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Okupuotoje Lietuvoje
Lietuvos TSR biudžetas

Š. m. liepos mėn. pradžioje Vil
niuje buvo sušaukta Lietuvos 
TSR aukščiausiosios tarybos VI- 
ji sesija, kuriai pirmininkavo pa
kaitomis jos pirmininkas B. Ba
ranauskas su pavad. M. Mickiu. 
Svarbiausias darbų tvarkos 
punktas buvo LTSR biudžeto 
1950 metams priėmimas ir 1949 
m. biudžeto apyskaitos patvirti
nimas.

LTSR biudžetas buvo paruoš
tas atitinkamų specialistų Mask
voje, pagal faktiškojo Lietuvos 
finansų vald. &rg. VI. Rodinovo 
pasiūlymus. Kadangi šis rusas 
tuo tarpu dar privengia viešu
mos, “parlamente” biudžeto pro
jektą paskaitė LTSR finansų 
“ministras” Aleksandras Anto- 
novič Drobnys.

TARYBINES LIETUVOS ŪKY 
CHAOSAS

mašinų remonte prastovėjimų 
“viršijusios planą” 2-3 kartus.

Neišduoti kreditai

sai žaliavos peraikvojimas siekė 
27,5 tonos, melaso — 181 toną, 
saulėgrąžų — 130 tonų, kondi
terijos gamyboje miltų — 3,5 
tonos ir cukraus — 2 tonas.

3-j i jėga prieš raudonuosius
- — (Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)

LTRS pajamos 1949 metais

Iš viso 1949 metais iš Lietu
vos gyventojų buvo išlupta 
1.426.631.000 rublių įvąirių mo
kesčių ar kitokių piniginių prie
volių pavidalu. Pajamos, kaip 
jau priimta bolševikinėje san
tvarkoje, gerokai prašoko numa
tytą planą — jų surinkta ne 
100%, kaip buvę užplanuota, bet 
108%. Per tą laiką išlaidų pada
ryta 1.273.486.000 rublių — 
97,5%. Biudžeto perteklius, dau
giausia susidaręs iš mokesčių pa
didėjimo ir valstybinių įmonių 
pelno. Nors pradžioje pranešė
jas ir nurodė “plano viršijimą”, 
tačiau iš kitų jo pareiškimų ma
tyti, kad ne viskas ir čia gerai 
ėjo: “Kartu su pelno įplaukų ir 
apyvartos mokesčio visumoje 
plano viršijimu iš eilės pramonės 
šakų neįplaukė į biudžetą stam
bios įmokų sumos. Taip mėsos 
ir pieno pramonės ministerijos 
įmonės, siuvimo trikotažo tres
tas 1949 m. padarę 4,3 milijono 
rublių viršplaninių nuostolių, ku
rie susidarę “dėl pereikvojimų ir 
neūkiškumo.” Iš šios sumos vien 
tik baudos ir delspinigiai siekią 
1,2 mil. rublių. Mėsos ir pieno 
pramonės ministerija mėsos per
dirbimo srityje vietoje užplanuo
to 1,6 mil. rublių pelno, turėjusi 
3,8 milijono rublių nuostolių.

Skandalinga padėtis esanti žu
vies pramonės ministerijoje, ku
rios įmonės vietoje numatyto 7,7 
milijono rublių pelno, davusio 0,6 
milijono rb. nuostolio.

V. Drobnys užsipuolė visą eilę 
LTSR įstaigų, kurios neišnaudo
jusios pilnai joms paskirtų kre
ditų. Ypatingai čia atsilikusios 
sveikatos ir švietimo ministeri
jos. Taip mokslų akademija-pa
likusi daug lėšų, kurios buvo 
skirtos kadrams ruošti; moks
leivių bendrabūčiams išlaikyti 
nepanaudota 4,3 mil. rublių. Ku
piškio, Varėnos, Kalvarijos, Vil
kijos, Šilutės, Telšių apskričių 
vadovai nevisada paimdavo jų 
švietimo įstaigoms skirtas lėšas. 
Daugiausia čia ir kitur buvę nu
skriausti kaimo mokytojai, kurie 
negaudavę jiems numatytų ko
munalinių patarnavimų — šiam 
reikalui išmokėta tik 48% nu
matytos sumos. “Biržų apskri
tyje išlaidų mokytojų komunali
niam aptarnavimui iš viso nepa
daryta. Pasvalio apskrityje iš 
122.000 rb. išleista tik 1400 rb. 
Trakų apskrityje iš 340.000 rb. 
— 2300 rb. ir Vilkijos apskrity
je iš 110.000 rb. — tiktai 5.000' 
rublių.”

Pripažįsta prekių trūkumą
Pats finansų ministeris pri

pažino didžiulius trūkumus LT
SR dabartinėje prekyboje. Ilgą 
laiką stigę prekių, kurios esan
čios būtinos žmonėm. 1950 m. 
patikrinus Tauragės apskrities

Planai sau — gyvenimas sau
LTSR, kaip ir visas sovietinis 

ūkis, turįs būti planingas ūkis. 
Taigi čia turi būti viskas suskai
tyta ir iki pačių pagrindų užpla
nuota. Deja, žaidžiant su skai
čiais, nėra sunku juos pakreipti 
valdžios norima prasme, norint 
parodyti įmonės “produktingu- 
mą”. Ir A. Drobnys pažymi:

“Atskiros ministerijos savi
kainos ekonomiją gavo ne dėl 
gęro darbo, o dėl neteisingo at
skirų rodiklių planavimo. Šio pa
vyzdys yra vietinės pramonės 
ministerijos respublikinės įmo
nės, kuriose bendroji savikainos 
ekonomija per 1949 metus siekė 
4,9 milijono rublių, iš jų žaliavai 
3,5 milijono rublių, žaliavų pa
naudojimo analizė rodo, kad 
79,6% pagal šį straipsnį arba 
2.818.000 rublių gauta dėl plane 
išpūstų kainų”.

Vietinės ministerijos įmonėse 
pastebi drg. Drobnys, — “vi
siškai nepatenkinamai panaudo
jami gamybiniai pajėgumai “Sa
gos” fabrike turimų įrengimų 
panaudojimas planuojamas vos 
50% ir “Veltinio” fabrike—60%. 
Iš “Metalo” gamyklos 6 cechų 
trijuose pajėgumas panaudoja
mas mažiau 50%, varžtų-verže- 
klių ceche — 30%, o Bergmano 
vamdelių gamybos įrengimai vi
sai nepanaudojami.”

Planavimas, ir kontrolė LTSR

Š. m. rugpjūčio 19 d. švedų 
vakarinis laikraštis “AFTON
BLADET” paduoda gana įdomią 
žinią iš Paryžiaus, kur prieš porą 
savaičių buvo susirinkę prieš 
Stalino valdžią nusistačiusių po
grindžio organizacijų atstovai, o 
kartu su jais tokių organizacijų 
atstovai iš visų kraštų už gele
žinės uždangos ir tų organizaci
jų skyriai Vakarų Europoje. De
legatai savo veiklą vadina“ ‘tre
čiąja jėga”.

Pagal laikraštį pogrindinių są
jūdžių skaičius dabar yra gana 
reikšmingas, nors jų resursai ir 
pajėga labai įvairuoja; Paryžiaus 
konferencijos pagrindinis tikslas 
buvo kaip galima geriau koordi
nuoti organizacijas ir sustiprinti 
jų etapines linijas laisvame pa
saulyje.

Iš tų prieškonąunistinių po
grindžio organizacijų įdomiausia 
yra NTS, kuriai, nežiūrint rafi
nuotos sovietų policijos mašine
rijos, vistik pavyko įkelti koją 
į pačią Rusiją ir prisidėti prie 
Ukrainos pogrindžio organizaci
jų kovos.

Tos trys raidės NTS turi tris 
reikšmes:

1. Nacionalna Ttudovoj Sajuz 
(tautinė darbo sąjunga)

2. Nešim Tiranatn Smertj 
(mirtis mūsų titanams)

3. Nešim TrudašČimsa Svobo- 
du (laisvė mūsų dirbantiesiems)

Pirmasis pavadinimas yra or-

Konferencijos dalyviai galėjo 
konstatuoti, kad paskutiniais me
tais jų veikla buvo gana sėkmin
ga, taip kad organizacijos veiki
mas lyg ir į naujas vėžes įeina. 
NTS ženklui pavyko pasirodyti 
daugelyje vietų Rytprūsiuose ir 
net pačioje Rusijoje, kur sąjūdis 
ligi šiol nebuvo reprezentuoja
mas. Kitais žodžiais tariant, NTS 
pavyko sudaryti naujas celes to
se vietose, kuriose centrinė vado
vybė savo įtakos nebuvo turėjus. 
Toliau: slaptą kontaktą su NTS 
užmezgė kai kurie įtakingi nariai 
Sovietų okupacinio biuro Magde
burge, Potsdame bei Karlshors- 
te ir sąjūdį aprūpino vertingomis 
žiniomis.

Konferencijoje buvo pranešta, 
kad rusų vadovaują sluogsniai 
labai susirūpinę to sąjūdžio rai
da. Tuose sluogsniuose, žinoma, 
dar ir dabar yra visi įsitikinę, 
kad sovietai su didžiausiu pasi
sekimu įžengė Europą, bet dabar 
ima baimintis dėl galutinės per
galės. Atrodo, kad sovietų maši
nerija pasidarė per sunkiai vai
ruojama ir kad vidiniai santy
kiai yra gana netikri.

Rusų pasipriešinimo sąjūdis 
dabar ima rimtai skaitytis su ga
limumu, kad vienuoliktoje valan
doje jidms pavyks paglemžti jė
gą iš politbiuro rankų ir apsau
goti Rusiją nuo katastrofos. Jei
gu tai nepavyktų padaryti prieš

naujam karui prasidedant, tai 
pirmųjų patrankų sugaudimas 
prie Elbės bus pirmasis signalas 
pasipriešinimo sąjūdžiui įsikišti.

Tam lemiamam žygiui nusta
tyta tokia programa:

1. Rusų pasipriešinimo sąjūdis 
ragina raudonąją armiją ir Ru
sijos mases sukilti prieš Sovietų 
režimą.

2. Trečiasis pasaulinis karas 
turi virsti rytų Europos vidaus 
karu. Antikomunistinė vadovybė 
garantuoja visoms įsimaišiu
sioms tautoms pilną teisę apsis
pręsti karui pasibaigus.

3. Prieš Rusiją kariaujančios 
šalys turi savo atsišaukimuose 
viešai pareikšti ir tatai veiksmu 
parodyti, kad jie daro skirtumą 
tarp rusų tautos ir komunistinio 
režimo ir kad padės tautai prieš 
tą režimą kovoti.

4. Kitiems iš šalies nevalia 
maišytis į Rusijos likimą.

Baigdamas šį pranešimą, ko
respondentas mėgina ir savo iš
vadą pasiūlyti, o toji išvada nėra 
jau taip neapgalvota: “Trečiosios 
jėgos tikslai — tiek pažadai — 
nėra mažo formato. Geroms są
lygoms esant, programos prave- 
dimas gali išgelbėti milionų gy
vybes. Bet kiek visa tai atitinka 
tos galingos rytų Europos tautų 
šeimynos interesams, yra pro
blema, kuriai apšviesti reikia 
medžiagos iš kitų šaltinių”.

• Strasburge posėdžiaujanti 
Europos Taryba 6!) balsais prieš 
19 ir dviem susilaikius pasisakė 
už Churchillio pasiūlymą suda
ryt bendrą Europos karinę va
dovybę ir bendrą armiją.

• JAV senatas nutarė duoti 
Ispanijai 62.500 dolerių pasko
los, nors prez. Trumanas tam ir 
priešingas.

• Jugoslavijoj teisiami 5 as
menys, kurie Jugoslavijos ato
mines paslaptis perdavę Sovie
tams.

• Sovietai pareiškė protestą 
prieš gen. Mac Arthuro amnesti
ją japonų karo nusikaltėliams.

• Respublikonų partija išleido 
“Baltąją Knygą”, kurioj puola 
demokratų vyriausybės politiką 
Kinijoj, Formozoj ir Korėjoj.

• Tarptautinis liberalų kon
gresas Stuutgarte priėmė rezo
liuciją, kad Vokietija būtų pri
imta pilnateisiu ir lygiu nariu į 
Europos tautų bendruomenę.

KOMUNISTAI TURI REGIS
TRUOTIS

Los Angeles apskrity įsakyta 
visiems komunistų partijos ir 
visų subversyvinių organizacijų 
nariams įsiregistruoti ligi rug
sėjo 1 d. policijos įstaigose Ne- 
siregistruojantieji bus baudžia
mi ligi 6 mėnesių kalėjimu arba 
500 dol. arba abiem bausmėm 
kartu. Kiekviena užvilkinta re
gistruotis diena po rugsėjo 1 d. 
bus laikoma dar atskiru nusi
kaltimu.

Jau nebe mokytojai spręs, kam 
duoti atestatą.

Sovietinėj Vokietijos zonoj 
paskelbtas potvarkis, kad galu
tinis sprendimas, ar baigiančiam 
gimnaziją jaunuoliui išduotinas 
atestatas, toliau darys nebe mo
kytojai, bet komunistinės jauni
mo organizacijos atstovai, kurie 
įgalioti, dalyvauti egzaminuose

Viengungiai nenori mokėti 
mokesčių

Kaip žinoma, Lietuvoje, sovie
tų pavyzdžiu, bolševikų yra į- 
vesti didžiuliai mokesčiai vien
gungiam, kuriuos turi mokėti 
per 18 metų perėję jaunuoliai, 
jeigu jie dar nėra vedę. Kai ku
riais atvejais šie mokesčiai sie
kia pusę jų gaunamo atlyginimo. 
Panašius mokesčius turi mokėti 
ir tos šeimos, kurios neturi vaikų. 
Netgi turintieji nedidelį vaikų 
skaičių moka specialius mokes
čius. V. Drobnys nusiskundė, 
kad tokios rūšies įplaukos “žy
miai neįvykdytos”. Neįvykdytos 
žymia dalimi dėl to, kad mokes
čių rinkėjai nesiėmė reikiamų 
priemonių šioms sumoms išieš
koti. Ypatingai čia esą kalti dar
bo žmonių deputatų tarybų vyk
domųjų komitetų vadovai. Prie
nų, Alytaus, Vilniaus, Trakų, Uk
mergės' ir Tauragės apskritys 
šioje srityje esančios ypatingai 
atsilikusios. Jų valstiečiai taip 
pat labai silpnai moka ir žemės 
mokesčius.

parduotuvių nefurėję ’tualetinio 
muilo ir skalbimo miltelių. “Pa
tikrinus Trakų apskrityje 10 par
duotuvių, buvo nustatyta, kad 
visose nesama alaus, likerio, vy
no, žuvies gaminių, o taip pat 
pigesnių rūšių papirosų.” Kalta 
dėlto esanti Lietuvos TSR var
totojų koperatyvų sąjunga, kuri 
“skirsto prekes, nepaisydama ap
skričių reikmenų ir gyventojų 
paklausos”.

Toliau drg. Drobnys nurodė:
— “Eilės įmonių vadovai pa

žeidžia mokestinės atskaitomy
bės pristatymo terminus, slepia 
apmokestinamas apyvartas ir 
neįstatymiškai užlaiko savo apy- 
tose valstybiniam biudžetui pri
klausančias stambias sumas, 
1949 m. Šiaulių alaus darykla 
nuslėpė savo apyvartoje biudže
tui priklausančių įmokų daugiau 
kaip 400.000 rublių. Vietinės pra
monės ministerijos “Laumės” 
fabrikas — 214.000 rb. Klaipė
dos gamybinė artelė ‘‘Pergalė” 
— 122.00 rb., Kauno žemės ūkio 
kooperacijos bazė — 476.00 rb. 
Miško ir popieriaus pramonės 
ministerijos Kauno miško pra
monės trestas nuo 1949 m. kovo 
mėnesio ligi 1950 m. birželio mė
nesio neįmokėjo prekių — me
džiaginių vertybių perkainojimo 
1949 m. sausio 1 dienai skirtumo 
837.000 rublių. “Panašiai daran
čios Biržų ir Klaipėdos alaus 
daryklos, įvairūs kombinatai bei 
artelės. .

gai sutvarkyta. Taip pareigūnai 
(Perkelta į 6 psl.)

Klastojimai •
Toliau savo pranešime V. 

Drobnys nurodė, kad eilė įstaigų 
pateikusios neteisingas ir tiesiog 
suklastotas apyskaitas, kuriose 
ar tai padidintos pajamos, ar su
mažintos išlaidos.. Ypatingai čia 
esą pažymėtinos autotransporto 
valdybos įmonės, kurios auto-

Perbrangus biurokratizmas

Pats LTSR finansų ministeris 
negalėjo nuslėpti fakto, kad Lie
tuvoje šiuo metu esąs labai iš
augęs biurokratizmas. Patys val
dininkai dažnai nesidomi savo 
darbu ir nenagrinėja būdų kaip 
jį suprastinti. Dėliai to susida
rančios neproduktyvios išlaidos, 
kurios žuvies pramonės "ministe
rijoje komercinėje savikainoje 
pasiekusios 10,2%; statybinių 
medžiagų ministerijoje — 6,8%. 
"Mėsos pramonė, kad gautų to
ną vidutinio riebumo jautienos, 
sunaudojo 1,71 tonos gyvo svo
rio mėsos vietoje planinės nor
mos 1,62 tonos. Visų rūšių mė-

LENKAI APIE LIETUVĄ IR 
LIETUVIUS

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
de jure pripažinimo proga JAV 
Valstybės Departamente priė
mus Pabaltijo diplomatinius ats
tovus ir vėliau jiems į įteiktą 
memorandumą pareiškus, jog į 
jų reikalą bus atkreiptas dėme
sys JAV atstovų Jungt. Tautose, 
lenkų dienraštis “Nowy Swiat” 
savo vedamajam rašo: “Tų trijų 
mažų kraštų protestas verčia 
prisiminti, kad bet koks jų krei
pimasis į Jungt. Tautų Organi
zaciją net mažiausio atgarsio ne
rado. Iš tikrųjų keistas dalykas, 
kad Jungt. Tautų Organizacija 
genocidą pripažįsta neteisėtu ir 
jį draudžia savo nariams, tačiau 
tada, kai vienas jos narys kalti
namas tautų žudymu, tai ji — 
UNO — nugręžia galvą ir užsi
kiša ausis.

Ir taip, jei ne Korėjos konflik
tas, taj Pabaltijos kraštų protes
tas įr Vašingtone būtų buvęs ly
giai taip pat priimtas kaip ir 
Jungtinių Tautų Organizacijoje. 
Dabar' gi sekretorius Acheson 
rado reikalą net atskirą komu
nikatą tuo reikalu išleisti...

Atmosfera, sudaryta “tarpi
nės” Sovietų agresijos Korėjoje, 
o taip pat ir Jokūbo Maliko Jung
tinių Tautų Organizacijoje elge
sys padeda iškelti į viešumą se
niai užmirštą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bylą.

Atrodo, kad ta atmosfera taip 
pat yra palanki ir Lenkijos klau
symą iškelti.

Matome, ką galima pasiekti, 
kada yra Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos rehrezentanai.

Kodėl gi negalėtume ir Lenki
jos klausimu ką panašaus pada
ryti?...

Reikia atsiminti, kad jei lietu
viai, latviai ir estai šiandien gali 
veikti, tai tąjp pat gali veikti ir 
laisvieji lenkai, atstovai tų mili
jonų, kurie savoje žemėje turi 
surakintas 
kas.

pe. Organizacijos atpažinimo 
ženklas yra savotiškas ženklas, 
panašus į jūrų dievo Neptūno 
šakę, bet tai nėra joks draugijos 
ženklas, kurį jos nariai nešiotų, 
tačiau jis tepliojamas visur, kur 
tik yra tos organizacijos celių, 
taigi labai panašu į vokiečių ry
tų zonos pogrindžio ženklą “F” 
(Freiheit—laisvė). '

NTS atsirado jau prieš kokį 
20 metų antikomunistiniuose ru
sų emigrantų sluoksniuose, radu
sių prieglaudos įvairiuose kraš
tuose. Per ir po antrojo pasau
line karo prie NTS prisijungė 
nauji pabėgėlių būriai ir dabar 
NTS gali vadintis pagrindine pa
sipriešinimo organizacija. Jos 
vadovybė dar ligi šiol tebėra į 
vakarus nuo geležinės uždangos. 
Iš čia pagal jau išmėgintą siste
mą organizuojamos pasipriešini
mo celės bolševikų pagrobtuose 
kraštuose. Iš čia siunčiami atsi
šaukimai, skleidžiami lapeliai ir 
platinami pirmiausia sovietų o- 
kupacinių dalinių tarpe. Kiek
vienas lapelis turi inicialus NTS 
ir tą jų ženklą. Kiekviena celė 
susideda iš trijų žmonių ir viena 
su kita susisiekia tik tarpininko 
pagalba. Jeigu kuri nors celė 
suuodžiama MGB, tai sulikviduo- 
ti tegali būti tik toji celė ir dar 
vienas, tuo tarpu visi kiti pasi
lieka sąlytyje vieni su kitais.

Po karo pavyko organizacijai 
bent pradžioje įkelti koją į Vo
kietijos rytų zoną ir į Austriją. 
MGB pavykdavo tačiau labai re
tai susekti tarpininkus. Pagalba 
ir apsauga iš kai kurių rusų ar
mijos karininkų ir bendradarbia
vimas su vokiečių pogrindžiu pa
dėdavo jiems pavojaus valanr 
doje.

Paskutinėmis dienomis komu-1 komunistams. Turimomis žinio- 
nistai įtempia dar kartą visas 
pajėgas, bandydami pasiekti lai
mėjimo ir išstumti Jungt. Tautų 
pajėgas iš Korėjos, ką jiems ligi 
rugsėjo 1 d. padaryti yra įsakęs 
Š. Korėjos komunistinis “minis
teris pirmininkas”. Tad 120 my
lių ilgio fronte jie metė į kauty
nes 40.000 vyrų, ypač išvystyda- 
mi spaudimą Pohang rajone, kur 
Pietų Korėjos daliniai buvo pri
versti pasitraukti. Jų žygiavimas 
buvo sulaikytas tik sutelktinėmis 
žemyno kariuomenės, aviacijos 
ir laivyno artilerijos pajėgomis. 
Bet apskritai padėtis fronte, nors 
laikoma rimta, nelaikoma pavo
jinga. Frontas didžiojoj daly yra 
stabilizuotas ir manoma, jog ne
užilgo galės būti pradėta Jungt. 
Tautų pajėgų ofensyvaA Juo la
biau, kad jau pradeda atvykti 
į Korėją ir kitų valstybių paža
dėta parama. Šiom dienom galės 
įsijungti j kovas jau atvykusieji 
anglų daliniai, o netrukus lau
kiama atvykstant ir kitų. Tuo 
pačiu metu atsiranda ir daugiau 
pažadančių prisidėti prie agre
sijos Korėjoj likvidavimo — gana 
netikėtai pažadėjo pasiųsti ko
vos dalinį prancūzai, belgei už
simoję sudaryti bent 1.000 vyrų, 
Pietų Afrika siunčia kovos lėk
tuvų junginį ir t. t.

Bet šis momentas laikomas 
kaip tik kritišku kitu atžvilgiu. 
Nežinia, ką Sovietai darys, kai 
Korėjos komunistai bus pradėti* 
stumti atgal. Visai gali būti, jog 
jie įsakys įsikišti į kovas Kinijos

mis, jie jau yra sutelkę savo pa
jėgas prie Korėjos sienos ir į- 
vairūs šaltiniai tvirtina, jog jau 
net gavę įsakymą pradėti kovos 
veiksmus. Gali būti, kad net ir 
patys Sovietai tiesiog įsikiš. Bet 
labiausia patikimu dalyku lai
koma, kad, Jungt. Tautų pajė
goms artėjant prie 38 paralelės, 
jie okupuos Š. Korėją, kad jos 
negalėtų užimti Vakarų pajėgos. 
Kuris iš tų spėjimų pasirodys 
tikras, ateitis parodys. Viena tik 
beveik tikra, jog jei Sovietai ar 
Kinijos komunistai įsikiš į karo 
veiksmus Korėjoj, tai tuo jau 
bus pradėtas visuotinis karas.

Kitoms pajėgoms neįsikišus, 
JAV gynybos sekr. Johnson nuo
mone, Š. Korėjos komunistai ligi 
vasario mėn. bus nugalėti.

Komunistiniai “taikos partiza
nai” nesutinka agrsesiją 

pasmerkti
O. J. Rogge, kuris buvo nuvy

kęs į Pragoję sušauktą “World 
Partisans for Peace” vykdomojo 
komiteto posėdį, grįžta nusivy
lęs. Jis buvo nuvykęs pasiūlyti 
kad būtų pasmerkta ne tik ato
minė bomba, bet agresija, vis 
tiek kieno ji būtų vykdoma. Kaip 
jis pareiškė, jo pasiūlymas buvo 
“mandagiai nustumtas į šalį.”

TAIKOS CENTRALE” NENO
RI REGISTRUOTIS

lūpas ir surištas ran-

LENKIJOJ IŠDRASKOMI VO
KIEČIŲ KAPAI

Pagal Varšuvos radio prane
šimą, Lenkijos vidaus reikalų 
komisaras įsakė užakėti visus 
Lenkijos teritorijoj esančius vo
kiečių kapus. Tfį nutarimą pa
grindžia tuo, kad Lenkijoje 
trūksta žemės ir kapinynai būsią 
galima panaudoti javams sėti.

AUSTRIJAI PASKIRTAS JAV 
AUKŠTASIS KOMISARAS

Prez. Trumanas W. J. Donnel
ly paskyrė pasiuntiniu ir aukš
tuoju komisaru Austrijai. Tuo 
būdu karinė okupacinė vyriausy
bė yra pakeičiama civiline. Pre
zidentas pažymėjo, kad JAV, 
kaip ir Angliją su Prancūzija, 
šio žygio imtis privertė Sovietų 
trukdymas sudaryti su Austrija 
taikos sutartį. Tuo norima vi
sais įmanomais būdais paremti 
Austrijos vyriausybę ir sumažin
ti okupacines išlaidas.

JAV teisingumo departamen
tas pareikalavo, kad įkurtas po 
žinoma komunistine Stockholmo 
rezoliucija parašams rinkti “Pea
ce Information Center” įsiregįs- 
truotų kaip svetimos užsieninės 
pajėgos agentūra. Bet agentūra 
spiriasi ir nenori registruotis — 
jai nesą nurodyta, kuriai sveti
mai pajėgai ji dirbanti. Vis dėlto 
iš Valst. Sekr. Achesono pasku
tiniojo pareiškimo matyt, kad 
Stockholmo rezoliucija yra JAV 
vyriausybės laikoma apgaulingos 
Sovietų “taikos ofensyvos” da
limi, tad
Center” tuo būdu laikytinas So
vietų agentūra.

'ormation

pottarkisisleistas jau vasario 
mėn., bet ligi šiol sovietinės zo
nos atstovai neigė jo buvimą.

SENATAS PRIEŠ FAŠISTINES 
FILMAS

JAV senatas priėmė rezoliuci
ją prieš demonstravimą JAV fa
šistų, nacionalistų ir komunistų 
pagamintų filmų. Rezoliucija bu
vo pasiūlyta senatoriaus John- 
sono, kuris jau anksčiau pasisakė 
prieš italų režisieriaus Rosselini 
filmą “Stromboli”, kurioje pa
grindinį vaidmenį vaidina Ingrid 
Bergman. Rossalini yra buvęs 
fašistų partijos narys, bendra
darbiavęs su naciais ir vieną na
cių artistę turėjęs savo sugyven
tine.

DAR VIENA “LIAUDIES 
PRIEŠŲ RŪŠIS

Mecklenburgo komunistų par
tijos vadovybė Rostocho restora
nų savininkams įsakė sekti, kas 
iš svečių rūko amerikietiškas ci
garetes. Komunistų partijos va
dovybė nurodo, jog “tikrai de
mokratiški vokiečiai amerikinių 
cigarečių nerūko." Tad jas rū
ką reikią laikyti įtartinais prie
šingumu “liaudies demokrati
jai.”. Pranešusiems apie tokius 
“liaudies priešus” skiriamas spe
cialus atlyginimas.

RUMUNIJOJ KOMUNISTAI 
NUSAVINA IR KAPUS

Bukarešto Vykdomoji Taryba 
išleido patvarkymą, kuriuo rei
kalaujama atnaujinti kapų nuo
savybės--.sutartis, įmokant nau
jas dideles taksas. Yra aišku, 
kad dauguma žmonių nepajėgs 
reikalaujamas taksas užmokėti, 
tuo būdu jie praras kapų nuosa
vybes, kurie tuo pačiu bus ko- 
lektyvizuojami. Ką darys su mi
rusių palaikais ir su paminklais, 
tuo tarpu neaišku. Greičiausiai 
sunaikins.

— Australija pradėjo verbuoti 
‘Anglijoje jos vyrus į savo armi
ją. Jie gauna didesnį atlyginimą, 
negu moka Anglijos armija.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

SAVAITES POLITIKA

Jungt. Tautose nieko naujo. 
Reikės nustatyti, kas iš tikro p 
Karo pavojus labai rimtas.

Kaip ir galima buvo tikėtis, 
kol “tavoriščius” Malikas sėdės 
Saugumo Tarybos pirmininko 
kėdėj, joks klausimų sprendimas 
nepajudės iš vietos. Ir tolimesni 
jos posėdžiai yra tik tuščias lai
ko leidimas, iš abiejų pusių kar
tojant tuos pačius argumentus 
savo nusistatymams paremti. 
Maži nukrypimai, kaip Maliko 
puolimas, kad JAV vykdančios 
agresiją Kinijoj, gindamos nuo 
komunistų Formozą, arba pers
kaitymas iš Kremliaus užsakytų 
įvairių komunistinių organizaci
jų telegramų, smerkiančių JAV 
“agresiją” Korėjoj, yra tik pa- 
marginimas nepaprastai nuobo
džiais pasidariusių posėdžių, ku
riais daugiau nei diplomatai, nei 
publika nebesidomi. Ko nors nau
jo galima tikėtis tik po rugsėjo 
1 d., kai Maliko pirmininkavimas 
pasibaigs, ir kai netrukus susi
rinks Jungt. Tautų plenumas. O 
šiuo tarpu visa politika vyksta 
už JT ribų.

Sovietai norėdami dezorien
tuoti Vakarus ir sukliudyti jų 
jėgų kurioj nors vietoj koncen
traciją, varo šantažą vienu ir 
tuo pačiu metu sudarydami visą 
eilę pavojaus židinių. Rytų Vo
kietijoj vis daugiau kalbama a- 
pie “sujungimą“ visos Vojdgti.ios. 
O už “sujungimo” skelbėjų' pe
čių stovi ne tik apie 300.000 
“liaudies policijos”, bet ir 270.- 
000 sovietų kareivių su 4.000 
tankų bei 1.500 lėktuvų, o jų 
užnugary dar apie 500.000 sate
litų kariuomenės, kuri galėtų 
būti ir ligi 1.000.000 padidinta. 
Tol. Rytuose jau kelintą kartą 
pasklinda kalbos, jog raudonieji 
kinai veržiasi į Tibetą, tai vėl 
kad jie eis padėti Indokinijos 
Ho—Chi—Minhs partizanams 
arba kad jų pajėgos juda Korė
jos link.

Taip susidaro įspūdis, jog nuo 
pat šiauriausio Suomijos sienos 
su .Sovietais taško ligi Korėjos 
sienos su Sovietais nėra vietos, 
kurioje negalima būtų tikėtis ko
kios staigmenos. Ypač susidaro 
įspūdis, kad galima laukti, jog 
Maskva, panašiai kaip Korėjoj, 
pradės savo satelitus vieną po 
kito išleisti pakariaut su Vaka
rais, kad šie tuo būdu išsieikvo
tų, Sovietam išlaikant savo pajė
gas nepaliestas.

Vakarai šį Sovietų manevrą 
yra jau supratę, ir todėl, tur būt, 
su pagrindu kalbama, kad

JAV karinė vadovybė mano, 
jog, dar kokiai “Korėjai” 
pasikartojus, turi būti nus
tatytas tikrasis priešas.
Kam tai reikalinga, nesunku 

suprasti — visai pagrįstai ma
noma, jog reikia imti į nagą ne 
pusbernį, kuris svetimą ežią per- 
ardinėja, bet jį pasįuntusį šeimi
ninką, kurio ieškoti, visų nuomo
ne, tektų Kremliuje.

Šitokia dalykų raida nedaug 
kam teikia jausmo, kad galima 
būti dėl ateities ramiam. Net 
tradicinį neutralumą saugojan- 
tieji šveicarai labai aistringai 
ginčijasi, ar jiems reikia, ar ne
reikia pasirūpinti tankų, o labai 
atsargi jų vyriausybė... jau at
spausdino — dėl viso ko, kaip 
buvo visuomenei pareikšta — ir 
maisto korteles.

Vokiečiai, kuriems pirmoj ei
lėj gresia tiesioginis pavojus ir 
kurie mato, kad per maža pajė
gų Sovietams sulaikyti yra Eū- 
ropoję, jau rūpestingai nagrinė
ja, kaip naujas karas vyktų. Jie,

Lietuviai pasaulyje
AUSTRIJA

Lankėsi BALFo įgaliotinis t
Kun. Dr. Končiaus raštu nau

jai paskirtas BALFo įgaliotinis 
Austrijai kun. Razminas lankėsi 
Lince ir papasakojo apie savo 
inspekcinę kelionę po Austriją. 
Su juo drauge vyko ir lietuvių 
CARITAS įgaliotinis kun. dr. 
Bačinskas. Aplankė visas Aus
trijos lietuvių kolonijas ir asme
niškai susipažino su tikrąja padė
timi. Austrijoj gyvenančių lietu-

— Sovietai šantažuoja toliau. — 
riešas. — Europos painiava. —

kaip daug kas ir JAV, mano, jog 
planuojamas JAV apsiginklavi
mas bus įvykdytas tik per 2-3 
metus, tad, anksčiau prasidėjus 
karui ^u sovietais, JAV tektų 
remtis savo atominėm bombom. 
Tie patys vokiečiai net ir pavaiz
duoja, kaip šis karas vyktų. Jie 
mano, jog atominės bombos bū
tų

ne tiek metamos ant paski
rų miestų, bet būtų kur 
nors Rusijoj, pav. nuo Le
ningrado ligi Odesos, pada
ryta atominė užtvara,

kuri atkirstų Sovietų fronto pa
jėgas nuo užnugario. Tokiam 
reikalui, manoma, gerai tiks 
JAV naujausias 10 motorų su- 
perbombonešis, kuris, skrisda
mas 45.000 pėdų aukšty, bus 
beveik visai saugus nuo priešo 
aviacijos ir priešlėktuvinės ar
tilerijos.

Tam, gal būt, galės būti pa
naudoti ir kiti atominiai ginklai 
kaip neseniai ir oficialiai paminė
ti JAV “atominiai milteliai”, 
kurie, išbarstyti ant miestų, pri
vers visus iš ten bėgti kuo grei
čiausia.

Vis dėlto nepasikliaudami “a- 
tominiais milteliais” Europoj visi 
sujudę ginkluotis ir svarstyt, 
kaip sudaryti reikiamą pajėgą 
Sovietams atremti.’ Ypač daug 
diskutuojamas Vokietijos apgin
klavimo klausimas. Bet cinikai 
iš viso to šaiposi, nes

apie Vokietijos apsiginkla
vimą daug bekalbant, tuo 
pačiu metu ten toliau ra
miai darbuojasi, po 1 milijo
ną dolerių į metus išlei
džianti, Vokietijos nuginkla
vimo komisija.
Juokdariai sako, jog greičiau

sia tam ji neleidžia net padidint 
vokiečių plieno gamybos, kad ne
maža jo dalis vis dar parduoda
ma Rytų Vokietijai, kuri save 
laivų dirbtuvėse iš jo pagamina 
neblogus Sovietams statomų lai
vų šarvus...

Vis dėl to, nors ir pavėlavę. 
Vakarai pradeda savo apsigin
klavimo programą vykdyti, tik 
nežinia, kiek tam turės laiko, 
nes net grižtai prieš preventyvi- 
nį karą prieš Sovietus pasisakan
tis Ph. Jessup pripažįsta, kad

karo pavojus yra labai rim
tas.

SOVIETAI GIRIASI SVETI
MAIS NUOPELNAIS

Rugpiūčio 20-tos dienos nume
ryje lenkų dienraštis “Nowy 
Swiat praneša apie Lenkijoje 
rodomą naują spalvotą rusų fil
mą, pavadinta: “žydinti Lietu
va”.

Laikraštis rašo, kad toje Al
moje rodoma visatai, kas Lietu
voje buvo padaryta dar prieš 
1940 metus, tačiau tie vaisiai 
dabar priskiriami komunistams.

Autorius pastebi, kad “Lietu
va prieš karą buvo vienas ge
riausiai ūkiškai tvarkomas kraš
tas aname rajone...

Sovietai, užėmę lietuvių ir len
kų žemes, sužlugdė visą gyveni
mą, privedė jį ligi bado, pradėjo 
deportuoti žmones, pripildė kalė
jimus ir taip pradėjo kruviną 
režimą...

Jei ta filmą turėtų sakyti ti
krą teisybę apie Lietuvą sovietų 
valdžioje, tai toje filmoje turėtu 
vyrauti tik raudoną spalva — 
spalva kraujo” — baigi straips
nelį laikraščio korespondentas 
L C.

tos nariai. Taryba svarstė atei
nančių metų veikimcu plano su
darymą, naująjį DBLS įstatų 
projektą ir kitus klausimus.

Pasisakyta ir apie -reikalą pa
žinti šio krašto savivaldybių, vi
suomeninių ir politinių grupių 
susitvarkymą, jų santykiavimą, 
socialinį draudimą -ir visa kita, 
kas gera, kad ateityje įgytą pa
tyrimą galima būtų pritaikyti 
atkurtos Lietuvos gyvenime.

Nusistatyta griežtesnei kovai

vių padėtis vietomis yra tikrai 
apgailėtina, o ypač senelių, inva
lidų, ligonių bei našlių moterų su 
mažais vaikais. Ši padėtis darosi 
juo sunkesnė, nes IRO likvida
vus, pastarieji perduodami aus
trų valdžiai.

Paskutiniu metu buvo gauta 
rūbų, kurie, kad ir ne nauji, bet 
vis tik didelė parama. Be to, gau
ta CARE pakietų.

Norima išrūpinti, kad tos šei
mos, kurios pačios negali užsi
dirbti dėl ne nuo jų priklausan
čių priežasčių, būtų šelpiamos 
nuolatine, kad ir nedidele pašal
pa.

Taip pat buvo daugelio Austri
joj gyvenančių lietuvių pareikš
tas noras, kad likusieji lietuviai 
būtų perkelti Vokietijon į lie
tuvių gyvenamas vietoves.

Kun. Razminui pasiūlius, buvo 
oareikšta padėka BALFo pirmi
ninkui kun. dr. Končiui už tėviš
ką rūpinimąsi lietuviais Austri
joje. ■*[!$!

Austrijoj tebėra 335 lietuviai
Viso šiuo metu lietuvių Aus

trijoj yra 335: vaikų 96, senelių 
virš 50 metų 58, ligonių 36, be 
DP teisių 130, našlaičių 23.

Gyvena stovyklose 167, pri
vačiai — 168.

Didžiausios kolonijos: Linz 86, 
Braunau 54, Salzburg 50. Ma
žiausios kolonijos: Kaernten 16 
lemenu ir kit.
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Naujas DBLS skyrius
Liepos 15 d. Doncastery įsteig

tas naujas Didž. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos .skyrius. Pradžio
je buvo tik 6 nariai, bet po poros 
javaičių narių skaičius padidėjo 
ir dabar yra jau 14.. Tikimasi, 
kad netrukus į skyrių įsirašys 
ir daugiau.

Tautodailės dirbinių kursai
K. Steponavičiaus iniciatyva 

Manchesterio Lietuvių Klube su
organizuota pastovi tautodailės 
dirbinių parodėlė. Parodėlės eks
ponatų kiekis vis didėja. Inicia
toriai šį savo dailų kampelį da
bar pakrikštijo “Rankdarbiu”.

Šiuo metu “Rankdarbio” ini
ciatoriai nutarė eiti dar toliau ir 
suorganizuoti moterims audimo, 
mezgimo it siuvinėjimo kursus. 
Kursai organizuojami Liet. Klu
be. Pamokos vyks sekmadieniais, 
tad miesto ir apylinkės lietuvės 
nesunkiai galės lankyti tuos kur
sus.
Lietuvių atstovas tarptautinėj 

jaunimo stovykloj
“The Welsh League of Youth”, 

viena gausiausių Valijos jaunimo 
organizacijų, turinti 80.000 na
rių, suorganizavo Berthe tarp
tautinę stovyklą 100-tui jaunimo. 
Stovyklą prasidėjo birželio 18 d. 
ir truko iki liepos 28 d. Dalyva
vo daugiausia JAV, Prancūzijos, 
Belgijos, Ispanijos ir Vokietijos 
studentai. Po vieną iš Danijos 
Šveicarijos, Norvegijos bei Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos.

Stovykloje buvo visa eilė pas
kaitų bei diskusijų įvairiomis te
momis. Kiekviena tautybė turėjo 
po vieną dieną supažindinti su 
savo kraštu.

Burmistro suruoštame pobūvy 
taip pat lietuvių atstovas turėjo 
progos pasakyti kalbą, kuri rado 
atgarsio ir anglų spaudoje.
D. BRITANIJOS LIET. S-GOS 

TARYBOS POSĖDIS
• f.t-y

- Griežtas nusistatymas prieš 
žeminančius lietuvio vardą. 
Londone įvyko DBLS Tary

bos posėdis. Dalyvavo visi tary-

su tais, kurie žemina lietuvių: 
vardą šio krašto gyventojų tar
pe. Ypatingai atkreiptas dėme- 
sis į įvairius kriminalinius nusi
kaltėlius, triukšmadarius ir mu
šeikas.. Jų “žygdarbiai” dažnai 
būna aprašyti anglų spaudoje ir 
prie pavardės nurodyta tautybė. 
Toks asmuo žemina lietuvio var
dą. Todėl tapyba siūlo ateityje'

šioji parodos rengėja p. Antani
na Mikelionienė. šalia lietuviškos 
žemės stovėjo lietuviškas kry
žius, Rūpintojėlis, gintaro dir
biniai ir kiti būdingi Lietuvos 
liudininkai.
Tautinio Ansamblio sukaktu

vinis vakaras
Lietuvių Tautinis Ansamblis, 

švęsdamas savo metines sukak
tuves, suruošė Lietuvių Salėje, 
Avellanedoje, meno vakarą.

Pirmoje programos dalyje bu
vo suvaidintas “Kermošius”, A. 
Zotovienės paruoštas dviejų veik
smų vaizdelis iš lietuviško kaimo 
gyvenimo. Režisavo A. Petravi
čius, dainoms vadovavo A. Sta- 
siulis, tautiniams šokiams V. Na- 
mikas. Dekoracijas veikalui nu
piešė R. Kuprevičius, artistų gri- 
mavimą atliko A. Jablonskytė.

sudaryti visų nusikaltusių karto- Vaidinimas praėjo sklandžiai 
teką, kad prireikus galima būtų ir paliko labai gerą įspūdį, ypač 
paskelbti jų pavardes lietuvių patiko antrasis veiksmas.
spaudoje. Jei tokie asmens būtų Į Antrąją'programos dalį išpildė 
S-gos nariai, tai jie turėtų būti' mišrus Ansamblio choras muziko
pašalinti iš organizacijos. O visi 
Anglijoj gyveną lietuviai turėtų 
juos boikotuoti ir išskirti iš lie
tuvių bendruomenės tarpo.

PRANCŪZIJA
Lankėsi BALFo pirmininkas
Kanauninkas dr.'J. B. Kon

čius, BALFo pirmininkas, grįž
damas.! USA, buvo kelioms die
noms sustojęs Paryžiuje, kur ta 
proga turėjo keletą svarbių pa
simatymų ir pasikalbėjimų lie
tuvių tremtinių reikalais. Atsi
žvelgdamas į esamą padėtį bei į 
lietuvių tremtinių pageidavimus, 
jis padarė eilę ęy^iij'įų labui. Vie
nas svarbiausių ' žygių BALFo 
pirmininko ir ‘dr. Š. Bačkio buvo 
pasimatymas sii 'įpanijos amba
sadoriumi Prancūzijoje.

Iš Paryžiailš'/kan. dr. J. B. 
Končius nuvyks kelioms dienoms 
į Ispaniją, kur'tttrės pasikalbėji
mų bei pasftayimIi.su Ispanijos 
vyriausybė lietmdų tremtinių Rei
kalais. Iš ten ji^dėr grįš į Pary
žių, iš kur vėiiąu'lšvyks į Londo
ną ir į USA.

ARGENTINA 
K

Lietuvių liaudies meno paroda 
Avellanedoje

Liepos 22 d. ir 23 d. Lietuvių 
Salės patalpose Avellanedoje 
gausi lietuvių ir lietuvių draugų 
publika turėjo progos aplankyti 
nepaprastai gražią lietuvių liau
dies meno parodą, prie kurios 
suruošimo bendradarbiavo žino
miausi kolonijoje liaudies meno 
specialistai ir dailininkai. Trijose 
salėse buvo išstatyti liaudies dar
bo meniški rankšluoščiai, staltie
sės, lovatiesės, kilimai, takai, juo
stos, tautiniai įvairių sričių dra
bužiai, liaudies religinė ir pasau
linė skulptūra, lėlės, įvairūs įran
kiai, rankdarbiai ir kt. Svarbiau
sioje salėje, prie Vytauto Didžio
jo biusto buvo meniškai vieno 
lietuvio paruoštoje urnoje išsta
tyta Lietuvos žemės sauja, ku
rią su savim iš Tėvynės nuo bol
ševikų bėgdama atsivežė vyriau-
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V. čižiūnas

Tautinis auklėjimas šeimoje

A. Stasiulio vadovybėj.

URUGVAJUS
PLB organizuojasi

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Organizacinis Komitetas čia 
pirmininku išsirinko kun. St. Gri- 
galūną, sekretorium Alb. Gum- 
baragį, iždininku A. Brazį. Lie
pos 30 d. Komitetas suredagavo 
ir apsvarstė savo pirmąjį atsišau
kimą.

Išeivių Diena su naujomis 
viltimis

Kultūriečiai savo patalpose 
surengė išeivių dienos bei Da
riaus ir Girėno pamipėjimą, šie
met įvykusį liepos 22d. Po pirm. 
A. Brazio kalbos ir Lietuvos bei 
Urugvajaus himnų, Lietuvos 
Min. P. Amerikai dr. K. Grauži
nis apibūdino lietuvių išeivijos 
nuopelnus ir skatino visus pado
rius tautiečius priklausyti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei. 
Pasak p. ministro, Korėjos karas 
pranašauja didesnius įvykius, 
kartu ir mūsų tėvynės išsilaisvi
nimą.

Mokytojos Stanevičienės rū
pestingai išmokyti vaikai suvai
dino V. Dorelio scenos vaizdelį 
“Pas senelį Lapiną”. P. Miklovis 
padeklamavo.

VIS TEBEPRAŠINEJA 
PENYCILINO

Sovietai vis dar nesiliauja 
stengęsi kaip nors gauti iš JAV 
penycilino, streptomycino ir kitų 
panašių vaistų. Tad jų okupuotų 
kraštų gyventojų vardu vis tebe- 
siuntinėja JAV gyvenantiems jų 
giminaičiams laiškus ir telegra
mas, kad jie sergą, ir prašo siųsti 
minėtų vaistų. Neseniai vienas 
Brooklyno lietuvis vėl tos rūšies 
telegramą gavo. Tai tariamai jo 
brolio pasiųsta telegrama, bet, 
kas iš tikro ją siunčia, jau matyt 
iš to, kad ji pasiųsta JAV gyve
nančio brolio vardu ir adresuota 
Lietuvoje likusiam.

Lietuvos kolchozininkai iš naujo 
kolchozinami

New York, N. Y., rugp. 25 d. 
— Kremliaus Politbiuro parei
gūnas Pervuchin, netikėtai už
klupęs Latviją ir Estiją su VKP 
(b) įgaliotinių ruja, baigė “va
lymo darbą” Estijoje bei Latvi
joje ir jau persikėlė Lietuvon, 
sako šiandien gautos žinios.

Pervuchinas Smarkiai iškolio- 
jo Latvijos ir Estijos, partijų 
centrinius komitetas už neveik
lumą, ypatingai "jaunuomenės 
perauklėjimo srity’4.’ Komsomo- 
las provincijoje, tarp žemės ū- 
kio darbininkų, esąs “tolygus 
nuliui”, anot Pervtichino, ir “lek- 
toratų” veikla šlubuojanti.

Lietuvos “šaūgumo ministe- 
rįs” Piotr Kapralov su “minis
trais” Bertašiūnuvir “Liaudim” 
jau išleido pirjnuosius patvarky
mus MVD-MGB organams ir mi
licijai. Lietuvos ‘‘kolūkių minis- 
teris” skubiai iškviestas Mask-;

von. Derliaus ir inventorių skirs
tymą perėmė draugo Andriejevo 
vadovaujama komisija.

Pervuchinui atvykus Lietuvon, 
tuojau pasklido gandas apie Lie
tuvos ir Latvijos jaunuomenės 
“mobilizaciją” darbams į Rusi
jos gamybos centrus ir naujus 
Ukrainos bei Baltgudijos “gigan
tus”. ‘Gigantai” yra milžiniški 
20,000 ha. motorizuoti kolchozai. 
Lietuvoje taip pat jau naikinami 
smulkūs “kolūkiai”, šį rudenį 
naikinimo tempas bus pagreitin
tas.

Ozarski, vienas LKP (b) CK 
sekretorių, pravedė kolūkių ir 
dar nesukolektyvintų ūkių inven
torių reviziją. Jis nusiskundė, 
kad net minimalinės 1948—1949 
m. plano nustatytos galvijų au
ginimo kvotos toli gražu nebuvo 
pasiektos. Todėl nutarta paspar
tinti kolektyvizaciją ir kolūkiui

Svarbu taip pat susilaukti ir tinkamo valkams liaudies dainų rin
kinėlio su gaidomis, nes ne visiems tėvams bei auklėtojams seksis 
atgaminti iš atminties reikiamą šeimai ii- mokyklai dainų reper
tuarą.

Labai didelės reikšmės vaikui turi švenčių dienos. Kaip šei
moje švenčiamos bažnytinės bei tautines šventės, kokių papročių 
švenčiant laikomasi, kokia nuotaika supa visą šeimos židinį, — 
visa tai jaučia ir mažas vaikas. Jis toje nuotaikoje nujaučia aukš
tesnį, kilnesnį gyvenimo turinį, išeinantį iš medžiaginės aplinkos 
ribų. Jei šeimose bei mokyklose gerai suprantama tokių švenčių 
reikšmė ir rūpinamasi kad ir gana paprastomis priemonėmis jas 
Iškilmingiau atžymėti, vaikai nuoširdžiai džiaugiasi, būdami vei
kliais tokių švenčių dalyviais.

Vaikas turi anksti išmokti džiaugtis nuosavomis knygomis. 
Tokių knygų jis gali gauti jau dviejų metų amžiaus būdamas. 
Žinoma, knygos turinys ir išorine išvaizda turi būti pakankamai 
ryškaus tautinio charakterio. Knyga yra dvasinis žmogaus turtas, 
kuriuo džiaugtis ir naudotis turi vaikas pratintis jau gana anksti. 
Šeima, kurioje kokių ketvertų metų vaikui vartant Vytės Nemu
nėlio “Mažąją Abėcėlę”, deklamuojant jos eiliuotuosius tekstus 
ir klausinėjant tėvus dėl paskirų, jam nesuprantamų, žodžių — 
sąvokų, prieinama prie namų, tėvynes Lietuvos, joje šeiminin
kaujančių “negerų žmonių”, vyties, trispalvės vėliavos, lietuvio 
ir nelietuvio ir daugybės kitų sąvokų tautybei suprasti ir jos 
jausmui ugdyti, — toji šeima gali būti tikra,' kad jos-pastangos 
duos gerų vaisių. Tokia šeima pati sau kuria tautinio auklėjimo 
atmosferą ir susiranda tinkamų tam auklėjimui būdų. Tačiau 
ir čia pakartotinai reikia pabrėžti motinos vaidmuo šeimos tauti
nio auklėjimo pastangose. Ji, motina, žymiai labiau negu tėvas 
vra Apvaizdos įpareigota būti visų aukščiau minėtų vertybių 
kūrėja, saugotoja ir ateitin nešėja, nes ji yra tikroji lietuviškosios 
šeimos židinio vaidilutė!...

Kiekvienas tikras tautinis auklėjimas yra sveikas ir tvirtas 
pagrindas tarptautiniam auklėjimui. Sveika tautinė sąmonė ir 
tikras patriotizmas tik paspartina ir sustiprina tautų savitarpinį 
suartėjimą ir pažinimą. Juk ne veltui kadaise didysis Lietuvos 
patriotas Putvys — Putvinskis yra išsireiškęs: “Patriotizmas yra 
vienas pasauly, kaip yra viena meilė, nes kas myli bent ką, tas ir 
kito meilę supranta”. Yra jaunuomenės auklėjime visa eilė gali
mybių ugdyti žmogų tarptautiniam solidarumui ir suartėjimui, 
bet apie tas galimybes pakalbėsime kitoje vietoje.

Norėdami suglaustai išreikšti tautinio auklėjimo būdus, mė
ginsime juos išdėstyti žemiau pateikiamų dešimties dėsnių pavi
dale:

1. Atminkime, kad mūsų vaikai yra ne vien mūsų pačių, bet ir 
visos tautos kūno ir dvasios žiedai, jos gyvybės, sąmonės ir veiklos 
tęsėjai.

2. Supraskime ir įsisąmoninkime, kad visų sėkmingiausia 
auklėjimo priemonė yra geras pavyzdys. Tad stenkimės išlyginti 
savo žinių, įgūdžių ir įpročių spragas, kad mūsų kasdieninio gy
venimo praktika pati veiktų teigiamai mūsų vaikus ir auklėtinius.

3. Ugdykime pagarbą gimtajai kalbai, vai todami ją visur ir 
visada savitarpio pokalbiams ir tokioje viešumoje, kur lietuviš
kajam reikalui susiburia patys lietuviai ar jų žymi dauguma. 
Kalbėkime įmanomai taisykiingiau, neleisdami vaikams ir jauni
mui darkyti kalbos nereikalingomis svetimybėmis.

4. Patys įsidėmėkime ir kitus įtikinkime, kad pirmoji kūdikio 
kalba yra jo tėvų kalba; todėl ir vadiname lietuvių kalbą gimtąja 
kalba. Svetimos kalbos vaikas gali pradėti mokytis tik tada, kai 
jo gimtoji kalba jau pakankamai tvirtai pasisavinta, kai kalbos 
padargai (burnos tuštuma, liežuvis, dantys, lūpos, gomurys) pa
kankamai gerai tars lietuvių kalbos garsus. Vėliau, mokydamiesi 
svetimosios kalbos, vaikai neturi gimtosios kalbos tarties gadinti 
svetima tartimi. Vaikai yra pakankamai lankstūs ir gabūs pasi
savinti svetimą tartį, nežalodami savosios kalbos tarties; kitaip 
sakant, — vaikai gali ir turi mokėti dvi ar daugiau kalbų be jų 
žalojimo svetimos tarties įtaka.

5. Mūsų vaikų mokymui ir auklėjimui tinkamiausia yra lie
tuviškoji mokykla. Kur jos nėra, stenkimės bent tam tikrais 
kursais praplėsti ir patobulinti mūsų vaikų lietuvių kalbos mo
kėjimą.

6. Lietuviškoji knyga ir periodinis spaudinys yra tautinės 
dvasios šaltiniai. Sudarykime ir laikykime pagarbioje vietoje 
šeimos bibliotekėlę, kurioje pirmaujanti vieta priklausytų lietu
viškajai knygai. Pratinkime vaikus ir jaunimą juo dažniau tylaus 
poilsio valandomis pasiskaityti kad ir jau skaitytų lietuvių lite
ratūros kūrinių ištraukų. Tuo būdu visada bendrausime su lie
tuviškosios dvasios pasauliu, su tėvyne ir tauta.

7. Nesigailėkime savo laisvalaikio dalies skirti jaunimui, ga
limai dažniau išnaudokime visas, kad ir trumpas, bet patogias 
progas pokalbiams su vaikais ir jaunuoliais apie Lietuvą, jos pra
eitį ir dabartį, apie lietuvių tautos būdą, papročius, kalbą ir t. t.

8. Nevenkime puošti savo buto kad ir kukliausiais tėvynės 
atmenais. Jie primins ir mūsų vaikams paliktą tėvynę, bus nuo
lat regimas ryšys tarp mūsų šeimos ir tų, kurie paliko tėvynėje.

9. Visas tautines šventes juo tinkamiau švęskime, įtraukdami 
į pasirengimą ir vydymą vaikus, kad jis suprastų bei pajustų 
iškilmės reikšmę ir turinį, kad mokytųsi ir pratintųsi savarankiš
kai tęsti tėvų tradicijas. Kadangi tautinių tradicijų esama ir jų 
atvejąs.

10. Nei žodžiu, nei laikysena bei elgsena neleiskime pažeisti 
vaikų tautinės savigarbos jausmų, neduokime progų rastis men
kavertiškumo jausmui. Geras lietuvių tautos istorijos pažinimas 
stiprins tautinę savigarbą ir patriotizmą tiek mumyse, tiek mūsų 
vaikuose. Tačiau mūsų patriotizmas turi būti tolerantiškas (pakan
trus) kitų tautų reikalui ir jausmui. Patriotizmas yra kartu ir 
kovotojiška dvasia. Esame juk bendruomenė iki mūsų tautai su
švis laisvas rytojus. Todėl žodžiu ir darbu mokykime jaunimą 
tos kovos .dvasios ir metodų, nes jis turės paveldėti mūsų vietas 
tautinės bendruomenės gretose.

grupavimą į “gigantus”.
Naujovė yra ta, kad nuo š. m. 

rudens kolūkių gyventojai bus 
viešai, ne tiktai MGB-MVD kny
gose, rūšiuojami “palankių” ir 
“nepalankių” kategorijomis.

“Nepalankūs” gali būti iškelia
mi į kitus “rajonus” arba į ki
tas “respublikas”.

Numatomi stambūs pakeitimai 
partijos CK sąstate.
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Pasaulio Liet. Bendruomenės reikalai.
VLIKo ir V. T. Pirmininką 

Eltos bendradarbis prakalbino 
klausimu:

— Kaip Tamsta vertini Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės su- 
siorganizavimą?

— Į šj klausimą ne kartą teko 
atsakinėti. Paskutiniu kartu tą 
klausimą aiškinau ir viso pasau
lio lietuviam per Vatikano radi
ją. Tais žodžiais ir tamstai at
sakysiu. “Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė turi virsti ta didžiąja 
lietuvių galybe, kuri padės išlai
kyti tremtiniuose ir išeiviuose 
lietuvybę ir padės greičiau ir 
lengviau mums laisvę laimėti. 
Vienas frontas ir viena vadovy
bė — kaip visur daroma sunkiu 
karų metu. Nedelsdami ir ne
trukdydami to fronto organiza
vimą turime greičiau baigti. To 
laukia tėvynė, to laukia ir mūsų 
tautos svarbiausi interesai. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
suorganizavimas tai mūsų svar
biausias dienos uždavinys. “Kad 
nebūčiau blogai suprastas, turiu 
pridurti, kad mūsų visų pagrin
dinis uždavinys yra tiesioginis 
Lietuvos laisvinimas. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė yra tik 
viena pagrindinių priemonių Lie
tuvai laisvinti šiomis aplinkybė
mis.

— Jei PLB laikote priemone 
Lietuvai laisvinti, tad reikštų, 
kad ji yra politinė organizacija?

— Anaiptol. PLB turi du tiks
lu — pagrindinį ir atsitiktinį. 
Pagrindinis — lietuvybės išlai
kymas išeiviuose, o atsitiktinis 
— Lietuvos laisvinimas. Atsitik
tinis dėl to, kad ir Lietuvos oku
pacija yra atsitiktinis reiškinys, 
o išeivija, emigracija bus kaip ir 
buvęs nuolatinis, chroniškas reiš
kinys. Antra, Lietuvai laisvinti 
ne tik politika ar diplomatija yra 
priemonės. Lietuvai laisvint 
priemonių yra daug ir įvairių — 
pradedant šluota ir baigiant kar
du. Tautinė kultūra, aukšta mo
ralė, knyga ir lyra pagaliau gin
klas ir politika su diplomatija 

“Moteris, kuri netingi, paėmus; 
šluotą, apsišvarinant namuose ii 
apie namus, netiesioginiai tai[ 
pat prisideda prie Lietuvos lais 
vinimo, nes iš mūsų gyvename 
buto ir mūsų elgsenos, iš mūši, 
drabužių, kurie gali būti ir var 
gani, bet švarūs ir sutvarkyti 
pasaulis sprendžia, ar mes esame 
kultūringa tauta ir ar mes pri 
augę nepriklausomybės. Atsitik
tinis tikslas neduoda organizaci 
jai veido. Antra, Lietuvos laisvi 
nimo politikai vesti yra kiti or 
ganai — Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, mūsų di
plomatinės atstovybės, Ameriko 
je — Amerikos Lietuvių Taryba 
Argentinoje — Lietuvai Išlais
vinti Centras ir kit. Tos organi
zacijos turi atlikti visą politinį 
Lietuvos laisvinimo darbą. PLE 
yra tik pagelbinis veiksnys tarr 
darbui atlikti. Jos priemonės ne
bus politinės gryna prasme, bet 
tautiškai kultūrinės, socialinės, 
finansinės. Svarbiausia, visa turi 
būti vedama perdėm tautine 
kryptimi. Finansinė parama po 
litiniams darbams ir lietuvybei 
išlaikymo priemonėms palaikyti 
mokykloms išlaikyti, knygom: 
leisti, globos reikalams ir tt. 
viena iš svarbiausiųjų PLB už 
davinių. Kiek PLB bus pajėg: 
pinigiškai, tiek ji ir savo buvimą 
pateisins. Nuo jos finansinio pa
jėgumo priklausys ir jos tiksli; 
siekimo sėkmingumas.

PLB organizacija yra ne tik 
ne politinė, bet juo labiau ne par 
tinę ir net ne pasaulėžiūrinė. Ji 
yra tik lietuviška ir lietuviška te 
prasme, kad paliekama visa tei
giamoji lietuviškoji gyvenime 
tėkmė su jos organizacijomis, jos 
religijomis, politiniais susiskirs
tymais ir tt. PLB visa tai ne 
naikina, bet atvirkščiai — pare
mia, kas remtina, steigia ir ku
ria, ko pati visuomenė neįstengia 
įsisteigti, bet kas reikalinga jos 
tikslams pasiekti (plačiau apie 
tai žiūrėti L JT instrukcija nr.3).

— Ar PLB laukiama piniginė 
parama nenuvylė jos kūrėjų?

— Sunku dar pasakyti. Gali-

Pasikalbėjimas su VLIKo pirmininku M. Krupavičium

ma tik spėti, kadangi dar nėra • ir kas daugiau pinigo susikraus, 
nė viename krašte Lietuvių Ben
druomenės, kuri savo organiza
cija būtų pasistūmė jusi ligi “L. 
PLB Santvarkos Nuostatų” 65 
str. numatytų įmokų. Aš žinau, 
kad mūsų tarpe net šiose sąly
gose yra žmonių, kuriems Lietu
vos vadavimo reikalui ar lietu
vybei išlaikyti sunku skatikas 
paaukoti, o prakortuoti, prager
ti ir šimtai yra niekis. Aš žinau 
taip pat, kad ne vienam savo vie
tos reikaliukai ar asmens pato- 
gumėliai yra svarbiau, negu ben
dras lietuviškasis reikalas, net 
Lietuvos vadavimas. Tačiau vi
sai tai, aš dar ligi šiol tikiu, yra 
negausios išimtys. Lietuvis mo
ka mylėt savo tėvynę, lietuvis 
moka jos laisvei aukotis ir auko
ti net nutraukęs kąsnį nuo savo 
burnos. Jis atliks ir savo pinigi
nę pareigą jos .atžvilgiu. Juk ir 
ta pareiga yra tik šešėlis, paly
ginti su auka, dedama ant tėvy
nės aukuro partizano ir pasiliku- 
sio tėvynėje lietuvio. Mes, turė
dami daugiau laisvės, negu už 
geležinės uždangos mūsų broliai, 
ir daugiau už juos turim padary
ti savo tėvų žemelei. Tai pareiga, 
ne malonė. Nuo mūsų pasiauko
jimo priklausys ir teisė naudotis 
laisvos - tėvynės gerybėmis. Nu
sipelnytą teisę mums teks sugrį
žus įrodyti. Ne tas, kas patogiau 
tremties laiką praleis užsieniuose

kad greičiau ją išnaikintų iš pa
grindų ir kai senųjų mūsų išei
vių tarpe ji labai susilpnėjusi, o 
kai kur net merdėjanti, yra dar
bas toks didelis, toks sunkus ir 
toks atsakingas, kad nei viena 
įstaiga nei vienas žmogus to dar
bo neatliks, kad ir maksimali- 
nio darbštumi ir pasišventimo 
bei rūpestingumo parodytų ir 
nors genialūs žmonės būtų pa
sodinti prie to darbo. Čia reika
linga visų išmėtytų po visą pa
saulį lietuviškų jėgų mobilizacija. 
Tą mobilizaciją VLIKas ir pas
kelbė 1949 metais birželio m. 14 
d. Tai. Pasaulio Lietuvių Ben
druomene — PLB. Jei išblašky
toji lietuvių bendruomenė ati
duos į PLB organus geriausius 
savo žmones,- jei negailės lėšų 
jos darbams vesti, o kiekvienas 
lietuvis ir savo jėgų, PLB savo 
milžinišką darbą atliks gerai.

nusipelnys garbingo savo tėvy
nės sūnaus vardą, bet tas, kas 
tremtyje daugiau gera padarys 
lietuvybei ir Lietuvai ir kas jiems 
daugiau paaukos ir pasiaukos.

Šiuo metu Finansų Tarnybos 
valdytojas siuntinėja finansų rei
kalu visoms kraštų bendruome
nėms raštus, pasirašytus jo ir 
VLIKo pirmininko. Aš šia proga 
prašau labai visus, kam tie raš
tai adresuojami, jų turinį priim
ti giliai į širdį ir padėti visas 
pastangas Finansų Tarnybos su
darytam Lietuvos laisvinamųjų 
organų finansavimo planui rea
lizuoti. Dabartinė tų organų fi
nansinė padėtis yra nepakenčia
ma ir dėl to jų veikla yra žymiai 
siauresnė, negu turėtų būti. Juk 
Tarnybose dirba tik po vieną 
žmogų. Nėr už ką pasisamdyti1 Bet jei visuomenė, išrinkusi va- 
reikiamų pagelbininkų. Galima j dovaujamus organus, manys, jog 
lengvai suprasti, kiek tas žmogus ' jau visa yra padąriusi ir ligi kitų 

rinkimų savo pirštų prie darbo 
nekiš, PLB bus tik iškaba be tu
rinio, arba su labai ubagišku tu
riniu. Tad į darbą, kaip Dievas 
įsakė, su visa siela, su visu užsi
degimu ir lietuvišku ryžtu. Mūsų 
gyvenimo laivą priešas skandina 
visomis priemonėmis. Mums ten
ka apsispręsti ar šioj žūtbūtinėj 
kovoj skandinamam ir prakiur
dintam laive mes rūpinsimės tik 
savo krepšeliais su vargana man-

gali aprėpti net 24 valandas 
dirbdamas per parą. Reik ver
kiant duot galimybės dirbamas 
laisvinamasis darbas praplėsti. 
To reikalaute reikalauja tėvynės 
ir tautos dabartinė tragiškoji 
padėtis.

— Kas daroma lietuvybei iš
laikyti išeiviuose?

— Lietuvybės išlaikymas iš
eiviuose, ypač šiuo metu, kai Lie
tuvoj bolševikas iš kailio neriasi,1 tele ir vietos palyginamai su lai-

KATALIKIŠKOSIOS AKCIJOS ŠAUKLYS
Amerikos Lietuvių Visuotinis 

Kongresas rudenį buvo politinis 
ir visų srovių. Jo svarbiausias 
tikslas buvo Lietuvos nepriklau
somybės byla ir tautos gelbėji
mas. Kultūrinė, švietimo ir lab- 
iaros veikla palikta parapijoms 
ar atskiroms organizacijoms, ši 
veikla yra platesnė, ji reikalau
ja daugiau darbo ir pinigo. Ypa
tingai religinė dirva yra plati 
ir komplikuota.

Visas lietuviškas veikimas A- 
nerikoje daugiau koncentruo- 
as prie parapijų. Parapijos yra 
nūsų tautiniai bei religiniai nar
veliai, iš kurių sumegstas lietu- 
/iškas amerikoniškas kūnas. Pa- 
■apija ir visame socialiame gy- 
zenime yra svarbus veiksnys, ne
pakankamai ligi šiol suprastas 
r įvertintas.

Parapijos vaidmuo. .
Katalikų Federacija ir katali

kiškos organizacijos, kurių kon
gresas dabar šaukiamas, yra Ka- 
alikiškosios Akcijos organai. 
Kan. Fel. Kapočius šiaip aptaria 
Kat. Akciją: “Katalikiškosios 
Ykcijos pagridinis uždavinys yra 
zisa atnaujinti Kristuje... Kat. 
Akcija iš esmės yra christocen- 
trinė, t. y. visa sutelkta aplinkui 
Kristų. O kur mes rasime kitą, 
abiau christocentrinę bendruo- 
nenę, negu parapiją? žmogaus 
r gyvenimo atnaujinimas, krikš
čioniškosios dvasios pražydimas 
visų pirma turi būti įvykdytas 
parapijos bendruomenėje, kad iš 
čia galėtų sklisti ir į kitas pla- 
esnes gyvenimo sritis. Parapija 

iuk arčiausiai siejasi su Kristu- 
ni, kaip su Galva mistinio Jo 
Kūno, kuriame ji pati yra ma
čiausias, bet užtat pagrindinis 
larvelis. Parapijos bendruomenė 
geriau, negu kuri kita, patenki
na Kat. Akcijos reikalavimą keis
ti pasaulį Kristuje ir per Kris- 
;ų...”

“Galop jeigu Kat. Akcijos už
davinys yra nešti Kristaus dva
sią į visus luomus, į visas sritis, 
i visas institucijas, tai niekur ši
tas atnaujinimo visuotinumas ge
riau neapsireiškia, kaip parapi
joje. Parapijos bendruomenė a- 
oima visus gyvenimo pradus, vi
sus žmones, visus luomus bei pro
fesijas su socialinėmis ir psicho
loginėmis jų skirtybėmis. Įtrau
kus parapijiečius į Kat. Akcijos 
darbus, apaštalavimas savaime 
darosi visuotinis ir su visu šiuo 
margu gyvenimu tiesioginiu bū
du susietas. Todėl ir apimties at
žvilgiu parapija geriausiai paten-

(Katalikų Kongreso proga.)

kiną Kat Akcijos uždavinius...” 
(Žiūr. Tautinio Delegato pasto
racinis laiškas Katalikiškosios 
Akcijos atgaivinimo reikalu. 
Rugs. 29 d., 1946 m. Vokietijoje.)

Apaštalavimas ir Kat. Federa-
■ ; rr ? .cija»

Šių metų katalikų suvažiavi
mo uždavinys bus už parapijinės 
dvasios ir parapijinės bendruo
menės atgaivinimą bei sustipri
nimą. Be parapijos Kat. Akcija 
yra neįmanoma, arba, daugiau
sia, techninė, šalta ir dirbtinė. 
Tik parapija gali būti dvasinio 
atgimimo ir atsinaujinimo vers
mė.

Kat. Akcija yra pasaulininkų 
apaštalavirrias vadovaujant baž
nytinei hierarchijai. Kur rasime 
suprantamesnį ir savaimingesnį 
vadovavimą negu parapijoje ? 
Jauki sutartinė tarp pasaulinin
kų ir dvasininkų yra pagrindinė 
sąlyga Kat. Akcijos sėkmingu
mui. Vienų be kitų nebūtų tikros 
Kat. Akcijos. Nebūtų pilnos ir 
vaisingos Kat. Akcijos be para
pijų tarpusavio bendravimo. 
Priešas nepuola atskiros parapi
jos, bet visas kartu. Defensyva 
taipgi turi būti bendra. Tas ben
dras Kat. Akcijos įgyvendinimas 
vyksta per.Katalikų Federaciją. 
Kąt. Federacija yra Amerikos 
vyskupų žinioje, N. C. W. C. na
rė.

Katalikų Federacija praeityje 
atstovavo ir dabar atstovauja 
mus bendroje veikloje su kito
mis srovėmis ar tautybėmis. 
Kaip laikai ar reikalavimai pa
geidavo, ji nukrypdavo kiek į 
kurią nors politinę ar kultūrinę 
kryptį. Tai buvo tik išorinis nu
krypimas. Bet viduje ji niekad 
nenutolo nuo savo Kat. Akcijos 
uždavinių ar. principų.

Suvažiavimo darbai.'
Katalikų Federacija ateityje 

pasiryžusi glaudesniam parapijų 
bendradarbiavimui jungti pasau- 
lininkus ir jų organizacijas sus
tiprinimui mūsų krikščioniško 
gyvenimo ir veikimo organų, 
kaip mokyklų, labdarybės įstai
gų, spaudos, vienuolynų, ir ar
tinti su parapijomis, kaip veiki
mo bazėmis.

Randame lietuviškų bendruo
menių be bažnyčių bei parapijų. 
Ir jas reikia sujungti su didžiule 
lietuviška Amerikos šeima. Vis 
tiek, kiek mes būsime susirišę

su bespalvėmis organizacijomis 
ar kaip toli nužengę į grynai tau- 
nę veiklą, mes bazuosime viską 
parapija. Nuo pat savo veiklos 
pradžios Federacija penutolo nuo 
parapijos. Jai būdavo prikišama, 
su pašaipa, parochializmas, pa
rapijinė politika ir k. Bet šiuo 
kongresu Kat. Federacija dar 
kartą mes šūkį — “atgal prie 
parapijos”, kurį‘paskelbė Dijono 
vyskupas Landrieux. Tos para
pijinės politikos ne tik nesibai
dome, bet matome, kad tik per 
ją mūsų išmėtyta lietuviška a- 
teivija gali būti stipriausiai su
jungta kaip geležine grandimi
— parapijomis, ir taip išliks iš
tikima lietuviškoms 'tradicijoms, 
papročiams ir tikėjimui.

Šių metų Liet. Katalikų Kon
gresas ypatingu būdu pareikš 
laisvam pasauliui Lietuvių Tau
tos norą gyventi laisvą ir tikybi
ni gyvenimą. Pasaulis težino, kad 
mes esame katalikiška tauta, 
komunizmas mums svetimas ir 
nepriimtinas.

Dabar Šventieji Metai. Kon
gresas bus tikybinė demonstra
cija pareikšti Lietuvių Tautos 
prisirišimą Motinai Bažnyčiai ir 
paklusnumą šv. Tėvui Pop. Pi
jui XII.

Mūsų bendros maldos po visą 
Ameriką kiekvienoje lietuvių 
bažnyčioje, kiekvieno kataliko 
namuose, bendros maldos su lie
tuviais po visą pasaulį, kur jie 
bebūtų, Sibire, Lietuvoje ar lais
vose šalyse, su mūsų maldomis 
Katedroje spalio 1 d., padarys 
mūsų Kongresą tautine švente.

Kviečiame visus į Kongresą.
Katalikų Federacija todėl 

kviečia visas parapijas, organi
zacijas bei įstaigas tuoj rugsėjo 
mėnesio pradžioje susirinkimuo
se išrinkti ar paskirti delegatus- 
atstovus, taipgi pasiūlyti nuta
rimus bei sumanymus šiam suva
žiavimui. Kongresas įvyks rugs. 
30 d. ir spalio 1 d., William Penn 
viešbutyje, Pittsburgh, Pa. Su
važiavimo darbo tvarka bus pas
kelbta spaudoje.

Ypatingai prašomi važiuoti 
Kongrešan naujieji amerikiečiai
— buvę tremtiniai, pasaulinin- 
kai ir dvasininkai. Mes laukiame 
įnašų į mūsų gyvenimą. Mes no
rime jų praktika naudotis. Mums 
trūksta visuomeninio darbo dar
bininkų. Visi gyvename, ir gy
vensime gal ilgai, bendrą gyve
nimą. Dirbkime sutartinai Die
vui ir Tėvynei.

Prel. JONAS BALKONAS
Kat Federacijos Centro 

Dvasios Vadas

vu — tėvyne skurdžiais reika
liukais, ar metę tuos krepšelius 
visi vyrs į vyrą stosim gelbėti 
laivą. Gelbėdami tik krepšelius, 

! kartu su laivu nugarmėsime į 
i bedugnę. Gelbėdami laivą, už
miršdami krepšelius, išgelbėsime 
laivą ir kartu krepšeliai bus iš
gelbėti. Delsti nėra ko. Jau geras 
laikas PLB darbas pradėti visu 
spartumu.

Lietuvybės išlaikymo vyriau
sias rūpintojas ir tvarkytojas bus 
PLB. Tą darbą derins ir skatins 
PLB Vyriausioji Valdyba. Ti
krieji gi lietuvybės stiprintojai, 
gaivintojai ir'gynėjai bus kraštų 
PLB organai prieky su krašto 
valdyba. Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos pareiga privesti PLB 
ligi Pasaulio Lietuvių Seimo. Ji 
savo visas pareigas toj srity ir 
nudirbtus darbus perduos Seimo 
išrinktajai vyriausiajai valdybai. 
Tolimesnieji tarnybos santykiai 
su vyr. valdyba bus nustatyti 
pradėjus vyr. valdybai savo dar
bą. Bet Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba jau dabar rengia kai 
ką, kas reikalinga bus plačiu 
mastu pritaikyti visame pasauly 
gyvenantiems lietuviams jų lie
tuvybei išlaikyti. Paminėsiu 
Schwabisch Gmiunde sušauktą 
specialistų konferenciją, kuri tu
rėjo nustatyti lietuvybei išlaiky
ti priemones, būdus ir kelius. 
Konferencijos priimtąją progra
mą tam darbui Elta išsiuntinėjo 
spaudai ir įvairiems kultūros ir 
politikos darbuotojams, prašyda
ma jų prisiųsti LI Tarnybai savo 
pastabas ir papildymus prie tos 
programos. Jų pastabos bus ver
tingos, nes jie galės ją įvertinti 
ir pritaikyti prie savo kraštų gy
venimo praktikos. Įvairūs kraš
tai turi daug tų klausimų žino
vų, kuriems lietuvybės išlaiky
mas rūpi ir kurie šiuo klausimu 
yra ten ar kitur pasisakę. Pri- 
jninsiu čia prof. K. Pakštą, prof. 
Igną Malinauską, prof. V. Vilia
mą, Rapolą Skipitį ir daugelį ki
tų, kurie gražiais straipsniais 
spaudoj tuo reikalu jau yra pa
sisakę. Tačiau, deja, į mūsų pra
šymą pasisakyti išsiuntinėtos 
programos reikalu kol kas neat
siliepė nė vienas. LI Tarnyba jų 
balso labai laukia. Norėtume iš
baigtą lietuvybei programą per
duoti Pasaulio Lietuvių Seimui. 
Pasitenkinsiu paminėjęs šias 
stambmenas. Smulkmenų nelie- 
siu.

— Kaip vyksta PLB organi
zavimo darbas?

—; Patenkinamai. Galėtų vykti 
sparčiau. Galėtų būti didesnio 
užsimojimo ir platesnės iniciaty
vos. Būtų pagrindo laukti dides
nio susitarimo visokių pažiūrų 
lietuvių bent šiame darbe. Parti
niai ir pasaulėžiūriniai nesutari
mai ne vienoj vietoj ir trukdo 
ir lėtina kalbamąjį darbą. Bet 
nepaisant visa to, darbas eina. 
PLB organizacija jau yra atsis
tojusi ant savo stipresnių ar silp
nesnių kojų beveik visuose kraš
tuose, kur mūsų žiniomis lietu
vių gyvenama.. Neapleido Tar
nyba nė vieno krašto, net kur 
lietuvių esama tik dešimtis — 
kita. Nieks neturi teisės nė vie
no lietuvio neprileisti prie Lietu
vos laisvinimo ir lietuvybės iš
laikymo darbo. Tai šventa kiek
vieno lietuvio pareiga. Tai di
džiausias kiekvieno lietuvio šio 
meto uždavinys. Nuo to, kaip jis 
tą uždavinį atliks, priklausys jo 
teisė įžengti į laisvąją šventuoju 
jos laisvintojų krauju gausiai ap
laistytą Lietuvos žemelę. Tarny
bos pareiga sudaryti kiekvienam 
lietuviui galimybę tai savo pa
reigai atlikti, štai, kodėl ir teh, 
kur yra nedidelis lietuvių būre
lis, steigiama PLB. Žemiau yra 
išvardinti kraštai, su kuriais už 
mėgstąs ryšys. Jei jų tarpe ne
būtų tokio krašto, kur esama lie
tuvių, prašoma visų mane pain
formuoti ir pranešti adresą tokio 
lietuvio, su kuriuo galėčiau tartis 
PLB steigimo tame krašte rei
kalu.

Praktiškai taip atrodo PLB 
organizavimo padėtis. Nė vienu 
žodžiu tuo reikalu nepasikeista 
tik su Škotijos lietuvių vadais. 
Tai gal įvyko tik per nesusipra
timą. Manyta, kad D. Britanijos 
lietuvių organizacija apima ir 
Škotijos lietuvius. Sužinojus, kad 
Škotija eina savarankišku keliu,

<$>-

“Nebūkit bailiai, susirūpinę ..
Vienam komunistų leidžia

mame laikraštyje buvo įdė
tas paveikslas, kur Kristus, 
savo apsiaustu pridengdamas 
turtuolius, savo ranką tiesia 
išvargusiems ir išbadėju- 
siems darbininkams, sakyda
mas: “Palaiminti kenčiantie- 
ji... Nesistenkite jūsų vai
kams suteikti geresnį gyveni
mą, nes jūsų užmokestis yra 
danguje... Ieškokite visų pir
ma Dievo karalystės ir jos 
teisybės, o visa bus jums pri
dėta...”

Komunistai, kurie savo 
kalbomis iš juodo daro bal
tą, kurie įvairiomis melagys
tėmis bando į savo tinklus 
įvilioti naujų aukų, net ir Iš
ganytojo žodžius bando sa
vaip iškraipyti ir taip savo 
propagandai panaudoti.

Jei komunistai bent kiek 
įsigilintų į Kristaus mokslą, 
tai jiems nereiktų Jo žodžių 
klastoti, nes suprastų, kad 
žmoniją į laimę veda ne bol
ševikinė propaganda ir jų 
“svieto lyginimas”, bet Kris
taus žodžių įgyvendinimas.

Išganytojo: p a s a k y mas 
“Ieškokite visų pirma Dievo 
karalystės ir jos teisybės...” 
nurodo svarbiausi žmonijos 
tikslą — įgyvendinti Dievo 
karalystę, kuri yra ne kas 
kita, kaip Jo paties įsteigta 
tikinčiųjų bendruomenė — 
Bažnyčia, kurioje turi vieš
patauti meilės dvasia. Toje 
Dievo įsteigtoje bendruome
nėje žmogus meilę savęs at
žvilgiu susiaurina, o Dievo ir 
artimo atžvilgiu ją plečia 
be ribų. Tokiu būdu pirmieji 
krikščionys teisingai buvo 
vadinami “meilės draugijos 
nariais”.

Be to, tuo pasakymu Iš
ganytojas nustato vertybių 
mastą ir moko, kad tik'tai 
yra gera, kas padeda Dievo

karalystę plėsti žemėje, o 
kas tam kliudo — yra bloga.

O kadangi prisirišimas prie 
šios žemės turtų, garbės ir 
malonumų trukdo Dievo ka
ralystės įgyvendinimą, todėl 
Išganytojas mus griežtai įs
pėja, kad mes negalime Die
vui ir pasauliui tarnauti — 
negalime būti Viešpaties ir 
mamonos garbintojai.

Be to, iš tų Viešpaties žo
džių, skaitomų šio sekmadie
nio evangelijoje, išryškėja 
būtinas reikalas pasitikėti 
Dievo Apvaizda, kuri visais 
mumis rūpinasi. Žinoma, 
žmonijos pažangos negalime 
grįsti nieko neveikimu ir vien 
tik pasitikėjimu Apvaizda, 
nes paties Dievo pasaulio 
pradžioje žmogui yra duo
tas įsakymas: “Savo veido 
prakaite užsidirbsi duoną”. 
Tačiau čia mes negalime būti 
“bailiai, susirūpinę savo gy
vybe...”, nes “jei Dievas ap
velka laukinę žolę, kuri šian
dien yra, o rytoj metama į 
krosnį, tai juo labiau Jis rū
pinasi žmogumi”.

Vadinasi, visomis išgalėmis 
turime rūpintis savo pragy
venimu ir jo pagerinimu, ta
čiau turime visada prisiminti 
Dievo palaimą ir Jo Apvaiz
dą. Pačias gi žemiškąsias 
gerybes, kaip ir patį gyveni
mą žemėje, turime ne sau 
tikslu laikyti, bet visa tai pa
naudoti tik kaip priemonę 
Dievo karalystės įgyvendini
mui.

Tol, kol žmonės su baime 
tik savimi tesirūpina ir vien 
tik savo jėgomis tepasitiki, 
o pamiršta svarbiausi uždą-, 
vinį ir nebemato vargstančio 
artimo, tol Dievas neprideda 
“viso kito”, kaip yra pažadė
jęs, užtat žemėje nėra nei 
tvarkos, nei taikos.

Kun. V. Pikturna

gerokai pavėluotai buvo kreip
tasi į ją, bet atsakymo dar nesu
silaukta. Europoj jau įsijungė į 
PLB Šių kraštų lietuviai' — Šve
dijos, Danijos, Anglijos, Austri
jos, Prancūzijos, Belgijos, Vokie
tijos, Italijos ir Šveicarijos. Iš 
kitų žemynų yra įsijungę į PLB 
Australijos lietuviai, Amerikos 
žemyne yra įsijungę šie kraštai: 
Šiaurės Amerikoje — Kanada, 
Pietų Amerikoje — Čili, Vene- 
cuela, Kolumbija, Urugvajus. Ga
lima tai pat pasakyti ir apie Bra
ziliją ir Argentiną. Brazilijoje 
LOKo sudarymas sutartas. Dėl 
tolimesnių jo žygių, žinių netu
riu. Su Argentina dar susiraši
nėjamą dėl kai kurių smulkme
nų, bet mielai sutikta įsijungti 
į PLB.

Sunkiausia vyksta PLB orga
nizavimas tuose kraštuose, kur 
yra senos išeivių bendruomenės. 
Prie tų priklauso ir JAV lietu
viai. Ten pradžia buvo labai sun
ki. Bet jau iš sustingimo taško 
klausimas išjudintas. Ten reikia 
skirti dvi bendruomenes — se
nąją ir naująją. Kietą poziciją 
PLB atžvilgiu užėmė senosios iš
eivijos vadai. Eiliniai tautiečiai 
į sukurtas PLB apylinkes, pakal
binami, stoja. Naujoji lietuvių 
bendruomenė — buvę DP — pri
taria PLB reikalui ir aiškiai pa
linkę į jos organizavimą, bet ne
norėdami pykintis su senosios 
bendruomenės vadais delsė, aiš
kinosi, pagaliau nustojusi kan
trybės ir vilties susilaukti iš a- 
nos pusės teigiamo apsisprendi
mo pradėjo organizuotis į PLB 
apylinkes spontaniškai ir kitokia 
tvarka negu kitur, būtent — ne 
iš viršaus, bet iš apačios. Pirmie
ji sukūrė PLB apylinkę Ročes- 
terio lietuviai. Jiems šiame 
krašte priklauso pirmenybės vai
nikas. Jais pasekė Amsterdamas, 
Česteris, Hudsonas ir kiti. Niu
jorkas išsirinko komisiją, tam 
reikalui vykdyti. Filadelfija yra 
nutarusi paversti savo buv. DP 
draugiją į PLB apylinkę. Čika- 
buv. DP draugija yra nutarusi 
įsijungti į PLB, persiformuoda
ma į Uinoiso Valstybės buv DP 
PLB organizaciją. Pagaliau AL- 
Tas sudarė iš 16 žmonių studijų 
komisiją — 8 žmonės iš senųjų 
išeivių ir 8 iš buv. DP. Iš vienos 
ir iš kitos pusės kiekviena srovė 
skiria po du žmones. Ta komisi

ja tirs, kaip galima būtų priim
tinu visiems būdu sudaryti PLB 
organizaciją JAV. Šis pastarasis 
faktas yra ypatingai reikšmin
gas. Tylos ir gal ignoravimo le
dai pralaužti. PLB reikalai pa
krypo JAV į gerąją pusę. Reik 
manyt, kad netrukus kliūtis su
daryti vyriausiąjį laikinąjį PLB 
organizacinį komitetą atkris ir 
galima bus pradėti rengtis prie 
Pasaulio Lietuvių Seimo šauki
mo. Suprantama, kad tai bus 
galima tik tada, kai visuose kraš
tuose bus surašyti krašto statu
tai ir išrinktos krašto tarybos. 
Tarnyba to labai laukia. Jei stu
dijų komisija, ko aš neprileidžiu, 
ar perilgai užtęstų savo darbą, 
ar prieitų išvadų, kad jai PLB 
nepriimtina, kai susiorganizuos 
daugiau PLB apylinkių, teks or
ganizuot krašto laik. organizaci
nis komitetas — LOK ir po to 
pradėti triūsti apie kalbėtąjį Sei
mą. p

Turiu pabrėžti, kad JAV lie
tuviai mums labai svarbus veik
snys, kad jie vaidino ir tebevai
dina Lietuvos laisvinimo darbe 
labai svarbų vaidmenį, kad be 
jų dalyvavimo PLB nebus tokia, 
kokia ji turėtų būti. Bet geriau 
turėt mažesnę PLB, negu jokios 
neturėt. Tačiau tikėkimės, kad 
komisija panorės mus suprasti 
ir surasti būdų sutikti su viso 
pasaulio lietuvių noru ir stoti į 
bendrąjį frontą Lietuvos laisvei 
ginti ir lietuvybei išlaikyti. Ki
tokios išeities aš nepriletidžiu, 
nes neabejoju senųjų mūsų išei
vių patriotizmu ir jų gera valia.

— Ar jau yra bendruomenių 
baigusių savo organizavimo dar
bą?

— Yra. Švedijos lietuvių ben
druomenė pirmoji išsirinko pa
gal nuostatus krašto tarybą. An
troji iš eilės savo krašto tarybą 
išsirinko Vokietijos lietuvių ben
druomenė. Vokietijos lietuvių 
bendruomenės laikinasis organi
zacinis komitetas savo naujai iš
rinktąją pirmąją krašto tarybą 
sušaukė pirmo posėdžio liepos 
m. 22 d. Švedijos gi LOKas savo 
tarybą pirmo posėdžio sušaukė 
rugp. m. 6 d. Kanados liet, ben
druomenė pirmoji pradėjo rū
pintis bendruomenės organizavi-
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mu pagal Laik. PLB santvarkos 
nuostatus ir prie tikslo eina sis- 
tematingai ir tvirtu, bet labai 
lėtu žingsniu, dėl to savo pirme
nybę užleido kitiems. Kanada 
turi jau ir krašto statutą susira
šiusi. Tuo būdu pirmoji pradėjo 
organizuotis pagal nuostatus Ka
nados lietuvių bendruomenė. 
Švedijos liet, bendr. pirmoji išsi
rinko krašto 
patiekė savo 
LI Tarnybai, 
bendruomenė
organizacinį laikotarpį ir laiki
nąjį organizacinį komitetą pa
keitė išrinktąja krašto taryba. 
Ketvirtąją vietą užims, manau, 
Šveicarija.

tarybą ir pirmoji 
statutą patvirtinti 
Vokietijos gi liet.
pirmoji užbaigė

atgaivinimu 
senajai tė-

amerikiečių

— Kodėl Amerikos senieji iš
eiviai nenori prisiimti PLB, ir ar 
tiki Tamsta, Valdytojau, seno
sios mūsų išeivijos 
ir grąžinimu mūsų 
vynei?

— Visos senųjų
grupės pasisakė prieš PLB. Jų 
priešinimasis paremtas grynu 
nesusipratimu, neįsigilinimu į 
PLB tikslus ir pobūdį. Aš ma
nau, kad tas nesusipratimas1 
baigsis susipratimu, ir viso pa
saulio lietuviai stos vieningai ir 
stipriai į PLB išrikiuotas gretas.. 
Jei ALTo sukurtoji komisija ob
jektyviai studijuos, prie to turi 
privesti.

Neilgai buvau Amerikoje pas 
mielus lietuvius. Bet ją — t. y. 
lietuviškąją Ameriką ir ameri
koniškus lietuvius bei jų gyveni
mą pažinau gerai. Tai man davė 
progos patikrinti ne tik spauda, 
bet ir gausūs buvusių DP man 
rašomi laiškai. Trumpai suglaus
ta mano pažiūra taip skamba: 
Amerikos lietuvybė stovi ant la
bai netvirto kelio. Pavojai jai 
išnykti yra labai realūs. Ne visa 
galima lietuvybei grąžint, kas jai 
priklauso, bet daug dar galima 
atgauti tėvynei ir tautai. Ir tai 
mes turim gauti. To reikalauja 
ir Dievas ir tėvynė. Atsakysim 
prieš Juos, nepadarę reikiamų 
žygių. Atsakymas bus sunkus. 
Tai antrasis genocidas. Labai 
svarbus vaidmuo suvaidint pri
klauso naujiems išeiviams — 
buv. DP. Bet nuo tos pareigos 
nėra laisvi ir senųjų išeivių va
dai. Jie taip pat turi stoti į žūt
būtinę kovą su nutautėjimu. Jie 
žino, kokie pavojai graso. Ramiai 
rankas sudėjus žiūrėt į tą nykimo 
procesą — nusikaltimas. Parei
ga gaivint mirštančius lietuvius 
dar daugiau saisto naujai nuvy
kusius ten lietuvius, buv. DP. 
Tai jų specialioji misija. Kaip 
jie tą misiją atliks, jų reikalas 
— ar organizuotai stos į tą dar
bą, ar pavieniui įsilies į senąsias 
organizacijas, ar vieną ar kitą 
būdą panaudos — priklauso nuo 
jų susiorientavimo, kuriuo būdu 
greičiau pasiektas tikslas. Tik 
Dieve saugok — nesitrauk iš 
fronto. Neatlikę tos misijos, jie 
nepateisins savo tremties. Dar
bas nepaprastai sunkus, reika
laująs daug kantrybės, ištver
mės, nervų ir gal dažnai nusiže
minimo. Bet tos savybės reika
laujamos iš kiekvieno misionie
riaus. Man rašo iš Maspetho: 
“Vietiniam jaunimui'nieko nepa- 
darysim. Reikia nuo jo nusigrįžt 
ir susirūpinti tik naujai atvyku
siu jaunimu, kad jo tas pats li
kimas neištiktų”. Iš Čikagos se
nas vilkas, daug ko matęs ir iš- 
eivystę neblogai žinąs, rašo: 
“Tremtinių šiluma emigrantų 
masės nebeatšildys... numirėlį 
begaivindami prarasim daug gy
vųjų ir patys nusilpsim.” Linkęs 
manyt, kad tie balsai yra pailsu
sių ir jau nusivylusių. Yra tačiau 
ir kitokių balsų. Iš Hartfordo 
rašo jaunas teisininkas, kaip at
sargiai reik imtis PLB organi
zavimo, kad nesuirtų santykis 
naujo ateivio su senuoju. Tas ge
ras santykis reikalingas kaip 
tik sėkmingam lietuvybės dar
bui. Iš Filadelfijos rašo vienas vi- 
suomeninkas: “Nutautimo šmėJ 
klai dar daug kas galima ištrauk
ti iš nasrų, tik reik jėgų ir laiko”. 
Worcesterio pedagogas, buv. 
gimnazijos direktorius, rašo: 
“Kaikas yra labai pesimištiškai

nusiteikęs Amerikos lietuvių at
žvilgiu, pav. X savo laiške yra 
juos pavadinęs “lietuvybės ka
pinynu”, iš kurio jie jau nebe
sikels. Perdaug pesimistiškai pa
sakyta, tačiau daug tiesos”. Jis 
toliau nurodo, kokių priemonių 
reikalinga imtis atlietuvinimo 
darbe. Pažiūros tuo reikalu sus
kilusios, vadinasi ir gaivinimo 
jėgos susilpnintos. Jas reikia su
telkti visas ir įstatyt į sistemin
gą darbą. Darbo sistemai nusta
tyti ir atlietuvinimo priemonėms 
išdirbti — specialistų darbas, ne 
vieno — kito, bet platesnio ko
lektyvo. Lig šiol jis partizaniš
kai vedamas. Kas kaip moka, 
taip šoka. Ilgais dešimtmečiais 
vyko nutautimo procesas. Taip 
jiems nieks nekalbėjo, kaip mes 
kalbame. Reik laiko ir su tomis 
mūsų kalbomis apsiprasti ir jas 
suprasti. Reik laiko ir padary
toms sieloje žaizdoms pagydyti.

Iš vieno didžiulio miesto, kur 
yra didelė ir senųjų ir naujųjų 
lietuvių ateivių kolonija man ra
šo: “Galutinai suskilom į dvi Lie- 
tuvas. Vieni kitų nelankome, vie
ni kitų nepaisome. Prie to eina
ma visur.” Iš kitos mažesnės vie
tos netoli Niujorko rašo: “Lie
tuvių čia yra nedaug, kartu su 
senais ir naujais su viršum trys 
šimtai, bent vieni kitų neapken- 

; čia”. Tai katastrofa. Tuo reikia 
rimtai susirūpinti. Vadų didžioji 
pareiga susivažiavus didesniam 
būriui iš senoš ir iš naujos išei
vijos bendromis jėgomis surast 
būdų tam pražūtingam skilimui 
sulaikyt ir tos pačios tėvynės 
vaikus suvest į vieną bendrą ir 
vieningą šeimą. Dvi Lietuvos — 
laidotuvių aidais skamba.

Atlietuvinimo priemonės tos 
pačios, kokios reikalingos lietu
vybei palaikyti, bent pagrindi
nės — lietuviški tėvai su gryna 
kasdienine lietuvių kalba savoj 
pastogėj, lietuvis kunigas su lie
tuviška bažnyčia ir lietuvis mo
kytojas su lietuviška mokykla.

Duokit tas priemones — nu
tautusi ar-nutaustanti išeivija 
atgis Lietuvai. Jos sunkiai suku
riamos, bet galimos, bent dau
gely atvejų. Lietuviai patriotai 
tėvai, lietuviai patriotai moky
tojai ir kunigai tą stebuklą pa
darys. Tie veiksniai palaikė ilgai 
lietuvybę išeivijoje, bet tie patys 
išblėsę veiksniai ją ir užmuš. Vie
nas mano pažįstamas, iškeliavęs 
į tolimą pasvietį iš Vokietijos, 
šiomis dienomis man rašo štai 
ką tuo reikalu: “Jaunimo nutau- 
timui daug pasitarnavo parapi
nės mokyklos, kuriose lietuvių 
kalba ir Lietuvos istorija dėsto
ma tik teorijoj, o praktikoj vie
toj tų pamokų dėstoma tikyba 
ir tai anglų kalba. Mokykloje 
jokio ženklo, jokio paveikslo 
kas primintų mokiniams lietuviš
kumą. Mano vaikai nuėjo į mo
kyklą ir iš pirmos dienos jų var
dai buvo suamerikoninti.” Tos 
mokyklos prieš metų eilę lietu
vybę ugdė ir saugojo. Jų kūrėjai 
tokį uždavinį joms paskyrė. Me
tų eilei praėjus, tos pačios mo
kyklos iš savo vėžių išslydo ir 
pačią lietuvybę pradėjo slopint 
ir naikint. Tėvai neprivalo leisti 
tai daryti su jų vaikais. Tikyba 
turi būti 
Nieks to 
priešinga 
mui.

Nutautinimas vardų ir pavar
džių — pirmas nulietuvinimo žy
gis. Tėvai privalo griežtai to
kiems žygiams pasipriešinti. Jei 
to nepadaro, patys yra to savo 
vaikų nutautinimo bendradarbiai 
ir patys atsakomybę už tai imasi. 
Tėvų kovoj už lietuvių kalba ti
kėjimą tėvai turės savo pusėj 
Bažnyčią, kovoj už mokyklą tu
rės nemaža mokytojų — seselių, 
o už lietuvių kalbą — kunigų. 
Turim dar nemaža patriotų, ku
riem lietuvybė rūpi, kaip mums. 
Vieni pradės, kiti neatsiliks. Pra
džia darbą gaišina.

Kad amerikiečių tarpe turim 
žmonių, kurie eis su mumis, štai 
džiuginantis įrodymas. VI.30 die
nos DARBININKAS, aprašyda
mas Nųkryžiuofojo Jėzaus Se
serų kongregacijos rėmėjų suva
žiavimą, įvykusį šiais metais 
birž. mėn. 18 d. paduoda ir Kon-

mokoma tėvų kalba, 
uždraust negali. Tai 
Bažnyčios nusistaty-
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' gregacijos viršininkės Motinė
lės Ligorijos, kuri niekad nėra 
mačiusi Lietuvos, gimusi ir au
gusi Amerikoje, kalbą. Jos dalį 
pacituosiu. “Negaliu nutylėti vie
no mano didžio džiaugsmo, kurs 
džiugina ne mano vienos širdį, 

, bet ir daugelio kitų. Visiems ži
noma, kaip smarkiai apvyto dau- 

, gumos čia gimusių širdyse toji 
moralinė dorybė, kuri plaukia iš 
ketvirtojo Dievo įsakymo — tė
vų kalbos, papročių, lietuvių tau
tinės dvasios meilės dorybė. Trū
ko mums tiek ir tokių žmonių, 
kurie tą dorybę lietuvių tarpe 
būtų sugebėję tinkamai gaivinti 
ir stiprinti. Taigi ir į mūsų kon
gregaciją ateidavo ir tebeatei- 
na viena — kita tokia, kuri ne 
iš savo kaltės nebemoka jau 
savo tėvų kalbos. Džiugina mus 
tai, kad mūsų kongregacijoje 
seserys nuoširdžiai imasi tą do
rybę gaivinti ir stiprinti. Nemo
kančios su entuziazmu mokinasi 
savo tėvų kalbos, stengiasi su
sipažinti su savo tautos istorija 
ir nuoširdžiai pamilti tą, ką Die
vas įdiegė į žmogaus prigimtį.” 
Broktonas turi pasididžiavimo 
vertą lietuvybės stiprovę. Iš jos 
gausime lietuvybės palaikymo 
ir gaivinimo uolių pagelbininkių. 
Jos gi yra mokytojos.

Ne mes vieni esame tame dar
be. Ne vienos Broktono seselės 
mūsų talkininkės. Jų rasime ir 
kitų vienuolių tarpe, rasime ir 
kunigų ir tėvų tarpe. Gaila, kad 
ne visi panorės eiti tėvynės nu
rodomu keliu, gaila, kad ne visi 
bus mūsų talkininkai, bet už tai 
džiugu, kad kalbamam darbe mes 
ne būsime vieniši. O tai kelia ir 
stiprina tikėjimą geresnėmis dar- ] 
bo pasėkomis ir švieseniu ryto
jum. Tai žada Amerikos lietu- ] 
vybei geresnę teitį. Pagaliau : 
tame darbe padės mums ir Die- 1 
vas, nes užsimojam atstatyti 
Jo sukurtą tvarką, kurią gero- i 
kai apgriovė žmonės. 1

— Dovanokit, dar vienas ma- 
l žas klausimėlis: ar ne tikslingiau 
■ būtų prie atskirų kraštų lietuvių 
i bendruomenių organų pavadini

mo jungti taip pat ir bendrą pa- 
; vadinimą PLB?

—Tokį pat klausimą man pas
tatė ir Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirmininkas 
Pr. Zunde. Jam tą mintį pakišo 
LIT Instrukcijos nr. 3 str. 26, 
kuris kalba apie bendruomenės 
organų pavadinimą.

Tas straipsnis atsirado LIT in
strukcijoj nr. 3 dėl tame pačia
me straipsnyje nurodytų moty
vų; be to dar turėta galvoje ir 
pavadinimų suvienodinimas, nes 
labai įvairiai pradėta tuos or
ganus vadinti. “Laik. PLB san
tvarkos nuostatai” prie kiekvie
no jos organo deda PLB pavadi
nimą dėl to, kad kalbama joje 
apie visos Pasaulio bendruome
nės organų pavadinimą, o ne a- 
pie kiekvieno krašto skyrium. 
Susikūrus atskirų kraštų ben
druomenėms vieton PLB tenka 
prie organų jungti nebe PLĖ, bet 
to krašto pavadinimas — pav. 
“Vokietijoje Lietuvių Bendruo
menės Hesseno apylinkės Valdy
ba”. Jei apleistum krašto pavadi
nimą ir pridėtumėm tik PLB ne 
kiekvienas susigaudytų, kuriame 
krašte yra tas Hessenas. Jei prie 
krašto pavadinimo pridėtumėm 
dar ir PLB — “Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenė Hesseno 
apylinkės valdyba”, pernelyg il
gas būtų pavadinimas. Ir Lietu
voj tai pačiais sumetimais ne
buvo taip vietovės vadinamos: 
“Lietuvos Respublika, Mariam- 
polės apskritis, Gudelių valščius, 
Vazniškių seniūnija”. Analoginis 
pavyzdys. Gyvenimo praktika 
reikalauja tokio trumpinimo ir 
taupumo.

Instrukcijos nr. 3 str. 26 nu
rodymas, kaip vadinti tas ar ki
tas PLB organas, neužkerta ke-

lio populiarinti PLB idėjos. Dar 
prieš instrukciją nr. 3 buvo mano 
paskelbta instrukcija nr. 2, ku
rioje buvo PLB idėjos populia-; 
nimo tikslais skelbiama net PLB ! 
diena ar šventė. Vadinasi, Lietu-i 
vybės Išlaikymo Tarnyba gerai 
suprato PLB idėjos populiarini- i 
mo reikalą. Kol PLB neįsigyvens 
stipriai žmonių sąmonėj tas po
puliarinimas reikalingas įvai-1 
riausiais būdais. Galima naudoti j 
ir šis tamstos norimas būdas, i 
tik kitaip, pav., raštų kertėj Lie- j 
tuvoj buvo taip spaudinama: 
“Lietuvos Respublika. Žemės Ū- 
kio Ministerija, žemės Reformos 
Departamentas.” Čia galima 
spausdinti taip: “Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė. Argentinos 
Lietuvių Bendruomenė. Berisso 
Apylinkės Valdyba.” Savos apy
vartos statute galima kuriame 
straipsnyje pažymėti, kaip tai 
yra padaryta Švedų ir Šveicari
jos Lietuvių bendruomenių sta
tutuose — ŠLB yra PLB dalis 
(tik ne narys). Galima tas san
tykis krašto bendruomenės su 
PLB kalbose žymėti. Pagaliau 
progų ir galimybių yra daug tai 
propagandai ir be mano nurody
tų. Tačiau praktikoj reikėtų nau
doti instrukcijos nr. 3 str. 26 
nurodyti PLB organų pavadini
mai. Jie tikrai populiarumo PLB 
nesumažins, o praktikoje tokie 
pavadinimai visai patogūs.

Dar į vieną dalyką atkreipsiu 
dėmesio: terminai paprastai var
tojami tokie, kokie pavartoti įs
tatyme. Pav. “Laik. PLB San
tvarkos nuostatai” kalba: “kraš
to statutas, krašto valdyba ar 
taryba” ir tt., tad kalbant savo 
krašte ir apie savo krašto PLB 
organus nereikėtų taip pat prak
tiškais sumetimais vadinti pav. 
“Belgijos Lietuvių Bendruome- 
menės Valdyba”, o visai pakan
ka pasakyti “krašto valdyba”. 
Bus praktiška, taupu ir supran
tama.

Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

ŠV. METAMS ATMINTI

Stato m e
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE

I* u t n am. Co n n .
GERAŠIRDIS LIETUVI,

VAJUS EINA. Prisidėk!
Padidinsi Marijos garbę, atliksi gražu, gailestingą darbą 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS BUS ATMINTAS:
Mišios ir Novenos bus laikomos už visus aukotojus gyvus 

ir mirusius.
GAUS:

Marijos NP Paveikslą su įrašyta pavarde, 
koplyčiai statyti aukos

PAŽYMĖJIMUS:
Statybos Rėmėjo, kas aukos
Statytojo, kas aukos

DIPLOMUS:
Garbės Statytojo, kas aukos
Fundatoriaus, kas aukos
Garbės Fundatoriaus, kas aukos

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visu Fundatorių
AUKSO KNYGOJ bus įrašyti visų aukotojų vardai, o F u n d a - 

r i a m s skirta joje po atskirą lapą su fotografija ir 
gyvenimo aprašymu.

(JSK AUKAS šiuo adresu:

kas nors kiek

S50.00

.S100.0O
. $500.00
SI 000.00

vardai.

S I

IMMACULATE CONC. CONVENT BUILDING FUND 
R. F. D. 2., Putnam, Conn.

Siunčiu koplyčiai statyti auką S
Vardas, Pavardė ................................................................

KOLUMBIJA IR JOS LIETUVIAI
Per nelaimę pasidaręs keliau- 

nlhlcas—emigrantas, lietuvis pri
verstas pamatyti tolimus, labai 
svetimus ir net sapne nesapnuo
tus kraštus — Australiją, Argen
tiną, Braziliją, Venecuelą. Ir kur 
dar lietuvių nerasi! štai, tolimoj 
pietų Kolumbijoj ir tai jau pris- 
kaitoma iki 300 mūsų tautiečių. 
Ir dar vis atvažiuoja, bent tie, 
kam kitur — Kanadon, JAV — 
durys neatsidarė, nes vis labiau 
karu pakvimpančioj Europoj da
rosi nebejauku ir gyvenimas vis 
sunkėja.

Taigi — kas toji Kolumbija ir 
kaip čia jaučiasi mūsasis žmo
gus?

Žemėvaizdis
Kaip ir iš žemėlapio matyti, 

tai kraštas ypatingos padėties. 
Jis yra pačiam pusiaujuje ir tar
si tarpininkas tarp dviejų žemės 
rutulio dalių — iš vienos jį siekia 
Ramusis vandenynas ir skalauja 
nuo Azijos atplaukiu vandenys. 
Iš antros pusės per Atlantą at
skrenda Europos vėjai. O tuodu 
vandenynu jungia žinomasis Pa
namos kanalas. Sausumoj iš vie
nos pusės ji susisiekia su karš
taisiais Pietų Amerikos kraštais, 
gi priešingoj pusėj artėja į Šiau
rės Ameriką. O ir pačiame kraš
te yra didelių kontrastų — že
mumose vyrauja pusiaujo karš
čiai, bet iš šiaurės nusitiesę ir 
trimis šakomis išsišakoję Andų 
kalnai sudaro aukštumų zoną 
ligi 2.000 m. ir daugiau nuo jū
ros lygio, kur visai kitoks klima
tas, kaip žemumose. Antai, mū
sų tautiečiai, atsidūrę Kolumbi
jos sostinėj Bogotoj, naktimis 
net dantimis kalena ir pasiilgsta 
Europoje paliktų kailinukų, štai 
tau ir — pusiaujas!

Tie geografiniai ypatumai su
daro visose srityse didelių kon
trastų. Čia susiduria įvairiausios 
kultūrinės, ekonominės ir fizio
loginės įtakos iš visų pasaulio 
kraštų, o taip pat tų įtakų judė
jimas vyksta ir pačiame krašte, 
kur į civilizuotas ir vis labiau 
kultūrėjančias aukštumas atei
na iš žemumų laukinė ir puslau
kinė dvasia. Tą nuolat verdantį 
mišinį galima pajusti ir Kolum
bijos didmiesčių gatvėse.

žmonės
Pažiūrėjęs į žmonių veidus, čia 

išvysi įvairių rasių mišinį, iš ku
rio susidaręs čia vis labiau įsigali 
naujas — kolumbiečių tipas. Tai 
mišinys atvykėlių europiečių, 
daugiausia ispanų, su vietine in
dėnų rase. Ir gaunamas įdomus 
reiškinys — kur daugiau vyrau
ja atvykėlių kraujas, išsivystęs 
tipas labai gražių žmonių — bal
taodžių, labai juodais, banguo
jančiais plaukais ir didelėmis, 
juodomis akimis. Tai išskirtinai 
miestiečių tipas. Antrasis tipas 
— daugiau indėniškas — žemo 
ūgio, netaisyklingais, dažnai su 
išsigimimo žymėmis veidais, ku
rie daro įspūdį žlungančios, dva
siškai ir fiziškai paliegusios ra
sės.

Taigi čia gali sutikti ir išskir
tinų gražuolių ir žmonių tokiais 
veidais, kad tenka nusistebėti, 
kaip žmogus gali būti toks ne
gražus. Vietinė kalba — kasti- 
liečių ispanų.

Gamta.
Keičiantis žemėvaizdžiui, ati

tinkamai kinta ir gamta — au
galai ir gyviai. Gražius ir tan
kius aukštumų lapuočių miškus 
ir krūmus, leidžiantis žemyn, 
pakeičia palmių bei bananų miš
kai ir kaktusų laukai. Vienur 
puikiai dera mūsų javai, bulvės 
ir daržovės, kitur tik kukurūzai 
vyrauja, o dar žemiau auginami 
ryžiai. Juo labiau į žemumas, 
tuo daugiau visokių parazitų, o 
taip pat keičiasi ir paukščių bei 
gyvulių rūšys.

Lietuviai Kolumbijoj.
žodžiu, Kolumbija labai įdo

mus kraštas gamtininkui ir geo
grafui. Bet visu tuo nesidomin
čiam mūsų tautiečiui visi tie kon
trastai ir jų įtaka teikia tik di
delių nepatogumų. Dažnai mūsų 
žmogus, kuriam iš pradžių šis 
kraštas padaro neblogo įspūdžio, 
vis labiau pajusdamas visų tų 
įtakų veikimą, darosi ypatingai 
nervingas ir nekantrus bei pa
junta stiprų fizinį sukrėtimą, kai 
kuriam sutrinka širdies veikimas 
ir prasideda kiti stiprūs negala
vimai. Bet negalima to pasakyti 
apie visus. Kiti iš karto prisitai-

ko ir nejaučia jokių fizinių paki
timų.

Visa tai ir įsikūrimo rūpesčiai 
pagauna mūsų žmogų. Dėl to 
pirmais ir antrais metais apie 
Kolumbijos lietuvių gyvenimą 
sunku buvo ką pasakyti. Visi 
atvykusieji buvo paskendę įsikū
rimo ir prisiderinimo rūpesčiuo
se. Šiuo gi tarpu jau čia gyveni
mas kristalizuojasi, ir susikuria 
su aiškesniu savo veidu lietuvių j 2 
kolonija. Vienas kitas mūsų tau
tiečių jau gana stipriai atsistoja 
ant kojų — įsikuria, ir tuo būdu 
naujiems atvykėliams susidaro 
šiokia tokia atrama. Jie iš karto 
turi kur prisiglausti ir iš ko gau
ti pašalpos. Taip pat stiprią, kad 
ir laikinę, paramą jie gauna ir 
iš čia veikiančių lietuvių kunigų 
saleziečių, kurie čia yra suorga
nizavę mūsų tautiečiams įkur
dinti komitetus. Ypač ištvermin
gai veikia jie Medelline Tėvo Ta
mošiūno rūpesčiu' Tai nepailsta
mai pasiryžęs priimti ir gelbėti 
atvykstančius tautiečius kuni
gas. Dėl to šiandien Medellino 
kolonija savo skaičium vejasi 
Bogotą, nes. naujųjų atvykėlių 
dauguma čia apsistoja. Bogotoje 
vizas lietuviams išrūpina ir at
vykstančius pasitinka Tėvas Sal
dokas.

Kidtūrinė veikla
Anksčiau atvykę ir medžiagi

nius reikalus kiek apsitvarkę, 
mūsų žmonės pradeda atkusti ir 
rodyti kūrybinių užsimojimų. Jie 
jau susiorganizavo į Lietuvių 
Bendruomenės skyrių, turi savi
šalpos kasą ir organizuojasi kiti 
kultūriniai sambūriai — įsikūrė 
ateitininkų sendraugių kuopelė, 
atsiranda daugiau moksleivių ir 
kuriasi jau šeštadienio mokykla, 
išleidžiamas laikraštis, o paga
liau kiti išeina su savo darbais 
ir į platesnę viešumą, kaip komp. 
A. G. Grigaliūnas, laimėjęs di
džiuliam muzikos konkurse vie
ną pirmųjų vietų.

Taigi nors ir nelengvose są
lygose, Kolumbijos lietuviai ne
nuleidžia rankų ir ryžtingai pra
deda žengti pirmyn, kurdami sau 
geresnę ateitį ir keldami lietuvio 
vardą net svetimųjų tarpe.

Em. P.

Adresas

(įrašęs savo adresą, šią atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

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

Į 3 Tel. EVergreen 4-9737 X

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646
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jį “MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

*

lietuvių įj
tautines muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.

‘MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
veikimą, kiekviename numeryje telpa giesme arba daina (su gai
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

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

‘MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.

* s

Telefonas: EV 7-7411 A
KLEEN KOL COAL CO. 7

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. |
Anglys, Coke ir Aliejus X

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. X

Gyvenimo vieta x
58-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. A

Telefonuoti po 5 vai vakarais 7
KLAUSYKIT RADIJO! į

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO A

*
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Connecticuto tremtiniŲ suvažiavimas
Dvi dienas trukęs Connecucu- 

to tremtinių suvažiavimas Wa
terbury rugpiūčio 20 d. pasibai
gė, padaręs labai svarbių nutari
mų. Be gausių dienotvarkės pra
nešimų bei paskaitų, labai gyvų 
diskusijų kilo dėl J. Pažemecko 
pranešimo: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Visi atstovai, ku
rių arti 40 dalyvavo, pasisakė 
už greitą steigimą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės U. S. A. 
Šiam darbui yra išrinktas laiki
nasis 11 asmenų komitetas. Ko
miteto būstinė yra Waterbury. 
Labai džiugu, kad į bendrą vi
sus lietuvius apjungiančią orga
nizaciją lygiai naujieji ateiviai 
ir senieji Amerikos lietuviai ve
teranai su tuo pačiu padėties su
pratimu ir lietuvybei išlaikyti i- 
dealizmu kartu dedasi. Pirmasis 
vienu balsu ir su aplodismentais 
buvo išrinktas senasis lietuvių 
veikėjas, savo laiku fabrike eilę 
metų dirbęs, o dabar daugiau 
kaip 30 metų Waterbury klebo
naująs ir visą lietuviškojo gyve
nimo vežimą traukiąs gerbiamas 
kunigas Valantiejus. Šio garbaus 
vyro konkrečius nuopelnus ga
lima tik atskiru straipsniu būtų 
įvertinti. Iš Waterburio toliau 
įeina: Viktoras Jesaitis, Antanas 
Saulaitis, Aleksas Matonis ir 
Vaclovas Kuzmickas; iš Hartfor
do Juozas Giedraitis; iš New 
Britain Antanas Giedraitis; New 

, Haven Augustinas Ramanaus
kas; Manchesterio Jonas Vil- 
džius; Stamfordo Jonas Rutkaus
kas; Bridgeport Henrikas Bla- 
zas. Organizacijai vardą, tinka
mą Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse, suvažiavimas pavedė iš
rinktajam laikinam komitetui 
nustatyti.

Atstovai pranešė apie savo 
vietoves. Waterburio atstovo 
pranešimu, čia yra apie 12000 
mūsų tautiečių. 400 tremtinių. 
Tremtinių draugija turi 270 na
rių. Tarp kitų savo darbų šio 
mėn. 6 dieną tremtiniai, remiant 
ir vietiniams, piketavo raudonų
jų pikniką. Tą piketą, įdėdamas 
nuotraukas, aprašė vietos ame-, 
rikiečių laikraštis. Tremtinių su
gyvenimas su senaisiais pavyz
dingas.

New Havene tremtiniai daly
vauja su senaisiais chore. įtrau
kę vaikus į kultūrinį darbą, suar
tėjo ir su senųjų šeimomis.

Iš Stamfordo pranešė J. Rut
kauskas. Ten atvyko iš pradžių 
vienas tremtinys, išjudino rei
kalą tremtiniams traukti, ir da
bar ten jų yra 60 galvų. Jie at
vyko be giminių ir be pažįstamų. 
Jiems atvykti padėjo senieji mū
sų amerikiečiai: Simonas Cibuls
kas, Juozas Kliukinskas ir Anta- 
tanina Bortvikienė. Šie ėmėsi 
atsikviesti tremtinius, ir jų pas
tangomis tremtiniai pasiekė 
Stamfordą. Kai naujas atvyks
ta, 50 žmonių jį stotyje pasitin
ka ir palydi pas sutarties davėją. 
Kiekvienas tremtinių žygis pa
lydimas senųjų rūpesčiu. Sugy
venimas senųjų ir naujųjų nuo
širdžiausias. Visi priklauso BAL- 
Fui. Per 32 metus šiemet įvyko 
pirmasis 16 Vasario minėjimas, 
per kurį surinkta 150 dol.

Union City visų tautybių trem
tiniai tebekalba tik savo gimtą
ja kalba.

Putnam, Conn.
Moterų rekolekcijos įvyks rug

sėjo mėn. 15, 16 ir 17 d. Reko
lekcijas ves kun. prof. St. Yla. 
Tikimasi, rekolekcijose dalyvaus 
daug neseniai atvykusių lietuvių 
iš Europos. Dirbančioms mote
rims rekolekcijos ruošiamos pa
togiu laiku. Rekolekcijos prasi
dės penktadieni vakare ir baig
sis sekmadienį ryte. Atlyginimas 
už visą rekolekcijų laiką tik$5.00

Mergaičių pensijonatas vėl at
sidaro. Pensijonatą laiko Nekalto 
Prasidėjimo Seserys, čia gyve
na ir mokosi mergaitės, lankan
čios akademiją ir kolegiją. Mer
gaitės auklėjamos katalikiškoj ir 
lietuviškoj dvasioj. Kas norėtų 
gauti smulkesnių informacijų, 
prašom kreiptis šiuo adresu: 
Rev. Sister Superior, Immacula
te Conception Convent, R. F. D. 
2, Putnam, Conn.

J

Phil adelphi jos, Pa., naujienos
— Juozas Janulaitis, Lietuvos 

Vyčių 3-čios kuopos ilgametis
New Britam 70% gyventojų 

lenkai. Parapija turi 3000 žm.,, 
bet lietuvių tik 2000. Tremtiniai veikėjas ir pirmininkas, atsisvei- 
neorganizūoti. 16 Vasario pro- • 
ga surinko 700 dol. Lietuviškas 
veikimas silpnas.

Hartforde bendradarbiavimas 
senųjų ir naujųjų'yra prastas.

Torringtone yra 150 tremti
nių. Nemaža senųjų nedraugin
gi. Naujieji tvarkosi patys.

Manchestery tremtinių 
senųjų 250. Santykiai patenki-, Vyčiai ir pirmininkas pasižadėjo 
narni. Organizacinio veikimo nė
ra jokio. Kalti patys tremtiniai 
dėl nepergeriausio sugyvenimo. 
Tremtiniai prašė Hartfordo vys
kupo, surinkę 200 parašų, pas
kirti jiems tremtinį kunigą. Vys
kupas priėmė palankiai, ir turi 
vilčių jį gauti.

Suvažiavimas gavo VLIKo 
pirmininko sveikinimą su ilgu 
raštu. Pirmininko raštas kaip 
tik ir buvo už kūrimą Lietuvių 
Bendruomenės.

Suvažiavimas nutarė pasvei
kinti Connecticuto gubernatorių, 
nasiųsti padėką Hartfordo vys
kupui, padėkoti Waterburio bur
mistrui, pasveikinti VLIKą, AL- 
Tą, BALFą, deklaruoti per spau
dą padėką U. S. A. Vyriausybei 
už rūpinimąsi tremtiniais ir su
teikimą galimybės naudotis šio 
krašto laisve. Taip pat pareikšti 
ryžtingą solidarumą U. S. A. Vy
riausybei, vedant atvirą kovą 
prieš žmonijos 
bendrąjį priešą 
Korėjoje.

Suvažiavimas 
Himnu.

60,

ir jos kultūros 
— komunizmą

baigtas Tautos

Laukiant Lietuvos Vyčių 37-to 
Metinio Seimo. Geriausias vasaros poilsis

į kino su vyčiais ir draugais rugp. 
23 dieną. Gražiai pravedė pasku
tinį susirinkimą ir atsisveikinęs 
perdavė savo pareigas kitam. 
Nuoširdžios išleistuvės buvo su
rengtos narių salėj. Be narių at
sisveikinime dalyvavo ir su lin
kėjimais bei palaiminimu ‘ paly
dėjo kun. kleb. I. Valančiūnas.

palaikyti ryšius laiškais ir aplan
kant savo draugus. Kuopa įteikė 
simboliškas kareiviukų dovanė
les. Pasisekimo tarnyboj jaunam 
kariui, ginant US ir viso pasau
lio taiką.

— Dauguma lietuvių pasipik
tinę “laisvininkų” rengiamu pik
niku ir niekas nesirėngia ten da
lyvauti. Vienas aiškiai pasakė: 
“Aš nedalyvausiu ten, kad nepa
dėčiau nupirkti kulkos mūsų 
vaikams šaudyti”. Malonu girdė
ti, kad philadelphiečiai supranta 
ir nepasiduoda komunistiniams 
suviliojimams.

— Vytis Edvardas Valavičius, 
2519 S. 28th St., išvyko į New 
York lavintis foto meno srityje. 
Jis tik šiemet baigė High School 
ir jau pasižymėjo fotografavime. 
Jo rinktiniai paveikslai buvo pri
imti vienos garsios New York 
kompanijos. Jis ten gavo stipen
diją ir toliau mokysis fotografa
vimo.

— Kun. V. Budreckas atvyko 
Philadelphijon iš Oklahomos ir 
kiek laiko sustojo šv. Kazimiero

1 parapijos klebonijoje.

— Vyčių seiman vyksta keli 
vyčiai atstovai. Šiemet jie nori 
pravesti vieną svarbią lietuviš
kumo rezoliuciją. Vyčiai savo 
susirinkime išrinko atstovus, ša
lia to vyčiai numatė savo veiklos 
planą.

— Šv. Kazimiero parapijos 
mokykla vėl padidėjo. Atidaryta 
viena nauja klasė. Vaikų darže
lyje bus irgi nemaža mokinių.

— Šv., Kazimiero parapijos 
metinis bazaras sėkmingai pasi
baigė ir davė nemaža pelno, šio
mis dienomis dar bus vienas ba
zaras Fernon Sf. Tikima, kad ir 
tas bus labai sėkmingas.

— Buvę tremtiniai Burcikai 
jau kuriasi Philadelphijoj ir pra
dės veikti lietuviškoj dirvoj.

— Jaunesnieji ateitininkai tu
rėjo savo įdomų susirinkimą 
rugp. 25 d. Vyresnieji sėkmingai 
posėdžiavo rugp. 20 dieną. Ati
tinkamą kalbą pasakė kun. V. 
Čegys.

Pittsburgh laukia ALRKF ir Ateitininky
atstovu

Rugsėjo 30 ir spalių 1 dieną 
nebepertoliausia. Tomis dieno
mis į Pittsburghą suvažiuoja A- 
merikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacijos ir Ateitininkų 
atstovai į savo konferencijas, į 
vadinamuosius seimus.

Šios abi organizacijos lietuvių 
katalikų gyvenimui yra labai 
reikšmingos, ir abi savo organi
zaciniame kelyje yra išvariusios 
gilią religinę, tautinę ir kultūri
nę vagą.

Jos abi netrukus susirenka į 
Pittsburghą peržiūrėti savo pra
eities darbų ir nutiesti naują ke
lią savo ateities planams.

Ateitininkai, šiuo metu dau
giausia susikoncentravę U. S. A. 
ir Kanadoj, turi daug naujų pro
blemų, kurias jiems iškėlė nau
jos gyvenimo sąlygos ir kurias 
jie savo suvažiavime turės pa
grindinai išlukštenti ir išspręsti.

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacija (ALRKF) irgi 
nestovi vietoje. Ir ji turi daug 
naujų klausimų, kuriuos jai teks 
savo konferencijoj išnagrinėti ir 
išspręsti.

Organizacijos konferencijos 
yra jų pačių naujos gyvybės šal
tiniai ir šviesūs kelrodžiai jų a- 
teities darbams.

Pittsburghas jau seniai ruo
šiasi šias abi mielas konferenci
jas priglausti ir joms parūpinti 
pačias gerąsias galimas darbo 
sąlygas.

Veikia įvairios komisijos. Jos 
jau sudarė ir būsimo ALRKF su
važiavimo programą (Ateitinin
kai turės dar savo atskirą pro
gramą, kurią suderins su ben
drąja ALRKF programa).

Taigi:
ALRKF suvažiavimo progra

ma
Rugsėjo 29, penktadienį:

Nuo 7 vai. vakaro svečių — 
atstovų registracija, priėmimas 
ir pasilinksminimas Šv. Kazimie
ro* parapijos svetainėje, South 
Side, South 22 and Jane Street.
Rugsėjo 30, šeštadienį:

9 vai. ryte pamaldos Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj.

10,30 vai. iškilmingas suvažia
vimo-atidarymas Hotel William 
Penn. Posėdyje dalyvauja ir kal
bą pasako Pittsburgho Vyskupi
jos Vyskupas Koadjutorius John 
F. Dearden, D. D.

1 vai. iškilmingi pietūs Hotel 
William Penn.

2,30 vai. antroji suvažiavimo 
sesija ten pat.

•8,30 vai. vakare koncertas šv. 
Kazimiero mokyklos salėj, South 
Side. Po koncerto — šokiai.
Spalių 1, sekmadienį:

10 vai. iškilmingos Šv. Mišios 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj.

Nuo 11,30 iki 2 vai. pietūs Šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje.

Nuo 3 iki 4 vai. Šventoji Va
landa Pittsburgho Katedroj, No. 
Craig Street and 5th Avenue,

Jei ši programa turėtų būti 
pakeista, tuo atveju būtų spau
doj pranešta.

Pitsburghiečiai laukia svetelių 
atvažiuojant!

Alfa Sušinskas

Lietuvių Diena Pittsburghe
Tai pirmas toks nepaprastas 

atsitikimas kaip lietuviai gyvena 
šioje apylinkėje.

Tiesa, - rengėjai sušilę lakstė, 
dirbo, kol viską sutvarkė. Pasku
tinį mėnesį visos keturios Pitts
burgh© lietuvių radio programos 
smarkiai garsino; daug prisidėjo 
ir vietiniai kunigai, skelbdami 
bažnyčiose artėjantį svarbų mo
mentą, kur visi lietuviai turi vie
šai pasirodyti.

Menininkai dainas kalė, studi
javo. Visi įtemptai dirbo, kad tik 
viskas gerai pavyktų.

Nebuvo gaila triūso ir vargo. 
Viskas tikrai puikiai pavyko: pa
sitaikė graži diena, sugužėjo a- 
pie 4000 žmonių iš miesto ir visų 
apylinkių. Didžiulis Kennywood 
parkas buvo vien lietuvių pripil
dytas.

Pirmą dalį programos sudarė 
sportas, lenktynės ir žaidimai. 
Labiausiai pasižymėjusiems bu
vo duodamos premijos, šioj ša
koj vadovavo S. Strelauskas, J. 
Gerdukas ir J. Godaitis.

Antra programos dalis buvo 
oficialinė dalis.

Ji pradėta lietuvišku maršu, 
grojant lietuvių Vainausko or
kestrui; čia netrukus į sceną į- 
žengė prezidiumas su Pittsbur
gh© miesto mayoru Mr. David 
L. Lawrence.

Prasidėjo sveikinimai ir kal- 
bos.Mayoras 'savo kalboj pabrė
žė, kad lietuviai yra daug pri
sidėję prie šio krašto progreso, 
ypatingai industrijos kėlimo. Se
kantis kalbėtojas, pranciškonas 
Tėvas dr. V. Gidžiūnas kvietė 
lietuvius būti patvariais savo tra
dicijose, religijoj ir vieningai

dirbti kultūrinį darbą. North 
Side klebonas kun. J. Misius svei
kino, išreikšdamas džiaugsmą, 
kad lietuviai yra susipratę ir mo
ka savo vardą garsinti.

Trečioj daly suskamba lietu
viškos dainos; buvo meninė da-

Meninėj daly gražiai pasirodė 
Homesteado, komp. J. Stankūno 
vadovaujamas, ir Braddocko, 
Mrs. E. Strader vedamas, para
pijų chorai, padainuodami po 4 
dainas.

Tarp chorų buvo įterpiama so
listai. Pirmoji dainavo p-lė Ju
liana Andriulionytė, kuri savo 
gerai išlavintu, sultingu balsu 
puikiai interpretavo: 1. Ar atsi
meni? — J. Stankūno, 2. Muzika, 
muzika — A. Vanagaičio, 3. Ku
kuoja gegutė — J. Stankūno ir 
4. Motušaitė miela — M. Pet
rausko. Antroji Pittsburgho (o 
gal mažiausia visoj Amerikoj), 
dainininkė Irena Stankūnaitė, 
turinti vos TO metų, padainavo 
Lakštingalos dainą 1 — Kuprevi
čiaus. Ji, kaip visada, publikos 
būna karštai sutiktA', ir šitą sykį 
visus žavėjo.

Pertraukų* metu grojo orkes
tras, paįvairindamas programą. 
Visi meno numeriai buvo specia
liai pritaikinti žmonių masei, len
gvi, suprantami ir įdomūs.

Po programos sekė rengėjų 
pranešimai, padėkos. Komiteto 
pirmininkas Mr. W. Turner tarp 
kitko kvietė ateinančiais metais 
dar gausiau dalyvauti, kad dar 
įspūdingiau praeitų mūsų šven
tė. Vicepirm. buvo St. Simon, 
sekretoriumi J. Kvietinskas ir 
kasininkas R. Abromaitis. Pas
tarasis buvo dienos pranešėjas, 
vyriausias tvarkdarys.

Toliau paskutinė dalis: lietu
viška Mrs. Turner ir kitų vai
šingų Duquesnu moterų virtuvė, 
su kugeliu ir pyragaičiais. Po va
karienės visi linksminosi, parke 
ir salėse šoko iki vėlybos nakties, 

šią lietuvių dieną rengė pen
kios parapijos, 14 lietuviškų klu
bų bei jų draugijos. Visas lietu
viškas elementas buvo pastaty
tas ant kojų. Graži reprezentaci
ja buvo prieš svetimuosius. Visi 
pamatė, kad lietuviai nėra kokių 
laukinių tauta, bet vertinga, pro- 
duktinga tauta, kuri sugeba ne 
vien juodą darbą dirbti, bet ir 
kai ką kilnesnio suorganizuoti, 
parodyti.

Vifeos Amerikos lietuvių visuo-' 
menė ir jaunimas nekantriai 
laukia neužilgo įvykstančio L.e- 
tuvos Vyčių metinio seimo ir gal-į 
voja, kas bus svarstyta, nutarta j 
ir diskutuojama. Bet seimo ren
gėjams, būtent centro valdybai, 
tai labai mažai laiko; rodos, kad 
norėtųsi daug daugiau ką nu
veikti, o to laiko vis mažiau ir 
mažiau. Centro valdybą sudaro 
kun. J. Jutkevičius, dvasios va
das; Jonas Juozaitis, pirminin
kas; Al Vasiliauskas 1-mas vice 
pirmininkas; Bertha čiočytė, 2- 
ra vicepirmininkė; Philomena 
Rekašiūtė, korespondencijų raš- 
tin.; Dorothy Miller, finansų raš- i 
tininkė; Pranas Gudelis, iždinin
kas; Elena Pinkin ir John Con- 
tons, trustlstai. Jie nors toli vie
nas nuo kito gyvena, bet kartu 
dirba petys į petį. Norėtume pa
daryti šį seimą tokį, kokio dar 
nėra buvę Vyčių istorijoje. Illi
nois-Indiana apskritys, būdami 
šeimininkai šio metinio seimo, 
yra išrinkę labai veiklią komisi
ją susidedančią iš atstovų šių 
kuopų: 5, 8, 13, 14, 16, 24, 36, 
55, 82, 112 ir 132, kurie dirba 
išsijuosę, kad patenkintų visus 
dalyvius, atvyksiančius į šį sei- : 
mą iš miestų, miestelių, iš arti ir ; 
toli. Posėdžius bandysime sutvar- ; 
kyti taip, kad būtų įdomūs, tu
riningi ir pilni gerų sumanymų 
bei nutarimų.

Jei kas dar nežinotų, kada į- 
vyks mūsų didžiulis metinis sei- 1 
mas, tai pranešame, kad bus rug- j 
sėjo 8, 9 ir 10 dd. Sherman vieš- ( 
būtyje, Chicagoje. Dar kartą no- ‘ 
retume pakviesti visus lietuvius, v 
ypač visą jaunimą, kad dalyvau- ( 
tų su mumis Vyčiais šiame sei- i 
me. u

Philomena Rekašius

Musų Aukotojai
Šumskis, Vladas, 

Jamaica, N. Y. .
Zabarauskas, J., 

Jamaica, N. Y.
žamauskas, George,

Glendale, L. L, N. Y.....2.00
Kun. P. Totoraitis,

Newark, N. J.............. 2.00
Aukojusiems nuoširdžiai dėko

ja
“Amerikos”

Administracija

Didelė naujiena
Atsilankius tetai, Jonukas, ją 

pasitikęs, pašnabždėjo:
— Pamanyk, tetule, mūsų ka

tė turi kačiukų, o mes nė neži
nojom, kad ji ištekėjus.

E
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Buvęs.

Nubaudė neištikimą žmoną
Ebersvalde, netoli Berlyno, 

vienas vyras savo žmoną savai
tei uždarė į klozetą, įtardamas, 
kad jinai flirtuoja su kaimynu. 
Per tą laiką žmona ant klozeti- 
nio popieriaus juostos parašė 
skyrybų bylai pradėti skundą, 
kurį, paleista iš klozeto, įteikė 
savo advokatui.

Taip pat gerai
įgėręs žmogelis išeina iš res

torano ir, pamatęs uniformuotą 
pilietį, šaukia:

— Ei, duok šen taksi!
— Ką prasimanai! — supyko 

pašauktasis. — Aš esu kapito
nas.

— Ir tai neblogai, — atsako 
žmogelis: — Plauk šen su laivu.

■■i, '’‘■■’K

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
' Newark 5, N. J. .

o- a-
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį 

-------------------------------------------- - ------------ E

I Tel. DEW 5136

K

K

JOS. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

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

Philadelphia, Pa.
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BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio) 

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKES, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

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

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

Vietos užsisakomos iš anksto 
telefonu: Torrington, Conn. 9655, 
arba laišku:
R. BUTAN, Torrington, Conn., 
RFD 1, Mountain Rd.

$Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso-

$ "Lietuvos Atsiminimų
$ RADIJO VALANDŲ

^šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. t
^Stotis WEVD---1330 kii. 5000
©

i

g SAVI, PAS SAVUOSIUS!

JOK. J. STUKAS, Dir.
1264 White St., Hillside, N. J, 

Tel. WAverly 6-3325

P
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SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse.

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

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

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: E V 4-3049

$5.00

2.Q0

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-922*

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-8888
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsa  muoto jas

Moderniška Koplyčia

□ 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

r EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—-Balsamuotojas

Tel. NEwton 9-4464

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.*

'Stephen Aromiskis
j (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y,

r r X-.



Rugsėjo 1, 1950

Išrinktas “Tag Day” Komitetas LIETUVIŠKOS VESTUVES

Rugp. 20 d. įvyko New Yorko 
ir apylinkių BALF-o susirinki
mas, kuriame dalyvavo BALF-o 
skyrių, draugijų bei organizacijų 
atstovai, visuomenės veikėjai ir 
šalpos darbui prijaučiantieji tau
tiečiai.

Susirinkimą atidarė New Yor
ko BALF-o apskrities pirminin-

TREMTINIAI REMIA BALF-ą
Atvykę į Ameriką tremtiniai 

uoliai prisideda prie savo tautie
čių, likusių Vokietijoje, šelpimo. 
Daugelis jų remia BALF-o pa
stangas, dalyvaudami jo skyriuo
se. Amerikiečių lietuvių iki šiol 
varytas darbas susilaukia gerų 
talkininkų.

Štai BALF-as susilaukė iš mū
sų tautietės Julijos šušienės- 
Rajauskaitės auką $50.00. Ji pa
ti su savo vyru yra pergyvenusi 
tremties vargus ir giliai atjau
čia kitus, kurie negali išemi
gruoti.

Arba kitas pavyzdys. Tremti
nys H. Idzelevičius, gyv. St. Ma
ry of the Woods, Ind., nors tu
rėdamas savų rūpesčių pakan
kamai, kaipo atvykęs iš tremties 
su šeima ir dviem mažais vai
kučiais, tačiau žino gerai savo 
tautiečių daug didesnį vargą Vo
kietijoje. Jis šelpia, kiek galėda
mas, jau nebe pirmą kartą. Pri- 
siųsdamas auką BALF-ui jis ra
šo: “Siunčiu $5.00 auką, kurią 
prašau panaudoti negalintiems 
emigruoti lietuviams Vokietijo
je.”

BALF-o Centras, visų šelpia
mųjų vardu, dėkoja aukotojams 
ir užtikrina, kad jų aukos bus 
panaudotos maisto siuntoms į 
Europą ligoniams ir vargstan
tiems lietuviams sušelpti. Lau
kiame ir iš kitų tremtinių aukų. 
Tebūna nors ir kukli auka, bet 
kai ji bus gaunama iš visų trem
tinių čia atvykusių, tai šalpos 
reikalai bus lengvai išsprendžia
mi. Kai mes patys viens kitą at
jausime, tada ir iš kitų pagal
bos susilauksime.

kas Jonas Brundza, apibūdinda
mas trumpais žodžiais susirinki
mo tikslus ir kviesdamas išsirink
ti susirinkimo pirmininką ir se
kretorių. Susirinkimui vesti pir
mininku buvo išrinktas žinomas 
veikėjas Juozas Sagys, o sekre
torių Jurgis Kiaunė. Priėmus 
dienotvarkę, susirinkimui žodį 
tarė einąs BALF-o pirmininko 
pareigas Juozas Boley, nušvies
damas reikalingumą surengti dar 
š. m. rudenį New Yorke ir apy
linkėse viešą rinkliavą gatvėse 
(“TAG DAY”) ir parinkti aukų 
mūsų tautiečiams, kurie liko dėl 
nesveikatos ar senatvės ir toliau 
vargti Europoje. Jis pasakė, kad 
tūkstantis lietuvių rinkėjų, pasi- 
pylę po New Yorko ir apylinkių 
gatves, su rinkliavos dėžutėmis 
padarys geriausią reklamą mūsų 
tautiniams tikslams, primins A- 
merikos visuomenei Lietuvai pa
darytas skriaudas ir sukels taip 
reikalingus pinigus tremtinių 
šalpos reikalams. Po to dar kal
bėjo J. Černius, pabrėždamas 
svarbumą suorganizuoti daug 
rinkimo centrų, pritraukti gali
mai daugiau rinkėjų, ypač iš mū
sų jaunimo tarpo. Lietuvaitės su 
tautiniais rūbais turi geresnįpa- 
sisekimą aukoms rinkti ir mūsų 
tautą reprezentuoti. BALF-o iž
dininkas A. Trečiokas pažadėjo 
lietuvių iš New Jersey paramą ir 
uolų bendradarbiavimą, kad 
traukti rinkėjų. Nė vienas lietu- 
Jis ragino kuo daugiausia pri- 
“Tag Day” sėkmingai pavyktų, 
vis ar lietuvė negali atsisakyti 
nuo šio kilnaus savo tautos rei
kalams darbo.

Išklausęs Nominacijos Komisi
jos pranešimą, susirinkimas vie
nu balsu išrinko ’’TAG DAY” 
Komitetą ir įgaliojo BALF-o ap
skrities pirmininką J. Brundzą 
sukviesti pirmąjį posėdį, kuriame 
Komitetas pasiskirstys pareigo
mis. I Komitetą išrinkti patyrę 
šalpos darbe veikėjai, turį vi
suomenėje didelį pasitikėjimą.

Jautriam lietuviui patriotui 
būna labai skaudu, kai jis girdi 
sutuokiant angliškai lietuvius, 
kad ir gimusius — augusius ne 
Lietuvoje, bet lietuviškai visai 
gerai kalbančius. O tokių atsiti
kimų tenka dažnai matyti, ir tai 
atsitikimų, kur abi pusės — lie
tuviai. žinoma, kunigas jiems ne
primeta ne jų tėvų kalbos, jie 
patys šito reikalo viešpačiai.

Rugpiūčio 12 d. Newark, N. J. 
lietuvių parapijos bažnyčioje te
ko matyti kitokį vaizdą. Tos pa
rapijos klebonas prel. Ig. Kel
melis sutuokė savo parapijiečius 
E. Žemaitytę ir J. Sakevičių. A- 
bu jie yra gimę ir augę šiame 
krašte, abu jie gražiai kalba ir 
angliškai ir lietuviškai, bet di
džiąsias savo gyvenimo iškilmes 
jie atliko savo tėvų kalba, pra
dedant Altorium ir baigiant vai
šių sale.

E. Žemaitytė yra Juozo Žemai
čio, žinomo šio rajono lietuvių 
katalikų visuomenės veikėjo, 
duktė. Būdinga tai, kad ponia 
Žemaitienė jau gimusi ir augusi 
čia, bet ne tik ji, o ir jos duktė 
namie tik lietuviškai kalba. J. 
Sakevičius yra žinomų Newarko 
lietuvių patriotų Sakevičių sū
nus, Amerikos marinų veteranas, 
antrojo pasaulinio karo dalyvis.

Į vestuves susirinko • gražus 
būrys Žemaičių ir Sakevičių gi
minių ir bičiulių. Iškilmingi pie
tūs buvo buvo Hotel Essexhous 
salėje. Svečių tarpe buvo prel. 
Ig. Kelmelis, kun. Pr. Bastakys, 
žinomas Newarko pramoninin
kas p. Kralikas, ponai Kižai, po
nai Balčiūnai. Svočia buvo po
nia Kižienė.

Povestuvinei kelionei jaunieji 
išvyko į Kanadą.

Šv. Jurgio parapija Maspetho Žinios

P. M.

Brooklyne siuvėjai gali gauti 
darbo

IŠ LIETUVOS

ŠAUKIAMAS TAG DAY KO
MITETO POSĖDIS

(Atkelta iš 1 psl.Y
nesistengią išlupti gyventojų pa
žadėtų sumų valstybinėm pas
kolom.

BALF-o apskr. pirmininkas 
kviečia “Tag Day” komitetą į 
posėdį, kuris įvyks š. m. rugsėjo 
1 d., penktadienį, 8 vai. vakaro. 
BALF-o Centro patalpose, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Iš kur surenkamos pajamos
Iš valstybinių įmonių ir įstai

gų apyvartos mokesčio — 207 
mil. rublių, žemės ūkio mokesčio
— 37 mil rb., gyventojų pajamų 
mokesčio — 62 mil. rb., viengun
gių, bevaikių šeimų ir mažašei- 
minių mokesčio — 46,3 mil. rb., 
valstybinėm paskolom — 76,44 
mil. rb., iš baigiamų naikinti Lie
tuvos miškų — 14 mil. rb., ir 
pan.

Biudžetas priimtas
Čia bendrais bruožais aptarėm 

dabartinį Lietuvos biudžetą, ku
ris buvo vienbalsiai priimtas, ir 
LTSR kai kurias ūkinio gyveni
mo sritis. Reikia pastebėti, kad 
be šio LTSR biudžeto Lietuva 
dar turi kitą — Visasąjunginį 
biudžetą, į kurį suplaukia dau
gelis labai svarbių, krašto paja
mų (susisiekimo — gelež. paja
mos, muitai, akcizai ir kt.). Vi
sos šios lėšos tenka jait nebe 
Lietuvos TSR-ui, o Maskvai, ku
ri jas naudoja Raudonosios ar
mijos, NKVD ir pan. reikalams. 
Iš jų aprūpinamas ir milžiniškas 
TSRS apginklavimas, kuris šiaip 
jau LTSR biudžete nėra netgi 
numatytas.

Lietuvos biudžetas tad yra la
bai išaugęs. Savaime supranta
ma, kad jo milžiniškas išlaidas 
turi padengti Lietuvos žmonės
— darbininkai ir kolchčįzininkai, 
kurie labai menkai teatlyginami 
ir teaprūpinami, kad TSRS va
dovai galėtų lėbauti ir paskui ] 
save vilkti milžinišką karo maši
ną, kuri skirta pasaulinės revo
liucijos įvykdymui.

Pastaba: Daviniai imti iš LT
SR finansų ministerio V. Drobnio 
pranešimo aukščiausios tarybos 
sesijoje 1950. VII. 3-4 dd. “Apie 
Lietuvos TSR valstybinį biudže
tą”. (Tiesa, 1950. VII. 6 d. Nr. 
158).

. E.

IŠ SIUVĖJŲ VEIKLOS
Išrinko delegatus į konvenciją
Rugp. 23 d. įvyko Siuvėjų U- 

nijos 54-to skyriaus susirinki
mas. Buvo iškilęs sumanymas, 
kad be cenzūros nebūtų nariai 
įsileidžiami. Dauguma pasisakė 
už cenzūrą tik tų, kurie yra ne
pažįstami.
/ Į šaukiamą CIO konvenciją, 
įvykstančią New Yorke, delega
tais išrinkti P. Vaitukaitis ir 
Grabauskas. Skyriuje yra 910 
narių.

Siuvėjų Unijos delegatas pra
nešė, jog Brooklyno siuvyklose 
yra siuvėjams darbo. Jei kas iš 
siuvėjų kur neturi darbo, jo 
Brooklyne galėtų gauti.

Michelsonas iš Joint Board 
pranešė, jog medžiagos paskuti
niu laiku pabrango 121Ą cent, 
jardui.

Visi siuvėjai dirbantieji pas 
W. P. Goldmaną paėmė išsimo
kėtinai karo bonų. Kai kurie net 
ligi $500.00.
--------------------------- 1---------------------------------
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+ EV 4-9293
į SALDAINIŲ PALOCIUS
į GERIAUSIOS RŪSIES
J Laagvl Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate

Iškilmingos laidotuvės
Rugpiūčio 21 iškilmingai pa

laidota a. a. Domicėlė Ramonie
nė. Tik šeši mėnesiai, kaip mirė 
jos vyras Jonas Ramonas. A. a. 
D. Ramonienė buvo jau pagyve
nus moteris, daugiau kaip 80 m. 
Ji sunkiai sirgo: buvo suparali- 
žuota prieš aštuonis metus, atim
ta kalba, o po vyro mirties buvo 
jai suparaližuota akys ir gerklė. 
Visą laiką velionė buvo Ilginama 
namie; pirmiau jos vyro prižiū
rima, jam gi mirus — dukterys 
rūpestingai motiną prižiūrėjo. 
Po tokios sunkios ir ilgos ligos, 
velionė tikrai atsilsės ramybėje 
danguje.

Pamaldos už a. a. kun. Pinkų
Ateinantį pirmadienį, rugsėjo 

4 dieną (Labor Day) 10 valandą 
ryte, įvyks šv. Jurgio par. baž
nyčioj iškilmingos (gedulingos) 
su ketveriomis šv. mišiomis ir 
asista pamaldos už a. a. kun. V. 
Pinkų, dvejų su puse metų jo 
mirties sukaktuvių proga. Muzi
kinė giedojimo programa bus iš
pildyta vadovaujant varg. J. 
Brundzai. Parapijiečiai ir šiaip 
kun Pinkaus pažįstami kviečiami 
gausiai dalyvauti šiose pamaldo
se. Kadangi kun. V. Pinkus šioje 
parapijoje vikaravo keletą metų, 
tai dar ir šiandien yra apie jį 
gražių atsiminimų. Sumanių bei 
rūpestingų rankų puikiai ir sko
ningai papuoštas ir a. a. kun. 
Pinkaus kapas. Tai bus bene 
puošniausias kapas šv. Jono ka
puose.

Kun. V. Pinkus, nors čia gi
męs, bet puikiai ir taisyklingai 
vartojo lietuvių kalbą. Gaila, kad 
mirties angelas per anksti jį pa
šaukė iš gyvųjų tarpo, nes jis 
buvo tik apie 35 metų amžiaus 
ir daug būtų pasitarnavęs Dievui 
ir Tėvynei.
Pamaldos už a. a. dr. H. Bertulį

Rugp. 28 d. buvo suruoštos pa
maldos už 1944 m. Prancūzijoje 
kovose žuvusio a. a. dr. H. Ber
tulio vėlę, kurįpse dalyvavo tė
vai, giminės ir artimieji draugai.

J. B.

— Korėjos karan jau išėjo 
keli lietuviai. l

— Liet. Vyčių 110 kp. nutarė 
šį rudenį ruošti lietuvių kalbos 
kursus, kuriuos ves pats prel. 
J. Balkūnas. Keturi atstovai 
vyks Seiman.

— Kat. Veteranų postas savo 
paprastame susirinkime rugs.5 
d. 8 v. v. turės paskaitą: “Fati- 
mos apsireiškimai ir Rusijos at
sivertimas”, kurią skaitys prel. 
J. Balkūnas.

— Susirinkimai bazaro reika
lais bus: sekmadienį — rugs. 3 d. 
4 vai. p.p. Rožančiaus draugijos; 
trečiadienį — rugs. 6 d. 8 v. vak. 
visų draugijų atstovų ir bazaro 
darbininkų.

— Bazaras prasidės rugs. 9 d.
— šeštadienio vakare 7 vai. ir 
tęsis 10 dienų. Užbaigos dieną
— rugs. 18 d. bus $1000.00 lai
mėjimas ir kitų daiktų.

— Kun. J. Baltrušaitis, MIC, 
atvykęs į tetėno F. Mažonio lai
dotuves ir paatostogavęs porą 
sąvaičių, grįžo prie pareigų Ma
rijonų seminarijoj, Hinsdale, Ill.

— Kun. A. Senkus atvykęs pa
vasarį iš tremties ir visą vasarą 
dirbęs šv. Mykolo parapijoje, 
Miami, Fla., šiomis dienomis po 
sunkios operacijos guli ligoninėj.

— Stasys Kelmelis grįžo iš 
Queens Gen. Hospital į namus. 
Dar nėra visai pasveikęs.

— Jaunamečių lietuvių base
ball komanda yra CYO lygoje 
ir sėkmingai žaidžia. Visą vasa
rą vos kelis žaidimus pralaimėjo.

IŠNUOMOJAMAS 
dviejų kambarių su baldais ir 
virtuvės butas 339 Wilson Ave., 
Brooklyn 21, N. Y.

Ten pat išnuomojama patalpa

Išnuomojamas kambarys 
asmenims — didelis, šviesus 

(3 langai), atskiras įėjimas. Su
žinoti “Amerikos” redakcijoj.

2

TRADICINIS
“Amerikos” spaudos koncertas 
— balius įvyks 1951 m. sausio 
m. 7 d., Šv. Stanislovo salėje.

h PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausiu pasirinkimu *
; A IS KRYMAS gamintu namie U geriausio* Smetonos, ALUS U go-, X
• riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: J

J Juozas Ginkus *
; 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. t
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RUGSĖJO - SEPTEMBER 9 -18 DIENOMIS

PARAPIJOS SALEJE ir DARŽE
64-25 Perry Ave., Maspeth, L. I., N. Y.

Lošimai, valgiai, gėrimai, laimėj mai.

ĮŽANGA NEMOKAMAI

Įsigykite laimėjimo knygeles. Laimėsite

1000 Dolerių .Cash ir 15 kitų dovanų.

GRAŽINKITE KNYGELES NEVĖLIAU RUGSĖJO 17 DIENOS.

Atsidaro šokiadieniais 7 vai. vakare, o sekmadieniais 4 vai. popiet.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-9293

Anton Appel

JERSEY PORK

.428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

| Stephen Bredes Jr. |
ADVOKATAS

| 197 Havemeyer Street | 
Brooklyn 11, N. Y.

| Tel. EVergreen 7-9394 |
■^l®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^
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John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų T«l.
WO 2-3497 NE 9-568«

V X X X X X X X X X X i X X X
NAMAI PARDAVIMUI

Parduoda
NAMUS, BIZNIUS

Namu ir biznių pirkimo Ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. M A č I L L I S
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpi ko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

AME1
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Entered 
office at

LIETUVO GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKĖ PAIEŠKOMI 

ASMENYS:
Auga, Augustas, Jonas ir Karolis, iš 

Balskų k., Tauragės ap.
Baubinaitė, ar Gasparavičiūtė, Ade

lė, iš Naujojo Strūnaičio km., Šven
čionių ap., gyvenusi Dūkšto vai.

Gechanavičiūtė, Vanda, iš Urnežių .k 
Dotnuvos v., Kėdainių ap.

Garinus, Juozas, iš Bučkėnų, gimi
nes prašomi atsiliepti.

Gobefrienes-Karaliūnaitės, ir jos se- 
;ers Pečiukonienės, Marijonos ir Mor
tos, gyvenusių Union St., Tamaqua, 
Pa., vaikai prašomi atsiliepti.

Hybneris (Huebner), Augustas.
Jokimytė, Ona, iš Pervazninkų k., 

Kidulių vai., šakių ap.
Kareckas, Pranas.
Korsakytė, Jadvyga, iš Salako vai., 

Zarasų ap., Veželių km.
Kilkus-Tumonaitė, Marijona, iš

Griaužiškių vienk., Skapiškio v.
Krasauskas, Balys, iš Gyliškių k., 

Užpalių v., Utenos ap.
Kriuklys, Adomas, Stasys ir Vaclo

vas, ir jų sesuo Tokarskienė-Kriuklytė 
Marija, vaikai Adomo.

Laužikaitė-Rimkienė, Juzė, iš Ku- 
oiškio-Rokiškio, ir vyras Rimkus, Jo
nas.

Martinkus, Pranciškus, iš Ročių k., 
Sėdos vai., Mažeikių ap., su šeima.

Masiulienės-Matulionytės, Antaninos, 
jiminaitis prašomas atsiliepti.

Mikalauskas, Juozas, iš Kumečių k., 
Girdiškes par., Skaudvilės vai., Tau
ragės ap.

Pakalnis, Jonas, iš Manieičių km., 
Daugailių vai., Utenos ap.

Pečkys, Petras ir Vincas, iš Kirsna- 
viznos — Cečetų k., Marijampolės ap.

Povilaitytė-Tiško, Adelė.
šalinskaitė-Vaičiūnienė, Ona, iš Tau

ragės ap.
šeškas, Jonas, išvykęs Amerikon pas 

iėdę Antaną Vaitiškj iš Latvijos, Pra
tęs vals., Dūkštos apylinkes.

Vaitiškis (Rainiškis), Antanas, iš 
Pradės vai,, Ilukštos apylinkės, Lat
vijoje.

Vališkis, Jonas, iš Voniškių km., Ša
kių ap., Plokščių vai.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti j:

Consulate General of LUhuania
41 VV. 82 St., New York 24, N. Y,

PASINAUDOKITE PROGA!
Norėdami įsigyti laikrodį, pir

kite pas Adolfą Kregždį.
Pristatę šį skelbimą, gausite 

20% nuolaidą. 1
147 Starr St., Brooklyn 
(Jefferson stotis—BMT 
Canarsie).
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F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu ruunų sienų 14- 
lyginimą, plasterlavlmą, šaligat
vių cementą vimą ir kt darbus.

2»3 MAUJER ST, 
BROOKLYN •, N. Y.

Williamsburg 2 mūriniai namai turi 
po tuščią aukštą ir po 14 kamb. kiek
vienas, su voniotnis, alyva apšildomi. 
Aukšta tnuoma. Prie Williamsburg 
Plaza ir 8th Ave & Broadway subway. 
Kaina abiejų kartu $12,950.

PARDUODAMI N A M A I 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
barių, atskiras, arti parko, atskirai 
apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12,500.

Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sius kambarius, mūrinis, geros įplau
kos, arti parko — $14,500.

3 šeimoms mūrinis, šviesūs kamba
riai — $10,500.

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

East New York — 2 šeimoms, 11 
kambarių, geram stovy — $6.300.

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

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

Tel. GLenmore 5-7285
Maspeth 2 šeimom su 11 kambarių, 

alyva apšildomi. Kaina $8,500.

2 šeimom, mūrinis namas, atskirai 
statytas su 13 kamb., alyva apšildo
mas, garažai, 40x100.

Mes turime visokių namų, visose 
miesto dalyse, taipgi ir naujų.

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

REpublic 9-1506

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

VOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue > 

Maspeth, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.
BAR&GRILL

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

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO. Į
895 Broadway, Brooklyn 6, N. 1.1 

PIGIAU, NEGU KADA BUVO į 
PARDUODAMA! | 

Televizijos Aparatai | 
RCA Victor T100 |

Tik $169.95 I
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

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

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

įvykiai 
karų Eu! 
atidarė I 
kritiškiail 
jo, kad ii 
gynybai I 
1a. Tuo l| 
iš anapus! 
labai aliai

Sovietų! 
satelitiniai 
skaičių itl 
džiausiu I 
karines pi 
pramone. I

Štai pel 
armija sul 
maždaug I 
Bulgarija I 
ninku divil 
nių pajėgi! 
munija tini 
vizijų, čell 
Vokietijoj 1 
vizijų. Tail 
zijų. Pridėl 
stovinčias I 
divizijas stl 
Vakarų ne! 
tu turi tiki 
dėties ir ii 
kluotų divil 
vija turi apl 
jų, bet ji \| 
menj. Jos gi 
ra jjungtosl 
sistemą. Bei 
apginkluotai 
ginklais. I

Nepaprasj 
Baltijos jūl 
mylių ruožl 
Luebecko y| 
mų juosta I 
sąugoma ga 
gurno policil

Peenemua 
Hitlerio pra 
bombas, soil 
kiečių techrl 
bą prie pato! 
bombos moti 
jimų stotis i 

Klaipėdoj I 
laivų bazė 1 
tinklas. Ga] 
mos Schnoi] 
laivai statorJ 
Stettine. Į 
vyr. būstinė] 
Baltijos karą 
klauso vienai 
šeriai, 20 tol 
vandeninių 11 

Leningradd 
mi statyti tr| 
Buvę vokiečil 
tzow ir Seydll 
ir patobulina 
viniai laivai | 
komi, pritaik 
nes transport 

Suomių jla 
kala ir Viipi 
klausę suorr 
Kronštadtu i 
plečiami kaip 
ramos punktą 

Tokie Sovie

Nore j (
Čenstak

Padegėjas pal 
vę prieš pal 
Vienoje ga 

kurias pakarti 
katalikų dieni! 
vienas komurJ 
degti gausiąja 
vo Motinos s 
buvo laiku pa 
duotas, nepad! 
lių koplyčiai. I 
suimtas, bet 
policija paleid] 
lyno viršinink 
Tėvų Paulinu 
kuriems yra’3 j 
globa, kadangi 
j pasikėsinimu 
tovę, pasakė į 
Ta pačia prog 
ir kitas Tėvas
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