemonių 
valdymo atsakomybę ir perduo
ti ją bevardei,’jungtinei grupei. 
Tas pats pdvbjus kyląs, kai spi- 
ria’rnnsi, 'kad -įtnonės ’ samdomi

darbininkai turėtų teisių įmonės 
valdyme. Pavojus ypač pasitvir
tina, jei teisių panaudojimas tie
sioginiai ar netiesioginiai diri
guojamas už įmonės ribų vei
kiančios organizacijos. Nėra a- 

I bejonės, kad tiek darbininkas,

subjektai, o ne objektai, pasakė 
Jo šventenybė. Negali būti nė 
klausimo apie jųdviejų lygybės 
paneigimą.

i Lietuviai Melbourne
Melbourne lietuvių kolonijos 

mišriam ir vyrų chorui vadovau
ja Albertas čelna. Pirmą kartą 
A. Čelnos vadovaujamas choras 
pasirodė Velykų pirmąją dieną 
All Saints bažnyčioje, Fitzroy, 
gražiai sugiedodamas per iškil
mingas pamaldas. Laikinai buvęs 
choro..vedėju Juozas Petrašiūnus 
dabar vadovauja tautinių šokių 
grupei, kuri šiuo metu, papildžiu
si savo eiles, sėkmingai tęsia dar
bą toliau. Laikydamiesi lietu
viškų papročių, Melbourne lietu- 
vialgavėnios metu nešoko. Vely
kų antrą dieną buvo suruoštas 
šokių vakaras. Svečiai buvo nus
tebinti papildyto lietuviško or
kestro “Neris” puikios muzikos. 
Šiam orkestrui vadovauja K. 
Baltokas.

Kiekvieną sekmadienį j lietu
viškas pamaldas atsilanko apie 
300-400 lietuvių, nepaisančių 
susisiekimo sunkumų. Pamaldų 
metu tik išimtinais atvejais gieda 
choras, gi šiaip gieda visi bažny
čioje esantieji. Artimiausiu laiku 
numatoma po pamaldų organi
zuoti visą eilę paskaitų. Netrukus 
pradės veikti ir biblioteka. Nepa
mirštami ir mažieji—veikia sa
vaitgalio mokykla ir Melbourne 
Lietuvių Sporto Klubas, kuris 
energingai plečia savo veiklą.

Gražus lietuvių laimėjimas
Gegužės 27 d. Toronto lietuviai 

futbolininkai Oshavvoje žaidė 
Lampbell Cup turnyro rungty
nėse prieš OshaxVa City rinktinę. 
Vytiečiai šį kartą pademonstravo 
olaningą žaidirhą užtikrintai lai
mėdami 6:1 (3:0).
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Prel. J. Balkūnas

Kenčiančioji Lietuva Išgirsk mus! — Mes meldžiam Tave!
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Mūsų tauta yra kankinių tau
ta. Jos gražiausios dainos ir gies
mės yra apie karus ir vargus. 
Jos poezija vaizduoja skriaudas 
ir kančias. Tokia jau lietuvio 
dalia.

Vis dėl to mūsų tautos istorija 
rodo, kad jei tauta nenuleidžia 
rankų ir nepalūžta, jei ji neatsi
sako savo tikėjimo ir tautybės, 
pagaliau laimi ir sulaukia švie
sesnės dienos.

Lietuva caro priespaudoj
Devynioliktas amžius Lietuvos 

istorijoj buvo vienas tamsiausių. 
Lietuva, 1795 m. netekusi nepri
klausomybės, tris kartus kilo 
prieš skriaudėjus. Tūkstančiai 
žuvo. Kiti tūkstančiai buvo iš
tremti ar kalinti. Daug turto 
konfiskuota. Uždaryta šimtai 
bažnyčių, vienuolynų ir mokyk
lų.

Šios priespaudos metu ypač 
rusai stengėsi sunaikinti Lietu
voje katalikybę, nes bažnyčios 
buvo tautinio atsparumo taškai, 
vienintelė vieta, kur viešai buvo 
vartojama lietuvių kalba. Tad 
prieš ją ir buvo nukreipti smar
kiausi caro valdžios smūgiai.

Jau 1841 m. rusų vyriausybė 
konfiskavo bažnytines žemes. 
Kodėl? Kad suduotų smūgį tai 
įstaigai, kuria rėmėsi visos tau
tos gyvybė. Atėmus žemes, tu
rėjo užsidaryti vienuolynai, mo
kyklos ir prieglaudos. Visoje 
Lietuvoje buvo panaikinti 352 
vyrų ir moterų vienuolynai, už
daryta daugiau kaip 300 moky
klų. Daugiausia bažnyčių užda
ryta 1864 m., Muravjovo laikais. 
Dviejų metų laikotarpy buvo už
darytos 32 parapijinės bažny
čios ir 52 koplyčios. Uždariu? 
bažnyčias, senas drausdavo tai
syti, o naujų statyti buvo visiš
kai negalima. ?

Dvasininkų gyveninius ‘ bttVo 
tikras namų areštas. Nebuvo 
galima nė išvažiuoti, nė draugi
jinį gyvenimą organizuoti bei 
vadovauti. Net liturginis veiki
mas buvo varžomas ir pa
mokslai cenzūruojami. Dvasi
nį luomą visokį varžtai kliudė, 
kad su visuomene nesueitų ir jos 
tautiškai neįsamonintų.

Persekiojo ne tik eilinius kuni
gus, bet ir vyskupus. Jie buvo 
šnipais apstatyti ir tremiami. 
Buvo bandyta rusų kalbą pri
mesti liturgijai ir graždanką raš
tams. Tikybiniai papročiai buvo 
persekiojami ir naikinami. Kur 
galėjo, rusai bruko lietuviams 
provoslavų tikybą, dvasininkus, 
liturgiją ir papročius, favorizavo 
perėjusius į provoslaviją. Per 
XIX amžių vietoj vienos cerkvės 
Lietuvoje atsirado jų per šimtą 
ir keturios provoslavy vyskupi
jos. Lietuva—katalikiškas kraš
tas—turėjo tik tris katalikų vys
kupijas.

Tai buvo jau antras pasikėsi
nimas išplėšti lietuviams katali
kų tikėjimą: septynioliktame 
amžiuje protestantizmas buvo 
užpludęs Lietuvą, o devyniolikta
me provoslavų schizma. Bet a- 
biem lietuviai parodė didvyrišką 
atsparumą. Nuo tikėjimo jų ne-

atbaidė nė kazokų nagaikos. 
Kražiuose ir kitur liejosi krau
jas, bet jie liko kaip buvę išti
kimi savo katalikų tikėjimui.

Pagaliau buvo uždrausta spau
da. 40 metų dėl jos vyko kova, 
ir už slaptą lietuvišką spaudą 
nukentėjo apie tūkstantis žmo
nių. Pirma auka buvo devyni 
kunigai ir keli valstiečiai, 1870 
m. suimti ir išvežti į Rusijos 
gilumą. Bet ir per tuos 40 metų 
Lietuvos katalikai, be spaudos, 
maldaknygių, mokyklų, draugi
jų, bauginami kartuvėmis, ištrė
mimais, kalėjimais, piniginėmis 
baudomis, teisių atėmimais, ne
sutiko nusilenkti caro valdžiai, 
varu verčiami, nėjo į provosla
viją, neatsisakė savo tautybės.

Šis lietuvių atsparumas, lai
kymasis savo tikėjimo, tautybės 
bei tradicijų ar įgalino juos ne 
tik išlikti, bet ir šviesesnės die
nos sulaukti, net savo nepriklau
somybę atgauti.

Nauja nelaimė
Deja, po dvidešimties metų 

nepriklausomo gyvenimo Lietu
vą ištiko nauja nelaimė — oku
pavo Sovietai, kurie ją vėl nai
kina, rusina. Ir dabar dar žiau
riau, dar plačiau ir intensyviau.

Ateistinis komunizmas iš es
mės kovoja prieš tikėjimą, nes 
jis negali žmogaus pavergti, jei 
jis yra tikįs. Negali pavergti ir 
tautos, jei ji ištikima Dievui ir 
Bažnyčiai. O Lietuva yra pasili
kusi ištikima, šiandien sovietai 
turi vos 14000 komunistų parti
jos narių Lietuvoje. Todėl jie 
Lietuvą užsimoję sunaikinti, tau
tą likviduoti, kraštą savaisiais 
apgyvendinti.

1940 metais deportavo 40,000 
lietuvių. Be jokio teismo ar pa
siteisinimo sugrūdu į vergų s,to- 
vyklas, pasmerkė įnirčiai. At- 
skyre‘vyfus huo žmonų, net vai
kus nuo tėvų. Antrosios okupa
cijos metu, nuo 1944 m. iki da
bar, išvežė kitus 500,000. Ne
buvo jie kriminalistai ar kitokį 
kokie nusikaltėliai. Bet buvo su
grūsti į vagonus ir išvežti į šiau
rės kraštus, kur normaliai ne
gyvenama. Moterys, seni ir maži, 
be amžiaus ir lyties skirtumo, 
visi deportuojami Sibiran. Be
dieviškam komunizmui nerūpi, 
kad Dievas niekad nėra davęs 
žmogui ar vyriausybei teisės, 
kada nori ir kur nori kilnoti 
žmones be jokio sutikimo, iš
naudoti jų darbą ir pamesti, ka
da jau jie nereikalingi ar nedar
bingi.

Kova prieš Bažnyčią
Komunizmas yra šėtono vieš

patavimas žemėje. Todėl visų 
pirma likviduoja tikėjimą, baž
nyčias, dvasiškiją ir tikinčiuo
sius. Tuoj uždaromos kat. mo
kyklos, vienuolynai, prieglaudos 
ir spaustuvės.

Karo pradžioje Lietuvoje bu
vo 13 vyskupų, 1646 kunigai, 
1'202 bažnyčios ir koplyčios, 470 
klierikų, 1586 vienuoliai. O da
bar? Lietuvoje tėra vos vienas 
vyskupas, trys buvo areštuoti ir 
nežinome, kur dabar yra. Kiti

mirę ar tremtyje Vakarų Euro
poje. Kunigų teliko tik apie 
trečdalis, o klerikų visai nėra, 
todėl prieauglis sustabdytas. Vie
nuoliai išsklaidyti arba likvi
duoti.

Šiandien, broliai lietuviai ir 
sesės lietuvės, mums laisvoje 
Amerikoje tenka tik kelti balsą 
į pasaulio sąžinę ir šaukti: Argi 
žmonija tiek sukietėjusi, kad 
negirdi ir nepaiso vaitojimų ir 
šauksmų iš šimtų vergų stovy
klų, kur žūsta milijonai nekaltų 
aukų? Nejaugi artimo meilė 
dingusi žmonėse!

Vis dėl to ir šiuo sunkiu laiku 
lietuvis privalo nenustoti vilties. 
Mes privalome tik laikytis savo 
tėvų tikėjimo, savo tautybės ir 
tautinių tradicijų, sekti savo gar
bingai didžiausius sunkumus pa
kėlusių tėvų ir senolių pavyz
džiu, darbuotis ir, kaip ištiki
miems katalikams dera, pasiti
kėti Dievo pagalba bei maldos 
galybe. Ištikimas krikščionis ka
talikas privalo atsiminti, ką 
Kristus yra pasakęs ir pažadė
jęs. O Kristus yra pasakęs: 
“Iš tikrųjų, iš tikrųjų sa
kau jums: kas tiki į mane, į 
darbus, kuriuos aš darau, ir jis 
darys ir didesnius už juos darys, 
nes aš einu pas Tėvą. Ir ko tik 
prašysite Tėvą mano vardu, tai 
aš . padarysiu, kad Tėvas būtų 
pagarbintas Sūnuje. Jei ko pra
šysite mane mano vardu, tai aš 
padarysiu”. (Jo. 14, 12-14). “Iki 
šiol jus nieko neprašėte mano 
vardu. Prašykite ir gausite, kad 
jūsų džiaugsmas būtų pilnas, 
(ib. 16,24). ■

Senajame Įstatyme kartotinai

1941 metų birželio mėnesio 26 d. bolševikai sušaudė 
Panevėžio “Maisto” fabriko kalvį Vilių Vaišvilą. Jis buvo 
kaip ir daugelis kitų sušaudytas be teismo. Prie nužudytojo 
matome jo tėyą ir seserį.

raudame, kaip nelaimėse tautos 
šaukėsi Dievo. Tautos iš tikro 
užsitarnaudavo bausmę, bet mal
dos ir pasninkai permaldaudavo 
Dievo rūstybę. Užtenka paminė
ti žydų kovas su filistinais. Kai 
abi kariuomenės susirėmė ir žy
dams grėsė pralaimėjimas, Mozė 
užlipo ant kalno su vyresniaisiais 
melstis. Kol Mozė turėjo iškeltas 
rankas maldai, tol. žydai laimė
davo, kai nuleisdavo iš nuovar
gio, priešas imdavo viršų. Tai 
pastebėję, vyresnieji laikė Mo
zės rankas iškeltas, kol baigėsi 
mūšis žydų naudai.

Pulkim ant kelių visi 
krikščionys

šiuo momentu ir Lietuvos rei
kalai atrodo tarsi be vilties. At
rodo, kad ir maldos būtų nerei
kalingos. Ar mūsų maldos išmuš 
ginklus iš priešų rankų? Ar mal
da suminštins nugalėtojų širdis, 
diplomatų valią palenks, politikų 
pažiūras pakeis? Ar iš viso Die
vo leistą likimą galime malda 
atitolinti ar atmainyti?

Malda neprieštarauja Dievo 
sprendimų amžinumui bei nekin
tamumui. “Mes meldžiamės ne 
tam, kad Dievo sprendimą pa
keistume, bet kad gautume tai,- 
ką Dievas dėl mūsų maldos jau 
prieš amžius yra nusprendęs” 
sako šv. Tomas. '

Dėkime tad viltis ne tiek į 
politikų pažadus ar sutartis, ne 
j ginklus, bet į tiesos nenugali
mumą ir Dievą. Mes galime dirb
ti, kongresus šaukti, komitetus 
rinkti, bet jei Dievas nebus su 
mumis, veltui mes statytume.

Eikime visi kaip vienas prie 
Dievo, prie maldos. Pulkime ant 
kelių visa tauta. Pakelkime šir
dis aukštyn, kaip Mozė nenu
traukime maldos, nenūleiskime 
rankų ligi pergalė bus mūsų.^Se
novės Dievas dar gyvena) Jo ran
ka valdo visas tautas. Jis nesi
duos * pajuokiamas. Jis" leidžia 
mus ugnimi ir kardu bahdyti.’.Iš- 
tesėkim po kryžium. Po didžiojo 
Penktadienio ateina VelyįaĮ>ry- 
tas. Už Kalvarijos yra “^Iškė
limas. Per kančias į pergdĮ^;

*3

“Nusikaltėlių grandinė su
pa mane”...

“Visi Mane išjuokia, krai
po galvas ir šypsosi: pasiti
kėjo Dievu, tai dabar Jis 
teišlaisvina jį, jei myli”...

“Pervėrė mano rankas ir 
kojas... Jie žiūri į mane, 
džiaugiasi ir dalijasi mano 
apdaru” (21 Psl.).

Taip kalbėjo pranašas 13 
amžių prieš Kristų apie ken
čiantį Išganytoją. Tačiau tie 
žodžiai tinka ir kenčiančiai 
Lietuvai — mūsų Tėvynei.

Birželio mėnesį, minėdami 
mūsų krašto pavergimą ir 
iki šiol niekur negirdėtą są
moningą bei planingą tautos 
žudymą, ieškome būdų ir ke
lių greitesniam mūsų krašto 
ir tautos išlaisvinimui. Ti
kintis žmogus žino, kad tiek 
atskiro asmens, tiek tautų 
gyvenime paskutinis žodis 
priklauso visatos -Kūrėjui, 
kuris savaip sveria žmonių 
veiksmus ir jų galią. Tai ti
kėti yra būtina, nors kai kas 
ir juoktųsi iš to. Tegul sve
timi ar net savieji tyčiojasi 
iš mūsų sakydami: “žiūrė
kite, jie dar tiki Dievą ir 
laukia Jo stebuklo,” — mes 
gi nesiliausime tikėję. Mes 
žinome, kad mūsų tautos 
priešas yra nepaprastas, nes 
jis yra kartu ir Dievo prie
šas. Jo kova yra nukreipta 
ne tik prieš mus, bet ir prieš 
pačią Dievo tiesą ir tvarką. 
Ir dėl to mūsų tikėjimas iš
auga į nenugalimą viltį, ku
rią patvirtina pati istorija. 
Ar yra buvęs istorijoje nors 
vienas įvykis, kur galutinėje 
sąskaitoje žemiškos galybės 
būtų laimėjusios kovą prieš 
Dievą? Tas, Kuris trupina 
šaudykles ir laužo ginklus, 
Kuris taria žodį, — ir dreba 

žemė (45 Psl.), sugniuždys
Ū-—---------------------------------

neteisingos jėgos didybe.
Tad ir dabar, mūsų tautos 

tragediją kitiems skelbdami, 
savo akis keliame į Dievą, 
Kuris yra mūsų viltis ir sti
prybė.

Lietuvis, savo sodybas ir 
kelius pavedės Rūpintojėlio 
globai, 1934 metais liepos 
mėn. 17 dieną, šešioliktaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės 
metais, per pirmąjį Tautinį 
Eucharistinį Kongresą iškil
mingu aktu pavedė savo Tė
vyne Dieviškąja! Jėzaus Šir
džiai. Šie metai yra šešiolik
tieji metai nuo ano istorinio 
įvykio, kada po atitinkamu 
iškilmingu aktu pasirašė vi
sa ano meto Lietuvos vyriau
sybė ir visuomenės atstovai. 
Ar nuostabu tad, kad, maty
dami mūsų tautos kančias, 
su pranašu Izaiju ir Jeremiju 
kreipiamės į Viešpatį: “Ar 
Tu gali taip ilgai tylėti? Ar 
Tu gali mus taip ilgai laiky
ti?” (Iz. 64, 11). ...“Argi Tu 
nori mus jau pamiršti ir vi
sam gyvenimui palikti?” 
(Jer. 5, 20).

Me? tikime į Viešpaties 
galią ir j galutinį teisybės 
laimėjimą, todėl prisiminę 
visos tautos pasiaukojimą 
Dieviškajai Širdžiai, meldžia
me: “Dieviškoji širdie, kuri 
verkei, matydama išrinkto
sios tautos nelaimes, priimk 
mūsų tremtinių ašaras, ka
linu vaitojimus, žudomųjų 
skausmus, kaip visos mūsų 
tautos maldą.

Meilės pilnoji širdie, su
rink po visą pasaulį išblaš
kytus mūsų tautos sūnus bei 
dukteris ir greičiau priartink 
mūsų tėvynės išgelbėjimą, 
kad visi, susirinkę laisvoje 
tėvų žemėje, galėtume amži
nai giedoti Tau garbės ir dė
kingumo himnus.

Kun. V. Pikturna

“PALIKITE VILTĮ, KURIE ČIA ĮEINATE”
Pas tardytoją

... Išbuvus šioje klaikioje kame
roje dvi savaites, išvedė mane 
pirmą kartą tardyti. Tardytojo 
kambary radau paniurusiu vei
du uniformuotą enkavedistą, ku
ris per vertėją pradėjo mane 
klausinėti — vardo, pavardės, 
tėvo vardo, kur ir kokius turiu 
gimines užsieny, kokius turėjau 
agentus. Į pirmuosius klausimus, 
suprantama, atsakiau, kaip yra. 
Bet apie jokius agentus aš ir 
supratimo neturėjau ir atsa
kiau, jog jokių agentų neturiu.

Šis mano atsakymas tardyto
ją tarsi būtų ugnim apipylęs. 
Grieždamas dantimis ir iškrypu
siu iŠ pasiutimo veidu jis prišo
ko prie manęs ir taip pradėjo 
kumščiu daužyti į veidą, jog 
kančios prakaitas išpylė mane 
visą. Pagaliau, nutvėręs pistole
tą, taip smogė juo man į gal
vą, kad iš karto susmukau ant 
grindų.

Tuo pirmasis tardymas ir bai
gėsi. Atsigavusį mane vėl išve
dė į kamerą.

bet “tardytojas” pareikalavo, 
kad visai nusirengčiau. Aš pra
dėjau spirtis-prieš tokį nežmo- ...* 
nišką reikalavimą. Tuomet en
kavedistas prišoko prie manęs ir 
nuplėšė nuo manęs baltinius. Aš 
stovėjau prieš jį visai nuogas.

Į keletą klausimų jam atsa
kiau be incidentų. Bet staiga 
mano “tardytojas” prišoka prie 
manęs įsiutęs ir pradeda teirau
tis, kodėl aš neprisipažįstu kal
tu, ir taip pradeda mušti kumš
timis, jog man nuo skausmo ir. 
svaigulio išrodo, kad kambary 
viskas griūva. O tuo momentu 
dar išgirstu iš kito kambario 
siaubingą kankinamo žmogaus 
riksmą, kuris mane visai pri
bloškė. Ir kaip tik dabar atsivė
rė kitos šio kambario durys ir 
įšoko pabalusiomis akimis ir ap
siputojęs iš įniršio uniformuo
tas enkavedistas. Jis rusiškai 
klausia mano tardytoją ar S. 
prisipažino. Kuomet šis atsakė, 
kad nė, enkavedistas kaip išal
kęs žvėris puola mane. Išsitrau
kęs pistoletą ir prikišęs man 
prie veido, pro sukąstus dantis 
jis rusiškai sušvokštė: — Ar sa
kysi tiesą? Sakyk, kad prisipa
žįsti!

Tada aš kreipiausi į lietuviš
kai kalbantį enkavedistą, kad jis 
išverstų ir pasakytų, kad netu
riu prie ko prisipažinti. Rusas 
pradėjo šaukti, jog meluoju, ir 
taip smogė pistoletu keletą kar
tų į veidą ir galvą, jog susmu
kau be sąmonės. Pats nežinau 
po kiek laiko atsigavęs, atsisė
dau ant grindų. Priėjęs mano 
“tardytojas” liepė keltis ir para
ginimui, kad tai greičiau pada
ryčiau, taip pradėjo spardyti, 
jog nebegalėjau keletą minučių 
atgauti kvapo. *

Po kelių minučių vėl įšoko į 
kambarį tas pats rusas. Jis na
gais nutvėręs mano’ veidą pra
dėjo daužyti į sieną man galvą, 
kol vėl netekau sąmonės.

Kai vėl atgavau sąmonę, bu
vo jau ketvirta valatida ryto. 
Mano “tardytojas” apsikniaubęs 
ant stalo snaudė. Pamatęs, kad 
aš jau pradėjau judėti, ' priėjo, 
liepė apsirengti ir eiti femyn, 
bet aš beveik visai nebepą stovė
jau ant kojų, šiaip taip ^ilipu- \ 
sį į 
mą.

šie Dantės žodžiai nepaprastai 
tinka užrašyti ant sovietinio ka
lėjimo durų, nes iš jo išeiti nėra 
jokios vilties. Nebent koks ne
lauktas įvykis gali žmogų iš ten 
išgelbėti, kaip atsitiko ir su šių 
eilučių autorium.

1940 nji Sovietams okupavus 
Lietuvą, gyventojai baimės pil
nomis akimis žiūrėjo į apiplyšu
sias azijatų gaujas. Ir tas jų su
sirūpinimas nebuvo be pagrindo. 
Tuojau prasidėjo siaubo dienos, 
nes tūkstančiai ramių krašto 
gyventojų buvo sugrūsti į kalė
jimus, ir apie juos nebeliko jo
kios žinios. Apie daugelį ir šian
dien nebežinoma, kas juos ištiko. 
Kitų buvo rasti tik kapai. Tik 
dalis, netikėtai galėjo išsigelbėti, 
kai, prasidėjus karui, Sovietų 
armija pabėgo, nespėjusi visų 
kalinių išžudyti.

Su daugeliu kitų lietuvių ir 
Lietuvos gyventojų per tą NKVD 
pragarą teko pereiti ir man. .

Vieną tamsią naktį, jau po 
vidurnakčio, išgirdau smarkų 
beldimą į duris. Siaubo šiurpas 
perbėgo per kūną, nes žinojau, 
ką. toki naktiniai barbenimai į 
duris reiškia. Juo labiau, kad 
tuojau išgirdau balsą: — Milici
ja. Atidaryk duris!

Dabar supratau, kad mano 
laisvės dienos baigėsi. ?

Atidarius duris, apakino pro
žektorių šviesą. Atstatę pistole
tus, milicininkai nusivarė mane 
į kambarį ir užsidegė šviesą. Pa
statę mane į kampą, jie tuojau 
pradėjo kratą — išvertė visus 
drabužius^, baltinius, knygas .ir 
išuostinėjb kiekvieną plyšelį. 
Nieko neradę, užkliuvo! už fo
tografijų? kurių du albumai gu
lėjo ant stalo. Tai buvo mūsų 
šeimos ir mano mokslo dienų 
prisiminimai. Radę dar porą se
sers man rašytų laiškų, pasiė
mė juos ir tas fotografijas kaip 
kaltinamąją medžiagą. Po to lie
pė pasirašyti lapą, kurį jie va
dino arešto orderiu, ! ir išsivarė 
mane į miestelį, kur jau laukė 
vežimas. - .

Įsėdus į vežimą, mano paly
dovai. su šautuvais susėdo aplink 
ir įspėjo mane, kad nebandyčiau 
bėgti, nes nušausią vietoje.
■ Po keletos valandų pasiekėme 
M. kalėjimą. Kalėjimo raštinėje 
įregistravo, trumpai nukirpo

Prisiminimai iš bolševikinio

plaukus, atėmė drabužius ir iš 
baltinių iškirpo visas sagas bei 
kabes.

daręs. Galvojau, jog ir šioj, sis
temoj yra bent klek teisingumo 
Tik kai išsikalbėjau su likimo 
draugais, pamačiau, kad jnano 
viltys yra vaikiškai naiVjds?Ne 
už nusikaltimus čia žmonės\lai-

Vaizdai iš Pravie
niškių darbo stovy
klos. 1941 metų bir
želio mėnesio 26 d. 
bolševikai ten išžudė 
stovyklos tarnauto
jus ir areštuotuo
sius. Antrą kartą tardomas

Už poros dienų vakare jau tai- 
sėmės gulti, kai išgirdome raki
nant duris. Įėjęs sargas paklau
sė, kieno pavardė prasideda rai
de Č. Pasakiau savo pavardę, tė
vo vardą, ir man liepė apsi
rengti.

Išvedęs iš kameros, sargas lie
pė rankas laikyti už nugaros ir 
pro kalėjimo vartus išvedė į 
gatvę, kur jau laukė su šautu
vais du milicininkai. Jie mane 
ir nusivarė.

Priėjus prie vienų namų, mi
licininkai nusivedė mane į vidų. 
Pasirodė, jog tai NKVD komi
sariatas.

Užlipę į viršų, praėjome tre
jas, vis iš užpakalio mums už
rakinamas, duris. Tai man kėlė 
jausmą, kad kažkas baisaus 
laukia.

Palikę mane tardymo kamba
ry, milicininkai, vėl atsirakinda
mi ir užrakindami duris, išėjo. 
Savo tardymo kambary vėl ra
dau “tardytoją”, kuris kalbėjo 
jau lietuviškai. Tai buvo enka
vedistas S. Jis užleido langų už
dangas ir liepė man nusirengti. 
Pagal bendrą nuovoką aš nusi
vilkau viršutinius drabužius,

-i

(Nukelta į 4 psl.)
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Nukankintas Jo
niškėlio valsčiaus ū- 
kininkas Rauckis. 
Jis buvo rastas nuo
gai apiplėštas. Bol
ševikai jį kankinda
mi jam į galvą vinį 
ikalė.

Kameroj .
Atlikus visas tas ceremonijas, 

atėjęs sargas mane .išsivedė. At
sidarė sunkūs vartai ir aš pirmą 
kartą įžengiau į kalėjimą. Pri
ėjęs ligi 41 kameros, sargas ty
liai atrakino jos duris. Jau tik 
jas pravėrus, tvoskė iš kameros 
pelėsių, nešvarumų ir seno pra
kaito dvąkas. Įžengęs į kamerą, 
viduje'pamačiau būrį žmonių, 
sunykusių, išgeltusių, greičiau 
panašių: į lavonus, negu gyvus 
žmones, čia dabar aš tupėjau 
būti. . ' ,

Reikia pasakyti, jog tuomet 
aš dar naiviai galvojau, jog ma
ne po tardymo turės paleisti, nes 
jokio nusikaltimo nebuvau pa

komi. Jie čia atsiduria todėl," kad 
jie NKVD nepatinka išrodo, 
kad nepritaria komūnizmūi, gal 
būt mano, kad komunizmas yra 
bloga sistema, gali1 ateity nepa
lankiai komunistinei tvarkai nu
sistatyti ir t. t. čia žmogus daž
niausiai kalinamas ne už nusi
kaltimus, bet net už spėjamas jo 
mintis ne tik dabar, bet ir atėi- 
ty. Tokiais visais NKVD yra pa
siryžusi nusikratyti. O kad būtų 
šešėlis “teisybės”, sudaroma jam 
byla už išlaužtus iš piršto nusi
kaltimus, priverčiamas prisipa
žinti, kad jis tuos nusikaltimus 
padaręs, ir tuomet siunčiamas į 
koncentracijos stovyklas arba 
statomas prie sienos.



Birželio 16, 1950

“Palikite viltį...
(atkelta iš 3 psl.)

Tą kartą aš buvau atlaikęs di
džiulį bandymą. Visos tos nepa
prastos aplinkybės, žmogaus ap
nuoginimas, mušimas, nelauktas 
užpuolimas iš kito kambario 
įbėgusio tardytojo, kankinamų 
kituose kambariuose žmonių 
balsai turi iš anksto apskaičiuo
tą tikslą — taip priblokšti, iš
gąsdinti ir iš pusiausvyros iš
mušti žmogų, kad jis netektų jė
gų bei valios ir prisipažintų prie 
visų kaltinimų, kokius tik jam 
NKVD yra nutarusi prikišti. Bet 
šį kartą jiems to pasiekti ne
pavyko.

Karcery
Atvežtas į kalėjimą, pastebė

jau, jog mane veda ne į kame
rą, bet žemyn. Atvedę į rūsį, 
įleido mane į 16 kamerą. Pama
čiau, jog esu karcery. Kai akys 
jau su tamsa apsiprato, sienose 
pastebėjau visokių ženklų — ; 
skaičių, datų, kryžių, keiksmų ( 
ir t.t. Prie sienos buvo cementi
nis suolas, ant kurio buvo lei- 
džiąma nąktį atsigulti. Kampe ■ 
stovėjo seniai nevalytas gamtos 
reikalams kibiras, kuris baisiau
siai dvokė. Į parą čia man davė , 
apie 200 gramų duonos<ij>puo- ; 
delį vandens. Taip mane išlaikė ; 
astuonias paras. , _

Kaip tik Didįjį šeštadienį vėl i 
mane išvedė atgal į kamerą, kuę ; 
kiti kaliniai mane vos pažino — ' 
visa burna buvo sutinusi, ausys i 
pajuodusios, visa krūtinė ir šo- ] 
nai nusėti didelėmis mėlynėmis, j 
Tai be žodžių jiems pasakė, kas i 
buvo su manim nutikę. ■

Taip kiekviena diena tose są
lygose atneša ką nors baisaus, j 
nelaukto. Neturėjome jokios vi1- 
ties iš čia beišeiti. Neturėjom j 
jokios galimybės kur nors kreip- ’ 
tis, šauktis teisybės ir pagalbos. 1 
Niekas iš artimųjų nežinojo, kur 
mes esame. Negalėjome rašyti : 
laiškų. Negalėjome savo apsigy- : 
nimui rašyti skundų ar pareiški
mų. Buvome pasmerkti be teis
mo ir gyvi palaidoti. O tuo pa
čiu metu kas naktį kas nors iš 
mūsų 4)ūvo vedamas Tardyti. Pd 1 
vienos nakties grįžo iš1 tardymo 
apie 20 m. amžiaus nuo Veisie: 
jų žydas Finkelšteinas taip su
muštas, kad dar ir kameroj vi
są dieną verkė. Kartais vienas 
kitas kalinys iš mūsų kameros 
buvo išvedami ir daugiau nebe
grįžo. Vėliau radome sienose pa
liktus ženklus, kad jie už akių 
nuteisti po 15 metų kalėti. Koks 
jų tolimesnis likimas neteko su
žinoti. Taip iš mūsų kameros 
dingo V. Gailevičius ir Lapins
kas (kybartiečiai), ūkininkas 
Steinys nuo žaliosios, gimnazi
jos inspektorius Palekas, advo
katas Eirošius iš Alytaus ir kt. 
Tad šiose sąlygose telieka kar
toti Dantės žodžius: — Palikite 
viltį, kurie čia įeinate.

Išgelbėjo mus tik kilęs tarp 
dviejų diktatūrų — komunisti
nės ir nacinės — karas.. .Pra
džioj sovietai gavo tokį smūgį, 
jog galvotrūkčiais bėgo, gelbė
dami tik savo galvas ir nė savo 
kaliniais nesirūpindami. Taip sa
vo sargų palikti, 1941 m. birže
lio 23 d. išlaužėme 500 kalinių 
kalėjimo duris ir išėjome į lais
vę.

Dabar vėl pamatėme saulę 
šviečiant ir medžius žaliuojant, 
nuo ko kalėjime buvome atpra
tę, nes ant langų iš oro pusės 
buvo užkabintos medinės dėžės. 
Miestas liepsnojo, žmonių nebu
vo matyt, tik vokiečių kareiviai 
iš tolo mums šaukė pakelti ran
kas. Bet mes, nors basi, skudu
rais apsivilkę, apaugę barzdo
mis, jautėme džiaugsmą, nes bu
vome netikėtai išėję iš sovietinio 
kalėjimo pragaro. Kai sustoję 
prie'kalėjimo giedojome “Mari
ja, Marija”, per mūsų skruostus 
riedėjo džiaugsmo ašaros, kač 
dar esame gyvi.

Suvalkietis

GENOCIDAS IŠ ARTI
Milijonais skaičiuojami kali

niai Sovietų Sąjungos koncen
tracijos stovyklose, šimtais tūk
stančių skaičiuojami deportuo
tieji į Rusiją iš Lietuvos. Tie 
skaičiai pritrenkia savo didumu, 
nes istorija tokių naikinimo skai
čių lig šiol nėra pažinojus. Šio 
naikinimo apimčiai ir padari
niams pažymėti sugalvotas spe
cialus genocido vardas, vi
sos giminės, visos tautos žudy
mas.

Tačiau tikroji genocido reikš
mė ir Lietuvoje vykdomo geno
cido apimtis konkrečiai aiškėja 
tik tada, kai imi skaičiuoti ge
nocido padarinius iš arti, atski
rose šeimose, kiek jų narių yra 
sunaikinta.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. J. Prupskis KĄ IR KAIP 

RAŠYTI J LAIKRAŠTĮ. . Išleido 
“Draugas’> Chicago, HL, .1950 
m., 46 psli, kaina 20 centų.

NEMUNAS, Mėnesihfe kultū-
ros žun tias. 1950 m. gegužės 
mžėn;jl nr. Red. L. Dovydėnas,

Iš tūkstančių mums žinomų 
pavardžių, imame vieną šeimą, 
sietuvoje gerai pažįstamą — 
Krikščiūnų: Juozas, Jurgis, Pra
nas, Matas, Antanina, Agnija, 
Ona. Juozas teisininkas, Kauno 
Apygardos Teismo teisėjas. Jį, 
jau apie 50 metų amžiaus, 1941 
m. deportavo į Vorkutą. Ten jis 
1943 m. mirė badu. Brolis Jur
gis, buvęs ministers, profesorius, 
gelbėdamasis pasitraukė į Va
karus. Bet, tremties gyvenimo 
pakirstas, mirė 1946 m. Brolis , 
Pranas, ūkininkas apie 56 metų, 
deportuotas 1945 m. į Archan- , 
gelsko sritį, į miškų darbus. 
Ten mirė badu 1948 metais. Jo 
du sūnūs studentai: vięnas de- , 
portuotas į Sibirą, antrasis, Jur
gis, suimtas ir Kauno kalėjime • 
nukankintas 1949 metais. Liku
si našlė, vyro ir vaikų tragedi- ( 
jos palaužta, mirė. Sesuo Antą- ( 
nina (Mitrulevičienė), mokytę- , 
ja, deportuota su dukterim 1941 , 
m. Jos likimas nežinomas. Jos • 
vyras nebuvo deportuotas, nes... 
buvo kalėjime. Sesuo Agnija \ 
(Šapalienė), ūkininkė, jau 69 
metų, našlė, deportuota 1948 
m. Sesuo Ona (Kašiubienė), taip 
pat ūkininkė, 67 metų, depor
tuota 1948 m. Likimas nežino
mas. Vienas brolis Matas, buvęs 
gimnazijos direktorius, spėjo 
Talku pasitraukti fr prisijungti 
prie naujo vakarietinio gyveni
mo. Tiek teliko iš tos gausios 
šeimos.

Imame kitą šeimą, nepriklau
somoj Lietuvoj mažiau girdė
tą — ūkininko Lukšos. Jis išau
gino 5 sūnus, šeimos likimas? 
Tėvas, jau 75 metų, siautėjimo 
bangai užėjus, nužudytas 1947 
metais. Sūnus Jurgis, apie 25- 
metų, studentas, nužudytas 1947 
m. Sūnus Antanas, apie 30 m., 
vidurinės mokyklos direktorius, 
nuteistas 25 m. ir deportuotas 
1947 m. Sūnus Vincas, apie 40 
metų, ūkininkas, nuteistas 10 
metų ir deportuotas 1948 metais. 
Sūnus Stasys, apie 20 metų, stu
dentas, nužudytas 1947 metais. 
Paskutinis sūnus Juozas dingęs 
be žinios. Senutė našlė išvaryta 
iš ūkio. Totalinis šeimos s u- 
naikinimas.

Maža to. Lukšukų pusbroliai 
Juozas ir Antanas Stravinskai 
nužudyti 1946 metais. Juozo 
Stravinsko šeima deportuota. 
Deportuotas ir jo žmonos brolis 
ir motina. Tėvas jau buvo miręs. 
Seserys dingę be žinios. Pusbro
lis Marčiulionis 1946 m. su šeima 
ištremtas į Komi. Pusbroliai Ma
tas ir Andrius Banioniai depor
tuoti. Andrius miręs badu. Mato 
likimas nežinomas. Artimi gimi
nės Kurtiniai, tėvas ir sūnus, 
ūkininkai, nužudyti 1944 m. per 
mobilizaciją. (Visas kaimas buvo 
išžudytas). Giminaitis Jonas Ma
kūnas, 30 metų, deportuotas į 
Komi, jo tėvas mirė ištiktas šir
dies smūgio. Dėdė Vilkas depor
tuotas už pyliavų neišpylimą 
1947 metais, pusbrolis Vilkas, 
studentas, deportuotas 1946 me
tais, o 1948 metais ir pusseserė 
Vinaitė. Giminės Varkalai visa 
šeima deportuota. Jų vyresnysis 
sūnus Algis nužudytas 1948 me
tais. Giminaitė Danutė Dičpini- 
gytė, gailestingoji sesuo, nužu
dyta 1946 metais, jos motina de
portuota. Daugiau jų šeimoj nie- 

' ko ir neliko. Giminės Antanas ir 
Jonas Žilinskai ištremti 1947 me
tais, kad pasitraukė nuo darbų

■ prie geležinkelio. (Darbo pasi
rinkimo laisvė!)*

Taigi toj vienoj Lukšos gimi
nėj nužudyta 11 žmonių, apie 
20 deportuota vergo mirčiai, kiti 
dingę be žinios, gal slapstosi, gal 
žuvo. Bet jų gyventoj vietoj nie
ko nebeliko. Nebeliko akmens 
ant akmens!

Imkime Baltrušaičių šeimą, 
Šilavoto valsčiuje. Našlė Baltru
šaitienė, per 70 metų, 12 ha ū- 
kininkė, apie 30 metų netekėjusi 
duktė ir apie 26 metų nevedęs 
sūnus. Jie turėjo aliejaus spau- 
dyklą. Gal dėl to buožės. Juoš 
visus ištrėmė 1946 metais. Jų 
sodybą sunaikino.

Imkime Senavaičių šeimą, 
Prienų valse.: našlė, 4 sūnūs ir 
duktė, mažažemiai. Trys sūnūs, 
20-26 metų, duktė 19 metų, nu
žudyti; našlė, 60 metų ir pasku
tinis sūnus 1945 metais rugpiūčio 
mėti, ištremti. Likimas nežino
mas.

Prienų ūkininko Morkūno šei
moj 4 sūnūs, 25-35 metų, nužu
dyti, tėvas, paskutinis sūnus ir

duktė dingę be žinios. Sodyba 
sulyginta su žeme.

Mirtis siaučia Lietuvoje. Ne 
tiek žmonių, bet šeimų, giminių 
mirtis, šeimos nariui mirti natū
ralu. Jei tauta neišsigimus, lieka 
prieauglis. Bet bolševikai nesi
tenkina atplėšę šeimos šaką. Jie 
stengias išrauti iš šaknų, kad ne
liktų jokios atžalos, kuri galėtų 
įleist šaknis gimtojoj žemėj ir 
savo giminę atnaujint.

Bet genocidas veikia ir netie
sioginiai. Genocido tvaike kas 
drįs tuoktis, kai kiekvieną naktį 
gali būt suimtas ir tuo pačiu už
traukti, persekiojimą tam ar tai, 
kurį vesi. Kas drįs leisti naują 
gyvybę, kad ją nužudytų Sibiro 
šaltis, badas, ligos. Genocidas 
ir tuo tarpu palikusias šeimas 
yra apnuodijęs sunaikinimo tvai
ku. Ir čia jo padariniai nemažes
ni, kaip tiesioginiai vykdomojo.

štai kas yra genocidas iš arti 
pažvelgus. Mirties malūnas, ku
riame eina totalinis tautos nai
kinimas, kad būtų padaryta ko
lonistams vietos.

jiems padėtų Vakarai, bet kol 
kas neaišku, ar kokios pagalbos 
susilauks, rtbrs jų delegatai vyk
dami kalbėtis su komunistine Ki
nijos valdlia, ir pasuko pirTniau 
į Indiją, matyt, pasiteirauti, ko
kios pagalbos gali tikėtis.

Tibeto likimas, žinoma, rūpi 
ne vieniems tibetiečiams. Jis rū
pi ir Vakarams, kurie susirūpi
nę komunizmo plitimui Azijoje 
pagaliau užkirsti kelią, bet ar 
jiė šiuo metu kokių efektyvių 
priemonių imsis, kol kas sunku 
pasakyti.

NAUJAS /“AIDŲ” NUMERIS

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenae Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646
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TIBETAS PAVOJUJE
Kinijos komunistai ruošiasi “sutvarkyti” dalai—lamos valstybę.

Tolimuosiuose Rytuose politi
nis dėmesys pradeda krypti į 
paslaptingąjį Tibetą', nes Kinijos 
komunistai jau visai atvirai pra
deda kalbėti apie jo reikalo “su
tvarkymą”.

Ši dalai—lamos valstybė yra 
vienas savotiškiausių pasaulio 
kraštų. Ligi pat paskutinių laikų 
Tibetas buvo užsidaręs ir svė- 
tirpšalių beveik visiškai neįsileis
davo. Dar prieš porą metų ban
dę ten nuvykti Šv. Bernardo vie
nuoliai misijonieriai negalėjo ten 
patekti. Tėvas M. Tomay buVo 
ketvirtas iš eilės bernardinų vie
nuolis prie sienos sugautas ir 
žiauriai nužudytas, šio Plikimo 
pavyko išvengti tik vienuoliui 
Detry, kuris pėsčias suvaikščio
jęs 2.000 mylių pagaliau sugrįžo 
į Paryžių ir pargabeno jo paties 
pagamintą filmą, kiek plačiau 
vaizduojančią mažai pažįstam^

rinėtojai kaip Sven Hedinas, 
Pszevalskis, Bonvalot, H. d’Orl- 
eans, Rockhill ir kiti, bet ne vi
siems tai pavyko, o jei kuris ten 
ię Išteko, negavo pamatyt to, 
ko gorėjo. Ypač į dalai—lamos 
sostinę Lasą sunku buvo įsigau
ti. Pirmoji europietė moteris A. 
David—Nell ten pateko tik per
sirengusi “afjopa” — tibetiečių 
elgetaujančia vienuole. Kiek pla
čiau savo duris Tibetas praveria 
svetimšaliams, ypač amerikie
čiams, tik paskutiniu metu, kai 
atsidūrė komunizmo agresijos 
pavojuje ir norėtų gaut iš JAV 
paramos jai atsispirti.

Tibeto paviršius yra plokščia
kalnis, iškilęs 14.000-18.000 pė
dų- aukščiau jūros lygio, vėjų 
nugaląsta dykuma su ligi 5 my
lių aukščio kalnais, apklotais 
milžiniškais ledynais. Plotu jis 
lygus trečdaliui JAV ploto, bet 
jame gyvena vos apie 4 milionai 
gyventojų. Kultūros lygis žemas 
— žemę tebedirba mediniais ar
klais. Aria, tarp kita ko, zigza
gais nuo vieno lauko kampo ligi 
kito, norėdami įvaryti į kampą 
velnią, kuris taip galima ir visas 
iš dirvos išginti ir tuo užtikrinti 
getą derlių. Svarbiausias jų lai
komas gyvulys yra jakas, pana
šus į Amerikos buivolą galvijas. 
Valgoma jo pienas ir sviestas bei 
mėsa, kuri sudaro pagrindinį ti
betiečių valgį. Tibetiečiai šiaip 
saugojasi bet kokį gyvulį žudyti. 
Jų vienuoliai vasaros metu ven
gia net iš vienuolynų išeiti, kad 
nenumintų kokio vabalo. Mat, 
jie tiki reinkarnacija — kad mi
rusių žųjonių vėlės apsigyvena 
gyvuliuose. Bet žiaurus klimatas 
juos verčia valgyti dąug mėsos. 
Tad jie priversti plauti jakuš. 
Bet tai atlieka su labai sudėtin
gomis apeigomis. Taip pat. su
vartojama apdarui jakų vilnos, 
oda,, statybai kaulai ir ragai, o 
dėl .medžių'trūkumo 
kurui. - ;

Tikėjimo atžvilgiu 
yra lamaistai — tai
tibetietiška budizmo 
Kraštas pasižymi tuo, kad jatne 
yra daugybė vienuolynų, kuriuo*

ir mėšlas

tibetiečiai
tam tikra

forma.

se yra apie 200.000 vienuolių. 
Jų galva yra Lasos mieste gy
venantis dalai—rlama, kuris yra 
kartu ir pasaulinis Tibeto valdo
vas. Laša yra didžiausias Tibete 
miestas su apie 25.000 gyvento
jų. Pridėjus apylinkės vienuoly 
nų gyventojus būtų apie 50.000 
Dabartinis dalai—lama yra da- 
nesuaugęs, tad jo vietoj valdi 
regentas. Pasaulinę valdžią da 
lai—lama įgyja sulaukęs 60 me
tų, bet tai pasiekti jam ne taip 
sunku, nes jų metai atitinka mū
sų trims mėnesiams.

šeima Tibete yra poligaminė 
ir poliandrinė. Bet išlaikyti poli
gaminę šeimą, tai yra daug žmo
nų, gali tik pasiturintieji. Daž
niau pasitaiko poliandrija — vie
na žmona turi keletą vyrų. Pa
vyzdžiui, ištekėdama mergaitė 
automatiškai pasidaro žmona ir 
visų savo vyro? brolių. ... 
. Pasižymi tibetiečiai ir kitais 
labai savotiškais papročiais. Jų 
lūbai mėgiamas gėrimas yra ar
bata, ypač užtaisyta su jake 
sviestu. Jos per dieną tibetietis 
ištuština 50-60 puodukų. Miru
sius mažai telaidoja žemėje, že
mės paviršius ten daug kur yra 
gryna uola, bėto, didelę laiko 
dalį žemė ten įšalusi. Tad save 
numirėlius jie gabena į kalnus 
ir ten, su tam tikromis apeigo
mis lavoną supiaustę, palieka e- 
reliams sulesti.

Šiam savotiškam ir nuo sve
timųjų užsidariusiam kraštu; 
dabar priartėjo komunizmo grės 
mė. Kinijos komunistai nori j; 
“sutvarkyti?’ Priekabę tam duo 
da tai, kad anksčiau jis buve 
autonominė Kinijos dalis,nors 
jau 35 m. tvarkosi savarankiš
kai. Ka<t nebūtų pagrindo prie 
jų ’ kibti, tibetiečia i prieš kiek 
laikė išvarė net buvisį Kinijos 
atstovą, kuris, buvo lyg ir tam 
tikro politinio Tibeto su Kinija 
ryšio reiškėjas. Bet tasai ilga
metis Tibeto nepriklausomumas 
komunistams nerūpi, nes Tibe
tas juos ne vienu atžvilgiu vi
lioja. Užėmę tokį reikšmingą bu
dizmo centrą kaip Laša, jie ga
lėtų išplėsti savo įtaką budistų 
tarpe visoj Azijoj. Kartu gautų 
1300 mylių sieną su Indija, kas 
taip pat labai daug reikštų, sie
kiant įsigalėti Azijoj. Pagaliau 
britų ekspedicijos atskleidė, jog 
Tibeto žemėje yra neapskaičiuo
jamos vertės metalų kiekiai, tarp 
kurių neabejotinai ir šiandien 
taip gaudomo urano. Tai jau pa
kankamai patrauklūs dalykai, 
dėl kurių komunistai nepagailės 
triūso Tibetą paimti į savo ran
kas. ■ ■

šis pavojus tibetiečius labai 
jaudina, nes jie beturi jėgų at
sispirti ^Sovietų ginkluojamiems 
ir remiamiems Kinijos komunis
tams. Pagaliau kčmuhistai imasi 
ir kitų priemohių tibetiečių at
sparumui stuhažinti. Jiems pavy
ko padaryti Savo įrankiu dalai- 
lamps konkųrtntą taši—lamą, 
kuris, norėdamas pasidaryti Ti
beto valdovų,; pabėgo į Mongo
liją ir iš ten, komunistų remia* 
mas nori nuversti dalai—lamą.

AIDAI, mėnesinis kultūros žur
nalas. 1950 m. N 5 (31). Turiny: 
J. B. Granslys O. F. M. — Vieš
pats sutvėrė mane savo kelių 
pradžioje; Vysk. V. Padolskis— 
V. Krėvės “Dangaus ir žemės 
sūnus” teologo akimis; Ę. Kirša
— Šventieji akmenys (eil.); M. 
Biržiška — XVT-sis amžius po- 
vytautinės Lietuvos tautinės 
kultūros raidoje; M. Vaitkus — 
Ežero mergaitė (eil.); J* Aistis
— Apie laiką ir žmones; K. Gri- 
gaitytė — Lietuvos laukų žibu
tei, Trys seserys (eil.); A. Vai
čiulaitis — Žvejų duktė Banguo
lė. Plati literatūros, 
žurnalų, religinio 
mokslo ir politikos 
Gausiai iliustruotas.

knygų ir 
gyvenimo, 

■ apžvalga.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
x nakvynė 
Viskas nemokamai į 

Kreipkitės diena ir naktį

J: Tel. DEW 5136

į jos. Kavaliauskas j
Lsianiuotaa

LIETUVIS GRABORIUS
Penu* ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601-03 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

i--------------- ---------------------

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 

Newark 5, N. J.
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BHtį “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis- perijodinis bažnytinės, lietuvių 

1 tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
k “MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 

veikimą, kiekviename numeryje telpa giesme arba daina (su gai-
k domis) parašyta solo balsui arba chorui.
J “MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 

Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

k “MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:

"MUZIKOS ŽINIOS”
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Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. Simutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, III. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Iii.

Telefonas: EV 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 Maapeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!
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“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų Ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

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

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

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik.........................$3.00
Užsienyje .............................................$3.50

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Ką tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS
Surinko ir parengė spaudai kompozito

riaus sūnus ALGIS ŠIMKUS
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Knyga puikiais viršeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., labai | 
lengvai atsidaro ir skambinau pianu neužsiverčia. Kaina $2.00 Į

Užsakymus siųskite:
, J DARBININKAS

866 West Broadway, - , South Boston 27, Mass. į
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Birželio 16, 1950 AMERIKA

Kelia Lietuvos _ 
klausimą

“The Tablet”, vienas žymiau
sių Amerikos katalikų laikraš
čių, š. m. laimėjęs Amerikos ka
talikų Spaudos Draugijos pirmą 
premiją, savo š.m. birželio 3d. 
numery įdėjo platų beveik per 
visą puslapį straipsnį apie Pabal
tijo valstybes.
• Autorė Martha Bessen, prisi
mindama amerikiečių lėktuvo 
ties Baltijos jūra numušimą, la
bai objektyviai pavaizduoja Pa
baltijo valstybių kančias rusų 
priespaudoje. Ji taip pat aiškiai 
pabrėžia, jog Pabaltijo valstybių 
teritorija nėra sovietų sąjungos 
teritorija.

Autorė kartu padaro priekaiš
tų JAV užsienio politikos vado
vams, kad jie įvairių konferen
cijų metu tylėjo apie Pabaltijo 
kraštų okupaciją ir neparodė 
aktyvios veiklos prieš sovietinį 
smurtą.

bis, Indian Reservation Catholic 
Church Our Lady of Guadalupe. 
P. O. Box 526 Palm. Springs, Ca
lifornia.

VIETOS ŽINIOS

Philadelphia, Pa

KIEK IR KUR LIETUVIU 
EMIGRAVO

BALFo atstovo Vokietijoje 
duomenimis ligi 1950 gegužės 31 
d. toki skaičiai lietuvių tremtinių 
yra emigravę į įvairius kraštus:

Argentina — 568, Australi
ja — 8725, Anglija — 3361, Bel
gija — 716, Bolivija — 18, Bra
zilija — 381, Kanada — 7739, 
Čile — 56, Kolumbija — 224, 
Kuba — 2, Prancūzija — 390, 
Pr. Maroko — 24, Italija — 3, 
Luxemburg — 6, Olandija — 28, 
N. Zelandija — 177, S. Rhodesi- 
ja — 1, Panama — 3, Paraguay
— 11, Peru — 4, P. Rhodesija
— 3, Švedija — 25, Šveicarija
— 8, Turkija — 4, P. Afrika — 
12, USA — 21,191, Uruguay — 
9, Venezuela — 791, Kit. valst.
— 25. Iš viso: 44,505.

Proporcionaliai, lietuvių išvy
ko daugiau negu bet kurios ki
tos tautos žmonių, išskyrus tik 
žydus. Per NCWC išvyko dau
giausia ir šioj organizacijoj lie
tuviai pirmoj eilėj.

Siuvėja dėmesiui
A. C. W. of A. Unijos liet šit 

vėjų 54 skyriaus delegato rink 
mai įvyksta š. m. birželio 20 i 
21 dienomis, unijos namuose 11 
27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

Rinkimų salė bus atidara nu 
4 vai. popiet iki 9 vai. vdkan 
Rinkimai vyksta slaptu balsavi 
mu.

Balsuoti turės teisę visi sky 
riRus nariai, kurie turės su sa 
vim bet kurią šių metų apmokė 
tą unijos kortelę ir social secu 
rity kortelę. Bus čekiuojama 
kiekvieno nario ledger numeris

Kviečiami visi skyriaus naria 
kuo gausingiausiai dalyvauti, ne 
nuo jūsų pareina mūsų skyriau: 
tinkamo delegato išrinkimas.

A. C. W. of A. Liet Siuvėjų
54 skyriaus Pild. Tarybe

FUTBOLININKAI
Gegužės 28 d. naujai suorga

nizuota New Yorko lietuvių fut
bolo komanda turėjo pirmąsias 
draugiškas rungtynes ir sužaidė 
lygiomis su vokiečių N. Y. Sport 
Club rezervine vienuolike 1-1. 
Lietuvių naudai įvartį įkirto Vy
gandas.

Pirmosios rungtynės teikia vil-

pethe).

“AIDU” LEIDĖJAI PERIMA 
“DARBININKU”

Lietuvių Darbininkų Seimas 
birželio 5 d. So. Bostone, Mass, 
nutarė savo laikraščio “Darbi-

PADĖKA
Didž.gerb. kleb..pireL J. Bal

anai, kun. P. Lekešiui, Sese- 
jms Pranciškietėms, Moterų 
ąjdngos 30 kuopai .. Maspeth, 
i. Y. ir mūsų giminėms, drau- 
ams bei pažįstamiems dėkojame 
i maldas, dovanas, užuojautos 
tiškus bei lankymą ligoninėje 
lūsų sūriaus Algirdo, kuris sun- 
iai sužeistas ten gulėjo. Algir- 
as širdingai dėkoja ir savo se
gėms Stellai, Marytei ir Onutei 
ei jų vyrams už rūpestį, lanky- 
ymą bei užuojautą.

“ J. ir A Kivytai 
ir sūnus Algirdas

GERA PROGA PASIMOKYTI
Brooklyn Opera Workshop 

iraneša, jog dabartinėje jų pro
gramoje eina pasiruošimas se- 
tančių operų partijų: La Tra
viata, Cavallėria Rusticana ir 
Pagliacci. lU5

Mokinių tarpe dabartiniu me
tu yra 5 lietuviai — 2 vyrai ir 3 
moterys, bet norima ir daugiau 
lietuvių į tą mokyklą įtraukti.

Reikalingų žinių galima gauti, 
pas P. Dulkę, 97-08 — 110th St., 
Richmond Hill, N.'Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

"AMERIKĄ"
417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

“APSIRŪPINK Iš ANKSTO 
ANGLIM IR ALIEJUM!”

pataria Clean Coal Col lietu
viška anglių kompanija, kuri 
šiandien aptarnauja didelę 
Brooklyno lietuvių dalį.
Sunku yra ką nors pasakyti 

apie, ateitį, tačiau visuomet rei
kia daryti žygių, kad užsitikri
nus netolimą rytojų. ,

O tas rytojus yra neaiškus. 
Kasdieninė streikų grėsmė ver
čia pagalvoti ne tik dideles įmo
nes, bet ir mažesnius vartotojus. 
Didelės įmonės keičia savo šil
dymų įrengimus, o mažieji var
totojai turėtų pirkti didesniais 
kiekiais, iš anksto duodami už
sakymus, kartu nurodydami, 
kada jį reikalinga išpildyti.

Primenant dar galimą karo 
grėsmę ir įvairių atsitikimų ga
limybes, kaip anglių, aliejaus 
normavimą, susidaro aiški išva
da, kad visuomet reikia būti at
sargiam ir jau dabar ruoštis 
galimiems eventualiems įvy
kiams.

Todėl dar kartą, mielas lietuvi, 
apsigalvok ir vasaros metu duok 
užsakymą reikale anglių ir alie
jaus, naudojamų namų apšildy
mui, lietuviškai anglių kompa
nijai, skambindamas tel. EVer
green 7-7411 arba parašydamas 
laiškutį į 496 Grand St., Broo
klyn, N. Y.

Lietuviškos Clean Coal Col 
kompanijos vedėjas yra Petras 
Lisauskas, o New Jersey skyrių 
perėmė vesti Arturas Andrulis, 
kurio adresas yra 156 E. 2nd 
St. App. 2, N. Y. 9, N. Y. Tel. 
ORegon 7-6248.

au 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

išeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

itotis WEVD—1380 kil. 5000 w.

JOK. J.„STUKAS, Dir.
|429 Walnut St. Newark 5, N. J.

$ Tel. Market 2-5360

^"Lietuvoš Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

* SAVI, PAS SAVUOSIUS!
6VAIKAI ATOSTOGAUJA 

MAINE
Tėvai Pranciškonai savo cen

triniame vienuolyne šiais metais 
atidaro berniukarris vasaros sto
vyklą (camp). Priimami lietuvių 
vaikai nuo 8 iki 16 metų. Stovy
klos atidarymas liepos 1 dieną 
ir tęsis iki rūgpiūčio 5 dienos. 
Tam tikslui yra įrengtos puikios 
patalpos, paruošta įdomi dieno
tvarkė. Numatyta ir lietuvių kal
bos pratybos. Vaikai bus visą 
laiką kunigų ir klierikų priežiū
roje. Savaitinis atlyginimas tik 
15 dolerių. Lietuviai, kurie no
rėtų, kad jų vaikai šiais metais 
atostogas praleistų ‘tikrai lietu
viškoje dvasioje ir Tėvų Pran
ciškonų globoje, rašykite sku
biai šiuo adresu: Franciscan Mo
nastery, Kennebunk ' Port, Me.

“ ' ' ' ' ■ 'jr. ' ' ?

Iš MOTERŲ S-GOS APSKRI
TIES SUVAŽIAVIMO

Moterų Sąjungos Nem Yorko 
ir New Jersey apskrities suva
žiavimas įvyko sekmadienį, bir
želio 11 dieną. m

Delegatėmis iš 29 kuopos lsu- 
sivažiavime dalyvavo: Dobro- 
volskienė, Gaigalienė ir Razman- 
tienė.

Brooklynietės delegatės nuo
širdžiai dėkoja New Jersey mo
terims už taip malonų priėmimą.-

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

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavieniu 
bizniu, partnerystes ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
Ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima darvti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metinial vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant si patarnavimu visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11,

Telefonas: E V 4-3049

— Šv. Kazimiero par. moky
kla baigė savo mokslo metus 
birželio 9 dieną. Bet iškilmingas 
diplomų įteikimas baigusiems 8 
skyrius įvyko birželio 4 d. Po 
iškilmingų šv. mišių, kurias lai
kė kun. V. Vėžis, ir pritaikyto 
pamokslo, diplomus įteikė para
pijos klebonas kun. I. Valančiū- 
nas. Iš mokyklos išėjo šiais me
tais 18 jaunuolių: Saulius Plius- 
konis, Kęstutis Pliuskonis, Juo
zas Turanskis, Jurgis Sakavičius, 
Raimundas Pūkas, Raimundas 
Tribulas, Robertas Rinkus, Juo- 
Separauskas, Diana Stein, Mary
tė Barčiūtė, Joana Kolojeskytė, 
Darata Maturo, Eleonora čepli- 
kaitė, Janeta Homey, Darata 
Weneck, Joana Kavaliauskaitė, 
Kotryna Mowinski ir Elena Ken- 
tress. Po įteikimo diplomų, visi 
gavo palaiminimą bei pamokymą 
ir toliau pasilikti gerais lietuviais 
ir parapijiečiais.

— Iš šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos gabiausi mokiniai ap
dovanoti vietos katalikų vetera- 
nų dovanomis. Dovanas už pa- Į
sižymėjimą moksle gavo Rai- čių, kad lietuvių komanda, pa- 
mundas Pūkas ir Janeta Hornai- dirbėjus!, bus neblogas vienetas 
tė. Tikrai pagirtini veteranai,, ir kitam sezone galės tinkamai 
kad jie skatina mūsų jaunimą pasireikšti pirmenybėse.
mokytis ir auklėtis. Girdėti, to- Apie šias rungtynes rašė N. Y. 
kia veteranų dovana bus ir kas- Staats Zeitung und Herold. Fut- 
met teikiama geriems moki-. bolininkams, kurie norėtų prisi- 
niams. j dėti, primename, jog treniruotės

-— Metinis užbaigimo vakaras pravedamos šeštadieniais nuo 10 
įvykosekmadienį, birželio 11 d., Val. Metropolitan Ovai (važiuoti 
Šv. Kazimiero parapijos moky- Metropolitan autobusu iki Gro- 
kla kasmet pastato labai gražų Ver Cleveland High School ir 
vakarą. Kiek čia dirbama ir pa- ten paeiti porą blokų — tarp 
siaukojama, kas galėtų pasaky-1 Andrews Ave. ir 57th St., Mas
ti. Tik rtiatę, kaip vaikučiai vai
dina ir rengiasi, gali įvertinti 
Vakaras pasisekė labai gerai. 
Susirinko labai daug žmonių ir 
visi džiaugėsi savo jaunųjų pa
sirodymu scenoje. Juk jiems taip 
nelengva lietuviškai, bet jie visi
stengėsi atlikti kuo geriausiai. I ninko” leidimą su spaustuve per- 
Kiek įdėta (Urbo ir .siejos J de- Įg^tį Lietuvos Pranciškonams. . 
koracijas ir drabužių parengimą.. LDS seimas, imdamasis šioly-' 

‘Juk tai tikėras teatro vaizdas. I buv0 įsiteikinęs, kad T.
, kurie, leisdami

. xvuivvuvo A.V.1 Aidus , pla-
I čiai skaitomą religinio ir patrio
tinio pobūdžio laikraštį “Varpe
lį” ir kitus spaudos leidinius, taip 
puikiai užsirekomendavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime Ameri
koje, įstengs taip pat ir “Darbi
ninką” padaryti vieną iš geriau
sių laikraščių Amerikoje, mielai 
skaitomą visų lietuvių. Pavedant 
Pranciškonams Dar-ko spaus
tuvę, buvo norima jieips padėti 
dar labiau išvystyti savo kultū
rinę veiklą.

Kadangi T. Pranciškonai turi 
stiprias pajėgas ir trumpu metu 
sugebėjo aplink “Aidus” suburti 
lietuvius kultūrininkus, LD Są
junga tiki, kad T. Pranciškonai 
dės visas pastangas sustiprinti 
LDS kuopas ir rūpinsis laimėti 
daugiau narių naujai atvykusių 
lietuvių tarpe.

“Darbininko” ir spaustuvės 
perleidimo T. Pranciškonams 
reikalu LDS Centro Valdybos 
delegacija su kun. P. Juru prie
šakyje lankėsi pas Bostono arki
vyskupą Richard J. Cušhing ir 
tam gavo pilnš pritarimą.

-------------------------- --------------
R IM K ALINGA

Lietuvių ūkyje reikalinga vedusi 
vedusi pora (priims ir su vienu'paau- 
gusiu vaiku)/ Vyras laukų darbams 
(jei nemoka — bus išmokytas valdyti 
traktorių), o moteris pagelbsti vasar
namio ruošoje.

Pageidaūjąpia ūkininkai, kurie ap
siimtų pasilikti bent metus. Sąlygos 
labai geros.

Kreiptis:
M. MENDERIS 

White Sulphur Springs
„ . T. O. Box 51

Liberty, New York
Telefonas: Liberty 520 M 2

Iš Švedijos lietuvių gyvenimo
Švedijoje lietuviškoji bendruo

menė jau organizuojasi pagal P Sveikintina mokykla ir mokyto- Pranciškonai, 
LB Laikinuosius Nuostatus.

VLIK Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos Valdytojo vasario 5d. 
raštu Švedijos LOK pareigas eiti 
pavesta Lietuvių Draugijos Šve
dijoje Centro Valdybai. Vasario 
26 d. skyrių atstovų suvažiavimo 
išrinktoji Centro Valdyba, vyk
dydama suvažiavimo nutarimą, 
ėmėsi organizavimo darbo. Dar
bą norima baigti dar prieš vasa
ros atostogas. Tuo tarpu sudari
nėjami sąrašai ir ruošiamasi bal
savimui. Jau yra paruoštas ir 
Bendruomenės Krašto Laikinojo 
Statuto projektas. Kandidatų 
sąrašai sudaromi iki birželio 7d., 
o patys rinkimai į Krašto Tary
bą ir Garbės Teismą numatomi 
birželio gale.

Švedijoje esama apie 430 lietu
vių, bet tas skaičius mažta, žmo
nėms vykstant į kitus kraštus.

Nemaža pastangų ir rūpesčių 
centro valdyba dėjo ir sava spau
da rūpintis, bet dėl sunkėjančių t 
aplinkybių, tiek materialinių, — Parapijos piknikas įvyks 
tiek fizinių, tebuvo išleisti tik du1 birželio 25 d. parapijos sodelyje. 
“Pragiedrulių” numeriai vietoj 
numatytų keturių. Nuo J949 m. 
rugpjūčio mėn. pradėtas leisti 
grynai savitarpinei informacijai 
LDŠ biuletenis.

jos su tokiu dideliu pasiryžimu kultūros žurnalą 
rengiant vaikus. ,

— Parapijos metinis piknikas 
vyksta birželio 25 d. Gražiame 
Mikolaičio sode, prie gražios ir 
įdomios muzikos, su gražiausiu 
patarnavimu. Laukiama svečių 
iš visos apylinkės.

— Julė Sirutavičienė, uoli 
Philadelphijos lietuvių Šv. Jur
gio parapijos veikėja, mirė su
laukusi 58 metų amžiaus. Palai
dota Šv. Kryžiaus kapuose.

— W. J. Doyle ir L. Švedas 
birželio 5 d. baigė “The Phila
delphia Museum School of Art.”

K

E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

SKAITYKITE labiausiai paveiksluotą lietuvių magaziną 
pasaulyje <

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-922* Šventadieniais susitarus

Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

TeL EVergreen 7-6888 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Bayonne, N. J
— Parapijos klebonui kun. M. 

‘Kemežiui birželio 10 d. sukako 
17 m. kunigystės. Linkime Dievo 
palaimos ateičiai.

— Pirmą šv. Komuniją mūsų 
bažnyčioj priėmė 13 vaikučių — 
4 berniukai ir 9 mergaitės.

“LIETUVIU DIENAS“
Kiekviename numeryje telpa apie 30 iliustracijų iš 

Amerikos bei kitų pasaulio kraštų lietuvių gyvenimo. Ben
dradarbiauja žymūs lietuviai: profesoriai — M. Biržiška, 
S. Kolupaila, K.,Pakštas, gen. St. Raštikis, rašyt. Vincas 
Ramonas, P. Orintaitė, K. Bradūnas ir k.

• . ... ".'y

Prenumferata metams $3.00 (visuose kraštuose).
. . ADRESAS — 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Cal. 

s Atsiuntus adresą vienas numeris siunčiamas susipažinti 
nemokamai..

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

'ei. EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis1
(Armakauskas) i

LIETUVIS MISLJONIERIUS 
LAUKIA PAGALBOS

Lietuvis indėnų misionierius 
kun. R. Klumbis didžiausiomis 
pastangomis Palm Spring, Cali- 
fomijoj, pastatė, savo vargingų 
parapijiečių padedamas, bažny
tėlę ir mažytę kleboniją. Dabar 
likusiems darbams baigti ir su- 
sidarusioms skoloms išlyginti 
kun. R. Klumbis prašo savo tau
tiečius lietuvius ateiti jam į pa
galbą savo aukomis, kad galėtų 
būt tęsiamas jo taip sėkmingai 
pradėtas indėnų apaštalavimo 
darbas.

Iš tikrųjų šis su apaštališku 
uolumu lietuvio misionieriaus 
dirbamas katalikybės platinimą 
darbas turėtų susilaukti visų 
mūsų didžiausios paramos. Kun. 
Klumbio adr.i Rev. R. R. Klum-

Kviečiame ir kaimynus daly
vauti.

— Netrukus visi mūsų baž
nyčios langai bus pakeisti spal
vuotų stiklų su šventųjų paveik
slais langais. Juose bus įrašytos 
ir aukotojų pavardės.

— Bažnyčios presbiterija šiuo 
metu naujai perdažoma. Darbą 
atlieka žinomas lietuvis dailinin
kas J. Subačius.

GERI PASIŪLYMAI
Richmond Hill: 1 šeimos puikus na

mas. Visi moderniški įrengimai, gara
žas su privačiu Įvažiavimu.

Cypress HiU: 4 šeimų mūrinis, mo
derniškas, 2 aukštų namas.

Woodhavene arti Forest Park: 2 
šeimų, atskirai statytas moderniškas 
namas Tušti kambariai. Garažas.

Getą proga įsigyti gerą namą ne
brangia kaina.

Namų ir biznių pirkimo ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — Visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAC IUL I S
REAL ESTATE & INSURANCE 

8658 Mth St,, Woodhaven 81, N. Y.
Tel. Virginia 74866

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
iš 2 arba 3 kambarių ir virtuvės, 
šū baldais. Gali išnuomoti ir šei
mos su vaikais. Kreiptis: A. Ver- 
byla, 102-07 — 135th St., Rich
mond Hill, N. Y. (tarp Liberty 
ir 101 Avė) kasdien ligi 7 vai. 
vakaro. Pasiekti galima nuo At
lantic Avė. važiuojant Lefferts 
linija ligi galo ir paskui keletą 
blokų autobusu arba Jamaica 
važiuojant ligi Sutphin Bld.

■ Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL 

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

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TEIjEVIZIJA KAS VAKARAS

, : ... ' — —T

Geriausias vasaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
(5 inihutės kelio nuo Torrington, Conų. miestelio) 

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKES, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 
šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir Lt.

Tik vasarą: birželio-June, lie- 
pos-July, rugpiūčio-August ir 
rugsėjo-September mėnesiais..

|P; Vietos užsisakomos iš anksto
Mb telefonu: Torrington, Conn. 9655, 
■ arba laišku:
H R. BUTAN, Torrington, Conn., 
■rfž RFD 1, Mountain Rd.

’e

rergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamnotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Graborius—Balsamnotojas

Moderniška Koplyčia "'

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

1. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

jTel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
į (Šalinskas)
> Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

; - $150 -
* KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
j 84 - 02 Jamaica Avenue,
* Brooklyn, N. Y.J •

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J, Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS i

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N, Y.
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DEXTER PARKE
Jamaica Avenue ir Elderts Lane, ' Woodhaven, N. Y.

ĮŽANGA Sd TAKSAIS — 75 c. 
f 'js*

Birželio 16, 1950

PRADŽIA 1 VAL. POPIET
Liepos - July 2 <1

IŠ LIETUVIŲ SIUVĖJŲ GYVENIMO „ PASIRUOŠIMAS LIETUVIŲ DIENAI Maspetho Žinios LIETUVIŲ TREMTINIŲ
ŽINIAI
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šis mėnuo lietuviams siuvė
jams viends iš labiausiai “busy”. 
Artėja delegato rinkimai, o po 
to poilsis — atostogos. Jau nus
tatyta delegato rinkimų tvarka

Ritamai įvyks birželio 20-21 
dienomis nuo 4 vai. p. p. iki 9 
vai. vakaro unijos patalpose 11- 
27 Arion Pi. Brooklyne. "Balsuo
ti galės visi, kas turės Social 
Security kortelę ir unijos korte
lę už bet kurį 1950 mėnesį.

“Laisvė” visom keturiom no-- 
ri iškelti į padanges savo “tavo- 
riščiaus” Kundroto nuopelnus. 
Tik ten nerasi suminėta, kad C. 
Kundrotas laužo lokalo nutari
mus — nori būti delegatu ilgiau 
kaip įstatymai reikalauja. O ko
kie gi vėl tie C. Kundroto “nuo
pelnai”? Gerai “Laisvei” rašyti, 
kad C. Kundrotas iškovojo a. a. 
Antanui Lėliui 75 dolerius už 
atostogas. Juk a. a. A. Lelis jau 
miręs, jo nepaklausi, ar gali jis 
patvirtinti C. Kundroto “nuo
pelnus”?

Mirusieji — tyli, o tai jau ge
rai žinomas komunistinis triukas 
savo tvirtinimams paremti. Gal 
taip geriau paklausti gyvųjų, 
kurie dar gali kalbėti ? Kažin ar 
C. Kundrotas žino, kad yra tokia 
J. Šimėno dirbtuvė, kurios dar
bininkai dar nėra gavę mokesčio 
už pereitas Kalėdas ir Naujus 
Metus? Ar C. Kundrotas darė 
viską, ką galėjo, kad minėti dar
bininkai gautų jiems priklauso
mą atlyginimą? O gal kartais 
mūsų delegatas atsitiktinai yra 
girdėjęs, kad buvusioj P. Šimai
čio dirbtuvėje irgi yra mūsų lo
kalo narių, kurie nusiskundžia, 
kad bosai savo nuožiūra suma
žina lietuviams darbininkams 
“preisą” ir prideda kitiems? O 
gal dar C. Kundroto nepasiekė 
žinia, kad kai kur ir tų vadina
mų “kvorterių” nebemoka? Ir 
keista, kaip “Laisvė”, kuri viską 
žino, praleido tokius svarbius 
faktus. Bet ir vėl iš kur gali ži
noti “Laisvė”, jei jai C. Kundro
tas nepranešė, o iš kur gali žinoti 
delegatas, jei jam nėra* progos 
pasikalbėti su darbininkais, o> ■ 
kartais ir su chairmanu negali 
dirbtuvėj pasitarti, nes bosas va
ro lauk, -kam' trukdo darbą. Įsi
vaizduokite delegato svorį, ku
ris ateina į dirbtuvę pažiūrėt, ar 
darbininkai neturi nusiskundimų 
o bosui pasakius “Netrukdyk Čia 
darbo” — nulenkęs galvą-Ašdūll- 
na laukan. Ar gali toks žmogus 
tinkamai kovoti už darbininką 
arba išaiškinti unijos vadovybei 
atlyginimų už šventes ir atosto
gas reikalą ? — Nebent tik tiems 
mūsų dabartinio delegato nuo
pelnai reikšmingi, kurie jau kal
bėti nebegali. Bet mes dar esame 
gyvi siuvėjai, mes re'tfcalaūjame 
savo teisių, sau priJtlauSOTno at
lyginimo už darbą, šventes; ato'š- , 
togas ir tinkamo atstovo unijoje. 
Nebūtų visai nuostabu, jei už šių 
metų atostogas siuvėjams vie-

toj dviejų savaičių atlyginimo 
bus išmesti tik jo dalis — po 
keletą dolerių. Kas eis, kas ko
vos už tai? Ne C. Kundrotas. Jis 
savo algą vis tiek gauna. Už ke- 
letos dienų konvenciją Clevelan- 
de dar extra 200 dol. (ko niekad 
iki šiol nėra buvę). Tad kam jam 
rūpintis kitais. Be to, tai ne tokio 
tipo žmogus, kuris galėtų kovoti 
už darbininkų teises. Jis daug 
geriau jaučiasi delegato kėdėje 
ir tik netrukdyk jo, tai bus pa
tenkintas gyvenimu.

Ir kaip ten viskas bebūtų, bet 
jau jeigu žmogus savo asmeniš
kiems ar tik grupelės tikslams 
laužo net lokalo nuostatus, loka
lo narių nustatytą tvarką — rei
kalas tikrai atsiduria pavojingoje 
plotmėje ir siuvėjai turi gerai 
tai suprasti, kad nesileistų ap
mulkinami “Laisvės” ar jos 
klapčiukų siuvėjų tarpe.

Siuvėjai turi žinoti, už ką jie 
balsuoja ir ką rinks. Ar jie sta
tys lokalą pavojun, balsuodami 
už C. Kundrotą, kuris, vėliau į- 
sigalėjęs, gal ir amžinai įsigeis 
Valgyti delegatystės duoną, ar 
atiduos lokalo vairą į patikimas 
kad šiandien lokale nebėra su- 
rankas? Džiuginantis reiškinys, 
siskaldymo, kuris taip kenkė lo
kalo veiklai anksčiau, žinoma, 
išskiriant komunistus. Su jais 
net JAV valdžios vyrai negali 
susitarti, tad' ko norėti, kad siu
vėjai rastų bendrą kalbą. Išsky
rus raudonuosius, šiandien visi 
lietuviai siuvėjai sudaro bendrą 
vienetą ir remia kandidatą J. 
Hermaną. Negalima būtų jį kri
tikuoti ar girti kaip delegatą, 
nes juo jis nėra dar buvęs, bet 
kas jį pažįsta, žino, kad jo būdo 
savybės, sugebėjimai kalba už 
tai, jog bus tinkamas tai vietai— 
kieto charakterio, žinantis dar
bininkų reikalus, nebijos susi
kibti su bosais, o laisvai kalbė
damas angliškai — visuomet ga
lės tinkamai atstovauti lietuvių 
darbininkų reikalus unijos vado
vybėje.

Sunku tikėti, kad po dviejų 
metų J. Hermano delegatystės, 
jam būtų reikalas save girti, o- 
peruojant mirusiųjų vardais.

A. K.

Komiteto Lietuvių Dienai ren- L. Barauskas, 
gti paskutinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birželi.0 22 die
ną, 7 vai. vakare “Amerikos” 
patalpose.

visi komiteto nariai maloniai 
prašomi šiame susirinkime daly
vauti.

Sekretorius

$3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Lietuvių Dienos knygelės uo
liai platinamos. Šią savaitę pini
gus už knygeles prisiuntė:
Pran. Ražickienė,

Brooklyn, N. Y,
Teof. Stučienė,

Brooklyn, N. Y.
Elena Vyzienė,

Brooklyn, N. Y.
B. Adomaitienė,

Brooklyn, N. Y.
K. Budris,

Maspeth, N. Y. ..
Vincas Vaitkevičius,

Long Island City, N. Y. 3.00
L. &Vichas,

Waterbury, Conn.
Leon Briedis,

Rochester, N. Y.
Wm. Stoffon,

Hartford, Conn.
S. Zilrlis,

Linden, N. J......
A. Švedienė,

Brooklyn, N. Y.
M. Mulevičius,

Brooklyn, N. Y.
Adoftias Noreika,

Brooklyn, N. Y.
Stella Garban,

Brooklyn, N. Y.
Frank Milas,

Brooklyn, N. Y.
C. JfKrušinkas,

Woodhaven, N, Y...... 3.00
K. Kairys,

Brooklyn, N. Y.

3.00

3.00

3.00

. 3.00

. 3.00

3.00

3.00

.. 3.00

. 3.00

3.00

3.00

NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvių namų savininkų orga

nizacijos, Brooklyn and Queens 
Home Owners, Inc. narių pas
kutinis prieš atostogas susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 
(June) 16 d. 8 vai. vak. Leader 
Observer svetainėje, 80-30 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. .Y.

Kadangi vasaros metu susi
rinkimų nebūna, tad visi nariai 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą susipažinti su vėliausio
mis ^panių savininkų žiniomis ir 
ateities veikimo planais. Bus pri
imami įr nauji nariai.

Valdyba.

’EV 4-9293 • / '

,Saldainių palocius
' / GERIAUSIOS ROSIES

PUSRYČIAI — Pints — VAKARXKN2. GfriaudM paalrinldinai

riauali bravorų.

Juozas Ginkus
Mt> Brooklyn, N. Y,

ATEITINIKŲ IŠKYLA
Šį sekmadienį, birželio 18 d., 

New Yorko Ateitininkų Jaunimo 
Kuopa organizuoja didelę iškylą 
visiems ateitininkams garlaiviu 
Hudsono upe į Bear Mountain 
vietovę. Iškyla neįvyktų tik ly
jant.

Bear Mountain yra žinoma 
, newyorkiečių išvykų vieta prie 
Hudsųno, supama kalnų, miškų 
ir puikios gamtos, čia yra eže
ras', kuriame galima laiveliais 
pasiplaukioti ir baseinas maudy
tis.

Iškiloje dalyvauti kviečiami 
vįsi ateitininkai su savo šeimo
mis, o taip pat ateitininkų bičiu
liai.

Iškylos dalyviai renkasi 8 vai. 
ryto' fnišioms į Holy Cross baž
nyčią, kuri yra 42nd St. tarp 
8th ir 9th Avė. Ji pasiekiaina 
važiuojant 8th Avė. Indepen- 
denf'Tine požeminiais iki 42nčl 
St. stoties. Po pamaldų visi rink- 
sįrjjgšų prieplauką, kuri yra 42 
St. gale prie Hudsono upės (Day 
Line Pier). Ten pat bus padalin
ti bilietai, kurie bus iš anksto 
visiems užsakyti ir kainuos (į 
abu galus) po 1,40 dol. suaugu
siems, o-0,90 dol. vaikui (iki 12 
metų); Bilietai bus dalinami tik 
iki 945. vai., todėl kas atvyks 
vėliau rizikuoja nepatekti į gar
laivį.' .

Išplaukiamą 9:30 vai., kelio
nė trunka 3 yąl. Į New Yorką 
išvykstama. 6 vai. p. p. Patartina 
pasiimti šiek tiek maisto; paval
gyti galima gąuti laive ir vieto
vėje. .

Brooklyn, N. Y.
J. Simokaitis,

Brooklyn, N. Y.
Vincent Vaitkūnas,

New York City 
Alf. Stripeikis,

Brooklyn, N. Y.
Kazys Barzdukas,

Keamy, N. J. ..
J. Jeselski,

Brooklyn, N, Y.
Venslauskas,

New York City
K. Eidukaitis,

Brooklyn, N. Y.
Fr. Mickunaitis,

Brooklyn, N.
Olga Kemeklytė,

Brooklyn, N.
Vyt. Vilkutaitis,

Brooklyn, N.
Kun. V. Bartuška,

San Diego, Cal.
K. A. Pusnikas,

Richmond Hill, N. Y.....3.00
A. Pavydįs,

Elizabeth, N. J. .
G. Juškaitis,

Brooklyn, N. Y. ,
S. Laniauskas,

Cleveland, Ohio, .
Vladas Levanąą,

Waterbury, Conn.
R. Butauskienė,

Torrington, Conn.
Dominic Waych,

Brooklyn, N. Y. .
K. Padalskis,

Brooklyn, N. Y. .
J. Venslauskas,

Brooklyn, ’N. Y. .
V. Degutis,

Brooklyn, N. Y. .
Em. Ambrazaitis,

Brooklyn, N. Y. .
P. Padalskis,
Detroit, Mich........

Stanley Kazlauskas,
Bronx, N. Y........

V. Beleckas,
Geneva, N. Y.......

Stasys Draskinis,
Bronx, N. Y..........

Ant. Pocius,
Bayonne, N. J. ...

K. Maliukevičienė,
Brooklyn, /N., Y. ..

Balys Rimantas,
Philadelphia, Pa. ..

Visiems prisidėjusiems ir pri
sidedantiems prie Lietuvių 
Dienos knygelių platinimo, 
nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administracija

Graži Altoriaus draugijos 
šventė

J.

Y.

Dr.

Pranešimas

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.75

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.00

1.00

1.00

Moterų Sąjungos 29 kuopos 
paskutinis susirinkimas ligi rug
sėjo mėnesio įvyks birželio 21 d. 
8 vai. vakaro Apreiškimo para
pijos salėje. Po susirinkimo bus 
vaišės. Valdyba prašo visas na
res atsilankyti.

Kuopos Valdyba

Birželio 8 d., Dievo Kūno 
šventėj, Altoriaus draugija šven
tė savo metinę šventę. 8:30 vai. 
buvo iškilmingos šv. Mišios, ku
rių metu visos narės bendrai ėjo 
prie komunijos. Po pamaldų pa
rapijos salėje buvo bendri pus
ryčiai, į kuriuos atsilankė dau
giau kaip 100 dalyvių ir 5 ku
nigai.

Programos vedėju buvo kun. 
J. Kartavičius. Sveikino drau
gijų pirmininkės — Rožančiaus 
draugijos R. Nedzinskienė, tre
tininkių J. Paulauskienė, Mote
rų Sąjungos F. Ražickienė, Šv. 
Onos Sodalicijos vardu Sailius 
ir Altoriaus draugijos J. Pau
lauskienė, kuri padainavo ir dvi 
daineles. Dvi iš tremties atvyku
sios mergaitės padeklamavo ei
lėraščių ir padainavo. O. Petru
lienė paskaitė eilėraštį apie rūtą. 
Sveikinimo žodį dar tarė V. Va- 
lantiejienė, O. Laukaitienė, V. 
Višniauskienė, P. Šimkienė, Pro- 
tašienė ir Čeponienė.

Kalbas pasakė svečiai kunigai 
Čeponis ir Senkus ir dvasios va
das kun. P. Lekešis. Pabaigoje 
prel. J., Balkūnas turiningoj kal
boj apžvelgė draugijos 18 metų 
veiklą.

Pirm. J. Paulauskienė padė
kojo visoms pasidarbavusioms 
šventę ruošiant, aukotojoms ir 
visiems atsilankiusiems.

/
Pirmoji vaikučių komunija
Birželio 11 d. 48 vaikučiai ėjo 

pirmosios šv. Komunijos. Vai
kučius šiai iškilmingai dienai 
gražiai paruošė seselės pranciš- 
kietės. Šv. Onos sodalicija para
pijos salėje suruošė po pamaldų 
vaikučiams gražias vaišesl 11 
vai. vaikučiai dalyvavo ir Dievo 
Kūno šventės procesijoj.

O. P.

Liet. Piliečių Klubo Maspethe 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio 23 d. Klu
bo salėj 8 vai. vakare. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, nes bus 
aptariami svarbūs reikalai. Bus 
renkama dalis valdybos.

Maspetho Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės

metinis seimas įvyks šeštadienį, 
birželio 24 d. 6 vai. vakaro Lie
tuvių Piliečių Klubo salėj,’ 60-39 
56th Drive, Maspeth, N. Y.

Visi šėrininkai ir svečiai, no
rintieji tapti šėrininkais, kvie
čiami atsilankyti.

—Birželio 9 d. Petras ir Marė 
Šlapikai minėjo 21 metų vedy
binių gyvenimo sukaktį.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes {vairūs pranešimai, naujienos, muzika 

(ViethiėtfĮHnlos, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1 
^Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y,
“ Te]. Eyergreen 4.9293

4 . I .

Birželio 18 d. 12 vai. (tuoj po 
pamaldų) Apreiškimo parapijos 
salėje įvyksta tremtinių visuo
tinis susirinkimas. Prašome vi
sus dalyvauti.

PARDUODAMI NAMAI
Maspethe, L. I., parduodami du na

mai. Abudu turi po laisvą aukštą, 2 
šeimoms.

Pirmasis namas mūrinis, gazu ap
šildomas, turi prieš dvejų metus sta
tytą 2 mašinom garažą. Namas mo
derniai įrengtas. Rūsyje yra du kam
bariai.

Antrasis namas mūrinis, atskirai 
statytas, apšildomas aliejumi, dviem 
šeimom su 13 kambarių. Uždarytos 
verandos (poriai), yra įrengtas rūsis. 
Taip pat 2 mašinom garažai.

Trečiasis namas yra Ridgewood, I.. I. 
4 šeimom, atskirai statytas, mūrinis, 
su garažu 50x100.

Turime ir kitų gerų namų visose 
miesto dalyse.

Teirautis: B. Zinius, tel. EV 4-3487 
ir RE 9-150G.

X“£xx
X

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

428

JERSEY PORK

Grand St., Brooklyn, N. Y.
Didelis pasirinkimas

Lietuvišku dešrų ir skilandžių

LAIKRODININKAS
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

Gerai taiso laikrodžius, taipgi turi 
juvelyrinių daiktų pardavimui.

245 Union Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

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

X 
K £ i

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tat.
WO 2-3497 NE 9-5688

x X 
X 
x X 
X 
S ,« 
X 
X

X
X
X
X s

s 
X 
X

EVergreen 4-0203 
DAKTARAS

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

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

STMY 2-1484 |
F. GRAŽYS ir SŪNUS $

KONTRAKTORIAI k
Atlieka mūriniu namu aienq H- i 
lyginimą, plaateriavima, šaligat- tt 
vių cementavlmą ir kt. darbiu, i

223 MAUJER ST, 6
BROOKLYN «, N. Y. K

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

: i/ DAvenport 6-0259 
RALPH KR U C H

FOTOGRAFAS
A’ ; 65 - 23 Grand Avenue 
s, Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

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

PIGIAU, NEGU KADA BUVO
PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
| Siūlo Geriausių Firmų |
| R E F R I G E R A T O R I U S J
f • GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE I
| • WESTINGHOUSE • PHILCO
| TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
| GasiniŲ ir aliejum šildomu PEČIŲ į
| RADIO APARATŲ
L, TELEVIZIJOS APARATŲ ;
| SKALBIMO MAŠINŲ i
| ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ
K Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, J [ 
v sad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
S Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu ■ ■
3 JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .... , '
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