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TITO IR GRAIKU VAIKAI
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fiojo imperializmd, gali tapti jei 
ir ne patrauklia krašto vaikymo
si forma, tai bent ne grėsminga 
ir demokratiniams kaimynams 
nepavojinga. Su ta mintim kai 
kas sutiko ir net sveikino nuo 
Kominformo atkritusią komu
nistinę Tito Jugoslaviją, many
dami, jog atkritimas nuo Stalino 
sušvelnins pačią komunizmo es
mę. Tačiau jiems teko nusivilti, 
nes komunizmas lieka komuniz
mu, ar jis pasivadina bolševizmu, 
stalinizmu, titoizmu ar kuriuo 
kitu izmu.

Tito, kaip ir jo idėjos tėvas 
Stalinas, nė kiek nesiskaito su 
žmogaus teisės nuostatais, ne tik 
persekiodamas savo politinius 
priešus, Katalikų Bažnyčią, ka
lindamas vyskupą Stepinac, bet 
jis nemano ir kaimyninei Grai
kijai grąžinti iš jos pagrobtus 
vaikus.

Jau visa eilė metų praėjo, 
kaip komunistiniai partizanai 
pagrobė iš šiaur. Graikijos 28.- 
000 vaikų ir juos nugabeno į Ju
goslaviją bei kitas komunistines 
valstybes. Dėl tų vaikų Graiki
jos ir Jugoslavijos santykiai yra 
nuolat įtempti, nors, Jugoslavijai 
sutikus vaikus grąžinti, santy
kiai vėl galėtų būti normalūs. 
Tačiau Tito vis delsia. Anksčiau 
jugoslavais kelbė, jog graikų vai
kų skaičius siekia 11.000, paskui 
tą skaičių sumažino iki 9.500.

Pereitą rudenį oficialiai buvo 
skelbiama, jog. daugumas vaikų 
yra našlaičiai, o š. m. vasario 
mėn. jugoslavų informacijos di
rektorius Dedijer jau paskelbė, 
jog ir daugumos vaikų tėvai, šiuo 
metu gyvenąr“Jt®bSlff^J6jė.>*«4' Į

Jugoslavai grąžino viso tik 15 
vaikų į Australiją emigruojan
tiems tėvams. Bet į Graikiją dar 
nė vienas pagrobtų vaikų nebu
vo grąžintas. Jugoslavai visą 
laiką tvirtina, jog jie sutinka su 
Jungtinių Tautų rezoliucija dėl 
vaikų atidavimo, bet atidavimą 
kliudančios “techniškos kliūtys”. 
Pirmiausia turį būti nustatytas 
vaikų kilmės klausimas. Graikai 
gi tvirtina, jog tas klausimas tu
rįs būti išspręstas pačioj Graiki
joj, nes visi vaikai yra Graikijos 
piliečiai. Graikai be to turi ži
nių, kad yaikų pavardės, nuve- 
žus juos į Jugoslaviją, buvo pa
keistos.

Nenormalūs Graikijos — Ju
goslavijos santykiai nesmagiai 
veikia ir kitas valstybes. Angli
ja dėl to pasisiūlė net į taikinto
jus, ir tų pastangų, o gal ir kitų 
priežasčių dėka šių metų gegu
žės mėn. Jugoslavija pažadėjo 
per Raud. Kryžių grąžinti 111 
vaikų. Tačiau papūtus naujiems 
politiniams vėjams, tas reikalas 
įstrigo. Bet štai kilo Korėjos 
karas, Jugoslavijos kinkos su
drebėjo, ir ji vėl ėmė ieškoti drau 
gystės su kaimynais. Prieš ke
lias savaites Atėnai gavo naują 
Jugoslavijos Raud. Kryžiaus pra
nešimą apie grąžinimą, bet dą-

pastatyta sąlyga, kad vaikai bū
tų pasiųsti tiesiog į namus, ne
laikant jų pereinamose stovyk
lose. *

Graikai dėl sumažinto vaikų 
skaičiaus ir dėl statomų sąlygų 
pagrįstai supyko ir neatrodo, 
kad šis “kilnus” jugoslavų žy
gis pasiektų savo tikslo, būtent 
Graikijos-Jugoslavijos santykių 
pagerinimo. Graikai nemano 
leistis apmulkinami,, kad jų vai
kų grąžinimas nusitęsia tik dėl 
techniškų kliūčių. Tikroji prie
žastis glūdinti Tito plane prisi
jungti Egejaus Makedoniją.

Egejaus Makedonija vadinama 
šiaur. Graikijos dalis, kurioje 
anksčiau gyveno daugiausiai ma- 
kedoniečiai. Bet I-jo ir II-jo pa
šau!. karo laikotarpy didžioji da
lis makedoniečių repatrijavo į 
Jugoslaviją ir Bulgariją. Liko 
tik apie 30.000 makedoniečių, 
lojalių Graikijos piliečių, kurie 
niekur nepasitraukė. Bet Jugos
lavijos vadas Tito neišbraukė 
Egejaus Makedonijos iš- savo 
plano. Jis tikisi ją kada nors 
laimėti, jei ne jėga tai bent klas
ta. Dėl to jis ir laiko graikų vai
kus, auklėja juos komunizmo ir 
Tito meilės dvasioje ir stengiasi 
juos įtikinti, jog Egejaus Make
donija turi būti nuo Graikijos 
atskirta. Kai jie užaugs, jis juos 
pasiųs į Makedoniją, kur jie bus 
panaudoti, kaip savo tėvynės 
skaldymo įrankiai. Tai dar vie
nas ryškus pavyzdys, jog komu
nizmo doktrinoje tikslas patei
sina brutaliausias ir 'nežmoniš- 
kiausias priemones.

VOKIETIJAI LEISTA POLICI- 
1 JĄ PADIDINTI LIGI 

40.000 VYRŲ

Sovietai įspėti nesiimti agresijos
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 

užs. reikalų ministerial išleido 
savo posėdžių New Yorke komu
nikatą, kuriame paskelbta eilė 
reikšmingų nutarimų.

Pirmoj eilėj JAV, Anglija ir 
Prancūzija įspėja Sovietus ir ry
tinės Vokietijos zonos komunis
tinę vyriausybę, kad jų bet koks 
pasikėsinimas į Vakarų Vokieti
ją ar Berlyną bus laikomas pa
čių Vakarų sąjungininkų užpuo
limu. Taip pat nutarta kaip ga
lima greičiau baigti su Vokietija 
karo padėtį, nors iš amerikiečių 
pusės nurodoma, kad sudaryti 
su Vakarų Vokietiją separatinę 
taiką nenumatoma. Vidaus sau
gumui nutarta leisti Vakarų Vo
kietijai policijos pajėgas nuo 
10.000 vyrų padidinti ligi 40.000, 
kurie gal būt bus apginkluoti ir 
lengvais šarvuočiais. Vokiečių 
karinių dalinių sudarymo klau
simas bus dar toliau tiriamas.

KINIEČIAIS KOLONIZUOJA
MA EUROPA

Šveicarų laikraštis “Luzerner 
Neueste Nachrichten” praneša, 
kad jų korespondento žiniomis, 
Sovietai į Aukštąją Sileziją pra
dėjo gabenti kiniečius. Pirmo
sios azijatų grupės buvo atga
bentos į Scharley ir Lązisk ka
syklas. Dabar taip pat jau at
gabenta kiniečių į Radomą, Ko
min ir Turėk, kur jie dirba prie 
tabako apdirbimo dr rudosios 
anglies kasyklose. Kai kurie tų 
kiniečių atgabenti jau ir su šei
momis. #
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Ir neutralieji čiupinėja šautuvus
Su Korėjos k,aro pradžia pra

sidėjęs pasauly ypatingas įtem
pimas labai stipriai atsiliepė ir 
šiame tradicinio neutralumo 
krašte, nes visi mato, jog, kilus 
karui, neišliks nė vienas nepa
liestas.

Pirmiausia šveicarus palietė 
jau pasireiškęs ir dar daugelio 
dalykų numatomas kainų kili
mas. Bet dar daugiau jie susirū
pinę galimai didesnius maisto 
ir žaliavų išteklius sudaryti kraš
te. Jie susirūpinę savęs klausia, 
kas būtų,

jei nutruktų susisiekimas 
Reinu.

Reino kelias jiems gyvybinės 
reikšmės. Praeitais metais į die
ną juo atplaukdavo vidutiniškai 
1202 vagonai ’ užsieninių prekių. 
Paskutiniu laiku iškraunama Ba- 
zelio-Kleinhueningo uoste į die
ną apie 500-600 vagonų, St. Jo- 
ham uoste 100-150 ir Birsfelde 
apie 200.

Karo baimė.

itl,

SIŪLO TIKRINTI, AR VADO
VAUJANTI POLITIKAI YRA 

NORMALŪS

American Psychological As
sociation metinėj konferencijoj 
Columbijos universiteto psicho
logas Dr. O. Klineberg padarė 
pasiūlymą, kad ateity bet kurios 
valstybės vadovaujami asmens 
būtų tarptautinės komisijos pa
tikrinami, ar jie yra normalūs.

Dr. O. Klineberg šiuo pakar
tojo jau anksčiau keltą reikala
vimą, kad busimieji diplomatai 
ir tarptautinių konferencijų da
lyviai turi būti ištirti, ar jie dva
siškai yra pajėgūs atlikti jiems 
tenkančius uždavinius. Jis nuro
do, jog, laikantis tokios prakti
kos, tokie asmens kaip Hitleris 
niekuomet nebūtų atsistoję prie 
valstybės vairo.

Karo, į kurį gali, nors ir prieš 
jos norą, būti įvelta ir Šveica
rija, šveicarai taip pat bai
minasi. O dėl to sujudo ir jam 
pasiruošti. Jie pripažįsta, kad 
visuotinai yra įsitikinta, jog šiuo 
laiku taika gali būti išlaikyta 
tik tokiu apsiginklavimu, kuris 

I Sovietams atimtų norą pulti Va
karus. Tad ir šveicarai sujudę 
kiek išgalėdami stiprinti savo 
karinį pajėgumą. Jų ginklavimo
si programa numatyta 14.000.- 
000 frankų ir dabar paskubintai 
vykdoma. Didelė dalis pramonės, 
net, pav., ir tekstilės, dirba ka
riuomenės reikalams. Pati tauta 
taip pat tam paruošiama. Kad 
reikale daugiau vyrų galėtu im
tis ginklo, kai kuriems uždavi
niams sudaromi ir moterų dali
niai. Pav., sudarytos 24 motori-

zuotos moterų sanitarinės kolo
nos, kur moterys atliks ne tik 
kitus uždavinius, bet ir šoferiaus.

Žinoma, šveicarams visi tie 
pasirengimai ne prie širdies. 
Tasai neutralus ir taikus kraštas 
būtų daug geriau patenkintas, 
jei vietoj ginklų galėtų statyti 
namus, ligonines, gaminti dra
bužius, baldus, automobilius, ra
dijo aparatus. Bet dabartinėse 
sąlygose nėra pasirinkimo.

Užsienio užsakymai

Vieną betgi gerą šveicarams 
pusę visas šis dalykas turi, kad 
gauna daugiau užsienio užsaky
mų, ypač metalo pramonė. Apie 
nedarbą jau nebekalbama. Vis 
dėlto jie geriau būtų patenkinti 
jei išnyktų karo pavojus, nors 
tuomet jie negautų ir dabarti
nių užsakymų.

Jie mano, jog prasidėjus tai
kiam atstatomojo bei kūrybinio 
darbo laikotarpiui, jie galėtų 
gauti užsakymų taikos metui rei
kalingų reikmenių, susilauktų 
turistų — ir gyvenimas galėtų 
būti ne sunkesnis kaip dabar ir 
kartu daug malonesnis, ypač 
tokio taikaus krašto kaip švei 
carija gyventojams.

Iš Korėjos fronto
A

Gen. Mac Arthuras staiga su
kūrė Kofejos fronte visai naują 
padėtį. Išsikėlęs su 40.000 vyrų 
prie Inchono ir nužygiavęs ligi 
Seulo bei peržengęs Han upę, 
jis ne tik perkerta svarbius prie
šo susisiekimo bei tiekimo ke
lius, bet ir iš viso graso atkirsti 
apie 150.000 priėšo armijos nuo 
jos užnugario,' suimti ją į dviejų 
frontų reples ir sugniuždyti.

Šio išsikėlimo, išrodo, priešas 
nesitikėjo, tad operacija Jungt. 
Tautų pajėgoms pavyko įvykdy
ti be žymesnių nuostolių, kai tuo 
pačiu metu netikėtai užkluptas 
priešas neteko nemažo skaičiaus 
vyrų užmuštais ir sužeistais.

Tolimesnis žygiavimas šiame 
naujame fronte Vyksta sėkmin
gai. žemyno (faliniams besiver
žiant pirmyn, aviacija visam 
ruože nuo Kusan ligi Pyongyong 
smarkiais puoliais naikina vi
sus turinčius karinės svarbos 
dalykus ir tuo paruošia kelią to
limesniam žemyno pajėgų žygiui.

Priešas, atsidūręs pavojuje, 
kad bus atkirstas nuo savo už
nugario, priverstas nuo Taegu 
fronto kiek galėdamas daugiau 
pajėgų permesti į Seulo rajoną, 
Bet pakeliui į haują paskyrimo 
vietą priešo paštininkų ir šar
vuočių kolonoš yra geras Jungt. 
Tautų aviacijos taikinys ir dėl 
stiprių orinių puolimų dar pake
liui netenka žymios dalies savo 
pajėgumo. *

Tuo pačiu mętu sumažėjęs 
priešo atsparumas Taegu fronte 
leidžia Jungt. T^utų pajėgoms 
ir čia jį gniuždinti bei stumti 
atgal , _______

Š. Korėjos

priešas yra .priverstas gintis ir 
trauktis.

Stebėtojų nuomone, jei tiesiog 
neįsikiš ligšioliniai
komunistų rėmėjai Sovietąi ir 
Kinijos komunistai, tarp Seulo 
ir Taegu esančioms Korėjos ko
munistų pajėgoms neišvengia
mai teks kapituliuoti. O jų jėgų 
branduolį sutriuškinus ir pats 
karas eis prie galo. Ilgiau gali 
užtrukti tik kovos su partiza
nais, kurių kovos būdą tikriau
siai komunistai dar bandys pa
naudoti.

Ar po komunistinės armijos 
šiapus 38 paralelės sutriuškini
mo bus žygiuojama ir į Š. Ko
rėją, kol kas neaišku, bet ma
noma, . kad, priešui nenutrau
kiant kovos, tai gali būti ir ne
išvengiamai reikalinga.

ŽYGIS UŽ LAISVĘ
Gen. L. D. Clay vadovaujamas 

National Committee for a Free 
Europe vykdo žygį už laisvę 
(Crusade for Freedom). Šio žy
gio tikslas duoti progos kiekvie
nam vyrui, moteriai ir vaikui 
JAV pasirašyti po Laisvės De
klaracija ir surinkti aukų Radio 
Free Europe palaikymui. Vajus 
tęsis ligi spalių mėn. vidurio. 
Šio žygio simbolis — Laisvės 
Varpas, kuris yra nulietas An
glijoj ir, atvežtas į JAV, apke
liaus visą kraštą, o paskui bus 
nugabentas į Vokietiją ir pa
kabintas Berlyno rotušės bokšte. 
Ten bus laikomi ir parašai po 
Laisvės Deklaracija. Aukos bus 
panaudotos radijo transliaci
joms anapus geležinės uždangos 
esančių tautų kalbomis.

pasikeitusi — ligi šiol puolęs,

KRISTAUS KANČIOS VAIDI
NIMŲ JAU ŽIŪRĖJO 415:000 

ASMENŲ

Obermmergau Kristaus Kan
čios šių metų vaidinimus, kurie 
buvo atlikti jau 70 kartų, aplan
kė 415.000 asmenų. Ligi vaidi
nimų pabaigos, kurie bus dar 
pakartoti 13 kartų, bendras lan
kytojų skaičius, kaip numatoma, 
pasieks 470.000. 1934 m. lanky
tojų skaičius siekė 412.000, taigi 
šiais metais jis bus žymiai'di
desnis.

— Pietinėj Filipinų daly stai
ga. išsiveržė Hibok vulkanas.

SIULYMAS PRIIMTI KOMU
NISTŲ ATSTOVĄ — 

ATMESTAS

Rugsėjo 19 d. prasidėjo Jungt. 
Tautų visumos posėdžiai. Posė
džių pradžioj tuojau buvo ap
svarstytas Sovietų remiamas In
dijos pasiūlymas pašalinti kinų 
nacionalistų atstovą ir priimti 
komunistų. Pasiūlymas buvo 33 
balsais prieš 16 atmestas. Vietoj 
jo buvo priimtas Kanados pąsiū- 
lymas sudaryti komisiją, kuri 
ištirtų, kas turi iš tikro Kiniją 
atstovauti. Višinskis prieš šį nu
tarimą protestavo, bet iš posė
džio neišėjo. Šiai sesijai pirmi
ninku išrinktas Irano atstovas
Nat

ANGLAI DIDINA SAVO 
PAJĖGAS VOKIETIJOE

Britų okupacinių pajėgų Vo
kietijoje vadovybė pareiškė, jog 
j Vokietiją esamoms britų karo 
pajėgoms sustiprinti atsiunčia
ma 11 britų šarvuočių divizija. 
Jai atvykus, anglai Vokietijoje 
turės triš divizijas.

• Anglija prailgino savo ka
riuomenės tarnybą nuo 18 mė
nesių ligi 2 metų.

• Prez. Trumanas įteikė Kon
gresui plataus masto civilinės 
apsaugos planą, kuriame numa
tomos priemonės po eventualaus 
puolimo atominėmis bombomis 
tuojau atstatyti tvarką ir atrem
ti užpuoliką.

• Chemikas A. D. Slack pri
sipažino karo metu šnipinėjęs 
Sovietų naudai. Prokuroras rei
kalauja jam 10 metų kalėjimo.

• Cumberland, Md., policijos 
teisėjas nubaudė komunistus W. 
B. Coleman ir A. Schusterman 
po 100 dolerių, kad nevykdė 
miesto potvarkio ir neįsiregis- 
travo atitinkamose įstaigose.

• Anglų prekybos ministeris 
parlamente pranešė, jog pagal 
opozicijos vado W. Churchillio 
pasiūlymą, daugiau nebeleidžia
ma iš Anglijos išvežti Vakarų 
gynybai reikalingas mašinas bei 
įrankius.

• New Yorko civilinės apsau
gos viršininkas gęn. L. Clay pas
kelbė visiems New Yorko civi
linės apsaugos direktoriams po
tvarkį, kad turi būti apmokyta 
civilinei gynybai mažiausia 400.- 
000 asmenų, kurių bent pusė 
turi būti moterų.

• Austrija žada įteikti Jungt. 
Tautoms skundą dėl delsimo su
daryti taikos sutartį. Tam tiks
lui numatoma surinkti milijonus 
Austrijos gyventojų parašų.

stovą C. Romulo.

PRASIDĖJO ANDRIULIO DEPORTA 
GIJOS BYLA

Apklausus eilę liudininkų ir prijungus prie bylos kaltinamuosius 
'dokumentus bylos svarstymas atidėtas ligi spalių 10 d.

Rugsėjo 12 d Chicagoje prasi
dėjo Andriulio deportacijos byla. 
Andriulis, vienas “Vilnies” re
daktorių, 1945m. buvo padavęs 
prašymą Amerikos pilietybei 
gauti. Imigracijos įstaigos, bety- 
rinėdamos jo asmenį, surado, 
kad jis priklausė komunistų or
ganizacijai, turinčiai tikslą nu
versti jėga teisėtą Amerikos val
džią. Tai buvo priežastis pradėti 
Andriulio deportacijos bylą. An
driulis pereitų metų gruodžio 5 
d. buvo areštuotas, bet vėliau 
paleistas už 5.000 dolerių užsta
tą.

Byloje egzaminuojantis parei
gūnas yra R. Fuller, o imigraci
jos įstaigų kaltintojas Friedman. 
Gina advokatė P. Hart. Byloje 
kaltinamasis minimas kaip V. 
Andriulis-Andrulėvič ir kitomis 
pavardėmis, kuriomis jis dangs
tėsi.

Jau apklausta eilė liudininkų 
— Herald American redaktorius 
St. Pieža, P. Baltis, V. Uznis, 
Valukas, Ch. Baxter, V. Ambros 
ir M. Malkin. Taip pat prie by
los prijungta visa eilė iškeliančių 
V. Andriulio nusikalstamą veik
lą dokumentų. Kai kurie liudi
ninkai, kaip Valukas, Malkin ir 
Baxter, patys yra buvę komu
nistų partijos nariai ir liudija, 
kad V. Andriulis buvo taip pat 
komunistų partijos narys, kaip 
rodo ir kitų liudininkų parody
mai bei gausūs prie bylos pri
jungti dokumentai. Kartu jie 
liudija, kad komunistų partija 
ruošiasi smurtu pašalinti teisė
tą JAV vyriausybę ir įvesti ko
munistinę diktatūrą. Kaltintojas

Friedman klausė, ar Malkin, bū
damas partijoje, nėsas girdėjęs 
mokant, kad sovietinės tvarkos 
įvedimas Amerikoj yra galimas 
ir ramiu būdu, sakysim balsavi
mo keliu.

Malkin atsakė, kad visą laiką 
buvo pabrėžiama, jog tą tvarką 
bus galima įvesti ne rinkimų 
kortele, bet tik kulka. Visą jo 
buvimo partijoje laiką jis girdė
jęs sakant, kad imperialistinį 
karą U. S. proletariatas turi pa
versti civiliniu ir gautus į ran
kas ginklus pirmai progai pasi
taikius atsukti prieš savo kari
ninkus ir sukelti revoliuciją.

Valukas papasakojo apie vie
ną komunistų Susirinkimą, ku
riame buvo apie trylika žmonių 
ir kur buvo mokoma komunistų 
revoliucinės taktikos — kaip pa
imti bankus, kaip apsirūpinti 
ginklais ir pan. Komunistų susi
rinkimuose matęs dalyvaujant 
ir Andriulį.

Visi tie liudijimai ir dokumen
tai rodo, kad atvykęs į Ameriką 
ir nebūdamas pilietis Andriulis 
prisidėjo prie organizacijos, kuri 
stato' sau tikslu jėga nuversti 
esamą santvarką ir kad jis susi
rišo su organizacija, kuri spaus
dino ir platino raštus,, raunan
čius minėtą tikslą siekti.

Už tokią veiklą, kaip JAV de
mokratinei santvarkai pavojin
gas, svetimšalis, V. Andriulis gali 
būti deportuotas. »

Apklausus minėtus liudinin
kus ir prijungus prie bylos daug 
Andriulį kaltinančių dokumen
tų, bylos' nagrinėjimas, atidėtas 

i ligi spalių 10 d.

GRAIKŲ VAIKAI RUOŠIAMI 
PARTIZANŲ KOVAI

Bischofswerdoj prie Drezdene 
ir kitose stovyklose Rytų Vokie
tijoj laikomi tūkstančiai pagrob
tų graikų vaikų pradėta apmo
kyti vadinamose partizanų mo
kyklose partizaninio karo tak
tikos. Komunistai nori šiuos vai
kus ne tik išauklėti komunisti
nėj dvasioj, bet ir paruošti re
voliucinei kovai, kurią jie turės 
vykinti ateity grąžinti į savo

'-k. j

IMSIS PRIEMONIŲ PRIEŠ AT
SARGŲ SUDARINĖTOJUS

Karinės gamybos vadovas W. 
S, Symington pareiškė, jog vy
riausybė imsis griežtų priemo
nių prieš neteisėtų atsargų su
darinėtojus. Rinkoje yra pasiro
dę naujų žmonių, kurie pradeda 
šmugelio prekybą, siekdami ne
teisėtai pasipelnyti. Symington 
pažymėjo, jog vyriausybė turi 
įgaliojimus taip sudarytas atsar
gas konfiskuoti ir jų sudarinė
tojus nubausti.

Dar prieš Symingtono pareiš
kimą Tautinė Gamybos Įstaiga 
išleido pramonei pirmąjį suvar
žymą, įvesdama vad. invento
riaus kontrolę, kuri turi tikslo 
sutrukdyti trūkstamų medžiagų 
atsargų sudarinėjimą. Laukia
ma, jog neužilgo bus išleistas 
potvarkis, kuriuo bus suteikta 
pirmenybė toms įmonėms, ku
rios dirba pagal sutartis kari
niams reikalams.

ATLEIS KOMUNISTUS IR 
NACIONALISTUS

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
nutarė atleisti iš tarnybų tuos 
tarnautojus, kurie priklauso ko- 
munistų arba kraštutinių nacio
nalistų partijoms. Taip pat vy
riausybė ruošia įstatymą, kuriuo 
numatoma uždrausti viešai dė
vėti politines uniformas bei kurs
tyti prieš tam tikras gyventojų 
grupes arba tikybas.

KINIJA PADEDA INDOKINI- 
KOMUNISTAMS--.':

Prancūzai praneša, jog Kini
joj paruošti IndokinijOs komu
nistų daliniai perėjo atgal į In
dokiniją ir pasiųsti į kovas prie 
Dongkhe. Šiuo atveju Kinijos 
komunistai pakartojo tą patį, 
kaip ir Korėjoj, kur komunis
tams pasiuntė į pagalbą korėjie
čių kilmės savo karius.

DIDINAMA DIRBTINES 
GUMOS GAMYBA

Prezidentas Trumanas įsakė 
vyriausybės nuosavybėj esan
čiuose dirbtinės gumos fabrikuo
se metinę gamybą pakelti nūo 
80.000 tonų ligi 760.000 tonų. 
Gamyba skiriama karo reika
lams. Gumos svaras nuo praeitų 
metų ligi šiol sandėliuose pakilo 
nuo 16’ centų ligi 55 centų.

PASIEKĖ 24.5000 PĖDŲ 
AUKŠČIO VIRŠŪNĘ

Šveicarų Alpių tyrimo insti
tutas pranešė, jog šveicarų ir 
anglų alpinistų ekspedicija Hi
malajuose pasiekė 24.500 aukš
čio Abi Gamin viršūnę. Šią vir
šūnę žmogus pasiekia pirmą 
kartą.

— Čekoslovakijo karo minis
terijoj ir armijoj pradėtas nau
jas valymas, kuris pirmoj eilėj 
paliečia vakariečių armijose ka
ro metu tarnavusius kareivius 
ir karininkus.

— JAV senatas1 priėmė nuta
rimą, kad bus nutraukiama JAV 
ūkinė pagalba kiekvienam kraš
tui, kuris teiks Sovietams ar jų 
satelitams ginklus arba kariškai 
svarbias medžiagas.

— Ryt. Vokietijos “liaudies 
policininkės” specialiuose kur
suose apmokomos šaudyti iš vo
kiškų 42 modelio kulkosvaidžių.
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— Komunistinė rytinės Vokie
tijos zonos vyriausybė staiga at
šaukė visiems valdinių įstaigų 
tarnautojams atostogas. Mano
ma, kad juos norima panaudoti 
spalių 15 d. įvykstančių “rinki
mų” propogandai.

— Gen. M. W. Clark pareiškė, 
jog nauji daliniai JAV karo pa
jėgoms Vokietijoje sustiprinti 
atvyks ateinančių metų pradžioj.

— britų vyriausybės atstovai 
pranešė, jog Anglija ginklų ir 
karinių medžiagų išvežimą 
ribos ateity tik išvežimu į 
lanto pakto narių kraštus.

— National Petroleum
sociation prezidentas pareiškė, 
jog naftos JAV yra pakankamai 
visiems gyventojams ir visiems 
reikalams.

— Indijoj įvyko smarkus že
mės drebėjimas. Praėjusį mėne
sį dėl žemės drebėjimo Indijoj 
liko be pastogės 5.000.000 žmo
nių. O šis drebėjimas buvo dar 
smarkesnis, bet visi padaryti 
nuostoliai dar neapskaičiuoti.

— Brandenburgo teisingumo 
ministeris E. Stargardt iš rytinės 
Vokietijos zonos pabėgo į Vaka
rus.

— General Motor už 1949 m. 
turi sumokėt 444.377.899.44 dol. 
mokesčių. Manoma, jog tai di
džiausia suma, kokią kada nors 
pramonės koncerno buvo sumo
kėta.
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Raitus ir Hutas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

Paskutinėmis dienomis politi
nis barometras pradeda krypti 
audros kryptimi — jei dar ir ne 
kulkų krušos, tai žodinių per
kūnijų visai neabejotinai.

Pirmiausia tasai audros debe
sis pasirodė ties JT Saugumo 
Taryba ryšium su gen. Mac Ar- 
thuro raportu, kad

Sovietai ir raudonieji kinai 
ginklais remia prieš Jungt. 
Tautas kariaujančius Korė
jos komunistus.
Mr. W. Austin atsigabeno Sau

gumo Tarybos nariams parodyti 
ir tų ginklų pavyzdžius, šito jau 
ir Maliko nervai neišlaikė. Jei 
žodžiu galima būtų oponentą nu
dėti, jis tai būtų padaręs. Kai 
jis gavo žodį atsakyti, perrėkė 
net savo vertėją ir kaip kulko
svaidis bėrė keiksmus prieš “pra
keiktus Amerikos imperialistus 
Kuo ši byla baigsis, dar neaišku, 
nes klausimo sprendimas atidė
tas kitam posėdžiui.

Prasidedanti Jungt. Tautų vi
sumos sesija pranašauja ne ma
žesnę audrą. Vakarai šiuo atve
ju, išrodo, prieš agresinę Sovietų 
politika išeis su sunkiąja artile
rija; Dar ne visa viešai žinoma, 
ką Vakarai šios sesijos proga už
simoję iškelti. Bet jau seniau 
buvo kalbama, jog turėtų būt 
apsvarstytas klausimas, kodėl 
Sovietai nepaleidžia vokiečių ka
ro belaisvių. Achesonas esąs taip 
pat paruošęs ir Jungt.,Tautų vi
sumai pasiūlysiąs planą atremt; 
bet kokiai Sovietų ir jų satelitų 
agresijai. Trijų didžiųjų ir At 
lanto pakto atstovų pasitarimuo
se taip pat, išrodo, buvo nuodug
niai pasikalbėta, kaip siaučiantį 
raudonąjį jautį nutvert už ragų. 
Tad lauktina, kad J. T. visumos 
posėdžiuose mūšis eis iš visų 
stambiųjų pabūklų. Juo labiau 
kad ir visa eilė kitų Vakarų už
simojimų Sovietams gadina ner
vus. Nors Atlanto pakto atsto
vai New Yorke ir nenutarė da 
Vak. Vokietiją apginkluoti, bei 
aiškiai pasisakė už bendros Va
karų armijos sudarymą ir pačią 
Vokietiją vis dėl to numato vie
nu ar kitu būdu į Vakarų gyny
bos reikalus įtraukti. JAV pasi
ryžimas, ilgai nelaukiant, suda
ryti su Japonija taikos sutartį, 
kaip išrodo,

net ir be Sovietų, jei jie šios 
sutarties sudarymą sabo
tuos, kaip ligi šiol sabotuo
ja sutarčių sudarymą su 
Vokietija bei Austrija, o 
taip pat ir nesuvaržant Ja
ponijos ginklavimosi

Sovietams ne mažiau išrodo “iš
šaukimas”, “agresija” ir “impe 
rializmas”. Pastangos išgrūsti 
iš J. T. kinų nacionalistus ir ji 
atstovo vietoje pasodinti Mao- 
Tse-Tungo atstovą taip pat pra 
našauja stiprų mūšį.

Už J. Tautų ribų vis labiai 
įtemptos kovos židinys darosi 
Vokietija. Ryt. Vokietijos zono 
artėjant “rinkimams,” pagrindi 
nė agitacijos tema nustatyta

Vakarų neapykanta.
Tuo pačiu metu rytinės zonos 

komunistai deda pastangas su
kelti neramumus Vakarų Vokie 
tijoje, ragindami vykdyti sabo
tažus, rengti streikus ir vietos 
komunistams įsakydami susti
printi savo perversminę akciją. 
Spalių mėn. laukiama gal net 
ir stipresnių komunistinių riau
šių. Ne be reikalo kancleris A- 
denaueris nurodo, jog turi būti 
sudaryta bent 100.000 vyrų po
licijos pajėga, apginkluota ne tik 
šautuvais, bet ir kulkosvaidžiais 
bei tankais.

Panašią akciją komunistai

bando vykdyti ir kitur. Anglai 
jau taip pat išaiškinę panašų 
Anglijos komunistų sąmokslą 
vykdyti sabotažus.

Šitokio tarptautinio komunis
tų sąmokslo griauti kitų tautų 
gyvenimą ir net sudaryti pavojų 
jų saugumui akivaizdoje Vaka
ruose bręsta vis griežtesnis nu
sistatymas tiek prieš komunis
tus, tiek prieš jų dirigentus Mas
kvoje. Metiniame Amerikos Dar
bo Federacijos kongrese jos pir
mininkas W. Green tiesiog pa
siūlė su Sovietai nutraukti bet 
kokius prekybinius santykius, 
nes,tai tik padeda Sovietams 
ruoštis karui prieš laisvąjį pa
saulį. O kad visos jų machinaci
jos tam tik ir skirtos, dauguma 
visai neabejoja. Gynybos komi
teto narys senatorius S. Bridges 
tiesiog sako, jog

karas Korėjoje yra įžanga 
į trečiąjį pasaulinį karą

ir jis siūlo iš šios prielaidos iš
einant rikiuoti visą Vakarų po
litiką bei gynimosi planus.

Vargu kas galėtų sakyti, kad 
tai pagrindo neturį teigimai. Tad 
nors garsiai apie tai daug ne
kalbėdami, Vakarai, išrodo, maž- 
laug toj plotmėj ir tvarkosi. 
T A V, Anglijos ir Prancūzijos 
nasiryžimas sustiprinti savo ka
lnius dalinius Vokietijoj yra 

gal vienas žymiausių . Vakarų 
tokio padėties vertinimo reiški
mų. Ne mažiau būdingas (dalu
kas vis iš naujo kylančios disku
sijos dėl Franco Ispanijos įtrau
kimo į Vakarų gynybos sistemą. 
O už viską iškalbingiau apie pa
dėtį byloja kariniai biudžetai ir 
tempas, kuriuo sukasi ginklus 
gaminančių mašinų ratai.

Ar laukiama greito konflikto’ 
T tai gal aiškiausiai atsakė Chur- 
Phillis. Kai jo pusseserė C. She
ridan, vykdama kaip maldininke 
i Romą, pasisakė norinti likti 
gyvent Italijoj ar Prancūzijoj, 
tenasis politikos vilkas jai pasa
kė: — Geriau dar šiuos metus 
uasilik Airijoje ir dėkok Dievui, 
kad Tave skiria nuo Europos 
kontinento Lamanšo sąsiauris ir 
Airijos jūra. Nežinia, kas gali 
atsitikti. Mes esame dideliame 
pavojuje.

Gyvenimo sąlygos Europoje, 
ypač Vokietijoje,” Austrijoje ir 
Italijoje, yra žymiai pasikeitu
sios gerojon pusėn, palyginant, 
kas buvo tuoj po karo 1945- 
46 metais. Gyvenimas tremtinių, 
kurie dar ten liko, yra žymiai 
pakitėjęs. Šiuos dalykus man 
lengva buvo pastebėti ir sulygin
ti, nes teko lankytis Europoje 
tuoj po karo ir dabar. Nerašysiu 
čia apie pagerėjusią ekonominę 
būklę Europos kraštuose, bet pa
sidalinsiu žiniomis apie dabarti
nes dar likusių Europoje lietuvių 
tremtinių gyvenimo sąlygas.

Po karo, kai UNRRA pradėjo 
veikti, maisto atžvilgiu tremti
niai buvo aprūpinti pakankamai 
gerai. Tačiau dvasišką! tremti
niai jautėsi prislėgti. UNRRA-os 
tarnautojų tarpe buvo įsibrovu
sių paraudonavusių arba raudo 
nųjų (komunistuojančių) asme
nų. Jų laikysena tremtinių, ypač 
lietuvių atžvilgiu, kurie tiek 
daug yra nukentėję nuo komu
nistų teroro, buvo nesimpatiška 
ir net dažnai žiauri. Tremtiniai 
tuomet kentėjo moraliai dėl bai
mės, kad jie nebūtų prievarta 
grąžinti į Lietuvą ir tokiu būdu 
atiduoti į komunistų nasrus. 
Tremtiniai man kartodavo: “Jei 
Lietuva taptų laisva, tai eitume 
pėsti šimtus kilometrų į savo 
brangiąją Tėvynę bet tik lais
vą, o ne į dabartinę, po komunis
tų jungu esančią.” Jų toji nuola
tinė baimė ir nuotaikos dėl ne
tikusios tuomet Jungtinių Ame
rikos Valstybių vedamos politi
kos su Sovietų Rusija daug suga
dino nervų ir sumažino sveika
tos. ■

Šioje kelionėje lankydamas 
tremtinius patyriau kitokią su
sidariusią situaciją. IRO, kuri 
užėmė UNRRA-os vietą trem 
tiniams globoti, žymiai pakeitė 
taktiką. Daugelis IRO direkto
rių ir tarnautojų, ypač naujai 
oaskirtų, pasirodė aiškūs anti- 
komunistai ir rodo daug prie
lankumo įr geros širdies trem- 
tirpjips. Tilę ,4alis, IRO tarnau
tojų, dar užsilikusių iš UNR- 
RA-ęs laikų, kartais leidžia pa
sireikšti senam raugui. Šiais 
laikais tremtiniai visai jokios 
baimės nebekenčia, kad kas 
nors, prievarta grąžintų už ge
ležinės uždangos. Medžiaginė 
IRO globa nė kiek geriau ne-

pasireiškia negu UNRRA. Dąu- j dar stipri. Neužmirškite jiems 
geliu atžvilgių IRO globa net 
blogesnė, ypač pastaraisiais lai
kais. Šiuo metu IRO jau pra 
dėjo likviduotis. Britų zonoje, 
Vokietijoje, jau visos stovyk
los perėjo į vokiečių valdžios 
globą.

Man tekp lankytis Britų zo
noje ir matyti lietuvių stovy
klas Oldenburg ir Diepholz. Jos 
yra ten gausiausios. Ekonomi
niu požiūriu tremtinių gyveni 
mas nepaprastai skurdus; žmo
nės gyvena mediniuose bara
kuose, labai sukimšti, net po 
keliolika žmonių viename kam
bary. Ypač Oldenburgo stovy
kla labai blogai atrodo. Iš vo
kiečių ūkio kįekvijenas užaugęs 
žmogus gauna apie 62DM per 
mėnesį; už kiekvieną vaiką šei
moje dar prideda po 20 DM 
per mėn. Iš tų. pinigų dar iš
skaito už elektros šviesą ir už 
metrais išmatuotą kambario 
dalį, kaip nuomą už patalpas.

Tiesa, tie išskaitymai nėra 
dideli, tačiau iš gaunamos men
kos pašalpos yra sunkiai pake
liami. Iš gaunamų pinigų žmo
gus nei gyventi, nei numirti 
negali. Mat, Vokietijoje sviesto 
svaras kainuoja 2,70 DM, tau
kų 1.50 DM., .mėsos apie 2.00 
DM., 12 kiašinių apie 2.16 DM 
ir t. t. Sulig čia paduotų kai 
nų išeina, kad maistas yra 
brangus, pavyzdžiui sviesto sva
ras 2.70 DM. doleriais išeitų 
$0.64, nes $1.00 yra lygus 4.18 
DM., 12 kiaušinių apie 2.16 DM 
kiu būdu gauna apie 
o kiekvienas vaikas iki 
tų po $5.00 į Mėnesį.

žmones radau labai 
nusius; augantieji vaikučiai dėl 
maisto ir riebalų trūkumo yra 
išblyškę ir sumenkę, seneliai ir 
senutės jaučiasi labai prislėgti 
ir nežino, kur pasidėti. Pinne
berg stovykloj^ netoli Hambur
go yra 62 lietuvių vaikučiai 
su šeimomis, kurios dėl nesvei
katos ar kitų priežasčių negali 
išvykti į kitus kraštus. Darb
šti ir rūpestinga p. Valerija 
Funkienėj kuri sielojasi ir rū
pinasi vaikučiams pagelbėti, 
skundžiasi: “Beveik nė vieno 
vaikučio su raudonais skruos
teliais nerasite, visi išblyškę, 
liesi, suvargę, bet jų dvasia

$15.00,
18 me-

nusimi-

pągelbėti.”
Tokių ir panašių nusiskundi

mų ir prašymų teko patirti 
daugelyje vietų. Jie džiugina 
save ir turi vilties, kad Ame 
rikos lietuviai per BALF-ą a- 
teis į pagalbą ir pasistengs, 
kad tie gražūs vargšai vaiku
čiai nežūtų nuo džiovos ir kitų 
ligų dėl -maisto stokos. Ameri
kos ir Prancūzų zonose ekono 
minės sąlygos kiek geresnės, 
bet ir ten radau daug skurdo 
ir vargo tremtinių tarpe. Tie, 
kurie dar turi vilties išemi
gruoti į Ameriką, jaučiasi ge
riau. Viltis juos stiprina ir 
palaiko jų dvasią ir nuotaiką.

Prasidėjus karui Korėjoje, 
visi tremtiniai, tiek lietuviai, 
tiek kitų tautų, pergyvena di
delę baimę, kad komunistai ne
prasiveržtų per geležinę sieną 
ir neužkluptų jų. Jie bijosi ko
munistų, kaip baisiausių žmo
nių. Kai kurie iš jų jau daro 
planus, jei reikalas būtų, nau
jam bėgimui. Vargšai tėvai net 
darosi vežimėlius, kad, pavojui 
ištikus, galėtų gabenti savo 
mažus vaikučius ir menką tur
telį, nes jie nei arklių, nei au
tomobilių neturi. Ypač tie, ku
rie gyvena arčiau geležinės už
dangos, daugiau pergyvena bai
mės ir rūpesčių. Patyriau, kad 
visi, kurie dar neturi pakvieti
mų į Ameriką, laukia jų kaip 
išganymo arba kaip didžiausios 
laimės, kad tik greičiau galėtų 
pasprukti iš tremties gyvenimo.

Apie 800 džiovininkų, 1100 
senelių ir 1000 kitokių ligonių, 
invalidų, našlių su mažais vai
kais, kurie neturi vilties išemi
gruoti ir pasmerkti pusbadžiai 
ir skurdžiai toliau vargti Vo
kietijoje, laukia Amerikos lie
tuvių paramos. Būkime jiems 
gailestingi!

V. čižiūnas

Lietuviai pasaulyje

vą. Po pietų auklėtinių iniciaty
va buvo surengta kukli akade- 
mijėlė. Programą išpildė patys 
auklėtiniai. Visų lūpose.^skam
bėjo brangus Lietuvos vardas, ir 
jis skausmu aidėjo širdyse. Visų 
mintys skrido į Tėvynę, o sielose 
gimė pasiryžimas kentėti su ken
čiančiais ir aukotis bei pavaduoti 
žūstančius. •'

KANADA

VISUOTINIO KATALIKŲ 
KONGRESO PAMALDŲ 

TVARKA.
Visuotinis Katalikų Kongresas 

bus pradėtas iškilmingomis mi
niomis Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Pittsburghe, rugs. 30 d. 9 vai. 
yto. Jas laiko prel. Jonas Bai
sūnas, pamokslą sako kun. K. 
A. Vasys.

Spalio 1 d. 10 vai. ryto Sumą 
’aiko vienas lietuvių prelatų ir 
sąmokslą sako kitas prelatas, 

kurie dalyvaus Kongrese. Po 
lietų 3 vai. vyskupijos Katedroj 
šv. Valanda už kenčiančią lie 
tuvių tautą. Dalyvauja pats vys
kupas, maldas kalba kun. Mi- 
sius, pamokslą lietuviškai sako 
orei. J. Balkūnas, angliškai prel. 
Pauley. Giesmes giedos vyrų 
choras ir visa bažnyčia bendrai.

Spalių 1 d. Ateitininkų suva
žiavimas prasidės pamaldomis 
8 vai. Mišias laikys ir pamokslą 
oasakys kun. P. M. Juras.

Visos parapijos ir dvasiškija 
orašoma jungtis su Visuotiniu 
Katalikų Kongresu malda už 
kenčiančią tautą, už taiką ir už 
Šv. Tėvą. Dabar yra Šventieji 
Metai, sudėkime dvasinį bukietą 
Šv. Tėvui., pareikšdami savo iš 
tikimybę Motinai Bažnyčiai.

Kat. Federacijos Dvasios .Vadas

AIRIJA
Sulaikytųjų pakely vargai
Pereitą rudenį, gruodžio mėn. 

vidury, Airijoje buvos ulaikytas 
iš Švedijos plaukęs į Kanadą se
nas, laivas “Victory” su 387 be
namiais žmonėmis. Jis buvo su
laikytas dėl to, kad negalėjo At
lanto perplaukti ir kad jo kelei
viams grėsė pavojus.

Laive estų buvo 272, lenkų — 
87, suomių-karelų — 13, lietuvių
— 5, latvių — 4, švedų 1 ir žydų
— 1.

Iki šiol išemigravo į "Kanadą: 
estų — 245, lenkų —68, suomių- 
karelų — 13, latvių — 4, ju
goslavų — 1, vengrų — 1, švedų 
— 1 ir žydų — 1.

Likusieji laive keleiviai labai 
vargsta, ypač lietuvių šeima.

Lietuvių šeima, susidedanti iš 
5 asmenų, turi kajutę 94 inchų 
ilgio, 94 inchų pločio ir 77 inchų 
aukščio. Toje kabinoje yra viena 
siaura vieta gulėti ir dviem as
menim sėdėti suolelis. Naktį ant 
to suoliuko miega 6 metų mer
gytė, o gulimoj vietoj, pakaito
mis, guli vienas suaugusių. Visi 
kiti eina miegoti į bendrą patlpą 
ant lentinių narų. Toje patalpoje 
guli visi kartu: moterys, vyrai, 
vaikai, kartu vedę ir viengun
giai.

* Lietuviai nori patekti į JAV. 
Visi Amerikos Ambasadoje Du
bline užpildė blankus, visi laukia 
eilės ir negali sulaukti. Belau
kiant jau praėjo 8 mėnesiai ir 
galo laukimui nematyti. Ilgas 
laukimas, neaiški būklė ir dar 
neaiškesnis rytojus, baisiai nu
vargino visus. Ypač, kad ir pra-

yra labai sunkios.
Kitų tautybių laive gyveną pa

bėgėliai yra daugiau savo orga
nizacijų bei paskirų asmenų šel
piami.

Visų laive likusių noras kuo 
greičiausiai bet kur išemigruoti 
Deja, emigracijos reikalais nie
kas nepadeda rūpintis, o pa
tiems, dėl kalbos nežinojimo, 
sunku tvarkytis.

Daug kas padegėlių norėtų 
dirbti, bet negali darbo gauti, 
nes Korke pačių airių yra 
4000 bedarbių. ,

apie

ITĄLIJA
Rugsėjo 8-oji Romoje

Rugsėjo 8 d. visuos kraštuos 
gyveną lietuviai bendrai ai* pa
vieniui, iškilmingai ar privačiai j 
meldėsi prie Marijos, kad ji savo 1 
motiniška ranka paguostų ken
čiančius tėvynėje brolius ir savo 
galingu užtarimu pas Viešpatį 
pagreitintų Lietuvos išlaisvini
mą.

Romos lietuvių kolonija susi
rinko Marijonų koplyčioje, kur 
Jo Ekscelencija vyskupas P. Bū- 
čys atnašavo šv. Mišių auką ir 
pasakė progai pritaikintą, jau
trų, kaip visada pamokslą.

Šv. Kazimiero Kolegija rugsė
jo 8-ją atšventė savo vasarvie
tėje, netoli Tivolio. šv. Mišias 
atlaikė Kolegijos vicerektorius 
kan. Z. Ignatavičius. Savo pa
moksle kanauninkas pabrėžė is
torinę šios dienos prasmę Lietu
vai. Kadangi pamaldose dalyva
vo ir nelietuvių, tai celebransas 
prabilo ir į juos italų kalba, 
kviesdamas pasimelsti šia proga 

gyvenimo sąlygos, nesant darbo, ųž kenčiančią katalikišką Lietu-

Nauja lietuvių parapija
Montrealy, Verduno priemies

ty, įkurta nauja lietuvių parapi
ja. Klebonu paskirtas Tėvas jė
zuitas kun. Kubilius; vikaru kun. 
A. Vilkaitis, kuris savo laisva 
valia pasitraukė iš vikaravįmo 
senąjai Šv. Kazimiero parapijai.

Nors Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčia beveik Mon- 
trealio centre, tačiau į ją nuvykti 
iš Ville Lasalle, Verdun ir kitų 
vakarinių ir pietinių priemieščių 
užima virš valandos laiko. Užtai 
su entuziasmu tų vietų montrea- 
liečiai sutiko naujos parapijos 
įsteigimą.

Pirmosios pamaldos naujoj lie
tuvių bažnyčioj įvyko rugsėjo 3 
d., o oficialus parapijos atidary
mas rugsėjo 10 d.

ARGENTINA
Naujas lietuvis kunigas,

Rugsėjo 3 d. Buenos Aires 
[Marijonų Kongregacijos narys 
V. Šimauskis arkiv. F. Aragone 
įšventintas į kunigus. Kun. V. 
Šimanskis kilęs nuo Veiverių. 
Kunigų seminariją pradėjo lan
kyti dar Lietuvoje, bet dėl trem
ties tik šiais metais galėjo baigti 
mokslą ir gauti šventinimus.

Vaiko ir jaunuolio skaityba
(Tęsinys)

Šalia vaikų ir jaunimo knygos reikia tinkamai suprasti ir 
įvertinti periodinės vaikų spaudos reikšmę. Perskaityta knyga 
vilioja skaitytoją vėl imti ją į rankas tada, kai žmoguje subręsta 
mintys ii' iškyla pakartotinai atsinaujinę pergyvenimai, kurie 
skatina vėl pakartoti tai, kas seniau skaityta, vėl gauti to paties 
autoriaus dvasinių paveikslų. Bet suaugusieji skaito laikraščius: 
dienraščius, savaitraščius, mėnesinius žurnalus. Tai ir yra perio
dinė spauda, kuri lanko skaitytoją nuolat tam tikru laiku ir teikia 
jam žinių gyvenamojo laiko klausimais. Vaikai ir jaunimas tai 
mato ir mokosi vertinti periodinę spaudą, kaip būtiną raštingos 
šeimos viešnią. Tačiau ir patiems vaikams reikalinga jiems skirta 
periodinė spauda. Jos pavaduoti negali jokie vaikų skaitymėlių 
puslapiai suaugusiems skiriamuose laikraščiuose.

Didžiausia senosios mūsų emigracijos klaida yra dvejopa: 
nirmuoju atžvilgiu ta klaida padaryta parapijinėse pradinėse mo
kyklose, leidžiant sunykti ir net išnykti jose lietuvių kalbos dės
tymui bei vartojimui; antruoju atžvilgiu — neparengta tų pačių 
lietuvių išeivių vaikams nei vienos padorios skaitymui knygelės 
ir neišleista jokio jiems laikraštėlio. Kas iš to išėjo, patys gerai 
žinome: trečioji emigracijos karta beveik visa žuvusi lietuvybei 
(taipgi ir lietuvių tautai).

Vėliausioji tremties lietuvių politinė emigracija padėtį aiškiai 
supranta ir ieško būdų, kaip lengviausiai tildyti vaikų skaitymo 
badą. Šį reikalą gerai suprato Lietuvių Kultūros Institutas, kun. 
Juro vadovaujamas, šis institutas pradėjo leisti mėnesinį vaikų 
žurnalą “Eglutę”, kuri redaguoja poetas Bernardas Brazdžionis, 
vaikų pasaulyje žinomas jau nuo seniai Vytės Nemunėlio vardu.

Pasižvalgykime kiek “Eglutės” puslapiuose. Jau pati žurna
lėlio viršinė išvaizda smagiai nuteikia suaugusį skaitytoją ar var- 
tytoją, kas jau besakyti apie vaikus. Viršelius piešia ir daugelį 
apsakymėlių, eilėraščių ir specialių skyrelių iliustruoja (paveiks
luoja)'dailininkas P. Osmolskis. Reikia pažymėti, kad jis tai daro 
ne tik su geru vaiko psichologijos pažinimu, bet ir su meile savo 
uždaviniui.

Eglutės žurnalėlio bendradarbiais yra pasižymėję vaikų li
teratūros autoriai, k. a. pats redaktorius Vytė Nemunėlis (B. 
Brazdžionis), Vyt. Tamulaitis, L. Žitkevičius ir eilė naujų, pra
dėjusių vaikams rašyti autorių, k. a. M. Ramūnienė, Alfa Sušins- 
kas, Aloyzas Baronas, Alf. Brazys.

Nuo 4-jo numerio pradėtas specialus skyrius “Tokia buvo 
Lietuva”, kuriame lengvai, vaikiškai dėstoma Lietuvos istorija.

Gaila, kad “Eglutė” tėra mėnesinis žurnalas. Dažniau lankyti 
savuosius skaitytojus jis tuo tarpu negali, nes išleisti per metus 
10 numerių gerai iliustruoto 32-jų puslapių žurnalėlio ir taip jau 
nelengva. O būtų daug lengviau, jei jo prenumeratorių būtų bent 
dvigubai daugiau. Metinė prenumerata nedidelė: Amerikoje 3 dol. 
Kitur *— 3.50 dol. Atskiras numeris 30 centų, šio vienintelio lais
vame pasaulyje lietuvių vaikų žurnalo likimas yra susipratusių 
lietuvių tėvų rankose. Jei tik jie nesigailės tos kuklios iš pažiūros, 
bet labai prasmingos dovanos savo vaikams, jie parems dar vis 
neperstipriausiai besilaikantį vaikų žurnalą ir padės savo vai
kams išlaikyti sAvyje gyvą lietuviškąją kalbą, skaistų tautiškumą 
ir pamėgimą skaityti. Jei norime ugdyti savo vaikuose bent kiek 
didesnį atsparumą prieš tuščių ir dažnai gerokai nedorovingų 
“komikų” (comics — spalvotų paveikslėlių knygelės su tam tikru 
trumpu tekstu) įtaką, turime jiems duoti sveikesnio, tikrai peda
gogiškai tvarkomo, dvasinio maisto. O juo yra lietuviškoji knyga 
ir specialus žurnalas “Eglutė”. Tai ir bus mūsų tautinio auklėjimo 
veiksmas, o ne žodis, kuris retkarčiais, iškilmių progomis, vienų 
iškilmingai skelbiamas, kitų gi šiaip-taip išklausomas, žodžiu ir 
palieka.

Tenebūnie daugiau tokių tėvų, kurie vaikų laikraštėlio pla
tintojams atsakytų “mano vaikai mokosi anglų kalbos, tai aš 
neprenumeruosiu tos jūsų “Eglutės” (tikras atsitikimas su vienu 
šių dienų “geru lietuviu”!). Tenebūnie ir taip, kad tėvai priperka 
vaikams lėlių, skardinių traukinių ir automobilių už treja tiek, 
kiek reikalinga metinei “Eglutės” prenumeratai, o lietuviškojo 
rašto pagaili savo mylimosioms atžaloms.

Sunku įsivaizduoti bet kurios rūšies lietuviškosios mokyklos 
darbą be lietuviškosios knygos ir čia paminėto vaikų žurnalėlio. 
Reikia tikėtis, kad kaip tik tie žmonės, kurie rūpinasi lietuvių 
kalba mokyklose, steigia šeštadienines mokyklas, gerai supranta 
ir čia aptariamąjį reikalą. Visų sąmoningų lietuvių talka gali daug 
padėti, kad knyga praskintų sau kelią į šeimas, į lietuvių vaikų 
rankas.

Reikia mums gerai įsisąmoninti ii' tą aplinkybę, kad lietuvis 
vaikas bei jaunuolis, lankydamas bet kurią J. A. Valstybių ar kitų 
pasaulio šalių mokyklą, turi susidurti ir su tų kraštų vietine lite
ratūra. Ta literatūra, kuri patenka ar pateks mūsų vaikams į 
rankas ne tik mokyklų sienose, bet ypač gatvėje, kaimynystėje, 
bus ne visuomet dorovinga ir auklėjanti. Tėvams iškyla nemenkas 
uždavinys sukontroliuoti, kokio turinio knygos ir laikraščiai pa
tenka jų vaikams į rankas, kas jų vaikus žavi ir patraukia toje 
literatūroje ir kokių išvadų tenka sau darytis iš vaikų skaitybos.

Čia iškyla ir vyresnio amžiaus jaunimo žurnalo reikalas. 
Kanadoje šią spragą bando užkišti skautai, išleisdami savo mė
nesinį žurnalą.

Galima tik pritarti jų žygiams, bet žurnalo lietuvių jaunimui 
klausimas ii- toliau tebėra atviras. Jį išspręsti seksis gal tik atei
tyje, įsikūrus ir gerai sutvirtėjus Pasaulinei Lietuvių Bendruo
menei.
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“DRAUGAS” SKELBIA POE
ZIJOS KONKURSĄ

1. Dienraštis “Draugas” skel
bia eilėraščių konkursą. Pasku
tinė data konkursui skiriamiems 
eilėraščiams įteikti — 1950 m. 
lapkričio 1 d.

2. Už du geriausius eilėraščius 
skiriamos premijos: I — 50 do
lerių ir 11 — 30 dolerių. Premi
jas parūpins “Draugo” Bendra
darbių Klubas.

3. Premijuotiems eilėraščiams 
nustatyti teisėjus paskirs: du 
Rašytojų Draugija, du Lietuvių

Kultūros Institutas ir vieną 
“Draugas”.

4. Tema paliekama pasirinkti 
pačiam rašytojui. Pageidaujama, 
kad eilėraštis būtų parašytas 
mašinėle ir neilgesnis kaip du 
ar trys puslapiai.

5. Autorius gali siųsti vieną, 
du arba tris eilėraščius, pasira
šytus tuo pačiu slapyvardžiu. 
Premija tegalės būti skiriama 
tik viena tam pačiam autoriui.

6. Kūrinius siųsti adresu: Po
ezijos Konkurso ' Komisijai,

“Draugas”, 2334 S. Oakley Ave., 
Chicago 8, Ill.

7. Sprendimo nešališkumui pa
tikrinti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame užda
rame voke pažymėti savo tikrą
ją pavardę ir adresą, taipgi įra
šant siunčiamų eilėraščių pava
dinimus ir pasirinktą slapyvardį.

8. Siųsdami savo eilėraščius 
konkurso komisijai, rašytojai tuo 
pačiu sutinka, kad jų kūriniai, 
premiją ląimėję ar nelaimėję, 
gali būti išspausdinti “Drauge”.
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VLIKo PIRMININKO ŽODIS LIE-
TUVOS VYČIAMS AMERIKOJE

Lietuvos Vyčių seimo proga VLIKo pirmininkas prel. M. 
Krupavičius atsiuntė vyčiams ši sveikinimą, kuriame iškelti 
patys aktualiausieji vyčių šios dienos uždavini&i kartu yra ir 
viso patriotinio JAV lietuvių jaunimo vieni aktualiausių šios 
dienos uždAvinių, juos privalėtų gerai įsidėti i galvą bei širdį 
ne tik kiekvienas vytis, bet ir kiekvienas patriotas lietuvis 
jaunuolis.
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MIELOS VYTĖS IR BRANGIEJI VYČIAI,
Neseniai su Jumis mačiausi ir kalbėjausi. O tačiau 

jau antri metai slenka. Jūsų neužmiršau, tų trumpų su 
Jumis susitikimo akimirkų gailiuosi dabar nebeturįs; apie 
Jus esu toš pačios nuomonės, kaip buvęs ir kurią susiti
kimo progomis atpasakodavau. Jūs man mieli ir brangūs. 
Kodėl? O gi todėl, kad Jumyse aš noriu ir tikiu surasti 
tą jėgą, kuri Amerikos Jungtinių Valstybių Lietuvą at- 
gimdys, sustiprins ir į platųjį lietuviškąjį kelią įstatys. 
Jums nepaslaptis, kad jaunoji lietuviškoji karta ar jau 
yra visai išėjusi iš lietuviškojo kelio, ar ji labai susiaurino 
ir lietuvių kalba jiems, jei jos dar visai neužmiršo, nėra 
kasdieninio garbės vartojimo kalba, bet tik atsitiktinio. 
Savo gimtąją lietuvių kalbą pakeitė kita. O kur nėra lie
tuvių kalbos, nėra ir lietuviškos širdies. Kur nėra lietu
viškos širdies, nebėra jau ir lietuvio, štai prieš jus Lietuvos 
respublikos Vytis. Jei kartais jo nebūtų, tai dirstelk į savo 
krūtinę. Jis Tave puošia, nes tai Tavo ženklas. Ant balto 
žirgo skrieja lietuviškasis riteris. Žirgas kojomis žemės 
nesiekia, riteris, aukštai iškėlęs kardą, negailestingai kerta 
visa, ką savo gyvenimo pakely Lietuvai blogo, kenksmingo, 
pražūtingo ir net negarbingo suranda. Jis Lietuvos garbės, 
gyvybės ir gerovės bei laisvės' budrus saugotojas. Savo 
Vytį papuošėt dar šventuoju Kryžium, nes teisingai tikit, 
kad tik su Kristum Lietuva gali būti ir sveika ir jėginga 
bei atspari. Vyčio baltas žirgas — tai jo idealas. Savo 
sunkų, bet garbingą darbą jis tesą atlikti nenuilsdamas 
tik dėl to, kad gyvena gražiu ir skaisčiu idealu — tėvynės 
meilės ir lietuviškos garbės ir laisvės idealu. Tas Vytis 
yra Jūsų, brangieji, atvaizdas ir gyvenimo bei veikimo 
programa. Tą programą jšpildykit — Jūsų pasirinktas 
gyvenimo uždavinys bus atliktas. Aš linkiu, kad tai Jums 
Dievas padėtų atlikti šimtaprocentiniai ir kad tuomi Jūs 
savo vardus įrašytumėt į Lietuvos gelbėtojų eiles. Jūsų 
darbas ypatingai šiandien reikalingas ir brangus Lietuvai 
ir lietuvių tautai. Kai Lietuvoje bolševikai šimtus tūks
tančių lietuvių žudo ir naikina ir kai kituose kraštuose 
patys, šimtais tūkstančių pasitraukdami iš lietuviškojo 
kelio, Lietuvai žūsta, Jūsų uždaviniuose numatytas darbas 
įgauna ypatingos reikšmės, svarbos ir atsakomybės. Jo 
atidėliot negalima. Pasirinkimo tarp šiandien ir ryt nėra. 
Šiandien nepadarysi — ryt bus per vėlu. Tad į darbą, į 
darbą, kaip Dievas įsakė. Norit žinot, kokie darbai pirmoj 
bent eilėj atliktini? Gerai. Pasakysiu. Jie nesunkūs ir tokie 
paprasti. Nei kardu švytruot nereikia, nei kraujo lieti, nei 
gyvasties kloti. Pirmiausia — vyčio kalba yra tik lietuvių 
kalba. Jis su lietuviu kalba tik lietuviškai, net jeigu kuris 
jį užkalbintų ir nelietuviškai. Net vyresniajam jis ras būdą 
pasakyt, kad vytis su lietuviu kalba tik lietuviškai, nes tai 
vyčio šventa pareiga. Vyčio šeima ir pastogė tik lietuviška. 
Ten skamba tik lietuviškas žodis. Nelietuvę vedęs vytis, 
ar už nelietuvio ištekėjusi vytė pasuka ne tik į savo vaikų 
praradimo Lietuvai kelią, bet ir pats į tuos pavojus save 
pastato. Jis tuomi sunkiai nusikalsta savo vytiškom parei
gom. Vytis neleidžia pakeist savo lietuviško vardo nei 
pavardės, juo labiau savo vaikų. Nutautinimas prasideda 
vardo pavardės nulietuvinimu ir nelietuviško poterio mo
kymu. Vytis nuo tų pavojų savo vaikus apsaugoja. Gal 
nebus lengva — bet vyčiui tai nesvarbu, tam jis yra vytis. 
Vytis eina į Lietuvai mirštančių tarpą su lietuviškos sti
prybės taure. Jis yra lietuviškas Jonas Krikštytojas ir 
apaštalas. Tą stiprinimo taurę jis neša ne tik į skurdų 
kvartalą, bet ir į puošnius namus, kur lietuvis Lietuvai 
miršta. Kare paprastas karys dažnai karininką sustiprina 
ir padrąsina. Kare už lietuvystę paprastas vytis gali ir 
privalo savo lietuviškai silpnesnį vadą pastiprinti. Štai, 
Vyti, Tavo pirmaeilė ir svarbiausioji užduotis. Aš tikiu — 
tu ją išpildysi. Dieve padėk!

Jus mylįs ir gerbiąs ,
prel. M. KRUPAVIČIUS
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Jūsų naujas socialinis aprūpinimas
Rašo DAVID L. KOPELMAN Manager of the Social Security 

Office at 258 Broadway, Brooklyn 11, N.. Y.
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“Aš prieš kurį laiką užpildžiau 
anketas draudimo premijai gauti, 
bet man nepaskyrė, kadangi esu 
per trumpai dirbęs po mano soc. 
apdraudimo. Ar galėsiu gauti 
draud. premiją pagal naująjį į- 
statymą

Šį klausimą mūsų ir kitos soc. 
draudimo įstaigos girdi kiekvie
na nuo to laiko, kai 1950 m. soc. 
draudimo papildymas tapo įsta
tymu.

Atsakymas yra “taip”, jeigu 
jūs turite įdirbtus bent 6 ketvir
čius (quarter of coverage).

“Quarter of coverage” yra ka
lendorinis ketvirtis, kurio būvyje 
jums buvė mokama 50 dol. ir 
daugiau, dirbant darbą, įeinantį 
į soc. draudimo darbų kategori
ją. Kalendoriniai ketvirčiai skai
tomi nuo sausio iki balandžio, 
nuo balandžio iki liepos, nuo lie
pos iki spalių mėn. ir nuo spalių 
mėn. iki kitų metų sausio 1 d. 
Kaip matote, kiekvienas 65 m. 
ir vyresnis asmuo turi teisę gau-

ti pensiją, jeigu jis išdirbo apie 
pusantrų metų apsidraudęs. I tą 
kategoriją įeina visi darbai, įei
ną į socialiniai apdraustų dar
bų grupę, po 1936 m.

Mes pranešime visiems asme
nims, kurie registruoti mūsų įs
taigoje ir kurių prašymai buvo 
atmesti, bet pagal šį naująjį pa
tvarkymą gali būti patenkinti. 
Tačiau, jei jūs žinote kokius as
menis, kurie pas mus nėra re
gistruoti, patarkite jiems kreip
tis pas mus.

O kas su tais, kurie sukako 
65 m., o neturi įdirbtų 6 ketvir
čių? Jie gąli prašyti pensijos ta
da, kai bus įdirbę reikiamą ke
tvirčių skaičių. Jei jie dirbo už 
soc. draudimo ribos, • jiems, ži
noma, teks įdirbti pilnus 6 ke
tvirčius. Daugelis tokių darbinin
kų, tų darbų grupių, kurios įeis 
į soc. draudimo darbų sąrašą se
kančiais metais sausio mėn., įgys 
teisę į pensiją 1952 m.

Kaip su tais, kurie dar neturi

“Darbininkas” š. m. 68 nume
ry pasišaipymų skyrely įdėjo 
tokį dalykėlį:
Ar nereikėti; dar persvarstyti?

“Šatrijos” klubas Brooklyne, 
diskutuodamas lietuvių kultūros 
ugdymo klausimus, “iškėlė kul
tūrinės kūrybos ryšį su pasaulė
žiūra” ir “pabrėžė reikalą tin
kamos organizacijos, kuri įga
lintų visus kultūrininkus į darbą 
įsijungti” (“Amerika” No. 36). 
įdomu būtų dar pasvarstyti ne- 
kultūrinės kūrybos ryšį su nei- 
deologine pasaulėžiūra, gal tas 
lengvai įgalintų susirasti ir tin
kamą organizaciją.

Juokas iš to neišėjo — auto
rius aiškiai trūksta sąmojaus — 
ir nebūtų ko į šią smulkmeną 
kreipti dėmesio, jei čia nebūtų 
paliestas daug platesnio masto 
ir rimtesnis klausimas. Autorius 
čia trumpai, bet kategoriškai at
meta mintį, jog reikia ieškoti ke
lių į visų lietuvių kultūrininkų 
bendrą darbą, iš to pasišaipyda
mas kaip iš neri(ntų pastangų.

Nuomonių skirtingumu bei 
įvairumu nesistebint, vis dėlto 
reikia pastebėti, kad kalbamasis 
klausimas nėra toks nesudėtin
gas, kaip “Darbininko” “juokda
riui” išrodo, ir kad jo nuomonės 
pagrįstumu tenka labai abejoti.

Mes ir juokiamės ir piktina
mės, kai bolševikai reikalauja 
laikytis “linijos” net sporte, mu
zikoj ir balete. Deja, tokių “li
nijos” garbintojų atsiranda ir 
kitų tarpe, neišskiriant nė ka
talikų. (Žinoma, ne katalikybės 
ar Bažnyčios, kuri su tokia “li
nija” neturi nieko bendro). Ir 
tas “linijos” garbinimas yra tas 
pats bolševizmas, nė trupučio 
negeresnis už maskvinį.

Katalikas nuo nekataliko svar
biausia skiriasi tuo, kad katali
kas ne vienu prigimtu savo pro
tu vadovaujasi, bet priima ir 
Apreiškimą, o nėkatalikas vado
vaujasi vienu tik savo protu. 
Bet iš to neišeina, jog katalikas 
su nekatalikų jokiu atveju ir jo
kioj srity negali rasti bendros 
darbo plotmės. Apreiškimas, a- 
pimdamas tikėjimo ir dorovės 
sritis, palieka dar labai platų 
tikrovės barą, kur žmogus lais
vai gali savo prigimtojo proto 
šviesoj ieškoti tiesos ir imtis kū
rybos. Apreiškimas šiuo atveju 
vaidina visai kitą vaidmenį, kaip 
tikėjimo ar dorovės srity. Išti
kimas krikščionis, priėjęs savo 
proto pastangomis tam tikrų iš
vadų arba savo kūrybiniu geni
jum sukūręs vienos ar kitos rū
šies kūrinį, visuomet atsižvelgs 
į Apreiškimą, ar jo prieitos išva
dos neprieštarauja Apreiškimo 
tiesai ir ar jo kūrinys nepažei
džia tiesas, gėrio ir grožio Ap
reiškimo prasme. Jei jis ras šitą 
priešingumą, jam bus įspėjimas,

65 metų? Kiek ketvirčių jiems 
reikės, kad įgytų teisę į pensiją? 
Apskritai, kiekvienas dabar 62 
metų ar daugiau privalės būti 
įdirbęs 6 ketvirčius, 61 metų — 
8 ketvirčius, 60 metų — 10 ket
virčių ir t. t. Pagal naująjį įs
tatymą, tačiau, niekas, koks jis 
iaunas bebūtų, neprivalės būti 
’dirbęs daugiau kaip 40 ketvir
čių, arba, kitaip sakant, dirbęs 
10 metų, kad gautų pensiją, su
laukęs 65 metų.

Naujasis įstatymas taip pat 
suprastina draudimo reikalavi
mus šeimoms tų darbininkų, ku
rie mirs po 1950 m. rugpiūčio 
1 dienos.

Darbininkas yra pilnai ap
draustas, jei mirs po 1950 m. 
rugpiūčio 1 d. ir prieš 1953 m. 
sausio 1 d., jei jis turės bent 6 
darbo ketvirčius. Tie, kurie mirs 
po 1952 m., turės būti ligi savo 
65 m. amžiaus arba mirties iš
dirbę pusę laiko po 1950m. arba 
po to, kai sukako 21 metus. Kai 
kurie įpėdiniai gali gauti drau
dimo pinigus pagal seną įstaty
mą, kurs reikalauja, kad darbi
ninkas būtų išdirbęs bent pus
antrų metų laike 3-jų paskutinių 
metų prieš mirtį.

Sekančiame straipsnyje aš pa
liesiu nuostatus, liečiančius mo
terų darbininkių vyrų draudimą 
pagal naują įstatymą.

kad suklydo ir privalo ieškoti, 
kur ta klaida glūdi. (Bet jis ne 
tik neprivalo, o net ir klystų, į 
visus šio tikrovės ploto klausi
mus ieškodamas atsakymo Ap
reiškime). Nėkatalikas vadovau
sis tik protine kritika. Bet šioj 
laisvo tiesos ieškojimo ir kūrybos 
srity ir nėkatalikas lygiai gali su
rast tiesą, kaip ir katalikas (kaip 
ir jos nesurasti) ir preiti net tų 
pačių išvadų bei sukurti lygios 
vertės kūrinius. Tad nėra ir prie
žasties, kodėl šiame plote nega
lėtų katalikai su nekatalikais 
bendrai dirbti, nors praktiškai 
kartais sunkumų gali ir susida
ryti, būtent, kai katalikas, pa
lyginęs savo prieitas išvadas su 
Apreiškimu ir radęs prieštara
vimų, manys, kad jo suklysta ir 
reikia ieškoti, kur ta klaida, ne- 
katalikas, neturėdamas su kuo 
savo išvados palyginti, gali protu 
tos klaidos ir neįžvelgti bei spir
tis, kad tiesą jau suradęs arba 
kad jo kūrinys nepažeidžia tie
sos, gėrio ir grožio idealų. Bet 
jei tie žmonės yra nuoširdūs ir 
sąžiningi tiesos ieškotojai bei ti
kri kūrėjai, toje laisvo tiesos 
ieškojimo ir kūrybos plote toki 
reiškiniai yra ne tiek gausūs, 
kad katalikų ir nekatalikų -ben
drą darbą padarytų praktiškai 
neįmanomą. Negali būti kalbos 
apie tokį bendrą darbą tik su 
tais, kurie tos tiesos neieško ir 
nenori rasti ir kuriems tikra 
prasme jokia kūryba nerūpi, 
kaip, pav., komunistams, visa

palenkiantiems tik partijos rei
kalams ir viską naudojantiems 
tik propogandai. Negali būti to
dėl, kad faktiškai jų pastangos 
yra visai kitos plotmės ir visai 
kitas turi intencijas, kaip tos, 
kuriomis privalu vadovautis ta
me laisvo tiesos ieškojimo ir kū
rybos plote.

Pereinant nuo šių daugiau ben
dro pobūdžio samprotavimų prie 
konkretaus įvairių pažiūrų lietu
vių kultūrininkų bendro darbo 
klausimo, tenka pastebėti, jog 
tuos samprotavimus paremia ir 
žvilgsnis į konkrečius kultūrinin
kų darbo barus ir turimas prak
tinis patyrimas.

Jeigu mes pasižiūrėsime į kal
bos kultūros, dainos, muzikos, 
dailės, teatro, literatūros, žurna
listikos, mokslo ir eilę kitų pana
šių sričių, tai turėsime sutikti, 
jog visur labai didele, dalim gali
me bendrai dirbti ir skirtingų 
pasaulėžiūrų atstovai. Reikia tik, 
žinoma, laikytis keletos būtinų 
sąlygų — aiškiai apsiriboti tuo 
laisvo tiesos ieškojimo ir laisvos 
kūrybos plotu, nesiveržiant į į- 
vairias kitas sritis, ir ateiti ten 
su gryna kultūrininko intencija, 
be slaptų užsimojimų varyti savo 
ideologinę propogandą. Visi tik 
paskiroms ideologinėms grupėms 
rūpimi dalykai turi būti iš darbo 
programos išskirti — tuo turi 
rūpintis kiekvieni patys. Ir toj 
plotmėj dar bus tiek darbo, kad 
tik Dieve padėk jį nudirbti.

Šioj srity jau turime ir patir-

darbiaujama net vienų katalikų 
sukurtuose “Židiny”, “XX Am
žiuje”, “Naujojoj Romuvoj” bei 
šalia jos išaugusiam “N. Romu
vos Bičiulių” sąjūdy ir kitur. 
Tremty šis bendradarbiavimas 
vyko gana plačiu mastu. Tarp 
kitko toki “žiburiai” apie save 
ir į savo bendradarbius buvo su
telkę labai gausų būrį žmonių, 
tarp kurių buvo įvairių pažiūrų 
atstovų ir tai katalikų reikalams 
nė trupučio nepakenkė, o ben
dram kultūriniam ir tautiniam 
bare buvo daug pasiekta.

Tad kodėl mes dabar turėtu
me to atsisakyti? Išrodo, kad 
tam nėra jokio pagrindo, o rei
kalas kultūrinį mūsų darbą sti
printi bei plėsti — labai didelis.

Š\a proga norėtųsi priminti 
prof. K. Pakšto savo laiku laiš
ke prel. M. Krupavičiui pasaky- 
ties. Nepriklausomoj Lietuvoj, 
nesigriebiant siaurai apribojan- 
tus žodžius: “Senų kultūrinių 

1 normų, atremtų į Dekalogą ir į 
Evangelijas, dabar nebeišgelbės 
nei vieni katalikai, nei protes
tantai, nei liberalai, nei socialis
tai... Jei katalikiškosios Europos 
grupės nueitų ekskliuzyvistiniu 
keliu ir nebetektų artimo ir 
draugiško kontakto su kitais 
krikščionimis ir su toleran
tiškais liberalais ir socialistais, 
tai laisvojo žmogaus likimui jie 
žymiai mažiau pasitarnautų.” 
(Krikščioniškoji demokratija, 47 
psl.). Prie to pridurtina tik, kad 
tuo ekskliuzyvistiniu keliu eida
mi, mes žymiai mažiau pasitar
nautume ir Lietuvai.

Jei nori gyventi —

AR BUS ANTROJI KORĖJA VAKARUOSE?
(Rašo A. VIRŽIS, mūsų korespondentas Vokietijoje)

(Pabaiga)
Buvo toks garsus gydytojas 

Groeningas, kuris gydęs kitaip, 
nei kiti gydytojai. Vieni jį ap
šaukė sukčium, kiti — ant ran
kų kilnojo, nes jis, kad ir dary
damas kažkokius fokus mokus, 
vis dėlto pagydęs kelis ligonius, 
kuriems nieko nepadėjo geriausi 
tos rūšies specialistai, nors ir gy
dę juos “pagal pripažintas ir leis
tinas medicinines normas”. Pa
galiau buvo sukurta jo vardu 
filmą, kuri parodė ir jo gerąsias, 
ir blogąsias puses. Apie jį šian
dien jau nebekalbama, nes kai 
kas paaiškėjo, kam nevertėjo 
paaiškėti. Ar prie tokios grupės 
vertėtų priskirti ir Irlmejerį? 
Be abejo, jo priešai jį mielai už
darytų į beprotnamį, vis dėlto, 
kaip rimtesnieji galvoja, vargu 
jį būtų galima priskirti prie tos 
grupės “aiškiaregių ir pranašų”, 
kurie

metais buvo ’ suprojek- 
sušaukti net pasaulinį 
magų ir burtininkų

šiais 
tavę 
visų 
kongresą Muenchene ir iš
rinkti 1950 Miss Magia 
Mondiale.
Su juo yra kąžkas neaišku, 

kaip kad lygiai neaišku buvo su 
tuo vaiku iš Eišiškių apylinkių, 
kuris, vietos žmonių tikinimu, 
dar pirmosios bolševikų okupa
cijos metu, prieš Rusų-Vokiečių 
karą, buvo iš anksto paskelbęs, 
jog bolševikai Lietuvoje išbus 
lygiai 1 metus ir 7 dienas, pas
kum kils karas, bus paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė, žus 
Hitleris ir kada nors Lietuva po 
antrosios okupacijos vėl atgaus 
laisvę. Galima Irlmejeriu tikėti, 
galima ir netikėti, tik tiek rei
kia pažymėti, kad jo priešai pa
skelbė keletą faktų, jų nuomone, 
rodančių, kad jis “tikrai netiesą 
sako”, o šalininkai — daugybę 
dalykų, bylojančių, kad jis yra 
“joks melagis”.

Jis melagis ir neatrodo — ir 
iš viso į jokias tos rūšies prana
šystes nenori leistis'. Jei ką pasa
ko, tai tik nebent žmonių įprašy
tas arba šiaip, užėjus apie tai 
kalbai. Jokio tos rūšies ofiso ne
turi, biznio nedaro, už “pasisa
kymus” jokio atlyginimo neima, 
gyvena kukliai ir netoli Muen- 
cheno vyskupais išgarsėjusiame 
Freisingo mieste verčiasi šulinių 
statymu. Yra didžiai religingas 
ir sakosi jokios pranašysčių do
vanos neturįs, tik kai kada ir 
kai ką pasakąs, kas tuo metu

jo sąmonę, kaip koks žaibas, pra- 
skrodžiąs. Kad tai, ką-jis sako, 
gali būti tiesa, jo šalininkai mė
gina remti šiais atsitikimais, ku
rių porą čia ir suminėsime.

Kartą jį sutikęs vienas am-tis 
karys, kuris jam pasisakė, kad 
norįs vykti į kalnus pavasaroti. 
— Ne į kalnus vyk, '■— atkirto 
jam aiškiaregis, — bet skubiai 
sėsk į lėktuvą ir rūk į USA, nes 
ten tavo brolis sunkiai serga, o 
jei jis mirs — visą turtą tam 
tikromis kombinacijomis pasisa
vins žmona. “Ką čia, kvailių 
darbas”, pagalvojęs am-tis, ku
ris buvo matęs ir Teresę Neu- 
manaitę, ir Liurdą, — ir vis tiek 
išvažiavęs į kalnus. Bet kaip jis 
nustebo, kai ten jį į antrą dieną 
pasivijo telegrama, kuri pranešė, 
kad jo brolis tikrai susirgęs ir 
jį kuo greičiausiai kviečia grįžti 
namo. Parskridęs namo, brolį 
rado dar gyvą — ir čia paaiškėjo 
visos tos žmonos kombinacijos. 
Už tai am-čių karys Irlmejeriui 
pasiuntė tokį siuntinį, jog tas jį 
gavęs net dviem arkliais vežtis 
namo...

Apie antrą tokį atsitikimą ra
šęs net jaunųjų vokiečių žurna
listų redaguojamas, bet mėgstąs 
daugiau visokias gatvines sen
sacijas Muenchene leidžiamas 
vakarinis dienraštis, lyg mūsų 
“Laikas” ar “10 centų”. Buv. 
taip: kažkurį vokietė, kurios pa
vardės neturiu po ranka, nes ne
turiu nė to laikraščio, sutikusi 
minimąjį šulininką, jam pasisakė 
turinti skubėti į bažnyčią, nes 
norinti pasimelsti už savo keis
tomis aplinkybėmis mirusį vyrą.

— Ne mirusį bet nužudytą, — 
atkirto jai šulininkas,: — dar ir 
dabar matau jo pilve pustrečios 
neištirpusios nuodų piliulės... 
Moteriškei ir plaukai ant galvos 
atsistojo: negali būti! Nenori 
tuo tikėti, bet vis rūpi pažiūrėti, 
o gal ir tiesa. Nueina ji į kapines 
ir nori atkasti kapą, bet — ne
valia: reikia gauti įstaigų sutiki
mą. O kai ji nuėjo to sutikimo 
gauti, tuoj įsikišo ir krim. polici
ja, ir tardytojas. Tada kapas bu
vo atkastas jau ne jos, bet'teis
mo organų — ir po skrodimo ti
krai rasta nuodų. Pradėjus tar- j 
dymą, galiausiai paaiškėjo ir 1 
pats nusikaltėlis (prisipažino). (

Tačiau dėl to Irlmejerio prie- ] 
šai atkerta: jei jis jau toks ga- 1 
bus ir visažinąs, tai reikia atleis- i 
ti visus tardytojus ir krim. poli- į 
cijos valdininkus, o jų vietoj pa- ( 
samdyti vieną Irlmejerį — ir ]

visi
Irl- 
tos 
ne-

■ valstybėje bus išgaudyti 
, vagys su žulikais. Todėl jie 
• mejeriu (ir kiekvienu kitu
■ rūšies “stebukladariu”) ir 

nori tikėti, nors jis iš tikro nėra
. panašus į “garsiąją” M-me Ter- 
[ freną Lailą, kadaise Lietuvai “iš

pranašavusią”, jog Klaipėdos 
, krašte kada nors bus rastos gau

sios naftos versmės, ir tik tada, 
; kai ji pagal parodytąją fotogra- 
, fiją kažkokiomis biauriomis a- 

testacijomis įžeidė ar tik ne vie- 
, ną iš oficiozo redaktorių, nepai

sant didelės ir net labai aukštų 
. poniučių eilutės, gavo pagal po

licijos dep-to direktoriaus įsa
kymą iš Lietuvos teritorijos iš
sikraustyti per 48 vai.

Apie Irlmejerį bavariniai ro
jalistai išleido net atskirą kny
gelę, kurią pardavinėja po 1 DM. 
Buvo pradėję leisti ir extra lei
dinius, bet, matyti, nepasiekę 
lauktojo efekto, dabar jau nu
siramino. Vis dėl to savo aspi
racijas į karalinį vainiką dar ir 
dabar mėgsta pridengti kartais 
taip pat Irlmejerio vardu, tvir
tindami, kad

karas svarbiausia eis į šiau
rę nuo Bavarijos,

ir ši jo nedaug tebusianti palies
ta. Tik viena vietovė, gal kiek 
dar Muenchenas nukentės. Ka
ras truks 3 ruožus: o tie “3” 
reiškia arba 3 savaites, arba 3 
mėnesius, arba gal net 3 metus. 
Paryžius ir Londonas smarkiai 
nukentės, Praha bus nušluota 
nuo žemės paviršiaus, o toks 
Muenchenas — stovės tvirtas ir 
kietas, kaip stovėjęs, vėliau net 
karaliaus 
etc.

Galima 
kliedėjimą 
kažkur atsisuko vienas sraigte
lis, kaip patylomis mėgsta pas
tebėti vienas kitas jo priešas, 
bet viena aišku: kažkas vyksta 
— ir regimai, ir neregimai.

Kai tik prasidėjo Korėjos 
veiksmai, tiek Vokietiją, 
tiek visą Europą jaudino 
klausimas: kaip į tai rea
guos amerikiečiai?
Ir kai tie stojo prieš agreso

rių silpnesnio ir nekaltai užpul
to ginti, visas pasaulis lengviau 
atsikvėpė: ačiū Dievui. Jei jie 
būtų leidę “įvykiams patiems 
toliau vykti”, kaip tat siūlė ko
munistai ir jų simpatikai, am- 
čių prestižas, kaip pažymi visa 
eilė vokiečių spaudos organų, 
būtų kritęs iki nuliaus. Kodėl?

vainiku pasipuoš ect

į tai žiūrėti kaip į 
žmogaus, kuriam

Dievas žmonijos gerui tik 
dešimt įsakymų tedavė, ta
čiau ir tie patys yra suveda
mi į du: “Mylėk savo Vieš
patį Dievą visa savo širdimi, 
visu savo protu ir visomis 
savo jėgomis” — yra pirma
sis ir pats svarbiausias Dievo 
duotas įsakymas, o antras, 
lygus tam pirmajam, yra: 
“Savo artimą mylėk kaip 
pats save”.

Tai mums pats Kristus pa
reiškė. O šv. Lukas, kuris 
tuos Išganytojo žodžius už
rašė (10, 28), paduoda dar 
vieną sakinį, kuriuo Išgany
tojas tą pagrindinį Dievo į- 
sakymą dar labiau užakcen
tuoja, būtent: “Daryk tai, 
ir būsi gyvas”. Vadinasi, kas 
pildo tuodu įsakymu, kurie 
esmėje yra vienas ir tas pats 
įsakymas, žemėje gyvenda
mas bus gyvas Dievo malo
nėje, o ją turėdamas pasieks 
amžinąjį gyvenimą. Ir iš ti
krųjų, juk pats gyvenimas 
aiškiausiai liudija, kad žmo
nių milijonai tik todėl mirš
ta, kad mažai meilės tesutin
ka: apkalbos'ir šmeižtai tūks
tančiams sveikatą sugriauna 
ir per anksti į kapus nuvaro, 
žmogaus nuvertinimas, rasi
nė bei luomų neapykanta ir 
persekiojimai milijonus lai
ko kalėjimuose bei koncen
tracijos stovyklose, kur kan
kinami ir žudomi. Todėl tei
singai pastebi Išganytojas, 
kad meilė išgelbsti gyvybę.

Tai suprasdamas, šv. Au
gustinas primena: “Yra daug 
krikščionybės žymių, bet vie
na žymė yra pati pagrindinė: 
tai artimo meilė.” Ir tai mo
ko ne šv. Augustinas, bet 
pats Išganytojas, sakydamas: 
“Iš to jus pažins, kad jūs 
mano mokiniai, jei vienas ki
tą mylėsite.”

Iš tų Kristaus žodių seka, 
kad artimo nemylintis žmo
gus negali būti Jo mokinys. 
O artimą turime mylėti ne 
žodžiais, bet darbais. Juk 
tiek daug yra tų, kurie lauk
te laukia mūsų meilės darbų! 
Štai Vokietijoje vienas Miun- 
sterio universiteto profeso
rius apklausinėj© 3.000 Dort- 
mundo vaikų, kuo jie norėtų 
būti. Ir ką vaikai atsakė? 
Štai keletas atsakymų: ‘Aš 
norėčiau būti naminiu gyvu
liu, geriausiai karve, pas ū- 
kininką šiltame tvarte, kad 
man nereiktų šalti...” “Aš 
norėčiau būti mano senele, 
kurią bombos užmušė prieš 
penkerius metus. Jai gera, 
nes jai nebereikia šalti ir alk
ti...” Koks baisus turi būti tų 
nelaimingų vaikų gyvenimas, 
jei jie pavydi tvarte stovin
čiai karvei ar užmuštai sene
lei? O juk tokiame pat varge 
gyvena ir mūsų lietuvių vai
kai Vokietijoje, kuriems naš
lė motina neįstengia uždirbti 
duonos, nes ji, būdama sve
timšalė, negali gauti darbo, 
kurio net patys vokiečiai ne
randa.

Koks turi būti gyvenimas 
džiova sergančiųjų, kurie iš 
niekur jokios paramos ne
gauna ir gyvena neviltyje?

Argi Dievo įsakymas my
lėti artimą neįpareigoja mū
sų ko greičiausiai jiems pa
dėti?! Kas, visa tai turėda
mas prieš akis, drįs spalių 
mėn. 27 ir 28 dienomis sė
dėti namie ir neprisidėti prie 
BALFo organizuojamos vie
šos rinkliavos ir su aukų dė
žute neišeis į gatvę aukų pa
rinkti, tas nevertas nei krikš
čionio nei lietuvio vardo.

Kun. V. Pikturna

O todėl, kad specialistų nuomo
ne Stalinas pirmiausia bijo dvie
jų dalykų: JAV išvystytos karo 
pramonės ir atginkluotos (Euro
pos bendruomenėj ar šalia jos) 
Vokietijos.

O šiuo metu ir be Irlmejerio 
Hamburge leidžiamas “Die Zcit” 
paskelbė vokiečių kontržvalgy
bos agentų sensacingų reveliaci- 
jų, būtent, kad

rusai jau yra pergrupavę 
savo armijas ir tik laukia 
ženklo, kada galės 6 strė
lėmis smogti vienu metu vi-

(Nukeita į 4-tą puslapį)
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NAUJOS KNYGOS Lietuvos piliečiams žinotina
NEMUNAS randame Friederick von Lama

Kur pasaulyje lietuvis bebūtų.,iš tauriu krikščionišku gyvenimu
jo širdis vis veržiasi prie Nemu
no. Nemunas didis Lietuvos tur
tas — jo vandenys drėkina mūsų 
tėvynės laukus ii’ teikia jiems 
gyvybės, jis yra nuo senų seno
vės lietuvių susisiekimo kelias, 
iš jo minta ir pakrančių žvejai 
bei sielininkai, o jo vandenų jėga, 
reikia tikėtis, ateity bus tasai 
energijos šaltinis, kuris teiks 
šviesą bei šilimą ir suks krašto 
pramonės įmonių mašinas — tai 
mūsų baltosios anglys. Nemunas 
ir didžioji mūsų tėvynės puoš
mena. Kieno širdies nepagauna 
jo rami, didinga ir plati srovė! 
Trakai ir šilojai puošia jo kran
tus. Upės ir upeliai, skambiai 
čiurlendami, plukdo į jį savo 
vandenis. Su Nemunu susijusi ir 
mūsų tautos praeitis, jos dainų 
dainelės ir legendos. Jo pakran
tėse stūkso patys žinomiausi Lie
tuvos piliakalniai, jose randamos 
ir seniausios mūsų protėvių so
dybos. O su tais piliakalniais, 
senų sodybų vietomis susijusios 
gražiausios legendos apie tai, 
kaip mūsų tėvų tėvai gyveno, 
kaip jie kovojo, mylėjo, džiaugėsi 
ir liūdėjo.

Visai tad nenuostabu, kad su 
džiaugsmu imi į rankas prof. St. 
Kolupailos naująją knygą apie 
Nemuną. Imi ir skaitai nesusto
damas, kol paskutinį puslapį už
verti. Juk ji mus vėl nuveda į 
mūsų gimtąsias sodybas, į tam
sius panemunių šilus, į pasiilgtą 
tėvynės šalį. Ir juo labiau, kad 
autorius pasakoja lengvai, kiek
vienam suprantamai ir vaizdžiai. 
Pasakoja ne tik apie patį Nemu
ną, bet ir apie visą jo aplinką 
bei jos istoriją, jo krantų legen
das ir savo gausių kelionių Ne
munu atsiminimus bei nuoty
kius.

Dėl šių priežasčių knyga ne
abejotinai turės gražaus pasise
kimo ir kiekvienas, ją paskaitęs, 
jaus autoriui dėkingumo, nes tai 
maloni dovana kiekvieno lietuvio 
širdžiai. ,

(Dr. Steponas Kolupailą, -bu
vęs Vytauto Didžiojo Universite
to Kaune ordinarinis profeso
rius,, dabar University of Notre 
Dame, Notre Dame, Indianoje 
profesorius, NEMUNAS Liet. 
Kat. Spaudos Dr-jos leidinys, 
Chicago, Ill., 1950 m. 237 
Kaina $2.50)

psl.

ANGELAI
Šioje nedidutėje knygelėje

(Atkelta iš 3 psl.)
same pasaulyje į pačius gy
vybinius centrus. <
Lyg patvirtindamas Irlmejerio 

žodžius, marš. Rokosovskis su 
Tueringijos miškuose paslėpto
mis šarvuočių divizijomis pir
miausia kirs į Ruhro kraštą, 
stengdamasis pasiekti kanalą ir 
atkirsti anglus nuo amerikiečių. 
Taigi, pavojus čia pat, ir jis daug 
didesnis, negu daugelis įsivaiz
duoja. Kai buvo atleistas iš pa- 

• reigų atom, energijos šefas, Ju- 
liot Cury, Prancūzijoje tai buvo 
tokia sensacija, kokios ji nebuvo 
išgyvenusi nuo 2-jo karo baigi
mo. Pasitraukdamas jis pasakė 
šiuos įsidėmėtinus žodžius:

niekas nežinos, kada ištikto 
prasidės trečiasis pasaulinis 
karas.
Jo pradžia — bus visiems di

džiausias sekretas ir staigmena 
kartu. O jo papėdininkas dar 
pridėjo: netenka abejoti, jog 

• rusai žino jau ir vandenilio bom
bos paslaptį. Gi žymiausio an
glų atomų specialisto tikinimu, 
paskelbtu daugiau kaip prieš pu
sę metų am-čių karių organe 
Europoje “Stars and Stripes”, 
po metų laiko rusai turės nema
žiau kaip 100 tokių atominių 
bombų, kokias am-čiai numetė 
ant Jarošimos ar Nagasakio. 
Ne veltui am-čiai su anglais ne
tikėtai pradėjo pasiruošimus, 
kaip apsisaugoti nuo atominio 
karo...

Taigi, Europa gyvena mirtinio 
pavojaus valandas. Tačiau dar 
ne viskas pralaimėta, — tvirtina 
Churchillis. Bet apie tai — kjtą 
kartą.

pasižymėjusios vokietės, Marijos, 
Širdžių Karalienės, Brolijos na
rės Matildos Š. dienoraščių, laiš
kų ir santykių su kitais surinkta 
visa tai, ką ji yra rašiusi ir kal
bėjusi apie angelus.

Kaip vertėjas pažymi, visa tai 
remiasi grynai žmogiškuoju liu
dijimu ir apie knygelėje kalba
mus nuostabius dalykus Bažny
čia dar nėra tarusi savo žodžio. 
Bet kadangi tai liudijimai tau
raus ir giliai krikščioniško gy
venimo asmenybės, jie turi ne
mažos įtikinamosios galios. Tad 
knygelė bus naudinga paskaityti 
kiekvienam, kuris domisi giles
niu bei tobulesniu krikščionišku 
gyvenimu. Skaitytojas iš Matil
dos Š. vizijų galės susidaryti pla
tesnį ir gilesnį supratimą apie 
tas tobulas bei kilnias dvasias, 
kurias angelais vadiname. Be to, 
ras ir šiaip naudingų minčių bei 
pastabų siekiantiems krikščioniš
kosios tobulybės.

(Friederick von Lama ANGE 
LAI. Sulietuvino kun. dr. K. A. 
Matulaitis, M. I. C. Liet. Kat. 
Spaudos Dr-jos leid. Nr. 3. Pa
dėjo išleisti Šv. Teresės Mažųjų 
Sielų Draugija. Chicago, Ill., 
1950 m. 56 psl. Kaina nepažy
mėta.)

gauti “an- 
t. y. šios

popierius’

Immigration and Natural
ization Service, 3770 East Jef
ferson Ave., Detroit 7, Mich.

Immigration and Natural
ization Service, 819 U. S. Court
house, 811 Grand Ave., Kansas 
City 6, Mo.

Immigration 
ization Service, 
Newark, N. J.

Immigration
ization Service, 815 Airport Way 
Seatie 4, Wash.

Immigration and Natural
ization Service, U. S. Courthouse 
P. O. Box 2539, San Antonio 6, 
Texas.

Immigration and Natural-

and
1060

and

Natural- 
Broad St.,

Natūral

DIDŽIOSIOS GRUMTYNĖS
Mūsų laikai pasižymi didžio

mis visuomeninėmis grumtynė
mis, kuriose dalyvauja visa eilė 
visuomeninių srovių, sąjūdžių 
partijų bei kitų daugiau ar ma
žiau organizuotų sambūrių, šių 
visų sąjūdžių ideologijos, meto
dų bei istorinės jų raidos įtakoj 
susidarė ir visa eilė socialinių 
tipų su ypatingais savo nusiteiki
mais į Dievą, žmogų ir žemės 
gerybes. Mes dažnai kalbame a- 
pie buržujus', kapitalistus, libe
ralus, proletarus, krikščionis, ko
munistus bei socialistus, bet tū
las toli gražu nepilnai suvokia 
ne tik ko jie siekią, bet ir kokie 
jie patys yra, kas ypatingai bū
dinga jų nusiteikimui į minėtus 
dalykus. Tad šioje knygoje au
torius ir duoda neilgas, be,t ryš
kias visų tų visuomeninių tipų 
apybraižas.

šių dienų grumtynėse, kada 
neišvengiamai reikia kiekvienam 
apsispręsti, kurioj pusėj privalu 
stovėti, nes tos grumtynės spren
džia, gal būt, ilgiems laikams 
pasaulio ateitį, ši knyga kiekvie
nam bus labai naudinga paskai
tyti ir plačiau su visais tais da
bartinių grumtynių atstovais su
sipažinti. Tai padės juos geriau 
pažinti ir duos aiškių argumentų 
vienaip ar kitaip jų atžvilgiu nu
sistatyti.

(Kum Kazys Mažutis DIDŽIO
SIOS GRUMTYNĖS “Naujojo 
Žmogaus” Bičiulių leid. Diepholz, 
1950 m. 68 psl. Kaina nepažymė
ta. Galima gauti “Darbininko” 
redakcijoj 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.).

KULTŪROS ŽURNALO “AIDŲ” 
RUGSĖJO NUMERIS

Jau išėjo “AIDŲ” rugsėjo nu
meris, kuriame išspausdinti šie 
straipsniai: prof. V. šilkarskio 
“Solovjevas ir Dostojevskis”, Vi- 
dūno, J. Lingio studija “Prieš
istorinė Lietuva”, Stasio Ylos 
‘Kunigas Dievų Miške” (kace- 
tiniai atsiminimai), J. Danielou, 
S. J., “Intelektualinės Srovės 
Prancūzijoje", Grožinės literatū
ros davė: J. Aistis, L. Žitkevičius, 
K. Veselka, J. švabaitė, J. Me
kas, ir Ant. Vaičiulaitis.

Yra literatūros, meno ir vi
suomeninio gyvenimo apžvalgos 
ir knygų skyrius.

Numeris iliustruotas Rouault, 
Dobužinskio, Michelangelo, Ro
dino, Krivickų ir kitų paveikslais.

“Aidų” metinė prenumerąta 
$5.00, Kanadoje: $5.50 (Kana
dos $6.00)

“Aidų” administracijos adre
sas:

AIDAI
Kennebunk Port, Maine

— Rugsėjo 9 dieną Londone 
panaikinta suvaržymas muilui 
pirkti. Kortelės muilui buvo į- 
vestos 1942 metais.

Šio karo pasėkoje į J. A. V. 
iki šiol jau atvyko apie 24 tūks
tančiai lietuvių tremtinių. Iš ieš
kančiųjų darbo, darbdaviai daž
nai reikalauja bent taip vadina
mųjų “pirmųjų popierių”, atseit, 
kad darbo ieškantis būtų pareiš
kęs intenciją tapti J. A. Valsty
bių piliečiu. Tik po tokios inten
cijos pareiškimo, praėjus ne ma
žiau dvejiems metams, bet išgy
venus nemažiau kaip penkeris 
metus J. A. Valstybėse, ir ne 
daugiau kaip septyneriems me
tams, daromi žygiai 
truosius popierius”, 
šalies pilietybę.

Gavę “pirmuosius
ir toliau pasilieka Lietuvos pilie
čiai iki jie taps JAV piliečiais. 
Todėl, ir keliaudami į kurią nors 
kitą valstybę, jie privalo turėti 
galiojantį Lietuvos užsienio pa
są, kuris gaunamas Lietuvos 
Konsulatuose New Yorke ir Či
kagoje, kad galėtų gauti atitin
kamos šalies vizą. Keliaujant į 
Kanadą, užtenka turėti tik su
grįžimo liudijimą (Permit to 
Reenter the United States). 
Prieš prašydamas pasirinktos 
kelionei šalies vizos, Lietuvos 
pilietis privalo gauti iš savo a- 
pygardos Imigracijos ir Natū
ralizacijos įstaigos (Immigration 
and Naturalization Service) lei
dimą nekliudomai sugrįžti į JAV 
(Permit to Re-enter the United 
States).

Intencijos pareiškimas tapti 
piliečiu surašomas ant atitinka
mos anketos (Form N-300 - Ap
plication for a Certificate of 
Arrival and Preliminary Form 
for a Declaration of Intention), 
turi, pareikalavus, gaunama iš 
artimiausios imigracijos įstaigos 
(District office). Iš tos pat įs
taigos gaunami ir sugrįžimo lei
dimai, pristačius tris paso foto
grafijas ir užpildžius reikalingą 
anketą.

Žemiau paduodame imigraci
jos įstaigų adresus, į kurias rei
kia kreiptis pilietybės intencijos 
pareiškimo ir sugrįžimo leidimų 
reikalais:
’ Immigration and Natural
ization Sendee, 45 Kingman St., 
St. Albans, Vt.

Immigration and, Natural
ization Service, 70 Columbus 
Ave., New York 23, N. Y.

Immigration and Natural
ization Service, 341 U. S. Post 
Office & Courthouse Blgd., 
Calvert and Fayette 
timore 2, Md.

Immigration 
ization Service, 
Ave., Buffalo 2, 

Immigration
ization Sendee, Post Office Bldg. 
Van Buren and Canal Sts., Chi
cago 7, Ill.

Immigration and Natural
ization Service, 73 Tremont St., 
Boston 8, Mass.

Immigration and Natural
ization Sendee, Lafayette Bldg., 
5th and Chestnut Sts., Phila
delphia, Pa.

Immigration and Natural
ization Sendee, 3915 Biscayne 
Blvd., Miami 37, Fla.

Sts., Bal-

Natural-
Delaware

and
220

N. Y.
and Natural-

ization Service, 458 South Spring 
St., Los Angeles 13, Calif.

Immigration and Natural
ization Service, Appraisers Bldg., 
630 Sansome St., San Francisco 
11, Calif.

Immigration and Natural
ization Service, U. S. Courthouse, 
P. O. Box 1650, El Paso, Texas.

Immigration and 
ization Service, P. O. 
Honolulu 9, T. H.

Kitokiais reikalais, 
giminių, sužadėtinių 
narių atsikvietimo
kreipiamasi į centralinę įstaigą:

Commissioner of Immigration 
and Naturalization, Philadelphia, 
Pa.
Lietuvos Generalinis Konsulatas 

New Yorke

Natūra 1-
Box 461,

kaip tai 
ar šeimos 

reikalais

ENKAVEDISTINĖ DIPLOMATIJA
Jau ir nepolitikas gali paste- Sovietams pasiekti savo tikslo, 

bėti, kad nuo karo pabaigos ligi bent kol per keletą metų vaka- 
šio laiko Vakarai labai matomai 
— palaipsniui vis labiau — ne
tenka noro su Sovietai derėtis. 
Tie laikai, kada vakariečiai sku
bėjo į Jaltą ir Potsdamą, yra 
seniai praėję.

Kokia to tikroji priežastis? 
Kad Sovietai susitarti nenori? 
Kad jie sutarčių nesilaiko? — 
Taip, bet tai dar ne visa. Ne 
mažiau bus paveikusi ir sovieti
nės diplomatijos laikysena ir bū
dai, kurių Sovietai derybose 
griebiasi. \ 
• Sovietų metodai nė iš tolo 
neprimena tradicinės diplomati
jos, kuri rėmėsi dėsniu duoti ir 
gauti. Jų metodai yra pasisko
linti iš enkavedistų tardytojų, 
kurie iš suimtojo prisipažinimui 
išgauti griebiasi gązdinimų, tar
do jį nepabaigiamas valandas 
ligi nusilpimo, iššaukdinėja jį 
staiga tardymui pačiam vidur
nakty prikėlę iš miego ir t. t. Tų 
pačių metodų laikosi ir Sovietų 
diplomatai, norėdami išspausti 
iš savo oponentų tai, ko jie sie
kia.

Jei jie pastebi, jog po nepabai
giamų derybų ir ginčų jų opo
nentai pagaliau pavargo ir ruo
šiasi pietų pertraukai, kaip tik 
tuo metu, kai’ jie susirinkinėja 
savo dokumentus, staiga Sovie
tų atstovas pareiškia, jog tasai 
punktas esąs labai svarbus ir 
turi būti tuojau išspręstas. Jei 
vakariečiai to nenorį, jie pasi
ryžę nutraukti derybas. Jie nori 
išnaudoti oponento nuovargį ir 
norą papietauti bei pasilsėti — 
gal būt, norėdami įkyrėjusiu da
lyku nusikratyti, nusileis.

Derybos Sovietų terminologi
joj reiškia statymą didžiausių 
reikalavimų, skelbiant, jog tai 
patys mažiausieji ir turį būti 
tuojau pat priimti. Kitaip jie 
pasiruošę tuojau apleisti derybų 
salę, nes jokių nuolaidų negalį 
daryti. Iš viso jie čia esą ne de
rėtis, bet reikalauti. Jų instruk
cijos neleidžią jokių nuolaidų.

Iš antros pusės , jei jų apskai- 
ciaxdmai to reikalauja, jie turi 
daugiau už asilą kantrybės ir 
ištvermės sėdėti prie derybų 
stalo, kas Vakarų diplomatams 
ardo nervus ir ne kartą padėjo

DAR VIENAS KARAS
Ir šalto ir karšto karo vargi

nama žmonija susilaukė dar vie
no karo — Briuselio advokatas 
J. Mollinger paskelbė karą žąsų 
kepenų paštetui, kurį restora
nuose ryja visokį smaguriauto
jai. Ir reikia pastebėti, jog tasai 
žąsis ginąs riteris iš tikro pas
kelbė vieną tauriausių karų, ku
rio nesuniekina jokie sukti ir 
savanaudiški tikslai.

Pradėdamas savo žygį Mollin
ger pareiškė: — Visos tautos žą
sį laiko kvailute. (Net lietuviai 
sakome: — Kvaila, kaip, žąsis). 
Bet vis dėlto -kiti kraštai tos 
kvailutės bent nekankina. Ko
dėl tad turėtų būti žąsis kanki
nami Belgijoj ir Prancūzijoj? 
O ypač Strasburgo srity kasdien 
baisiausiu būdu nukankinama 
4000-5000 žąsų.

Ta proga Mollinger iškėlė aikš 
ten, kaip tie žąsų paštetai atsi
randa. Kai žąsis sulaukia 8 mėn. 
amžiaus, ji įkišama į aukštą vie
lų narvą, kuriame jį negali ju
dėti, o tupi iškišusi tik. galvą.

Keturis kartus į dieną ateina 
šeimininkas su švirkštu ir, pra
žiodinęs žąsies snapą, kiša jį žą
siai į gerklę ir juo privaro pilną 
žąsies skrandy skystos tyrės. 
Maždaug keturios savaitės trun
ka, kol nuo tokio maitinimo bei 
laikymo žąsis paraližuojama ir 
suserga geltonlige. Per septyne
tą mėnesių, jei žąsis nenustimpa, 
ji plaunama ir išimamos bent 
aštuonis kartus padidėjusios ke
penys. Pati mėsa yra nevalgoma 
ir todėl išmetama. Taip atsiranda 
smaguriautojų mėgiamasis žąsies 
kepenų paštetas.
“Kai smaližius ryja žąsies ke

penų paštetą, jis galvoja tik, 
kiek tai kaštuoja, — sako Mo
llinger. — Bet jei jis žinotų, jog 
gali susirgti ta pačia liga, kaip 
ir žąsis, jis apsigalvotų, ar tuos 
paštetus ryti, šitą sadizmą mes 
išnaikinsime. Jei kitaip negali
ma bus tikslo pasiekti, artimiau
sios sesijos metu kreipsimės į 
Europos Tarybą, kad jie už
draustų šį nežmoniškumą.”

riečiai tiksliai suvokė visų tų 
triukų esmę ir tikslą.

Ne kartą Sovietai užsienio 
diplomatus sutinka ir su taria
mai nepaprastu vaišingumu bei 
svetingumu. Bet už jo paslėptas 
kitas tikslas — oponentą išvar
ginti ligi sugniuždymo. Čia eina 
nepabaigiama eile pietūs, baleto 
spektakliai, priėmimai Kremliuje 
ir pasitarimai. Sugrūstai vienas 
po kito keliami darbotvarkės 
punktai, nereguliarūs pietūs, 
naktiniai posėdžiai pakerta ir 
tvirčiausius nervus.

Jei posėdžiaujama nuo anks
taus ryto, tasai posėdis nusitęsia 
ligi pietų, ir popietinio posėdžio 
jau neturėtų būti. Bet, prieš iš
einant pro duris, Sovietų atsto
vas staiga pareiškia, jog būtų 
gera ir po pietų susirinkti posė
džio — jis galįs gauti naujų in
strukcijų. Su viltim, jog gal pa
galiau pavyks susitarti, kiti su
tinka. Bet kai skubiai papietavę 
jie grįžta posėdžiauti, Sovietų 
atstovo vietoj sėdi jo pavaduoto
jas. Jo šefas negalėjęs atvykti. 
Apie naujas instrukcijas ir nuo
laidas nėra nė kalbos. Priešingai 
— norėdami ko nors nasiekti, 
Vakarai dar nusileisdinėja.

Jei jiems derybų tempas pa
sirodo per greitas, Sovietų atsto
vai pareikalauja laisvos dienos 
“dokumentams ištirti”. Jei jų 
atstovas kuriuo nors oponentų 
iškeltu punktu negali nieko da
ryti, jis ištisas valandas kalba, 
pilstydamas iš tuščio į kiaurą. 
O kai pagaliau paprašomas, kad 
gautų instrukcijų iš Maskvos, jis 
atsako, jog tai esąs jo reikalas.

Kai kartais Sovietų atstovas 
padaro pareiškimus, kurie nea
titinka Maskvos noro, ji nesi
varžo tokį atstovą atstatyti į 
“tikrą kelią”. Kartą net Molo
tovas turėjo atšaukti savo pa
reiškimą. Jis net tvirtino tokio 
pareiškimo iš viso nepadaręs, 
nors visi žinojo, jog buvo prie
šingai. Kai jam buvo parodyta 
stenograma, jis pareikalavo, kad 
tai būtų išbraukta.

Keletos metų reikėjo, kol Va
karų atstovai galutinai įsitikino, 
jog visa tai yra tik sąmoningai 
apgalvotos apgavystės, suktu
mas, melas, šantažai ir maskuo
tas savo oponento kankinimas, 
kad pagaliau jis neištvėręs pa
darytų Sovietų pageidaujamas 
nuolaidas. Keletos metų, nes 
nenorėjo tikėti, kad galėtų būti 
kas nors panašaus daroma. Su
prantama, jog iš derybų su tokiu 
partneriu niekas negali laukti 
jokio tikro dalykų išsprendimo 
tad ir derėtis su juo nemato 
prasmės.

Į

iDar galima gauti bilietų 
Ciulioniečių koncertą 

Carnagie Hali
Čiurlionio Ansamblio kon

certą Carnagie Hali spalių ld. 
dar galima gauti bilietų viso
mis kainomis.

Įdomu, kad buvę tremtiniai 
daugiausia perka parketo 
lietus po $3.60, tuo tarpu 
senieji amerikiečiai perka 
gesnius ir bendrai mažiau 
misi koncertu.

Mažiausia išparduota pirmos 
eilės ložės bilietų ir po 90 cen
tus.
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Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

Statome
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE

Putnam, Conn.
GERĄŠHIDIS LIETUVI,

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

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

ir mirusius.

$25.00
$50.00

GAUS:
Marijos NP Paveikslą su įrašyta pavarde, kas nors kiek 

koplyčiai statyti aukos
PAŽYMĖJIMUS:

Statybos Rėmėjo, kas aukos
Statytojo, kas aukos

DIPLOMUS:
Garbės Statytojo, kas aukos .......................... $100.00
Fundatoriaus, kas aukos .................................. $500.00
Garbės Fundatoriaus, kas aukos .................. $1000.00

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visų Fundatorių vardai.
AUKSO KNYGOJ bus įrašyti visų aukotojų vardai, o F u n da

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

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

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

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

Adresas ................................................................................

(Įrašęs savo adresą, šią atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)
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E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms£
£ 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
| Tel EVergreen 4-9737

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

K > «|
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS SIETAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”
X

K 
K 
X

X 
X

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

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

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

"MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $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.

j
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BROOKLYN, N. Y.

x S

Telefonas: EV 7-7411 
KLEEN KOL COAL CO,

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET
Gyvenimo vieta

58-82 72nd PL Tek HA 6-8406 Maapeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vaL vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ IĮ VALANDĄ RYTO
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Philadelphijos, Pa., naujienos

> nei kandys 
gadina!

i darbą

o jus gyvus

■s kiek

825.00
$50.00
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100.00

— A. a. Juzė Šatnerytė, 56, 
pirmoji DP auka Philadęlphijoj. 
Velionė atvyko Amerikon prieš 
7 mėnesius. Kiek laiko gyveno 
Denver, Col., bet nerimo jos sie
la be lietuviškos aplinkos ir lie
tuvių. Todėl su savo artimųjų 
ir bičiulių pagalba persikėlė gy
venti Philadelphijon, kur apsi
gyveno šv. Andriejaus parapijoj. 
Vos tik atvykusi, tuoj sunkiai ir 
pavojingai susirgo. Po ilgesnio 
gydymosi namuose, buvo perkel
ta General Hospital, Miesto ligo
ninėn. Čia pasirodė visa jos ligos 
baisybė. Aprūpinta sakramen
tais atsiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 13 dieną. Velionė buvo 
kilusi iš Kybartų. Ten visą savo 
gyvenimą ir gyveno, dirbo. Bu
vo labai pamaldi ir didžiai kil
nios sielos. Artimieji ir bendro 
tremties likimo draugai ją už
jautė ir globojo ligoje ir dalyva
vo, laidotuvėse. Tegul būna leng
va jai ši žemelė ir laimė amži
najame gyvenime. Palaidota 
rugsėjo 16 dieną, šv. Kryžiaus 
kapinėse. Čia nepaliko jokių gi
minių.

— šv. Kazimiero parapijoj 
yra nemaža ligonių. K. Brukmo- 
nas, 127 Fernon St., ilgai ir sun
kiai serga namuose. J. Sungaila, 
230 Mountain St., gydomas Navy 
Hospital. N. Armata, 305 Man-

'u n d a - 
f i ja ir
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molynui)

STIPRINAMA LIETUVIŲ 
CHORŲ VEIKLA

Harrisone įvyko New Jersey 
apylinkės lietuvių vargonininkų 
posėdis, kuriam vadovavo iš E- 
lizabetho atvykęs prof. J. Žile
vičius. Posėdy svarstyta apylin
kės chorų religinė, tautinė ir 
kultūrinė veikla. Nutarta spalių 
29 d. suruošti Elizabethe visų 
New Jersey chorų suvažiavimą. 

. koncertą, kuriame dainuos jung
tinis ir paskiri chorai. Panašus 
koncertai ateity numatoma su
ruošti visose New Jersey apy
linkės lietuvių kolonijose. Sek- 
mingesniam darbui sudaryta 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
prof. J. Žilevičius.

, N. Y.

Lietuviška programa iš WNYC 
radijo stoties

i ų šį šeštadienį, rugsėjo 23 * d.
5 vai. po pietų New Yorko 
miesto radijo stotis WNYC 
“Hands Acrbss the Sea” pro
gramą skiria Lietuvos menui. 
Pirmoji programos dalis, nuo 
5 iki 5:15 bus transliuojama 
į Švediją ir dalyvaus WCB a- 
gentūros dainininkė Geri Chis
holm. Lietuvių programai ski
riama 45 minutės, nuo 5:15 
iki 6 vai. Dalyvauja Lietuvos 
Operos solistas Ipolitas Naura
gis ir ministeris Vaclovas Si
dzikauskas. Šioje programoje 
taip pat numatoma perduoti 
kai kurias Čiurlionio Ansam
blio įdainuotas plokšteles.

ton St., sunkiai susirgo ir pada
ryta operacija Šv. Agnes ligoni
nėj. S. Andrijaitis, 1711 S. 2nd 
St., gydosi Miesto ligoninėj. M. 
Jankeliūnienė, 2806 Snyder 
Ave., gydoma ligoninėj. Ona 
Klimienė, 316 Earp St., buvo 
susirgusi, bet jau taisosi.

— Vyčių atstovės į Vyčių 
seimą M. Grubliauskaitė ir E. 
Scersevičiūtė, laimingai sugrįžo 
lėktuvu iš seimo. Savo kelione 
ir seimu labai patenkintos ir 
linkėjo, kad ir daugiau atstovų 
ir svečių būtų buvę seime. Jos 
parvežė visus seimo nutarimus.

— . Agnes Skamarakas, 246 
Fernon St., ir Stella Rinius, 227 
Fernon St., ką tik sugrįžo iš il
gos labai įdomios kelionės po 
Ameriką, ypač Kaliforniją. Juo- 
dvi keliavo auto ir parsivežė 
daug nuotraukų bei įspūdžių. 
Būtų gera, kad ir “Amerika” 
gautų jų kelionės įspūdžių dale
lę.

— Tautinė šventė, rugsėjo 8 
dieną, buvo paminėta rugsėjo 
10 dieną, Lietuvių Muzikalinėj 
salėj. 300 asmenų susirinkimas 
'šklausė Dr. A. Vasiliauko pas
kaitos, pasigrožėjo vyrų okteto 
dainelėmis, matė skautų ir atei
tininkų paruoštus vaizdelius. Už
baigta Lietuvos himnu.

— Buvę Tremtiniai pradėjo 
savo profesionalų ir visų darb'- 
ninkų registraciją. Turint tokią 
tikslią registraciją, tikima labai 
daug praktiškos naudos gauti. 
Dažnai dėl stokos žinių ir sku
baus pasiekimo, • netenka lietu
viai labai gerų darbų ar vietų. 
Tad laukiama, kad tremtiniai 
pranešinės savo telefonus, pakei
timus adresų ir visi užsiregis
truos. Pranešimus prašoma siųs
ti sekretoriui p. V. Mingėlai. 456 
N. Marshall St., Tel. MA 7-3051.

— Leonas Kaulinis, 1539 S. 
Front St., vyrų kvartetą rūpes
tingai rengia ir palaiko. Jau jis 
pasirodė per šventę ir dar nori, 
kad daugiau sustiprėtų.

— Marytė Filius, norėdama 
auja [išmokti lietuvių kalbos, įstojo į 

šv. Kazimiero parapijos mokyk- 
Nors gyvena kelios mylios 

nuo mokyklos, bet ją lanko ir 
stengiasi išmokti lietuviškai. Jos 
tėvelis yra lietuvis, bet motina 
nelietuvė.

—Jaunesnieji ateitininkai Bin- 
kevičiūtė ir Bertašius sugrįžo iš 
savo stovyklos Clevelande ir jau 
pradėjo veikti su jaunaisiais 
draugais. Jie dalyvavo Tautinės 
Šventės minėjime, rugsėjo 10 d. 
su gyvuoju paveikslu-vaizdeliu 
“Amžiais bus laisva Lietuva”.

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

PHILADELPHIJOJE NEW YORKE Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.
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Specialios bilietų kainos stu
dentams į Čiurlionio Ansam
blio koncertą. Philadelphijoj
Lietuviams studentams ir lie

tuviškų parapijų mokyklų mok 
leiviams iki 16 metų amžiaus 
padarytos nuolaidos į Čiurlio
nio Ansamblio koncertą PKila- 
delphijoj, rugsėjo 30 d.

Didžiosios Philadelphijos ra
dijo stotis kai kurias savo pro
gramas skiria Čiurlionio An 
samblio koncerto reklamai Pir
moji televizijos programa bu
vo rugsėjo 20 d. iš stoties 
WPTZ, 4 vai. po pietų per 
4‘Rhona Lloyd Show”, šioje pro
gramoje dalyvavo muzikos kri
tikas Julian Seaman, V. Tyslia- 
vienė, lietuvių tremtinių šokėjų 
grupė Modzeliauskui vadovau
jant. '
„ Antradienį rugsėjo 26 d., iš 
stoties WFIL, radijo kolumniš- 
tės Mary Jones programos me
tu 1:30 vai. po pietų bus pasi
kalbėjimas apie Čiurlionio An
samblį.

Spalių 29 d., koncerto išva
karėse, “Rhona Lloyd” televi
zijos programa 4 vai. po pietų 
iš WPTZ stoties taip pat bus 
skiriama Čiurlionio Ansamblio 
koncerto reklamai. Dalyvaus 
Lietuvos Operos solistas Ipoli
tas Nauragis ir kiti.

/

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

Tel. WAverly 6-3325

THE AMERICAN ACADEMY OF MUSIC
PRO\0 >R LOCI' ST STREETS

CARNEGIE HALL
57th STREET IR 7th AVENUE

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

kfiiMMM

Tier B°x'* ' . Wi T»i 20 Fir ., qq $1.20, 90 c.
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Bridgeport, Conn.
Ateinantį pirmadienį, rugsėjo 

25 d., 7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėje įvyksta labai svarbus 
susirinkimas buvusiųjų tremti
nių Lietuvos bylos dokumentaci
jos reikalu, sąryšy su daromais 
žygiais lietuvių tautos kančioms 
ir persekiojimams viešai iškelti. 
Kviečiam visus Bridgeporto ir 
apylinkių buvusius tremtinius 
atsilankyti į šį susirinkimą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeport, Conn. Skyrius

3
d.

kaviškio ap.
Mickevičius, Juozas, iš Kybartų.
Mikaikevičius (ar Mikeiavičius), Jo

nas, iš Truskavos m., Kėdainių ap.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti j:
Consulate General of Lithuania

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

S SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI |
a Sutvarkom visokios rūšies taksus visų Jurisdikcijų: Federalius Stati V 
X ir Vietinius visiems Stalams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ai v
V Užsienių šalyse. A

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių A M biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko mieste ah 
a ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakŪ- Z 
X kuoti bile teisine Jungtinėse Valstybėse ir Federalčs Valdžios ir kuri: y 
y yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių n
V ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. AM Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 2) 
(U naudojant šį patarnavima visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. 7 
A Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link SJ 
Z mano geriausio jums patarnavimo. 7
S RAŠYKITE: ?

X STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) g 
3 111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. T. 4 $
M Telefonas: EV 4-3049 A

FUTBOLO RUNGTYNĖS
Šį sekmadienį • rugsėjo 24 
vai. p. p. Me Carrens Park 

prieš Yonkers komandą žaidžia
lietuvių futbolininkai. Publika 
yra kviečiama gausiai atsilan
kyti. Įžanga nemokama.

Aikštė yra tarpe Lorimer St. 
ir Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Privažiuoti galima 14 St. Canar- 
sie linją važiuojant iki Lorimer 
stoties ir išlipus eiti Union Avė. 
5 gatvės iki aikštės.

Futbolo Komanda
— Praeitą antradienį mūsų ------ —----- ------

parapijoje baigės 40 vai. atlai- PIRMAS VINČOS PASIRODY- 
dai, kurie gražiai pavyko. Pa
mokslininkas buvo kun. Alek
sandras Žiubrys, OFM, kurio 
gražūs pamokslai kiekvienam ( 
patiko. Choras ir choro solistai! S1 
vad. A. Stanišausko, atliko la-, 
bai gražiai mišparus. Procesiją 
tvarkė parapijos vikaras kun. 
V. Pranskietis, o visą tvarką’ 
pravedė kleb. J. V. Kazlauskas. 
Per visils vakarus dalyvavo daug 
svečių kunigų.

MAS CHICAGOJ
Žinomas lietuvis stipruolis 

(Juozas Vinča prieš porą mėne
sių pagal D. P. įstatymą atvyko 
į Ameriką ir ruošėsi imtininko 
karjerai.

Chicagoje VinČa treneravosi

PADĖKA
Didž. gerb. kun. N. Saldukui, 

kun. V. Vaičiūnui, p. p. E. Tre- 
jienei, I. ir K. Kumpiams, R. ir 
V. Trejams, dr D. Giedraičiui, 
Kolumbijos Lietuvių Tremtinių 
Komitetui ir Bogotos L. T. Val
dybai bei visiems Bogotos lietu
vių kolonijos nariams, daug 
mums materialiai ir moraliai pa
dėjusioms laike mano vyro a. a. 
Vytauto Rimgailos sunkios ir il
gos ligos ir palydėjusiems jį į 
amžino poilsio vietą, nuoširdžiai 
dėkoju.

Birutė Skučą itė-Rimgailienė

i

s’

.^'14’4’4’4’4’4'4’4'4’4'4* 4’4’4’4’4* 4'4'4* 4* 4* 4'jį. 
T *

V/lllLCl^UJC v Uica 11 “I iul d VUSi : T* ——. — « > » a t k2»
. , . . ,. I + STagg 8-1454 Tžinomo Amerikos lietuvio imti- + į

ninko Karolio Požėlos atletikos 11 GRAŽYS ir SŪNUS. * 
klube. Rugsėjo'B^d; Rainbo are-'t " ' kontraktoriai ;:uG | 
nnio ivvkn Vinene „Jf AtUrf“ "■"» I“* »- tnoje įvyko pirmasis Vinčos pa- J M,., į
sirodymas, pasibaigęs gražiu jo * •- •-* J--*--- -

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Walnk
161 No. 6th Street

TeL EVergrreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-68M 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

'Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis
(Arirnakauskas) i

— Atšalus orui, jau prasidės 
svetainėse parengimai. Kad ne- 
supultų kartu su kitų draugijų 
parengimais, parapijos choras 
praneša, kad jo metinis parengi
mas rengiamas lapkričio 26 d., 
sekmadienį, ir prašo kad kitos 
draugijos tą dieną nerengtų sa
vo parengimų, o atsilankytų į 
choro rengiamąjį.

“Amerika pirtyje” Newarke
Newarko lietuvių bažnytinis Šv. Cecilijos choras š. m. 

spalių m. 8 d., 6 vai. vakare parapijos salėje stato A. Ketur 
akio trijų veiksmų komediją “Amerika pirtyje”.

Kviečiame visus į vakarą atsilankyti ir maloniai bei 
linksmai laiką praleisti. Bus šokiai.

Bažnytinis Šv. Cecilijos choras.

sirodymas, pasibaigęs gražiu jo 
laimėjimu.

Šiose varžybose Vincai terei
kėjo tik 6 min. 29 sek. savo prie
šininko Bad Boy Brown nugalė
jimui, kurį jis, iškėlęs virš gal
vos, apie penkis kartus apsuko 
ir, pasiuntęs į grindis, visu savo 
svoriu prigulė.
Lietuviai laimėjo prieš vengrus

Toronto lietuviai futbolininkai 
žaidė su vengrais dėl Campbell 
Cup taurės nugalėtojo titulo. 
Vengrai pradėjo žaidimą susti
printu sąstatu ir vylėsi žūt būt 
laimėti. Bet išėjo priešingai: pas
kutinėse žaidimo minutėse to
limu Diržio šūviu "kova buvo lai
mėta 1-0 pasekmė. Vyties vie
nuolikė sukovojo gerai, ypač 
daug padėjo hamiltOniečių tal
ka- ’-,1"

Šiam turnyre lietuviams dar 
liko sužaisti vienas ir svarbiau
sias rungtynes.
P. Vaitonis—Oątąrio čempionas 

C* F. -
žinomas lietuvis šachmatų 

meisteris P. Vaitonis Ontario 
šachmatų pirmenybėse laimėjo 
čempionatą. <•..

Apie P. Vaitonio laimėtą ti
tulą angliški laikraščiai pranešė 
aiškiai pažymėdami, kad tai lie
tuvis tremtinys, Kanadon atvy
kęs 1948 m. ir dirbąs Hamiltone 
siūlų fabrike. „

j 5 Matthew P. Ballas
(j N (Bieliauskas)

vių cementavimg ir irt. darbus. 4.
♦

*
*

893 MAUJEB 8T^ 
BROOKLYN «, N. T* 
.....................................  t

Grabo rins—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

IŠNUOMOJAMAS
atskiras kambarys, šeima be 
vaikų arba viengungis, jei norė
tų atpirkti baldus, galėtų taip 
pat išsinuomoti kambarį ir vir
tuvę. Kreiptis: P. Galinauškas, 
261 52nd Str., Brooklyn 20.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

a-
TeL POPlar 4110

Moderniška Koplyčia

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

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

jTel. Virginia 7-4499 Z
i F. W. Shalins Ž
i (šalinskas) • Z
Į Laisniuotas Graborius 7 

Suteikiam Garbingas
Laidotuves A

-$150- |
KOPLYČIA SUTEIKIAM į 

NEMOKAMAI J 
84-02 Jamaica Avenue, į 

, Brooklyn, N. Y. 6

• i

-i ■ •i

ALF. MIKULSKIS 
Čiurlionio Ansamblio vadovas

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Balčiūnas, Jonas, ir dukterys Anta

nina ir Ona, kilę, iš Pąraišupkos km., 
Sasnavos vi., Marijampolės ap.'

Baleišytč, Laima, kilusi iš Panemu
nėlio, Rokiškio ap., gyvenusi Panevė
žyje ir Kaune.

Čižaūskas, Izidorius, Dr.
Dzindzeleta, Aleksandras.
Gabrėnas, Romualdas, iš Miegonių 

km., Kupreliškio par.
Kairaitis, Pranas, iš Voverių km., 

Sintautų vi., šakių ap.
Keršulytė, Uršulė, iš Raugališkių 

vienkm., Subačiaus vi., Panevėžio ap.
Kulikauskas, Vincas, iš Pąduščio 

km., Antalieptės vi., Zarasų ap.
Kurkauskaitė-Matukaitienė, Uršulė, 

iš Rutkiškių km., Alvito vi., Vilkaviš
kio ap.

Lekešys, Juozas, iš Vilkaviškio ap. 
I Meliauskas, Juozas, iš Gižų vi., Vil-

□.

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 nakti

Tel. DEW 5136

.4

43

Jos. Kavaliauskas | J S
Laisniuotas 8

B LIETUVIS GRABORIUS | 
E P»nna ir New Jersey valstijos* 

f Nuliūdimo valandoje prašau X 
S šauktis, prie manes J
| 1601 - 03 So. 2nd St x 
B Philadelphia, Pa.

i

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

■i

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

iį

I



AMERIKA Rugsėjo 22, 1950

PAREMKIME KATALIKIŠKĄJĄ AKCIJĄ
Rugsėjo 30 ir spalių 1 d. d. 

Pittsburghe, William Penn vieš
butyje įvyks Visuotinis Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kongre
sas. Visos parapijos, katalikiškos 
įstaigos ir draugijos yra įparei
gotos siųsti atstovus. ’

Spalių 1 d. Amerikoje bus Lie
tuvių Katalikų Maldos Diena. 
Tą dieną visi jungiamės su Kata
likų Kongresu maldoje už Lietu
vą ir kenčiančią tautą, už taiką 
pasaulyje ir už Šv. Tėvą.

Visa tauta negali vykti Ro
mon Šventųjų Metų atlaidus pel
nyti, tačiau visa tauta gali pa 
siskirti vieną dieną melstis ir 
aukoti geruosius darbus bei mal
das Motinos Bažnyčios intencija.

Su malda ir geraisiais darbais 
jungiasi išmalda-piniginė para
ma mūsų Katalikiškajai Akcijai.

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINE 
MOKYKLA PRADĖJO 

DARBĄ
Brooklyno šeštadieninė Lie

tuvių Mokykla šiuos mokslo me
tus pradėjo rugsėjo 16 dieną 9 
vai. ryto pamaldomis Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Gražų 
pritaikintą pamokslą pasakė mo
kyklos kapelionas kun. J. Pakal
niškis. Po pamaldų po trumpo 
mokyklos vedėjo žodžio vyko pa
mokos. Šiais metais šioje mokyk
loje dėsto šie mokytojai: L. Vil- 
kutaitienė, Br. Kulys, Č. Grin- 
cevičius, kun. J. Pakalniškis, Pr. 
Naujokaitis. Dar bus pakviestas 
mokytojas muzikos dalykams.

Viši atstovai tepasirūpina atvež
ti Kongresui piniginę auką iš 
savo įstaigų bei. draugijų. Nežiū
rint kokia maža bus auka, ji bus 
tas skatikas, uždėtas ant tautos 
aukuro būtiniems lietuviškiems 
reikalams. ■

Daug parapijų, įstaigų ir drau
gijų negalės siųsti atstovus, ta
čiau jos gali pasveikinti Kongre
są ir pasiųsti auką. Pasveikini
mus ir aukas galima adresuoti 
Katalikiškosios Akcijos iždinin
kui: į

Rev. Ignatius Albavičius 
1515 So. 50 Avenue

» Cicero 50, Ill.
arba:

Lithuanian Catholic Congress 
William Penn Hotel

Pittsburgh, Pa.
Raginame visus patriotingus 

lietuvius atvykti Kongresan arba 
jį laišku pasveikinti.

PREL. JONAS BALKUNAS 
Kat. Akcijos Fondo Pirm-kas

DIDŽIULIS SMAGUS

Metinis Piknikas
KARALIENES ANGELŲ PARAPIJOS

Seštad. Rugsėjo 23,
KLAŠČIAŪS - CLINTON PARKE

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 t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

+♦++

Entered 
office a

sov
(RaJ

Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, L. I., N. Y.
JERSEY PORK

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
DĖMESIUI

PROGA LAIMĖTI GERĄ NAUJĄ TELEVIZIJOS APARATĄ 
IR KELIS PUIKIUS RADIO APARATUS

Karališkos šeimos rinkimai, daug įvairių pramogų ir šokiai 
Vartai atdari nuo 2 vai. p. p.

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

NAMUS, BIZNIUS
Narni) 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 U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-189G

EVergreen 7-1423

Atidaryta aukštesnioji litu
anistikos klasė

Šiais metais šeštadieninė Mo
kykla praplėtė savo veikimą, a- 
tidarydama aukštesniąją litua
nistikos klasę, į kurią buriami 
aukštesniųjų gimnazijos klasių 
mokiniai lituanistiniams daly
kams išeiti ir pagilinti.

Jau pirmąją mokslo metų die
ną į šią klasę atvyko būrelis jau
nuolių. Tikimasi ir laukiama, 
kad visi New Yorko ir apylinkių 
aukštesniųjų klasių lietuviai jau
nuoliai į šią klasę susiburtų. Pa
gal reikalą, šioje klasėje bus su
darytos dar atskiros grupės. Mo
kykla numato išduoti išeito litua
nistikos kurso pažymėjimus, kad 
grįžimo į Lietuvą atveju šią mo
kyklą lankę galėtų-būti atleidžia
mi nuo papildomų lituanistikos 
egzaminų savo Tėvynėje.

Vietinės Lietuvių Siuvėjų Uni
jos nariai, kurie įstojo į uniją 
prieš 1919 m. liepos mėnesį, bu
vo automatiškai tapę ir Lietuvių 
Kriaučių Neprigulmingo Klubo 
nariais, bet dalis ligi šiol nėra į- 
sirašę į klubo knygas ir neįteikę 
savo adreso. Pagal L.K.N. Klubo 
1950 m. rugp. 17d. susirinkimo 
nutarimą, jei minėti nariai iki 
š. m. lapkričio 15d. neįsirašys į 
klubo knygas ir neįteiks adresų, 
oraras visas L.K.N. Klubo nario 
teises. Tie, kurie yra išbuvę vie
tinėje Lietuvių Siuvėjų Unijoje 
5 metus, turi teisę ligi š. m. lap
kričio 15d. įstoti į Klubą. Įstoji
mo mokestis $1. Įsirašymo lai
kas paskirtas š. m. rugsėjo 29d., 
spalio 27d. ir lapkričio 15d. nuo 
5 ligi 8 vai. vakare Lietuvių Pi
liečių Klubo name 280 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y.

L.K.N. Klubo Valdyba

Susirinkimas
Kat. Federacijos New Yorko 

apskr. susirinkimas bus rugsėjo 
29d., penktadienį, 8 vai. vakare 
Apreiškimo parapijos salėje No. 
5th ir Havemeyer St. kampas, 
Brooklyn 11, N.Y. Visų katali
kiškų draugijų atstovai ir veikė
jai kviečiami susirinkime daly
vauti.

Valdyba

Tėvų susirinkimas
Labai svarbiems šeštadieninės 

mokyklos reikalams aptarti atei
nantį sekmadienį (rugsėjo 24 d.) 
tuoj po pamaldų (12:15 vai.) 
Apreiškimo parapijos mokykloje 
šaukiamas tėvų susirinkimas. 
Visi mokinių tėvai maloniai pra
šomi būtinai susirinkime daly
vauti.

MIRĖ ANT. SAMALIONIENĖ
Rugsėjo 6 d. mirė Ant. Sama- 

lionienė, gyvenusi 107-20 104th 
Str., Ozone Park, N. Y. Palaido
ta rugsėjo 9 d. iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios Kalvarijos ka
puose. Paliko ilgametį Apreiški
mo parapijos veikėją ir choristą 
sūnų Antaną, dukterį Saliutę ir 
tris vaikaičius.

Šeštadienį, Rugsejo-Sept. 23 d., 1950

VISI ESATE KVIEČIAMI I

Lietuvos Vyčiy 41 Kuopos

Šokių Vakarų
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

Havemeyer ir No. 5th Sts., Brooklyn, N. Y.,

Grieš JOE THOMAS orkestrą

Apreiškimo Parapija
— Sekmadienį, rugsėjo 17 d. 

po mišparų įvyko Amžinojo Ro
žančiaus Draugijos susirinkimas. 
Susirinkime išrinkta delegatė E. 
Kašėtienė, draugijos pirmininkė, 
vykti į Katalikų Federacijos sei
mą Pittsburghe. Draugija nutarė 
rengti vakarienę sausio mėn.

— šeštadienį, rugsėjo 16 d., 
10:00 vai. vak., mirė kun. B. 
Kružo tėvelis a. a. Jonas Kruzas. 
Iškilmingos laidotuvės — trečia
dienį 20 d. 10:00 vai.

— Pirmadienį, rugs. 18 d. įvy
ko laidotuvės a. a. Antano Palu
binsko.

— šeštadienį, rugs. 16 d., su
situokė Carl Dundulis su Ona 
Raubunas.

— Sekmadienį, rugs. 24 d., pa
rapijos mokykloje įvyks Treti
ninkų susirinkimas. •

— Šeštadienį, rugs. 23 d., “Vy
čiai’’ fenąia šokius parapijos mo
kyte salėje.

— Anglų kalbos kursai prasi
dės rugsėjo mėn. 26 d., 7:30 vai. 
vak. Apreiškimo parapijos mo
kykloje. Naujai pradedantiems 
kursūs lankyti — registruotis 
pirmąją kursų dieną mokykloje.

Angelų Karalienes 
Parapija

VISI I PARAPIJOS PIKNIKĄ
Piknikų sezonas jau eina prie 

galo. Bene paskutinis šiais me
tais bus Angelų Karalienės par. 
piknikas, kuris įvyks Klasčiaus 
parke, Maspeth, šį šeštadienį, 
rugsėjo 23 dieną.

Taigi visi, kurie mėgsta pasi
žmonėti atvirame ore, prašomi 
nepraleisti progos ir į šį pikniką 
atsilankyti. Čia sutiksite savo 
pažįstamus parapijiečius ir ga
lėsite pabandyti savo laimę, pirk
dami televizijai ir radijo apara
tams laimėti bilietus.

Be to bus karališkos šeimos 
rinkimas ir kitų įvairumų.

DAINOS MĖGĖJAMS.
Angelų Karalienės parapijos 

didžiulis metinis koncertas su šo
kiais įvyks lapkričio mėn. 5d. 
Švento Stanislovo parapijos salė
je Greenpoint. Parapijos choras 
ruošiasi koncerto dalyvius palin
ksminti naujomis dainomis. Tad 
mėgstančius dainuoti kviečiame 
stoti į choro eiles. Choro pamo
kos vyksta penktadienių vaka
rais 8 vai. ir sekmadieniais po 
sumos. ,

Choro vadov. P. Dulkė

Trumpai iš visur Ekskursija į Pittsburghą NAUJAI ATIDARYTA

Nuo 9 vai. vakaro iki 1 vai. nakties Įžanga $1.00

■; EV 4-9293 |

:: SALDAINIŲ PALOCIUS |
:: GERIAUSIOS ROSIES J

LauM Užkandžiai, Kava, Arteta. Hot Cboeolata £
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias paririnldmai * 
AISKRYMAS gamintas narni* U geriausios saatonos, ALUS U ga- J 

; riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: + 

•< Juozas Ginkus |
;; 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Ž

NEW YORKO IR ’NEW JER
SEY DISTRICT© 

VYČIŲ ŽINIAI.
Rugsėjo 24d. Great Neck’e, 

Steamboat Inn., 89 Steamboat 
Rd. įvyksta N.Y. ir N.J. distric- 
to vyčių suvažiavimas. Pradžia 
14 vai. 30 min. (2,30 P.M.). Po 
posėdžio bus vakarienė su trum
pa menine programa.

Kuopos prašomos atsiųsti ats
tovus į šį suvažiavimą.

N.Y. ir N.J. district© 
Sekretorius

• Kun. Pranas M. Juras, A- 
teitininkų S-gos dvasios vadas, 
spalių 1 d. Pittsburghe, šv. Ka
zimiero par. bažnyčioje, laikys 
ateitininkų suvažiavimo proga 
šv. mišias ir paąakys pamokslą.

• Kan. Dr. J. B. Končius, 
BALF pirm., tremtinių emigra
cijos reikalais šiomis dienomis 
lankėsi Washingtone.

• Dr. Jonas Skarulis, Šv. Jono 
universiteto Brooklyne chemijos 
dėstytojas, nuo šių mokslo metų 
pradžios pakeltas į profesorius.

• Albinas S. Trečiokas, Jr. iš 
Newark, N. J., gavo jėzuitų 
Georgtown universiteto (Wa
shinton, D. C.) stipendiją dak
taratui paruošti. A. Trečiokas 
studijavo istoriją Fordham uni
versitete.

• Al. Vasiliauskas, naujasis 
L. Vyčių centro pirm-kas (Great 
Neck, L. I.) yra užsigrūdinęs 
lietuvis amerikietis veikėjas. 
Daugiausia jis dirbo L. Vyčiuose, 
K. Federacijoje ir BALFe.

• Aid. Baužinskaitė ir Ant. 
Sabaliauskas, “Ateities” redak
cijos nariai, išvyko į St. Louis, 
Mo., kur jie gavo ketverių metų 
stipendijas studijuoti.

• Adv. K. Paulauskui iš Kear
ny, N. J. pasisekė išlaisvinti 
tremtinę Baurienę su dviem vai
kučiais iš Ellis Islando, kur jie 
buvo išlaikyti per pusantrų me
tų.

• Kunigų Vienybės rytų pro
vincijos posėdis įvyko rugsėjo 
19 d. Maspethe.

• Apreiškimo parapijoje kun. 
N. Pakalnis sėkmingai užbaigė 
Katalikų Centro vajų — jau vi
sos draugijos įstojo į L. K. Cen
trą, įmokėdamos po 100 dol. 
Paskutinė čia įstojusi draugija 
— Šv. Vardo vyrai.

• Ateitininkų sendraugių New
Yorko kuopa į s-gos suvažiavimą 
Pittsburghe išrinko šešis atsto
vus. - «

• A. a. Stasio Seleno pamink- 
’ui aukos plaukia pamažu. Jo 
draugai ir pažįstami prašomi pa
skubinti savo auką.

• Lietuvos Vyčių 1951 metų 
seimas, Chicagos seimo nutari
mu, bus New Yorke.

• Lietuvių Kultūros Institute 
archyvas iš Bostono perkeliamas 
i Brocktoną, kur V. J. Nukry
žiuotojo Seselių vienuolyne pirm 
kun. Pr. Juras gavo labai tinka
mas patalpas.

• Monroe apskrities (Roches
ter, N. Y.) ligoninėje dirba kaip 
rezidentai keturi lietuviai gydy
tojai: Dr. Ed. Butrimas, Dr. P. 
Balsevičius, Dr. J. Stankaitis ir 
Dr. Jurgis Balčiūnas.

PARDUODAMAS MŪRINIS 
NAMAS

Dėl savininko mirties parduo
damas 12 kambarių, su dviem 
porčiais prie pat parko mūrinis 
namas. Mėnesinės nuomos duoda 
$260. Mažas pradinis įmokėji- 
mas. Teirautis šeštadieniais ir 
sekmadieniais: Anna Klimas 660 
44 str., Brooklyn (tarp 6 ir 7 
Avė.)

Važiuojantiems į Pittsburghą, 
į LRK Federacijos Kongresą ir 
į Ateitininkų Sąjungos metinį 
suvažiavimą, labai svarbu yra 
pigiau nuvažiuoti. Tam tikslui 
Federacijos New Yorko Apskri
tis rengia ekskursiją traukiniu.

Bus išvažiuojama penktadie
nio (rugs.29 d.) vėlyvą vakarą 
ir grįžtama sekmadienio (spalio 
1-2 d.) naktį, kad būtų galima 
suspėti į darbą. Kiek girdėti, va
žiuojančių bus nemaža, bet iki 
šiol jie dar nėra užsiregistravę, 
ir dėl to ekskursijos rengėjai ne
gali atlikti reikalingų formalu
mų. Visi važiuojantieji kuo sku
biausiai prašomi registruotis 
“Amerikos” Redakcijoje (417 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y., 
Telef. EV 8-7012), pranešant sa
vo tikslų adresą, kad galima bū
tų pranešti išvykimo laiką. Ga
lima registruotis ir laiškais^ Eks- 
kursijon gali būti priimami ne 
tik New Yorko, bet ir platesnių 
apylinkių ekskursantai, kuriems 
patogu prisijungti prie New Yor
ko grupės.

KATALIKŲ KARO VETERA
NŲ IŠKILMĖS QUEENS, N. Y.

Queens County Katalikų Ka
ro Veteranų Postas prie 122 St. 
ir Rockaway Blvd. Katalikų Ka
ro Veteranų aikštėje sekmadienį 
3 vai. po pietų ruošia Memorial 
Services, Iškilmes pradėti malda 
pakviestas prel. J. Balkūnas, ku
ris taip pat karo veteranams pa
sakys ir kalbą.

Iškilmėse pakviestas dalyvau
ti ir Maspetho Lietuvių Kat. Ka
ro Veteranų Postas. Pažymėtina, 
jog Queens Katalikų Karo Ve
teranų Posto komandierius St. 
Chess yra Maspetho liet, parapi
jos parapijietis ir vietinio liet. 
Kat. Karo Veteranų Posto vie
nas pirmųjų organizatorių bei jo 
pirmasis komandierius.

SIUVĖJŲ DĖMESIUI
A.C.W. of A. Unijos Lietuviu 

Siuvėjų 54 skyriaus mėnesinis 
narių susirinkimas įvyksta rug
sėjo (September) 27 dieną 8 yal 
vak. Unijos patalpose 11-27 
Arion jPl., Brooklyn, N.Y.

Susirinkimo dienotvarkėje yra 
numatyta svarbūs reikalai ap
tarti, kaip tai BALF’ui aukos 
skyrimas ir kiti reikalai.

Kviečiami visi skyriaus nariai 
kuo gausiausiai dalyvauti ir kar
tu neužmiršti su savim atsinešti 
social security ir unijos korteles.

Lietuvių Siuvėjų 54 Skyriaus
Pildomoji Taryba

Išnuomuojama
Vienos šeimos name 2 kam

bariai su baldais ir atskira vir
tuvė rūsy. Norintieji galėtų įsi
taisyt gyventi ir rūsy. Kreiptis: 
Martha Balch, 116-34, 148th 
Str., So. O.P. Telef. JAmaica 
9-3152.

REIKALINGOS
Moterys lengvam dirbtuvės 

darbui. Anglų kalbos mokėjimas 
nereikalingas.’

Aurora Electric Co.'
323 Berry St., Brooklyh 11, N.Y.

Stephen Bredes Jr.®
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street ® 
Brooklyn 11, N. Y. ® 
Tel. EVergreen 7-9394 ®
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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.
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5684
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PARDUODU NAMUS IR BIZNIUS

Woodhaven — parduodami 5 (vie
nas jų kampinis) 24 kambarių namai 
Ear and Grill ir 3 kitokie storai už 
labai prieinama kainą.

Dviem šeimom, aliejum apšildomas. 
11 kambarių namas ir garažas.

Forest Parkway — atskirai statytas 
2 šeimom, 11 kambarių namas; lotas 
40x100.

Williainsburge — 3 šeimų mūrinis 
tarnas (17 kambarių), su štimu ir 
maudynėmis. Metinės nuomos gauna
ma $1950. Kaina $6990.

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

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
barių, atskiras, arti paiko, 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 5ork — 2 šeimoms, 11 
karhbarių, geram stovy - - $6.300.

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

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

1 Tel. GLenmorc 5-7285

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 ; j 

R A L P H K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y5V :

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

' LIETUVIŠKA UŽEIGA
tSf” ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----  'kš-5

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 

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai 
RCA Victor T100

Tik $169.95
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 plrksite, prašome atsilankyti pas mus ir JsitikinU, 
itad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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