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SOVIETŲ DIPLOMATAI “GRYBAUJA”

(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)
Švedai jau kuris laikas pasi

darė baisūs grybautojai, gryba
vimui propoganda didelė. Pas
kutiniu laiku pasitaikė puikus o- 
ras, Stockholmo dienraščiai ruo
šia specialias iškilas laivais gry
bauti. Laivai prisikiša sausakim
šai, su grybautojais kartu vyks
ta ir kuris nors iš žymesniųjų 
mikologų padėti tiems miesti- 
čiams, kurie nelabai stipriai 
jaučiasi tame sporte. O kad 
žmonėms būtų lengviau atskir
ti baravyką nuo musmirės, Ka
rališkame parke, pačiame mies
to vidury, yra didelė lyg gero 
tristiebio cirko palapinė, kur 
žmogus už kroną gali išeiti 
grybų akademiją.

Jeigu švedai grybauja, tai ko
dėl ruskeliui nepagerbti savo 
šeimininkų tradicijos ir neišvyk
ti “pagrybauti”, ypač kai dabar, 
pratimams pašaukta ir senesnio 
ėmimo atsarginiai, o tiems pra
timams šiemet panaudotas nau
jas metodas: šiemet pratimams 
šaukiami ne pagal ėmimo metus, 
bet pagal dalinius, taip kad į tą 
patį dalinį susirenka gana daug 
žmonių, o kai daug žmonių, tai 
ir pratimus galima didesnius ir 
“natūralesnius’’ padaryti. O 
Stockholmo apsaugos galvų taip 
surėdyta, kad inžinierijos dali
niai tokius pratimus turi netoli 
vieno šilelio su aukštais skar
džiais, gi šitame šilely, jūsų ko
respondentas gali užtikrinti, be 
ūmėdžių ir musmirių kitokių 
grybų nėra. Bet Stockholmo So
vietų ambasados du diplomatė
liai pasiryžo- vis -dėjto š į šileli 
“išgrybauti”. Ir taip, vos gaide
liams sugiedojus, tie du diplo
matėliai, įsisėdę į gelsvą diplo- 
jnatinį (CD) automobilį, nuvyko 
po tuos skardžius “pagrybauti”, 
nors pakely iškabos aiškiomis 
šviežiomis raidėmis rodė, kad 
tai karinis rajonas ir kad pašali
niams ten svečiuotis draudžia
ma. Bet ką reiškia ruskeliui raš-

tas. Jis juk “negrąmatnas”, o 
jeigu jau ir įsivaręs taip toli, kąd 
“slebizavoti” sugeba, tąi strlo- 
kui ištikus, išsigina, kad nė tiek 
nemoka.

Bet kad teisybė “neįtartų1' jų 
“grybavimo”, jie tam žygiui iš
vyko vos aušrelei auštant, kada 
dar net ir kareiviukai miega, 
kad paskui galėtų matyti, ko
kiomis “vorelėmis” jie ateina ir 
išsiklaido. Bet ot nelaimė! Pro 
šalį pravažiuoja kariuomenės 
sunkvežimis, šoferis ir dar vie
nas akylas karališkosios karūnos 
jaunikaitis (taip čia vadinami 
kareiviukai) pamato už kokių 
300 m. nuo stovyklos gražiai už
maskuotą automobilį. Ką gi jie 
darys. Diplomato nei policija, 
nei kareiviai liesti negali, jeigu 
jie ir kažkokius velnius išdarinė
tų. Apžiūri automobilio vidų 
instrumentų lentoje rusiškos rai
dės, automobilo firma 'rusiška, 
prideda ranką prie motoro kak
tos, šalta, taigi, mažiausiai va
landa turėjo praeiti, kaip ten 
žmogaus nebuvo. Kareiviams 
automobilį beuostinėjant, staiga 
iš pakrūmės išneria nedidelis 
muskulingas vyrukas. Kareiviai i 
jam pradėjo skaityti “spredikį”, 
bet jis skerečiojo rankomis ir 
šaukė, laužyta švedų kalba: Jag 
foerstaet ingenting” (aš nieko 
nesuprantu). Kareiviai, matyda
mi, kad čia nįeko nebus, griebti 
diplomatinio automobilio jie ne
turi teisės, užsirašė automobilio 
numerį ir pasiuntė diplomatėlius 
pp velniais. Bet-jie vistik nend-

rėjo paleisi automobilio iš akių, 
jįe įsuko į vieškelį vienu keliu, 
o ruskeliai miško šuntakiu pri- 
siRapstė į vieškelį ir kiek tik 
automobilis neša movė Upsalos 
link (ne Stockholm!), pralenkę 
sunkvežimį, bet ir sunkvežimis 
nepasidavė. Ruskeliai privažiavo 
geležinkelio, ir vieškelio sankry
žą, tuo momentu kaip-tik buvo 
raudonas šviesos signalas, bet 
djploriiatai nežiūrėjo raudonos 
ir movė kiek įmanydami. Pa
važiavus didžiuoju vieškeliu, už
siblokavo kelias valandėlei dėl 
didelio judėjimo^ bet ruskeliai 
nesustojo palaukti, o movė į 
griovį, o iš griovio vėl “panios”.

Kareiviai grįžę, atraportavo 
viską savo viršininkams, tie 
komandos keliu pranešė štabui, 
o štabas, nieko nelaukęs, tuoj 
pranešė užsienio reikalų minis- 
tėrfjal, kad ji tuoj griebtųsi kon- 

'krečių žygių. Nesnaudė ir už- 
Į sienio reikalų ministerija, ji 
ji tuoj painformavo Sovietų 
ambasadą, reikalaudama, kad 
ambasada nustatytų tų diplo
matų tapatybę ir kartu pa
reikšdama, kad tų vyrukų to
limesnis buvimas Švedijoje ne
pageidaujamas. Ambasadai, rei
kia tikėtis, nebus sunkumų tai 
tapatybei nustatyti, nes tie ka
reiviukai davė gerus signali- 
mentus: diplomatas (ne šofe
ris) buvo toks pastačius, toks 
paritus, platus ir iš pečių ir 
iš klyno, bet kas svarbiausia, 
ąnot kareiviukų, jo apatinis 
žandikaulis buvo labai atsiki
šęs, sulopyti dantys, trys iš jų 
tokia medžiaga, kuri artimiau
sia būtų nerūdijančiam plienui.

Iš Korėjos fronto
Po J-T. pajėgą išsikėlimo prie 

Inchon ne tik griežtai pasisuko 
visai kita kryptimi Korėjos karo 
raida, bet ir naujos padėties vys
tymasis vyksta beveik nelauktu 
tempu. Pasijutę supami, Korėjos 
komunistai visomis pajėgomis 
stengiasi atsipalaiduoti Taegu 
fronte ir traukiasi atgal. Kores
pondentų pranešimu, čia beveik 
neįmanoma nustatyti, kur iš ti
kro frontas yra, nes vieniems 
komunistų dalipiams dar besi
ginant, antrieji yrą jau palikę 
frontą ir traukia Seulo krypti
mi. Komunistų paliekama teri
torija daro klaikų įspūdį — vis
kas sunaikinta, pakeliui palikti 
sugadinti karo pabūklai ir kiti 
reikmenys, žuvusieji guli nepa
laidoti, daugelis jau virtę tik 
skeletais.

Jungt. Tautų pajėgos skuba 
atkirsti pietuose esančius komu
nistų dalinius nuo-šiaurės. Tar
pas tarp žygiuojančių nuo In
chon dalinių ir žygiuojančių nuo 
Taegu yra likęs yos 40 mylių. 
Per tą plyšį skuba komunistų 
daliniai, norėdami sulaikyti J. T. 
pajėgas prie Seulo, kuris didžią
ją dalimi JAV dalinių jau pa
imtas. į

Su fronto padėties pasikeitimu 
krinta ir komunistinių dalinių 
karinė moralė. Žymiai daugiau 
pasiduoda ir į nelaisvę. Perėjo 
pas amerikiečius net vienos ko
munistų divizijos štabo viršinin
kas su pora šimĮų vyrų. Šitą 
nuotaikos pasikeitimą J. T. pa
jėgos nori išnaudoti, ir daugeliu 
.... ■■ i ifTfni'1 iui - -

atvejų vietoj bombų ant komu
nistų galvų sninga iš bombone
šių lapeliai, kuriuose nurodoma 
jų beviltiška padėtis bei ragina
ma mesti ginklus.

Vis dėl to negalima sakyti, 
kad komunistų frontas galutinai 
pakrikęs. Ypač Seule ir jo rajo
ne komunistai dar atkakliai spi
riasi. Jų pozicijas tenka dar pul
ti visų rūšių ginklais, įskaitant 
sunkiąją artileriją bei aviacijos 
puolimus 500 svarų sprogdina
mosiomis ir gazolino bombomis. 
Tik gazolino liepsnos juos išspau
džia iš įsitvirtinimų.

šioj karo fazėj visi laukia, kaip 
elgsis Sovietai. Bet iš esamų duo
menų sprendžiama, kad jie grei
čiausiai neįsikiš Korėjos komu
nistų pusėj į karo veiksmus. 
Yra ženklų, kad Sovietai dabar 
bandys visą Korėjos konfliktą 
paversti “nereikšmingu nesusi
pratimu” ir, tuo prisidengdami, 
nukratyti nuo jų rankas. Lai
koma tik galimu dalyku, kad jie 
prisidengdami “reikalu palaikyti 
tvarką”, bandys įvesti į Š. Korė
ją savo dalinius ir tuo sutrukdyti 
ten įžygiuoti J. T. pajėgoms.

Mas Arthuras šia raida be 
abejo patenkintas. Bet jis nesi
leidžia į perdėtą optimizmą ir 
skaitosi su galimybe, kad karo 
veiksmai gali dar užtrukti, tad 
vykdomi visi reikalingi pasiruo
šimai ir žiemos karui — gabe
nama apdaras, ginklai, maistas 
ir visi kiti tokiam atvejui reika
lingi dalykai.

— - BYLADELILASIŲLKOVOS..

PAGERBTAS ANTIKOMUNIS
TINIS REDAKTORIUS

nuo-

tarp 
kaip

Brooklyno Knights of Colum
bus viešbutyje Kolumbo Vyčiai 
gražia vakariene pagerbė ilga
metį antikomunistinį kovotoją 
Plain Talk redaktorių, p. Alfredą 
Kohlbergą. Nors p. Kohlbergas 
yra žydų kilmės, bet katalikiška 
organizacija už jo nenuilstamą 
kovą prieš komunistus ir jiems 
pataikaujantiems iškėlė jo 
pelnus.

Vakarienėje dalyvavo 
kitų įžymybių žurnalistai,
Westbrook Pegler, Eugene Ly
ons, p. Stohlberg, Baden Radit- 
sa, kun. Sheerin, CSP., kun. 
Walsh, S. J., Richard Stokes, 
Pat Scanlan ir k.

Kalbas pasakė Dr. Tybor Ec
khart, buvęs Vengrų atstovas 
Tautu Sąjungoje ir Mažažemių 
partijos vadas; prel. Jonas Bal- 
kūnas, Baden Raditsa, buvęs 
Lenkijos konsulas New Yorke, 
p. Niebiesczeczinski, Maskvos 
katalikų klebonas kun. Brown, 
buvęs komunistų partijos gene
ralinis sekretorius Ben Gitlow, 
žymus Amerikos pedagogas Dr 
ZoD, Korėjos ambasadorius p. 
Chang ir pats garbės svečias 
Alfredas Kohlberg.

įdomiausiai kalbėjo buvęs ko
munistų partijos Amerikoje se
kretorius Gitlow, kun. Brown 
iš pragyventų dienų Maskvoje, 
ambasadorius Chang, apie Ko
rėjos karo išsivystymą ir kovas 
už nepriklausomybę, ir pats gar
bės svečias, išaiškinęs Amerikos 
Tolimųjų Rytų politiką ir Sovie
tų akciją.

Prel. J. Balkūnas savo kalboje 
pareiškė lietuvių tautos aspira
cijas į nepriklausomą gyvenimą 
ir jos kovas pogrindyje prieš 
Sovietų okupaciją.
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Prieškoimimstinis

Prez. Trumanui vetavus prieš- 
komūnistinį įstatymą, Atstovų 
Rūmai 286 balsais prieš 48 ir 
Senatas 57 balsais prieš 10 vis- 
tiek šį projektą pavertė įstaty
mu.

Naujasis įstatymas nustato, 
kad visi komunistų partijos na
riai turi registruotis Teisingumo 
Departamente. įvairių komunis
tinio fronto organizacijų privalo 
registruotis tik vadovai.

Visa komunistinė ir komunistų 
propagandos liniją vedanti spau
da — laikraščiai, knygos, lape
liai — siuntinėjant turi būti pa
žymėta, kad ji yra tos rūšies.

Karo, sukilimo ar kitos kraš
tui pavojingos padėties atveju 
komunistai ir kiti krašto saugu
mui pavojingi jų draugai ^ali 
būti uždaryti į koncentracijos 
stovyklas, kad negalėtų šnipinė
ti ir vykdyti sabotažus ar kitaip 
sudaryti krašto saugumui pavo
jų.

įstatymas taip pat draudžia 
įleisti į JAV svetimšalius, kurie 
kada nors priklausė komunistų 
partijai ir duoti JAV pilietybę 
asmenims, kurie pastarojo 
šimtmečio būvy kada nors 
klausė komunistų partijai.

de- 
pri-

GRĮŽUSIEJI BĖGA ATGAL
Vengrijos komunistinei vy

riausybei paskelbus, kad Ven
grijoj gyvenę vokiečiai gali grįž
ti, dalis jų tuo ir pasinaudojo. 
Bet vos kelias savaites pagyvenę 
Vengrijoj, dabai; slapta bėga at
gal į Austriją. '

karo 
Tai
nuo

• JAV armija pašaukė 
tarnybai 1644 rezervistes. 
pirmas moterų šaukimas 
karo pajėgų stiprinimo pradžios.

• Teisėjas Jackson sutiko, kad 
ligi apeliacijos sprendimo dešimt 
iš vienuolikos nuteistų kalėti ko
munistų vadų būtų palikti lais
vėje.

• Prez. Trumanas priėmė 
Marshalio plano administrato
riaus P. C. Hoffmano atsistaty
dinimą. Jo įpėdiniu numatytas 
W. C. Foster.

• Britų Kolumbijoj kilo pla
tūs miškų gaisrai. Vienas jų yra 
apėmęs apie 120 mylių pločio ir 
ligi 150 mylių ilgio plotą.

• Iš JAV pabėgęs .j Vokietiją 
komunistų vadas G. Eisler yra 
patekęs į nemalonę ir laikomas 
policijos priežiūroj. Ligi šiol jis 
buvo R. Vokietijos propogandos 
biuro šefas.

• JAV vyriausias prokuroras 
pradėjo pasiruošimus naujai pri
imtam prieškomunistiniam įsta
tymui vykdyti.

GULĖJIMO STREIKAS
šeši Irano parlamento opozi

cijos atstovai atsigabeno į par
lamentą savo guolius ir pareiškė 
tol neišeisią, kol jų skundai prieš 
JAV palankų ministerj pirm. 
Razmaną nebūsią išklausyti.

Švedai ginkluojasi
(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūšy korespondentas Švedijoje)
Švediją buvo apėmęs rinkimi

nis įkarštis, mat, rugsėjo 17 d. 
krašte vyko savivaldybiniai rin
kimai, o rinkimų nuotaikoje vis
kas kitas nublunka, net ir leng
vosios atletikos pirmenybės tarp 
Prancūzijos ir Švedijos, kurias 
radijas dabar transliavo. Parti
jos kala ir “zalatija”, begirda- 
mos savo politiką, tiek vidaus, 
tiek užsienio. Čia mada, kad 
prieš rinkimus švedų radijas 
duoda kiekvienai partijai pro
gos save pagirti, bet toji do
vana neduodama jau taip vel
tui — pirma reikią pro gerą 
“šeringą” praeiti. Mat, kartu 
su tuo, kuri turi savo partiją 
liaupsinti, pakviečiami ir jo 
opozicionieriai, kurie dienos “au
ką” bombarduoja visokiais klaur 
simais, į kuriuos jis prakaituo
damas turi atsakinėti ir partijos 
liniją apginti, ir tik pačioje pa
baigoje jis gauna savo dispozici
jai kelias minutes savo partijos 
“tobulumui” įrodyti. O, brolyti, 
kokių ten įdomybių prišnekama, 
ypač kai lankstūs liežuvėliai 
pradeda komunistus tašyti. Gra
žesnių replikų nė cirke neišgirsi. 
O paskutinėmis dienomis prieš 
pat rinkimus radijas užleidžia 
visą vakarą patiems partijų va
dams išsikolioti. Gi per tas 3-4 
valandas jie gerokai kuodus išsi- 
pešioja. '

Partijų programos įvairios ir 
skirtingos, bet viename punkte’ 
visos demokratinės švedų parti
jos, t. y. dešinieji arba konserva
toriai, liberalai, ūkininkų sąjun
ga ir socialdemokratai, sutaria 
— tai Švedijos ginklavimasis. 
Iš visų švedų partijų išskiriami 
komunistai, nes jų, ačiū Dievu
liui, jau ir Švedijoje niekas de
mokratais nebelaiko.

Jau seniai buvo paskirta spe
ciali žinovų komisija paruošti 
ginklavimosi planą. Komisija to
kį planą paruošė ir patiekė vy
riausybei, bet, pasaulio situaci
jai aštrėjant, parlamento demo
kratinių opozicinių partijų lyde
riai pareikalavo, kad tokiai si
tuacijai esant, socialdemokratų 
vyriausybė turi sukviesti visų 
demokratinių partijų atstovus 
tam gynimosi planui apsvarstyti. 
Kadangi čia yra slaptas valsty
binis reikalas, tai į tuos pasita
rimus nekviesti komunistų ats
tovo, kaipo nepatikimo valsty
binės paslapties saugumui. So
cialdemokratų vyriausybė tam 
be jokių niurzgėjimų pritarė/ir 
visų demokratinių partijų, iš- 
kyrus komunistus, ątstovai buvo 
net tris kartus susirinkę reikalo 
apsvarstyti. Po pirmųjų dviejų 
pasitarimų visuomenė nieko ne
žinojo apie pasiektus rezultatus, 
bet ot po trečiojo, kurs vyko 
kaip tik tą pačią dieną, kada 
politinių partijų gaidžiai turėjo 
per radiją peštis, ministeris pir
mininkas Erlanderis galėjo klau
sytojams pranešti, kad vyriau
sybė ir partijų vadai principiš
kai dėl krašto ginklavimosi su
sitarė. O apie tą susitarimą te
gul pabyloja šie skaičiai: to
talinė suma krašto apsaugos rei
kalams 1950-51 metų biudžete 
bus skirta virš milijardo švediš
kų kronų. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas šarvuočiams ir 
radarams įsigyti, o taip pat pas
kubinti modernizuoti karo laivy
ną. 65-70 milijonų kronų bus 
skiriama naujai sukonstniktuo- 
tiems priešlėktuvinės apsaugos 
pabūklams ir 10,5 cm lauko gau- 
bicoms įsigyti. Bus pašaukta 
pratimams 12.500 armijos ir pa-

krančių artilerijos karininkų ir 
puskarininkių, o taip pat 5.000 
naujokų bus specialiai paruošia
mi karo laivynui. Sutvirtini
mams ir aerodromams įrengti 
bus skirta 15-20 milijonų kro
nų. Civilinei apsaugai — nepra
mušamoms slėptuvėms įrengti 
— bus skiriama 45 milijonai kro
nų. Kad būtų galima paskubinti 
importą reikalingiausių prekių 
karo reikalams, bus skiriama 50 
milijonų kronų. Vyriausybė pa
rūpins pinigų įrengimams alie
jaus atsargoms ir mechaninėms 
dirbtuvėms nuo bombardavimo 
apsaugoti. Vyriausybė rems ir 
policijos vado pasiūlymą skirti 
milijonų kronų kovai su šnipi
nėjimu ir sabotažu.

Partijų vadai sutarė, kad tas 
sumas pasiūlytų vyriausybė par
lamentui, kurs netrukus susiren
ka ekstra rudens sesijai.

NAUJI MOKESČIAI
JAV Atstovų Rūmai ir Sena

tas priėmė vyriausybės pasiūlytą 
karo mokesčių projektą 4.700.- 
000.000 dolerių sumai. Naujasis 
mokesčių įstatymas įsigalioja 
spalių 1 d. ir juo iš atlyginimų 
bus išskaitoma visu penktadaliu 
daugiau kaip ligi šiol mokesčių. 
Be to, numatoma, kad mokesčiai 
ir daugiau padidės, šiuo metu

TITO PRITARIA JUNGT. TAU
TŲ AKCIJAI KORĖJOJE 
Tito vėl sunervino Kremlių — 

jis pareiškė pritariąs Jungt. Tau
tų akcijai Korėjoje ir net pasiūlė 
kad būtų ten įvykdyti visuotini 
rinkimai, kad komunistai bus 
išvaryti už 38 paralelės. Tito pa
reiškė, jog Korėjos karo klau
simu Jugoslavija laikosi nepri
klausomos politikos, bet pritaria 
Jungt. Tautų ir JAV akcijai prieš 
pasaulio taikos ardytojus.

Kai kuriose pietinės Amerikos 
valstybėse gyventojai nieku bū
du nenori sutikti, kad negrai 
naudotųsi tomis pačiomis teisė
mis, kaip ir baltieji piliečiai. 
Pavyzdžiui, dar ir dabar tenai 
negrų vaikai neįsileidžiami į bal
tųjų mokyklas ir turi mokytis 
specialiai jiems vieniems skiria
mose mokyklose, kurios dažnai 
yra tolokai nuo jų gyvenamų 
vietų ir sunkiai pasiekiamos.

Dėl to nevienodo negrų su bal- 
taisias traktavimo negrai yra į- 
sižeidę. Atlantoje, Georgia, ir 
South Carolina teismuose jie tuo 
reikalu iškėlė bylas.

Vietos teismai, tikimasi, ne
grų reikalavimų neišspręs ir by
la turės pasiekti Aukščiausiąjį 
Teismą.

POLITIŠKAI PATIKIMI 
MEDŽIOTOJAI

Čekoslovakijos vyriausybė nu
sprendė, kad medžioklės leidi
mai ateity gali būti išduoti tik 
asmenims, kurie neabejotinai yra 
ištikimi “liaudies demokratijai.”

— Lenkijos komunistinė vy
riausybė išleido naują dekrdtą, 
kuriuo skaudžiai paliečiamas 
šeimos nepriklausomumas. Pa
gal naująjį įstatymą Vyriausybė 
visada gali įsikišti į šeimos gy
venimo reikalus, kai to reikalau
ja valstybės interesas. Sąvoka 
“valstybės interesas” yra tiek 
plati, kad valdžia kiekvienu at
veju galės įsikišti į šeimos reika
lus, ypač kiek tai liečia vaikų 
auklėjimą.

KOMUNISTAI PRAKIŠO RINKIMUS

— šiomis dienomis pavyko 
dviems kunigams pasprukti iš 
Čekoslovakijos. Jų pasakojimu 
šiuo metu šiam nelaimingame 
krašte apie tūkstantis kunigų 
yra uždaryti koncentracijos sto
vyklose, kur turi dirbti sunkius 
darbus ir klausyti ateistinių, 
vadinamų peraukląjimų, paskai
tų.

— žiniomis iš Čekoslovakijos 
komunistinė Pragos vyriausybė, 
prieš kurį laiką uždariusi vyrų 
vienuolynus, suimdama vienuo
lius, dabar pradeda imtis tų pa
čių priemonių prieš moterų vie
nuolynus. Seserys metamos lau
kan iš jų. vienuolynų. Laukiama, 
kad išmestos sesers bus surink
tos ir uždarytos į darbo stovyk
las, kur turės patirti tas pačias 
kančias, pažeminimus ir vadina
mąjį komunistinį perauklėjimą, 
kaip kad buvo padaryta su vy
rais vienuoliais.

— šių metų taikos premija 
paskirta Dr. R. Bunche, buvu
siam Palestinos taikos tarpinin
kui. šiuo metu Dr. Bunche yra 
Jungt. Tautų patikėtinių sky
riaus vedėjas.

— Rytiniame Pandžabe, Indi
joj, audra ir liūtys sunaikino 
25.000 namų. 70 žmonių žuvo 
ir 200.000 liko be pastogės. 
Nuostoliai siekia 50.000.000 do
lerių.'

— Formozoj už šnipinėjimą 
komunistams nubaustas mirties 
bausme generolas Liu-Chien- 
Tang, buvęs vienos nacionalistų 
divizijos vadas.

Rugsėjo 17 dieną visa Švedija 
rinko savo savivaldybes, kurios 
paskui rinks kandidatus į par
lamento pirmuosius rūmus. Rin
kimai pasibaigė, o po rinkimų 
paklausus, kuri partija pralai
mėjo, išgirsi, kad tokios nėra —

visos laimėjo! O kad mieli skai
tytojai patys spręstų, kas pra
laimėjo, kas laimėjo, patiekiu 
rinkimų rezultatus (balsai dar 
negalutini, neįskaityti balsai, 
siųsti paštu, bet, paprastai jie 
padėties nepakeičia):

Dešinieji (konservatoriai) ......
Ūkininkų Sąjunga .................
Liberalai (liaudininkai) ..........
Socialdemokratai .....................
Komunistai .............................

Prie tų skaičių gal tektų pri
durti, kad per savivaldybinius 
rinkimus 1946 m. už komunis
tus balsavo 372.424, o šiemet 
184.603.

Didelio susidomėjimo kėlė, 
kaip po rinkimų susitvarkys 
Stockholmo savivaldybė, kur ligi 
šiol socialdemokratai buvo susi
blokavę su komunistais prieš 
“buržuazines” partijas ir už “pa- 
mačią” buvo komunistams ati
davę policijos reikalams patarė
jo postą. Dabar situacija kiek 
pasikeis, nes “buržuazinės” par- 

i tijos vistik susidarys dauguma,

balsų išrinkta atstovą
438.551 146 (— 70)
459.773 '221 (— 21)
799.723 356 (+112)

1.816.502 828 (+ 86)
184.603 31 (—107)

jeigu socialdemokratai ir mėgin
tų vėl su komunistais flirtuoti. 
Stockholmo savivaldybėje dabar 
bus toks sąstatas: dešinieji 14 
(—8) atstovų, liberalai 37 
(+14), socialdemokratai 44 
(+6) ir komunistai 5(—12). 
Taigi balansas — 51 “buržujai” 
prieš 49 “darbininkus.” Bet da
bar niekas nebetiki, kad social
demokratai mėgins flirtuoti su 
komunistais, tuo' labiau, kad ir 
pats ministeris pirmininkas (so- 
ciald.) pareiškė, kad dabar ko
alicija tarp demokratinių parti
jų labai galima. •

K. Rauklaukis

NEW YORKO LIETUVIŲ “TAG DAY” JAU NEBETOLI. Ar jau įsiregistravai į rinkėjų eiles?
Jei dar ne — skubiai registriiokis BALFe, 105 GranA Street, Brooklyn, N. Y. Telef. EVergreen 7-1422

RŪPESČIAI DEL DIDELIO 
ŽMONIŲ PRIEAUGLO

Jau iš senesnių laikų Prancū
zija yra žinoma, kaip kraštas, 
turįs mažiausią žmonių prieau
glio nuošimtį.

Paskutinių kelių dešimčių bū
vy, kai kaimyninėse valstybėse 
gyventojų skaičius žymiai padi
dėjo, Prancūzija paliko vietoje: 
ji teturi vos 40 milijonų gyven
tojų.

Valstybės vyrai, kuriems rūpi 
Prancūziją išlaikyti pirmaeilių 
valstybių eilėje, dažnai ragino 
savo piliečius auginti gausesnes 
šeimas, teikdami jiems įvairiau
sių lengvatų. Tie raginimai ypač 
paaktualėjo po paskutinių dviejų 
pasaulinių karų, kuriuose daug 
prancūzų žuvo.

Valdžios raginimai veltui ne
nuėjo. Dabar Prancūzija turi 
jaunuolių iki 18 metų 12,246,000 
asmenų.

Tačiau drauge su padidėjusiu 
vaikų prieaugliu, valdžiai kilo 
naujų rūpesčių, kaip savo gy
ventojus išmaitinti. Ir štai dėl 
ko. Jei prie nedarbingų vaikų 
skaičiaus pridėsime 6,77-0,000 
senelių ir arti 8 milijonus nega
linčių dirbti moterų, tai darbin
gų vyrų lieka tik apie 13 mili
jonų, kurie turi visą kraštą iš
laikyti,
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Jungt. Tautų plenumo posė
džiai dar nespėjo labai įsisiūbuo
ti, bet darbų tvarkos punktai 
pranašauja ne vienu atveju 
smarkiu susikirtimų. JAV Valst. 
Departamento sekretorius Ache
son pasiūlė savo planą, kuriuo 
numatomos priemonės sulsiikyti 
kylančiai agresijai ir taikai iš
laikyti, kartu 'iškeldamas, jog 
pasaulinis įtempimas, 
yra Sovietų politikos pasekmė. 
Šiuo atveju Višinskis negalėjo iš
tverti nestojęs prieš. Jis pasiūlė 
savo planą, kurio pagrindinis 
reikalavimas, kad turi susitarti 
savo tarpe penkios didžiosios 
valstybės, uždrausdamos; atomi
nius ginklus ir sumažindamos 
savo ginklo pajėgą vienu trečda- 

' liu. Žinoma, jo akimis už pasau
linį įtempimą kalti Vakarai, kur 
W. Churchillis, F. Dulles, gen. 
O. Bradley, laivyno sekr. F. P. 
Mathews, L. Johnson ir gen. 
Mac Arthuras kurstą karą.

Nors Malikas ir visom ketu
riom spyrėsi, į darbotvarkę įra
šytas ir JAV, Anglijos bei Aus
tralijos pasiūlytas vokiečių karo 
belaisvių Sovietuose klausimas. 
Sovietai ir šiuo atveju nenorėjo 
Vakarams nusileisti — jie iškė
lė, kad JAV lakūnai pažeidę 
Mandžiurijoj komunistinės Kini
jos teritoriją. Tai irgi buvo įra
šyta į darbų tvarką, pačioms 
JAV Už tai balsuojant. JAV at
stovas pareiškė,1 jog kiekvienas 
skundas turi būti išklausytas. ’

Dabar tie dalykai pradedami 
svarstyti. Achesono planą, kad 
visos JT priklausančios valsty
bės laikytų paruoštus “taikos 
seirgybinių” dalinius, kurie tuo
jau pat galėtų įsikišti, kilus kur 
agresijai, jau parėmė D. Brita
nijos, nacionalistinės Kinijos, Fi
lipinų ir Bolivijos atstovai. Rusu 
pasiūlymas laikomas propogan- 
'diniu, nes jie vieni ligi šiol ir 
trukdė įvesti tinkamą atominii 
ginklų kontrolę.

Kiti klausimai laukia savo ei
lės.

Tuo pačiu metu, kai JT posė
džiuose Sovietai siūlo “planus 
taikai išlaikyti”, šalia tų posė
džių varo tą pat šantažo politi
ką. šiuo metu jie ypatingą spau
dimą pradėjo Vokietijoj. Berlyne 
reikalauja, kad ir vakariniuose 
sektoriuose būtų leista ruošti jų 
sektoriaus 'komunistams demon- 
stracijEis, nutraukė elektros e- 
nergijos tiekimą iš jų sektoriuje 
esančių stočių ir net bandė “oku
puoti” vieną gatvių sankryžą. 
Visi tie dalykai sudaro įtemptą 
nuotaiką. Pačioj Vakarų Vokie
tijoj komunistai jau pradeda, 
kaip ir buvo laukta, riaušes.

ši Sovietų politika gal nema
ža bus prisidėjusi, kad Anglijos 
ir Prancūzijos karo ministerial 
buvo atrūkę net į JAV pasikal
bėti su Marshaliu, perėmusiu 

, šiomis dienomis gynybos sekre
toriaus postą. Nors apie tuos pa
sikalbėjimus nebuvo nieko smul
kiau pranešta, bet neabejojama, 
kad buvo nuodugniai ‘ pasikalbė
ta gynybos reikalais.

Bet nors padėtis ir įtempta; 
daugelis mano, jog visiškai grei
to karo pavojus, tuo tarpu kaip 
ir praėjęs. Ligi šiol nepradėję, 
Soviėtai šiais metais jo ir nepra- 
dėsią. “U. S. News & World 
Report” nuomone, artimiausiais 
pavojaus mėnesiais reikią laikyti 
1951' th, rugpjūčio ir rugsėjo 
mėn., kai bus suvalytas derlius. 
'Tikras krizės periodas esąs lauk
tinas 1952 m. Ta prielaida re
miasi ir Vakarų ginklavimosi 
plahaš. Ta pati prielaida -gal turi 
įtakos ir prancūzų (o nemaža 
dalim ir anglų) nusistatymui

prieš vokiečių apginklavimą. 
Anglai ir prancūzai visa širdimi 
trokšta, kad galėtų karinėj sri
ty išsiversti netraukdami sau į 
pagalbą vokiečių. Visi supranta, 
kad be pažadų vokiečiai taip pat 
neis į talką — “sauso nieks ne
klauso.” O kokių pažadų jie no
rėtų jau yra gerokai išryškėję 
—grąžint atskirtas nuo Vokie
tijos sritis, leist repatriavusiems 
ir išvarytiems vokiečiams grįžti 
atgal į jų gyventus kraštus, gal 
net jiems nuostolius atlygint ir 
t. t O tai reiškia prieš save su
kelt visas Vidurio Europos, Bal
kanų ir Pabaltijo tautas.
♦

Juk ir mes patys šauktume, 
jei būtų patenkintas “memelen- 
derių” reikalavimas prijungti 
Vėl prie Vokietijos ne ti visą 
Maž. Lietuvą, bet ir Klaipėdos 
kraštą. O ką kalbėti apie lenkus 
arba čekus, vengrus, rumunus, 
jugoslavus. Sovietai tai žino ir, 
jų įsakyta, Rytinės Vokietijos 
vyriausybė šiuo atžvilgiu jau už- 
šachavo Vakarus, atsižadėdama 
visų tų sričių amžiams amžinie
siems. Vakarų Europa, ypač 
Prancūzija ir Anglija, ne tik 
šiaip nepasitiki dar vokiečiais, 
bet ir šio dalyko neišleidžia iš 
akių. Tad ir pasiryžę suktis, 
kaip įmanydami, kad tik be tos 
vokiečių pagalbos išsiverstų ir 
tai, išrodo, darys, kol tik galės. 
O jei turės laiko bent ligi 1952 
m. .tai ne tiek labai tos vokiečių 
nagalbos gal irreikdlingi. 
Tokiais pažadais didelėj Euro- 
nos daly galėtų būti sukurta vėl 
tokia ateities santykių painiava, 
kad nežinia būtų nuo ko ją ir 
pradėti atpainioti.

žinoma, yra nuomonių, kad 
vokiečiai šiuo atveju gali bandyt 
tėtis su Sovietais, tikėdamies 
daugiau iš jų laimėti. Bet tai 
reišrodo įtikima — iš rytinės 
Vokietijos dalies ir satelitinių 
kraštų traktavimo vokiečiai vis ; 
Įeito mato, kad dar niekas nieko 
nelaimėjo, su Sovietais susidėjęs.

ALRKF, jos Centro Valdyba, 
Pitsburgo Federacijos apskritis 
ir jos specialiai sudarytas komi
tetas per spaudą, per radiją ir 
laiškais (jų paleista trys tūks
tančiai) kvietė lietuvių katalikų 
organizacijas, jų skyrius — kuo
pas ir lokalines visų mūsų para
pijų draugijas dalyvauti Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kongrese, 
įvykstančiam 1950 m. rugsėjo 
30 d. ir spalių 1 d., Hotel Wil
liam Penn, Pittsburgh, Pa.

Neturėtų, berods, būti nė vie
no šviesesnio ir veiklesnio lie
tuvio, kuris apie šį svarbų mūsų 
visuomenės gyvenime įvykį ne
būtų girdėjęs. Dėl to pasitikima, 
kad neliks organizacijos ir drau
gijos, kuri neturėtų Kongrese 
savo atstovų.

Nesitikima, tiesa, kad 
draugijos ar organizacijų 
riai bei kuopos tiesioginiu 
galės būti atstovaujamos
grėsė, tačiau kiekviena iš jų su
ras galimumų bent laiškeliu Kon
gresą pasveikinti, savo pageida
vimus išreikšti, sumanymų pa
siųsti, savo didesne ar mažesne 
auka kilnius mūsų Federacijos 
darbus paremti. Kongreso adre
sas yra toks: Lithuanian Catho
lic Congress, Hotel William 
Penn, Pittsburgh 30, Pa.

visos 
sky- 

būdu
Kon-

IR VYSKUPAS SU MUMIS

MAŽA SALIUKE KARELIJOJ 
SOVIETŲ V—BOMBOS 

TAIKINYS

Rugsėjo 17 d. vakarinis švedų 
dienraštis “Aftonbladet” iš pa
tikimų šaltinių paduoda žinutę 
apie “tyliuosius manevrus”. Bu
vo manoma, kad rusai septynių 
tonų sviedinėlius pasiųs Skandi
navijos link ir patrukdys ramy
bę kai kuriose vietose, bet taip 
neįvyko — Sovietai pasirinko 
savo žemę, mažą saliukę Rytų 
Karelijoje netoli Medvežorsko.

Lietuvių Katalikų Kongresą 
pasveikinti ir jo darbus laiminti 
atvyks ir J. E. Vyskupas John 
F. Dearden, Pitsburgo diecezijos 
koadjutorius.. Dalyviai išklau
sys kelių paskaitų aktualiais die
nos klausimais. Apie Katalikų 
Akciją mūsų tarpe kalbės ir vei
klai planus patieks prel. Jonas 
Balkūnas, ALRKF dvasios va
das, ir kun. Petras Patlaba, Lie
tuvių Katalikų Centro direkto
rius.

Ar Amerikoje gimęs ir augęs 
lietuvių jaunimas tautai yra žu
vęs? Tokį klausimą šiandien jau 
daug kas stato. Žurnalistas Sta
sys Pieža, ALRKF pirmininkas, 
sutiko šį svarbų klausimą gvil
denti speciale paskaita.

. Šiomis dienomis girdime labai 
daug nusiskundimų, kad tarp 
senesnės amerikiečių lietuvių 
kartos, vietos jaunimo ir tremti
nių santykiai nėra pakankamai 
šilti, kad daug kur ir šiurkštu
mų pasireiškia. Tai yra nesvei
kas reiškinys, galįs pakenkti vi
sai mūsų organizuotai veiklai. 
Tai gali neigiamai paveikti ir į 
mūsų pastangas Lietuvą laisvin
ti. Todėl apie visų lietuvių kata
likų vienybę kalbės prof. A. Da
rnusis, Ateitininkų vadas.

Be to, Kongresas turės atlikti 
visą eilę kitų darbų: išklausyti 
pranešimų, išrinkti naują Fede
racijos vadovybę, paruošti 
nūs mūsų organizuotai ir 
ningai veiklai ateityje.

pla- 
vie-

KONGRESO TVARKA

ALRKF Kongreso Rengimo 
Komitetas yra nustatęs tokią 
Kongreso tvarką:

Rugsėjo 29 d., penktad., sve
čių ir atstovų registracija ir pri
ėmimas Šv. Kazimiero par. sa- 

| lėj, South 22-nd ir Jane Sts. Pra-šaudymai vyko iš šių V-ginklo 7 yal vakare 
bazių: is Kranz prie Kuršių Ne
ringos, iš Lebos Lenkijoje ir iš 
Latvijos bazių. Manevrai prasi
dėjo liepos vidury ir tęsėsi ke
lias savaites. Manevrų tikslas 
buvo išmėginti bendradarbiavi
mą tarp naujai paruoštų radaro 
stočių paliai visą Baltijos jūros 
pakraštį nuo Porkalos šiaurėje , 
ligi Wismaro pietuose ir V—gin
klo bazių. Nemažesnis tikslas . 
buvo išmėginti ir metereologines j, 
stotis V—ginklo balistiniams ap
skaičiavimams.

šie manevrai vyko taip vadi
nsimos pirmosios strateginės ka
rinio laivyno vadovybės priežiū
roje. Tos vadovybės štabas yra 
netoli Kaliningrado. Rusai iš sa
vo pusės tuos manevrus'vadino 
“nematomaisiais manevrais”, 
nes nieko nebuvo kalbama apie 
dalinių judėjimo kryptį ir pan., 
kas Jokiais atvejais, paprastai, 
pranešama; •

| Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 9 
vai. šv. Mišios šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj. 10:30 vai. ry
tą Williams Penn viešbutyje 
prasidės Kongresas. 1:00 vai. 
bendri atstovų ir svečių pietūs 
tame pačiame viešbutyje. 8:30 
vai. vakare margumynų vakaras 
Šv. Kazimiero par. salėje.

Spalių mėn. 1 d., sekmadienį, 
10:00 vai. iškilmingos šv. Mišios 
šv. Kazimiero par. bažnyčioje. 
11:30 vai. bendri atstovų ir sve
čių pietūs Šv. Kazimiero parap. 
salėj. Nuo 3 vai. iki 4-tos Šven
toji Valanda Pittsburgo Vysku
pijos katedroje, North Craig St. 
ir 5-th avenue.

Spalių mėn. 1d. ir Lietuvos 
Ateitininkai suvažiuos konferen- 
cijon tartis savo organizacijos 
reikalais ir minėti 40 metų įsi- 
steigimo sukaktį. Jie dalyvaus 
ir Federacijos Kongrese. Tuo 
federantai džiaugiasi ir laukia 
naujų jėgų įsiliejant į bendrąją

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese visi dalyvaukime

Amerikos lietuvių katalikų veik
lą. ’’

šiemet šventieji Metai. Todėl 
ir mūsų Kongresas yra pavadin
tas Šventųjų Metų Kongresu. 
Kunigų Vienybės pirmininkas 
kun. K. Vasys ir ALRKF dva
sios vadas preL J. Balkūnas jau

keliais atvejais skelbė, kad Sek
madienis Spalių mėn. 1-moji yra 
Amerikos Lietuvių Maldos Die-' 
na. Neužmirškime!

Rugsėjo mėn. 28 d. šv. Pran
ciškaus Seserų vienuolyno patal
pose, Pittsburgh, Pa., bus Lie
tuvių Kunigų Vienybės Seimas, 
kurį, ALRKF Centro Valdyba 
nuoširdžiai sveikina.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF sekr.

INŽ. KARANAUSKAS IŠVYK
STA Į KOLUMBIJĄ

Romos lietuviškoji kolonija 
nustoja savo nario ir ilgamečio 
darbuotojo ^kultūrinėje ir-socia
linėje lietuvių veikloje Dr, inž. 
Ed. Karanausko. Jis atvyko į 
Romą 1937 mt. kaip jaunas stu
dentas pagilinti savo žinias ar
chitektūros srityje, čia jis baigė 
architektūros akademiją, įgyda
mas inžinieriaus daktaro laipsnį. 
Negalėdamas dėl iškilusio karo 
grįžti į tėvynę, jis ir liko Romoje. 
Pradėjus veikti BALFui, įėjo į 
jo darbuotojų eiles ir pasiliko 
jų tarpe iki pat išvykimo. Jis 
taip pat įėjo į Italijos Lietuvių 
Komitetą, kuris vadovavo visai 
Italijoje gyvenančių lietuvių kul
tūrinei veiklai.

Inž. Ed. Karanausko vardas 
yra sujungtas ir su šv. Kazimie
ro kolegija. Jis buvo vienas iš tų, 
kuris atvykusioms kunigams ir 
klierikams į Romą, ligi buvo į- 
steigta nuosava kolegija, su visu 
nuoširdumu stengėsi padėti. Vė
liau, kai atsirado galimybė įsi
gyti savais patalpas, inž. Ed. 
Karanauskas buvo vienas iš ar
timiausių Kolegijos Vadovybės 
patarėjų. Ir dabartinės patalpos 
buvo nupirktos, vadovaujantis 
jo patarimais. Vėliau, kai teikė
jo turimas patalpas padidinti 
priestatais, jis ne tik davė nu
rodymų, bet taip-pat padarė 
priestato projektą,- už kurį at
lyginimo neėinė.

Inž. Ed. Karanauskas išvyks
ta į Kolumbiją. Ten tikisi surasti 
platesnes galimybes savo profe
siniam darbui, iki pasikeitusios 
politinės aplinkybės atidarys vi
siems kelią į laisvą Lietuvą.

o taip pat išgaudamas iš vyriau
sybės leidimą atvykti į Argenti
ną lietuviams tremtiniams, ku
riuo apie 500 asmenų ir pasinau
dojo.

Propogandinėje srityje L. I. 
C. A. taip pat nemaža nusipelnė, 
išleisdamas Lietuvos klausimu 
visą eilę leidinių. L. I. C. A. pir
mininkauja Ignas Padvalskis.

KAZ. ČIBIRO — VERAX 25 M.SPAUDOS DARBO SUKAKTIS
Mūsų tautą gali pagrįstai pa

sididžiuoti turėjusi ir turinti ne
maža tylių, bet nepailstančių ir 
ne savo, bet tėvynės ir tautos 
naudai pasišventusių darbininkų. 
Ypač mūsų spauda ir literatūra 
yra išaugusi kaip tik tų save 
užmiršusių darbo skruzdžių triū
su. Simanas Daukantas, kuris 
pats save teisingai pavadino dar
bo pele, yra sulaukęs nemaža 
pasekėjų, kurie ir šiandien eina 
jo pėdomis.

Vienas iš tokių tylių, bet ne
pailstančių tautos darbininkų 
yra ir K. Čibiras - Verax, šiuo 
metu švenčiąs savo 25 m. spau
dos darbo sukaktį.

Pirmieji jo rašiniai 1925 m. 
pradėjo rodytis Vilniaus spau
doje.

1927 m. lietuvių persekioto
jams uždarius Vilniaus mokyto
jų seminariją, kurioje jubiliatas 
mokėsi, jis 1928 metais atsiduria 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 1929

KANADA

Lietuviškoji mokykla pradėjo 
darbą.

Rugsėjo 16 d. Toronto lietu
vių parapijos lietuviškoji mokyk
la pradėjo mokslo metus. Pamo
kos įvyks, kaip ir pernai, šv. 
Pranciškaus parapijos mokyk
los patalpose kas šeštadienis po 
pietų. Mokykloje bus dėstoma 
lietuvių ksdba, reišyba, skaity- 
mas, Lietuvos istorija, geografi
ja, tikyba ir dainavimas. Dėsty
tojais yra pakviesti cenzuoti lie
tuviai mokytojai.

Pernai šią parapijos mokyklą 
lankė apie 85 mokiniai.

ARGENTINA

KOLUMBIJA
Sudaryta Kolumbijos PLB vyr. 

valdyba
Sudaryta Kolumbijos P. L. 

Bendruomenės vyriausioji val
dyba, į kurią įėjo mūsų vetera
nai, pirmieji Kolumbijos lietu
viai tėvai saleziečiai K. Sąldu- 
kas ir M. Tamošiūnas ir dr. Si
rutis, visą laiką diplomatiniuose 
sluogsniuose atstovavęs Kolum
bijoj Lietuvos konsulą ir fakti
nei tas pareigas ir dabar einąs. 
Ačiū jiems, pirmiesiems .čia pra- 
mynusiems pirmuosius žings
nius, ir mes visi čia esame. Dr. 
Sirutis su kun. Salduku pramy
nė takus į užsienio reikalų mi
nisteriją, berūpindami lietuviams 
į Kolumbiją įvažiuoti vizas. Tai 
nebuvo lengva, nes šio krašto 
valdžia iš viso dabar neįsileidžia 
jokių imigrantų. Tik šių veiklių 
užsispyrėlių dėka buvo padaryta 
lietuviams išimtis, kad jie čia 
įsileidžiami ir labai palankiai 
traktuojami. Kun. tėvas Saldu- 
kas ir dr, Sirutįs, gyvendami 
Bogotoje/ -rūpinasi ten lietuvių 
kolonija, o tėvas M. Tamošiūnas 
rūpinasi Medellino kolonija; be 
jo čia niekas neįsikuria nei gau
na darbą. Tad nenuostabu, jog 
jiems atiteko ir vyriausioji šio 
krašto lietuvių valdžia, nes tik 
jie užsitarnauja čia visišką savo 
tautiečių pasitikėjimą. O taip 
pat ir šio krašto valdžia su jais 
daugiausia skaitosi.

Rugpiūčio 29 d. kun. Saldukas 
su dr. Siručiu, kaipo vyriausieji 
atstovai, aplankė Medellino ko
loniją ir padarė čia gyvenan
tiems lietuviams viešą praneši
mą apie lietuvių reikalus ir jų 
šitame krašte kūrimosi istoriją 
bei padėtį-. Nupasakoję visus pa
keltus vargus bei rūpesčius, jie 
taip pat pareiškė truputį nusi
vylimo dėl ne visų tautiečių vie
nodo šių rūpesčių supratimo. 
Jie nė vienam čia vykstančiam 
aukso kalnų nežadėjo, o tik sku
bėjo pagelbėti tiems, kas iš Eu
ropos pragaro čia norėjo vykti, 
ieškodamas saugesnės priebėgos.

Medelline asmeniškai susipa
žinę su čia gyvenančiais lietu
viais ir užmezgę tampraus ben
dradarbiavimo ryšius, čia šiltai 
sutikti ir palikę malonaus įspū
džio, šiedu mielieji svečiai 
išvyko Bogoton.

Stiprėja lietuvių mokykla
U. L. Kultūros Dr-jos mokyk

la šiuo metu turi 18 mokinių. 
Atsidavusios patriotės mokytojos 
Stanevičienės vedama, mokykla 
daro pažangą ir mokslu ir moki
nių skaičiumi.

Gyvas susidomėjimas namo 
pirkimu

U. L. Kultūros Dr-ja jau nu
tarė įsigyti nuosavą namą. Susi
pratusių tautiečių pritarimas yra 
visuotinis. Šiuo metu ruošiamas 
namo nuosavybės bei valdymo 
įstatų projektas.

AUSTRALIJA
Atvyko jau 6.500 lietuvių

Ligi šiol Australijon lietuvių 
atvažiavo jau apie 6.500 žmonių. 
Daugumas, atlikę dviejų metų 
darbo kontraktus, kuriasi dide
liuose miestuose. Pavyzdžiui, 
Sydney lietuvių kolonija siekia 
jau per 1.000 žmonių, Melbourne 
— apie 800, o Adelaide — apie 
600. Materialiai jie tvarkosi ne
blogai. Darbo gavimo problemos 
čia nėra. Labai sunku tačiau bu
tą gauti.

Renkamos aukos savišalpai
Kun. Vaserio iniciatyva Mel

bourne per lietuvių pamaldas 
renkamos aukos savišalpos rei
kalams. Nors tai tėra tik pra
džia darbo, bet jau buvo proga 
sušelpti tautieti nelaimės atve
ju.

Pirmas ALD skyrius Tasmanijoj
Hobartas ir jo apylinkės pri

glaudė nemažą būrį lietuvių, ku
rie iki šiol nebuvo susiorganiza
vę. Tačiau Hobarto lietuviai pa
galiau subruzdo, atsirado veik
lių organizatorių, ir Australijos 
Lietuvių Draugijos Skyrius Ho- 
barte jau įsikūrė.

įsisteigęs skyrius susilaukė 
didelio pritarimo.

Lietuvai Išlaisvinti Centro
Argentinoje sukaktis '

Šių metų rugpiūčio mėn. su
kako 10 metų, kai Argentinos 
lietuviai įkūrė Lietuvai Išlaisvin
ti Centrą Argentinoje, kuris per 
tą laiką yra atlikęs didelį darbą 
tiek Lietuvęs laisvinimo srity, 
tiek kitose mūsų tautinės veik
los srityje.

1940 m. Sovietams okupavus 
Lietuvą, Argentinos lietuviai 
tuojau sujudo kovai, kad būtų 
grąžinta Lietuvai laisvė, ir jau 
rugp. mėn. įkūrė minėtąjį cen
trą, į kurį susitelkė visos patrio
tinės Argentinos lietuvių orga
nizacijos. Per tą dešimtį metų 
L. I. C. A. yra daug kartų Lie
tuvos laisvės reikalu daręs žygių, 
įteikdamas peticijas Argentinos 
prezidentui, Jungt. Tautų pirmi
ninkui, įvairių kitų kraštų vy
riausybėms ir vadovaujantiems 
Vakarų kraštų asmenims.

Jis vadovauja ir Bendrajai Ar
gentinos lietuvių Veiklai. > .

L. I. C. A. prisidėjo ir prie ■ 
tremtinių gelbėjimo darbų, su-| iš viso Ur. L. Kult. Draugija 
šelpdamas Europoje besimokan
tį lietuvių jaunimą ir Švedijoje 
bei kitur gyvenančius lietuvius,

vėl

Sutiko išleisti šeimas
Imigracijos Departamentas 

sutiko išleisti žmonas ir vaikus 
tų naujai atvykusių gydytojų, 
curie išvyko dirbti savo specia
lybės darbą Naujojoj Gvinėjoj.

Transporto išlaidas turės ap
mokėti patys gydytojai.

URUGVAJUS
Atsišaukimas į Urugvajaus 

lietuvius .
Laikinasis Urugvajaus Lietu

vių Bendruomenė Organizacinis 
Komitetas išleido atsišaukimą į 
Urugvajaus lietuvius, kviesda
mas juos prisidėti prie organi
zuojamos Urugvajaus Lietuvių 
Bendruomenės. Atsišaukime yra 
paaiškintas Bendruomenės tiks
las ir Organizacinio Komiteto 
uždaviniai.

Urugvajaus lietuvių aukos 
Tautos Fondui

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto prašymu, Urug
vajaus Lietuvių Kultūros Drau
gija. pravedė rinkliavą Tautos 
Fondui.

surinko ir įteikė Lietuvos pasiun
tinybei persiųsti. VLIKui 303 
pezus.

Min. pirmininko raštas Woo- 
meros lietuviams

Woomeroje esąs lietuvių bū
relis buvo susirinkęs pareikšti 
protestą prieš lietuvių tautos nai
kinimą. Susirinkimo dalyviai ta 
proga pasiuntė Australijos mi- 
nisteriui pirmininkui memoran
dumą, prašydami atkreipti dė
mesį į daromą Lietuvių tautai 
žalą ir paremti Lietuvos išlais
vinimo akciją.

Federalinės vyriausybės mi- 
nisteris pirmininkas Menzies per 
savo sekretorių atsiuntė Woo- 
meros ALD Skyriui raštą, ku
riame pažymėjo savo susidomė
jimą gautu memorandumu ir pa
dėkojo Wooiperos lietuviams už 
pareikštus lojalumo patikinimus 
ir pritarirhą Įstatymo projektui, 
kuriuo Australijos vyriausybė 
Siekia panaikinti komunistų par
tiją.

m. jis pakviečiamas “Šaltinio” 
redakcijon, prie kurio jis ketve
rius metus dirba. Nepasitenkin
damas tuo, jis tuo pačiu laiku ir 
vėliau rašo į dienraštį “Rytas”, 
bendradarbiauja “židinio”, “Tie
sos Kelio”, “Ateities” ir “Nau
josios Vaidilutės” žurnaluose. 
Taip pat nepamiršta ir lietuviš
kos išeivijos spaudos,' rašyda
mas į š. Amerikos dienraštį 
“Draugą”.

Dar Lietuvoje būdamas K. Či
biras pasirodo jau ne tik kaip 
žurnalistas, bet ir kaip rašyto
jas. Jis suredagavo didelį veika
lą “Arkivyskupas Jurgis Matu
levičius” ir ypatingai simpatin
gai parašytą, prieš pat karą iš
leistą knygą apie rašytoją Ma
riją Pečkauskaity, pavadinta 
“Gyvenimo menininkė”.

Šalia spaudos darbo jis Lietu
voje uoliai ir su atsidavimu dir
bo taip pat ir visuomeninį lie
tuvišką darbą. Jis buvo pamink
linės Prisikėlimo bažnyčios vyk
domojo komiteto reikalų vedė
jas. Kaip to darbo propagato- 
rius jis 1937-38 metais lankosi 
Šiaurės Amerikoje.

1941 m. karo pasėkoje atsi
dūręs Argentinoje, jis kovoja 
savo raštais už Lietuvos išlaisvi
nimą. Kaip Casimiro Verax jis 
pasidaro populiarus ir žinomas 
ne tik Argentinos ir Urugvajaus, 
bet ir visos Pietų‘Amerikos di
diesiems spaudos darbininkams, 
kurie jo veikalų ištraukas nau
doja savo raštuose.

1942 m. K. Čibiras pakviečia
mas prie mūsų Pasiuntinybės 
Buenos Aires spaudos attache, 
nors neoficialiai. Tuo metu, kai 
dar karui besitęsiant komuniz
mo nepažįstantieji jį garbino, 
jis, tų nuotaikų nežiūrėdamas, 
pradeda atskleisti šiurpulingą 
tiesą apie komunizmą. Katali
kiškas dienraštis Argentinoje 
“El Pueblo” yra iki šiol atspaus
dinęs apie 100 jo straipsnių, gi
nančių Lietuvą. Kat. savaitraš
tis “EI Criterio” patalpina jo 
keliasdešimt straipsnių. Bet di
džiausias čia Argentinoje jo 
spaudos leidinys — tai didelis, 
gerai dokumentuotas veikalas 
apie Lietuvos kančią, parašytas 
ispanų kalba. “Lituania entre 
Fuego Cruzado” (“Lietuva kryž
minėje ugnyje”). Kitas jo pa
rašytas mažesnis veikalas, ginąs 
Lietuvą taip pat ispanų kalba,
— tai “Europa o Genghis 
Khan?”. Pažymėtini taip pat is
panų kalba parašyti mažesni 
veikalai: “Detras de la Cortina 
de Hierro” (Anapus Geležinės 
Uždangos” 1946, 92 psl.) ir “EI 
Pais de las Cruces” (1945, 32 
psl).

Pasidarbavęs virš penkerių 
metų Argentinoje, jis 1946 m. 
vėl išvyksta į šiaurės Ameriką, 
kur dirba kaip vienas “Darbi
ninko” redaktorių. Padirbėjęs 
tenai apie metus ii- išspausdinęs 
vertingą studiją “Komunizmas
— Antikristo religija” (1947, 64 
psl.), jis, dideliam Argentinos 
patriotiškai ir katalikiškai nusi
teikusių Lietuvių džiaugsmui, vėl 
grįžta į čia, kur jo buvimas taip 
yra reikalingas Lietuvai ginti. 
Grįžęs jis ir toliau yra spaudos 
reikalų vedėjas prie mūsų Pa
siuntinybės Montevideo.

Be paminėtų Argentinos ispa
nų kalba laikraščių, jis dar ben
dradarbiauja didžiausiame U- 
rugvajaus dienraštyje “EI Dia”, 
kur jis ypatingai branginamas 
ir laikomas redakcijos nariu, Či
lės “Diario Ilustrado”, Venezu- 
elos “La Religion”. Be to, ver
tingas Buenos Aires kultūros ir 
meno mėnesinis žurnalas “His- 
tonium” jau yra patalpinęs eilę 
jo straipsnių lietuviškos kultū
ros klausimais.

Kaip Lietuvoje, taip ii- čia jis 
nepamiršta ir šiaip visuomeninio 
darbo,pats jame dalyvaudamas, 
kitus skatindamas ir kiekvieną 
naudingą tautai darbą remda
mas. Jau apie 100 paskaitų jis 
yra skaitęs Argentinoje ir apie 
40 paskaitų šiaurės Amerikoję.

Dar šiais metais pasirodys jo 
knyga “Diez anos de Martirio”, 
kur bus apžvelgtą tas kryžiaus 
kelias, kurį jau dešimt metų 
kaip eina mūsų tauta.
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Kaip jas šalinti?
“Vienybės” savaitraščio rug

sėjo 1 d. editorijale rašoma: “At
rodo net keista, bet tikrovėje 
taip yra, kad parapijinės mokyk
los, kuriose mūsų jaunimas gau
na pirmąjį mokslo grūdą, jam 
duoda tą grūdą neatsparų lietu
vybei. Parapijinės mokyklos, ku
rios turėtų vaikus lietuviškoje 
dvašioje išauklėti, kaip tik veikia 
priešingai. Jos užmuša vaikuose 
bet kokį tautinį jausmą, jei jie 
dar kokį atsineša iš tėvų židinio. 
Pernai iš daugelio vietų girdė
josi balsų, protestuojančių prieš 
tokį parapijinių mokyklų dar
bą.”

Tik dabar parūpo!
Mainos laikai ir mes su jais. 

Jei prieš keletą dešimčių metų 
“Vienybė” būtų susirūpinusi pa
rapijinėmis mokyklomis, tai ne
būtų reikėję jai šiandien taip 
rašyti. Bet “Vienybė” nebuvo 
tarp tų, kurie rūpinosi lietuviš
kos mokyklos JAV kūrimu ir 
išlaikymu. Socialistai ir libera
lai patys nestatė mokyklų ir ken

kė jas statantiems. Lietuviškas 
parapijas organizuojant, daug 
demoralizacijos įnešė visokį prieš 
tikėjimą kovojusieji “veikėjai”. 
Net kurdami savas “neprigul- 
mingas” parapijas atskilėliai 
mokyklomis nesirūpino. Jei pra
eityje kuris liberalų laikraštis 
ir rašė mokyklų temomis, tai tik 
jas juodindamas, šiaip parapiji
nės mokyklos liberalams nerū
pėjo ir į jas savo vaikų neleisda
vo, nors tuomet lietuviškumo 
stokos joms negalima .buvo pri
kišti.

Mokyklų organizavimas
Pati mokyklų organizavimo 

pradžia yra 1894 metai. Pirmoji 
buvo Šv. Jurgio parapijos mo
kykla Chicagoje. Pirmosios mo
kytojos buvo seserys nazarietės 
(lenkių vienuolija, turėjusių sa
vo tarpe lietuvaičių). Vėliau įsi
jungė į darbą kazimierietės, po 
jų pranciškietės ir paskiausia 
Jėzaus Nukryžiuotojo' seserys. 
Vienur kitur mokė seserys lie
tuvaitės iš kitataučių vienuolijų.

Tremtinių vargai dėl emigracijos ir 
BALFo veikla

Lankydamas tremtinių stovy
klas, ypatingai Vokietijoje, A- 
merikos zonoje, radau šimtus 
lietuvių D. P., kurių emigracija 
į Ameriką buvo sulaikyta JAV 
saugumo. Jų dauguma, beveik 
80%, yra sulaikyti dėl nesusi
pratimo ir saugumo pareigūnu 
klaidų bei įvairių įskundimų. 
Teko patirti, kad komunistų a- 
gentai sudaro skundus prieš 
rimtus ir gerus asmenis. Sulai
kytųjų bylų išaiškinimas yra la
bai sunkus ir komplikuotas, nes 
jiems dažniausiai nepasakoma 
už ką jie sulaikyti, ir žmonės 
todėl nežino, kaip apsiginti savo 
teišeš.“ Sulaikytųjų įirbčėdūfa tę
siasi apie 6 mėnesius, o kartais 
virš metų. Jie jaučiasi nei pa
leisti, nei pakarti ir nežino, kas 
reikia daryti. Tyrinėdamas jų 
bylas, įsitikinau, kad jie yra 
skriaudžiami neteisingai ir todėl 
dariau žygių D. P. Komisijoje 
ir karo saugumo įstaigose, šiuc 
tikslu kalbėjausi su D. P. Komi
sijos saugumo viršininku Borns 
tein ir su U. S. Armijos saugume 
viršininku majoru Abraham 
Jiems išdėsčiau, kad saugumas 
daro daug klaidų ir neteisinga: 
skriaudžia tiek daug žmonių. 
Prašiau, kad jie patikrintų iš 
naujo sulaikytųjų bylas ir ati
taisytų klaidas. Sulaikytųjų 
tremtinių tarpe yra ne tik lie
tuviai, bet didelis skaičius ukrai
niečių, latvių lenkų ir kitų. Ma
žiausia dėl saugumo sulaikytų 
yra žydų kilmės tremtinių, bent 
man nepasisekė rasti nei vieno 
žydo, sulaikyto saugumo sume
timais.

Amerikos Kongresas išleido 
D. P. įstatymą visai humanitari
niais sumetimais, kad pagelbėtų 
po šio karo skaudžiai nukentė- 
jusiems tremtiniams. Amerikos 
tauta ir valdžia, suprantama, 
rodo daug gailestingumo ir su
deda žymiai aukų nelaimingiems 
gelbėti. Jei padaroma neteisin
gai skriaudų tremtiniams, tai čia 
nėra Amerikos tautos kaltė, be' 
nevykęs pareigūnų parinkimas 
šiam darbui. Amerikos valdžios 
parinkti asmenys šiam kilniarr 
darbui yra nevykę.

Visuose savo pergyvenimūosf 
tremtiniai žiūri į ateitį su viltim1 
ir pasitikėjimu, kad jiems pasi
seks visas sunkenybes ir gyveni
mo skurdą pergyventi, pagelbs- 
tint jų broliams ir sesutėms lie
tuviams, gyvenantiems užjūryje 
BALFo organizacijos darbas*yra 
gerai išvystytas, ypač Vokieti
joje, bendradarbiaujant su IRO. 
Generalinio BALFo įgaliotinio J. 
Valaičio Centras yra Muenche- 
ne, Vokietijoje. Iš viso ten dirba 
8 tarnautojai; viena raštinė yra 
IRO patalpose,© antra, centreli
ne, 20 Rauchstr. Tarnautojai 
yra IRO apmokami. Britų zo
noje BALFo skyrius yra Bad 
Salzuflen. Šiame skyriuje dirba

IRO apmokami 8 darbininkai; 
čia Britų zonoje yra daugiau 
darbo, nes vien klaipėdiečių yra 
per 3,000 žmonių.

Prancūzų zonoje BALFo sky
rius yra Reutlingen; čia dirba 
IRO apmokami 4 asmenys, nps 
šioje zonoje lietuvių tremtinių 
beliko keli šimtai.

IRO ne vien apmoka BALFo 
tarnautojų algas Vokietijoje, bet 
taip pat parūpina patalpas raš
tinėms, duoda reikmenis, auto
mobilius ir sunkvežimius, tiekia 
benziną ir taiso mašinas nemo
kamai. Visais geležinkeliais vi
sose zonose mūsų tarnautojai 
gauna dykai pravažiavimą Va
karų Vokietijoje. Visos šios pri
vilegijos, teikiamos iš IRO ir 
karo valdžios, daug palengvina 
mūsų organizacijai veikti. Nuo 
1948 m. liepos 1 dienos iki 1950 
m. liepos 1 dienos BALFo ad
ministracijos Feikalams Vokieti
joje iš IRO gauta $59,969.00. 
Nuo š. m. liepos 1 dienos IRO 
atleido pusę visų tarnautojų iš 
savo įstaigų ir iš kitų šalpos 
organizacijų. Man pasisekė įro
dyti Ženevoje ir Vokietijoje Vyr. 
IRO direktoriui Mr. Ryan, kad 
BALFo veikla Vokietijoje emi
gracijos ir šalpos srityse labai 
svarbi ir kad mes ne tik lietu
viams gelbstime, bet ir latviams 
ir estams daug pagalbos teikia
me. Todėl ne tik nesumažinc 
tarnautojų, bet Britų zonoje pri
dėjo vieną tarnautoją ir sutikc 
leisfi pasamdyti apie 10 žmonių 
klaipėdiečių ir kitų tautų žmo
nių globai per BALFą Britų 
zonoje.

Lietuviai visur, kur tik susi- 
iūriau su jais, pasirodė labai dė
kingi Amerikos lietuviams už 
mūsų rūpestingumą, pagalbą ir 
’lobą. Patyriau, kad BALFo or
ganizacija gerai sutvarkyta Eu
ropoje, karo valdžios skaitoma 
viena iš didžiųjų šalpos organi
zacijų, veikiančių Europoje. BA- 
LFas, kiek įsitikinau kelionėje, 
itsižvelgiant į liūdną dar liku
siųjų tremtinių padėtį, turės tęs- 
1 savo veiklą su didesniu įtem
pimu ir atsidėjimu.

Lankydamas tremtinius, civi- 
es ir karo įstaigas, radau daug 
prielankumo ir kooperavimo. 
Tiek, kiek UNRRA buvo nesu
kalbama, man lankantis Euro
poje po karo, tiek dabar IRO 
vra palanki..Mat, dabar kiti vė
jai pučia. Įvairos šalpos agentū
ros parodė daug nuoširdumo ir 
bendradarbiavimo. Mūsų genera- 
’inis įgaliotinis Europoje J. Va
laitis ir visi kiti įgaliotiniai ir 
tarnautojai daug man pagelbėjo 
kelionėse ir darbe, lankant trem
tinius. BALFo Centras irgi visad 
teikė reikalingas informacijas ir 
glaudžiai bendradarbiavo kelio
nės metu. Visiems už tai esu la
bai dėkingas.
Rašo Kan. Dr. J. B. Končius

Pasauliečiai tik pradžioje mokė 
Šv. Jurgio mokykloje ir trumpą 
laiką Angelų Karalienės parap. 
mokykloje! užsidariusio  j 1924 
m.) Brooklyne. Dauguma moky
klų pradėjo veikti prieš Pirmąjį 
Pasaulinį karą.

Sunki pradžia
<

Mokyklas kuriant, gerieji pa
rapijiečiai turėjo būti įtikinti, 
kad lietuviška mokykla reika
linga ir tautiniu ir tikybiniu at
žvilgiu. Bet ir jiems pritariant 
nebuvo lengva jas kurti, nors 
JAV vyriausybė jas kurti ir lei
džia, jei išpildomi atitinkami rei
kalavimai. Visiškai trūko savų 
mokytojų. Tad buvo kuriami 
moterų vienuolynai— Šv. Kazi
miero, šv. Pranciškaus ir Nu
kryžiuotojo Jėzaus.

Vienuolės pradėjo darbą su 
aiškiu pasiryžimu skiepyti vai
kams lietuvybę bei tikėjimą ir 
tai vykdė, kiek tai leido bendro
sios mokyklos programos rėmai. 
Tik mokyklos ne visur buvo pil
nos. Patys vaikai buvo tėvų, ku
rių namuose buvo kalbama lie
tuviškai. Tikybos pamokos, pra
džioje lengviau, vėliau sunkiau, 
vis dėl to buvo atliekamos lietu
vių kalba. Taip pat buvo moko
ma lietuvių kalbos, lietuviškų 
dainų, žaidimų bei pasakų ir tos 
pamokos buvo labai populiarios 
— tai buvo aiškiai suprantamas 
reikalas, ir lietuviškųjų dalykų 
mokoma su didžiu pamėgimu.

Bet tada jau nekatalikų spau
doje pradėjo rodytis trumpare
giški priekaištai,

kad mūsų parapijinėse mo
kyklose trukdoma gerai iš
mokti anglų kalbą.
Kartu buvo puolamos ir sese

rys mokytojos, kad esą nepa-

kankamai paruoštos darbui, be 
reikalo vaikai verčiami mokytis 
tikybos ir lankyti pamaldas, nors 
čia visur buvo vartojama tik lie
tuvių kalba. Bįet tai jiems nerū
pėjo., Priešingai, savo sroviniais

tėvų kraštą ir pasiruošti moky
tojomis mokinti kitas seseles lie
tuvių kalbos ir Lietuvos istorijos 
bei geografijos. Deja, tą užsimo
jimą galima buvo vykinti vos 
ketverius metus. Ir teisybė rei-

ŠV. TĖVO DIENA

sumetimais jie dėjo pastangas 
atitraukti jaunimą nuo lietuviš
kų mokyklų tik todėl, kad jos 
buvo katalikų laikomos.

Mokytojų paruošimas
Seserų vienuolių pasiruošimas 

dėstyti lietuvių kalbą visada bu
vo, tiesa, silpnokas. Dažnai šioj 
srity gelbėjo - kunigai. Bet tai 
suprantama. Kas buvo pirmosios 
kandidatės į vienuoles? Iš Lie
tuvos atvykusios mergaitės ir čia 
gimusios. Bet prieš Pirmąjį Pa
saulinį karą ir Lietuvoje lietuvių 
kalbos bei lietuviškojo rašto ne
daug buvo galimybių tinkamai 
pramokti. Dar mažiau to viso 
pramokti turėjo progos čia gi
musios lietuvaitės. Bet jos buvo 
išėjusios mokytojoms privalomą 
kuršą ir netrūko lietuviškos dva
sios.

O tai buvo labai reikšmingas 
dalykas. Netrūkdamos lietuviš
kos dvasios, jos ir su mažesniu 
lituanistinių dalykų dėstymui 
pasiruošimu sugebėjo ugdyti tau
tinę lietuvio sąmonę savo moki
niuose.

Seserų vienuolių turime arti 
tūkstančio. Devyniasdešimt nuo
šimčių yra čia gimusių. Visos 
gerai paruoštos savo darbui. Iš 
Lietuvos atvykusių pionierių se
serų išauklėtos, seselės buvo gry
nai lietuviškos dvasios mokyto
jos. Amerikoniška dvasia į lie
tuvių vienuolynus prasiveržė tik 
vėliau. O tuo ir stebėtis netenka. 
Visoms čia gimusioms, augu- 
sioms ir Lietuvos nepažinusioms 
išlikti giliai sąmoningomis lietu
vėmis buvo nelengva.

Bet tai nepraėjo nepastebėta, 
ir buvo imtasi peikiamų priemo- 
monių. Apie 1935 m. pradėta 
siųsti seseles į Lietuvą pramokti 
geriau lietuvių kalbos, pažinti

kalauja dar pasakyti, kad Lie
tuvos vyriausybė maža dėmesio 
teatkreipė. į šią programą. “Mo
tinėlės” draugjja vos išprašė ke
lioms seselėms lengvatų išeiti 
lituanistikos kursą Kaune. “Mo
tinėlė” apmokėjo ir kelionės iš
laidas.

Kodėl Lietuvos vyriausybė ne
kreipė didesnio dėmesio į ame
rikiečių susirūpinimą paruošti 
lituanistikos mokytojų mūsų mo
kykloms? Gana vėlai pasiuntė 
per Užsienio Lietuviams Remti 
Draugiją ir knygų. Kodėl iš'viso 
amerikiečius traktavo kaip nu
džiūvusią tautos šaką, kuri mi
rus ir nėr vilties ją atgaivinti? 
Iš Amerikos laukė pinigų, bet 
niekad nemanė, kad reikėtų ir 
jai duoti lietuvybės išlaikymo 
tikslams.

Suprantame, kad jauna vals
tybė nespėjo visais rūpintis. Vil
niaus ir Klaipėdos kraštai rei
kalavo taip pat pinigo. Jungtinių 
Valstybių, Brazilijos, Argenti
nos, na ir Anglijos su Kanados 
lietuviai buvo ateities programo
je. Be to, amerikiečiai juk yra 
turtingi, gali savimi apsirūpin
ti... Čia dar net kiek nepatogu 
“krikdemų” mokyklas remti...

Kokia buvo vedama politika, 
galime spręsti iš Brazilijos lietu
vių gyvenimo. Ten buvo (San 
Paulo mieste) kelios lietuviškos 
mokyklos. Vyriausybė jas rėmė. 
Tik parapijinė mokykla buvo 
skriaudžiama. Dabar toji vienin
telė gyvuoja ir turi daugiau kaip 
tūkstantį mokinių! Gaila, kad 
Lietuvos vyriausybė nesekė O- 
landijos, Belgijos (ir net Pran
cūzijos) vyriausybių politikos 
per bažnyčią ir jos misijas rem
ti emigrantus ir išlaikyti tautinę 
dvasią.,

(Bus daugiau)
■ ' ......................... . . „.1. . ■ -- -----------------------------------------------------------

ATVIRAS LAIŠKAS KAZIMIERUI KRUŠINSKUI

Nors jau penki metai pra
slinko nuo tos dienos, kada 
per pasaulį perbėgo linksma 
žinia, jog karas jau baigtas, 
tačiau dar ir šiandien nėra 
taikos sutarties nei su Vokie
tija, nei su Austrija, nei su 
Japonija, o patrankos vėl 
dunda, ir miršta kareiviai, 
taiką gindami. Visose poli
tikų konferencijose tik apie 
taiką tekalbama, bet pasau
lis naujam' karui ruošiasi. 
Dar R. Bunche neatsiėmė 
Nobelio premijos,- kuri jam 
skirta už Izraelio su arabų 
pasauliu sutaikymą, o jau ir 
vėl kalbama, kad dėl Jeru
zalės gali šventojoje Žemėje 
suliepsnoti karas. Žmonės il
gisi teisingos taikos, bet jos 
nematyti, nes ne tais keliais 
jos siekiama, šv. Tėvas jau 
kelioliką kartų nurodė tei
singos taikos pagrindus, ta
čiau ne kartą tenka girdėti, 
kad Stalinas esąs daugiau 
taikai pasidarbavęs už po
piežių. Ir štai dabar, kada 
sudarinėjami naujo karo pla
nai, šv. Tėvas vėl kreipiasi į 
visą pasaulį sakydamas: 
“Laikome reikalinga vėl pa
skelbti viešas maldas, kad 
būtų išprašyta ir pasiekta 
tautų sandora.”

Kol malda bus pamiršta 
ir kol pasaulis neatkreips dė
mesio į Dievo Motinos pers
pėjimus Fatimoje, nelauki
me tikrosios taikos!

Ir štai, kada Nobelio tai
kos premijos skiriamos as
menims, tik laikinai sutaikiu
siems kaimynus, kada tai 
premijai net Stalinas su Mo
lotovu kandidatavo, mes ka
talikai negalime pamiršti vi
sų tautų Tėvd, visą savo gy
venimu besisielojančio tautų 
sutaikinimu. Girtinas tad 
šventųjų Metų Komiteto Lie
tuviams Priimti Romoje su
manymas, kuris kviečia vi
sus lietuvius į maldos ir au
kų žygį šv. Tėvo intencija. 
O Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės Centro Valdy
ba, remdamosi minėtomis 
mintimis, skelbia spalių mė
nesio pirmąjį sekmadienį šv. 
Tėvo diena Amerikoje. Kvie
čiami visi Amerikos lietuviai

sudaryti šv. Tėvui maldų vai
niką, tai yra pasiryžti ligi 
Naujų Metų šv. Tėvo inten
cija išklausyti tam tikrą 
skaičių šv. Mišių, pasižadėti 
sukalbėti rožančių, apeiti' 
Kryžiaus Kelius, atkalbėti 
kokias nors litanijas, Aplan
kyti švenčiausiąjį, atlikti ko
kius nors gerus darbus ir 
pan. Visi tie pasiryžimai bus 
surinkti, iš jų sudarytas gra
žus albumas ir iškilmingai 
įteiktas šv. Tėvui. Toks lie
tuvių žygis bus bent mažy
tis atsilyginimas už šv. Tėvo 
nuoširdų nuolatinį rūpestį 
Lietuvos reikalais ir lietuvių 
vargais.

Pijus XII jau 1937 metais 
patyrė lietuvių prisirišimą 
prie šventojo Sosto, kada 
sergančiam Pijui XI jis pats 
nunešė gražią lietuvių kata
likų dovaną — brangiame 
pergamente meniškai įrištą 
sveikinimą 80 metų sukak
ties proga ir dvasinę puokš
tę, susidedančią iš 2.631.575 
įvairių maldų, aukojamų už 
šv. Tėvą. Šitas gražus lietu
vių katalikų žygis padarė la
bai gerą įspūdį ne tik pačiam 
Pijui XI ir jo sekretoriui 
kard. Pačeliui, dabartiniam 
popiežiui, bet ir visam pa
sauliui, kurio spauda su pa
sitenkinimu paminėjo lietu
vių dovaną.

Tad ir dabar, kada šv. Tė
vas netikinčiųjų, ir ypatin
gai komunistuojančių, yra 
visaip puolamas, mes lietu
viai pareikškime savo ištiki
mybę Šv. Sostui ir melskime 
Aukščiausiojo palaimos viso 
katalikiško pasaulio tėvui.

Nuo Benedikto XV iki 
Pijaus XII — trys popiežiai 
iš eilės — stoja mūsų teisin
gos teisinės ir moralinės ko
vos pusėn, remdami ją savo 
autoritetu, stiprindami žo
džiu ir veiksmu. Pijaus XII 
asmenyje mes ■ šiandien no
rime išreikšti giliausią pa
garbą tai Bažnyčios Institu
cijai, kuri plačiuose pasaulio 
tautų reikaluose iš savo akių 
neišleidžia ir mūsų mažos 
tautos.

Kun. V. Pikturna
Mano gerasai Broli 

ir Kilnusis Lietuvi,
Atsimeni mūsų mielos Lietu

vėlės pirmąsias pavasario dien- 
nas? Tu tada buvai pačiame pa- 
iėgume vyras ir aš kiek jaunes
nis už Tave. Tad ir mylėjom 
mes savo tėvynę pilna subren
dusio vyro meile. Jai atidavėm 
visa, ką turėjome. Jos tarnybai 
ikinkėm ir savo kūnus ir savo 
sielas. Tu anoj pusėj Atlanto — 
Antrojoj Lietuvoj, aš gi šioj pu
sėj — visų išeivių sodybų, visų 
Lietuvų močiutėj. Pavasaris ne
ša daug džiaugsmo, linksmybės, 
/ilčių, bet ir daug darbo. Jis ir 
daug jėgų ir daug lėšų reika
lauja gerai darbui suorganizuoti 
'r gerai jį atlikti, kad žiema būtų 
rami ir soti, kad naujai pavasa
rio sėjai sėklos nestigtų. Sunkus 
buvo tas pirmasis Lietuvėlės pa
vasaris. Darbininkų nestigo ir 
entuziazmo pakako pasiryži
mams ir užsimojimams. Juk tik 
lietuvių ryžtu ir pavasaris Lie
tuvai gimė. Bet viso ko trūko — 
ir gyvulio, ir padargo, ir sėklos. 
Karo audra, kuri keliais atvejais 
skersai ir išilgai nusiautė mūsų 
žemelę, ubagynu ją pavertė. 
Antroji — Amerikos Lietuva 
turtingesnė buvo. Ji tuomet dar 
pilna lietuviška ■'širdimi Lietuva 
gyveno. Ji buvo turtinga ir siela 
ir kišene. Jos kilnūs vadai nega
lėjo tenkintis tik savo ramybe 
ir gerove. Ji šūkį šūktelėjo. “Mū
sų tėvynė reikalinga mūsų pa
galbos. Na, vyrai, kas galit, pa- 
remkit Lietuvą mūsų!” Tų vyrų 
pirmose- eilėse ir Tu, mielas Ka
zimierai, stovėjai. Tu buvai tas 
nenuilstantis šauklys dėl Lietu
vos gferovės ir jos garbės. Tu 
visas save ir visa savo .atidavei 
nesigailėdamas tėvynei ir kitus 
nenuilsdamas traukei savo pa
vyzdžiu pasekti. Ir džiaugeisi 
pavykusiu darbu. Tavo ir kitų 
panašių taurių amerikiečių dar
bu ir aukingumu Lietuva atliko 
savo pavasario darbus pavizdin- 
gai. Tu pelnei savo darbu švie
sios atminties Lietuvos kūrėjo 
Vardą. Jūs ją sustiprinot jos 
silpnybės metų, ir ji ėjo nuos
tabiu pažangos keliu į garbę ir 
gerovę. Džiaugėmės mes, džiau-

gėtės ir' Jūs. Laimė virpino Jū
sų širdis, laimingi buvome ir 
mes, nors sunkūs darbeliai ir 
rūpesniai bei pavojai nugaras 
prie žemės lenkė.

Esi, mielas Kazimierai, tas 
amžinas bruzdelninkas. Gyvena
mieji idealai nuolatos virpino 
Tavo siela ir ir širdyje kaskart 
vis naujus akordus skambino. 
50 metų visuomeninio darbo, 
sunkaus ir neramaus. 50 metų 
tyro ir skaistaus tautinio darbo. 
Dar prieš Lietuvos atsikėlimą 
kūrei jai būtinai reikalingą lie
tuviškai patriotišką užnugarį. 
Statei galingus pylimus, kad sve
timybių bangos neišplautų iš lie
tuviškų širdžių tėvynės meilės 
ir lietuvybės griuvėsiais nepa
verstų. Statei galingas stipro
ves su visais tauriais lietuviais 
patriotais, kurios turėjo sudary
ti reikiamą užuovėją lietuvybei 
tarpti ir atsispirti prieš visa tai, 
kas tos lietuvybės tykojo. Nu- 
klojot Ameriką bažnyčiomis, nu* 
tiesėt mokyklų tinklais, nusėjot 
redakcijomis ir knygų leidyklo
mis ir džiaugėtės pasididžiuoda
mi, ir vertai pasididžiuodami — 
“Na, kas dabar prieš mus?” 
Ir toj ramioj užuovėjoj išaugo 
stipri ir graži Antroji Lietuva. 
Ji savo tėvų žemelei neapskai
čiuojamai daug pagelbėjo ir lais
vės siekiant ir ją įgijus. Tu, 
brangusis Broli.',šituose darbuo
se buvai visa darąs ir visur esąs. 
Atėjo Lietuvai sunkios dienos. 
“Piemens išdraskė mūsų lizdelį, 
vanags išgaudė mūsų vaikelius”, 
o kitus išblaškė po visą platųjį 
pasaulį. Lietuvių tautą prispau
dė vėl šalta žiema, žiauresnė ne
palyginamai, negu caro okupa
cijos metu, šaltis, alkis, nuskur
dimas — kasdieninis palydovas 
tremtinio. Dar šiurpiau su pasi
likusiais ten, savo tėvų žemelės 
saugotojais. Tu vėl atgijai ir 
griebeisi darbo, kaip aną laimin
gą ir džiugų Lietuvos pirmąjį į 
pavasarį. Ir pats davei ir kitus'

Krušinskas tas pats, kaip prieš 
trisdešimt metų. Amžis Tavo 
sielos neatšaldė.

Broli Kazimierai, tragiškai 
sunkią valandą gyveni, kaip ir 
kiekvienas tyros širdies patrio
tas. Kūrei stiproves lietuvybei 
ginti, saugoti ir stiprinti. Šian
die tos stiprovės nusikreipė prieš 
lietuvybę. Jų daugelis padeda 
lietuvybę silpninti ir naikinti pa
čioj lietuvio gyvenimo pradžioj. 
Antroji Lietuva eina kapų link. 
Skaudžiausia, kad ji tos trage
dijos neišgyvena; nejunta, kad 
skamba jai skiriama laidotuvių 
giesmė, nenori, kad jai bet kas 
kalbėtų apie einamą mirties ke
lią. Ji tuo lyg ir patenkinta. Ma
tai ir antrą tragediją — tamsi 
naktis apklojo ir mūsų tėvų že
melę. Priešas naikina jos vaikus 
visomis įmanomomis jam prie
monėmis. Bet ten — kur ban
guoja Nemunėlis ir kur Šešupė 
miela plaukia, kur broliai arto
jai lietuviškai šneka — neina 
kaip avelės į skerdyklą varomos. 
Jie už savo laisvę visa aukoja — 
ir turtą, ir kraują ir gyvybę. 
Juose atgijo didžiojo Punios ku
nigaikščio Margio dvasia. Jie 
liūtais šoka savo tėvynės teisių 
ir garbės ginti viens kitam ne
užsileisdami. Senelis ir jaunuolis, 
vyras ir moteris ir net piemenė
lis viens kitam neapsileidžia ko
voj už savo laisvę. Tremtiniai 
kartu su Jūsų padangės patrio
tais jiems visomis prieinamomis 
priemonėmis jungiasi toj kovoj 
už savo tėvynės laisvę ir garbę, 
stengdamiesi papildyti toj žūt
būtinėj kovoj pasilikusius tėvy
nėj brolius ir užimti bei atlaikyti 
tuos kovos barus, kurių negali 
užimti Lietuvoj kovoją broliai. 
Visa tai yra stiprus gražios a- 
teities laidas. Naujos gadynės 
saulė užtekės. Viltys stiprėja. 
Tik įtempkim jėgas, tik subur
tom visi; savo lietuviškas širdis 
vienan židinin ir, Dievo padeda-

Jūsų naujas socialinis aprūpinimas
Rašo DAVID L. KOPELMAN Manager of the Social Security 

Office at 258 Broadway, Brooklyn 11, N. Y.
Pagal naująjį soc. draudimo 

įstatymą, išlaikomas vyras, ly
giai kaip ir išlaikoma žmona, 
turi teisę į senatvės ir gyvybės 
draudimo premiją.

Pradedant 1950 m. rugsėjo 
mėn. vyras, išlaikomas žmonos, 
kuri per savo soc. apdraustą 
darbą įgavo teisę gauti senatvės 
draud. premiją po 1939 m., taip 
pat turi teisę gauti draudimo 
premiją.

Tai suteikia išlaikomam vy
rui tokias pat senatvės ir gy
vybės draudimo teises, kokias 
išlaikoma žmona visada turėjo 
pagal soc. draud. įstatymą. Kad 
būtų laikomas soc. apdraustos' 
darbininkės išlaikomu vyru, jis 
turi būti jos sūnaus arba duk
ters tėvas arba vedęs ją bent

j. viunau zjuiihii ii, uicvu pcLUCUd.- 
pavasarį. Ir pats davei ir kitusT™’ laimėsim. Tad pro skausmus 
raginai mūru stoti už Lietuvos leiskirn ir šviesos spinduliu pra- 
žemelę. Ne vienas tremtinys‘ga- simušti ir šildyti nelaimių šal- 
vo ir prieglaudą ir užuovėją Ta- domą sielą.
vo gyvenampj žemėj. Ne vienas Broli Kazimierai, aš tau visa
savo suškarmalijusį drabužį Ta- širdimi dėkoju už visą Tavo gar- 
vo parūpintu geruoju pakeitė. | bingą ir didį Lietuvai atliktą
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per visą Tavo ilgą gyvenimą 
darbą. Dėkoju visos kryžiuoja
mos, bet didvyriškai kovojan
čios Lietuvos ir Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto var
du. Šia Tavo 70 metų sukakties 
proga linkiu, kad sveikas sulauk
tum naujo Lietuvos pavasario. 
Pratęs esi Lietuvai dirbt ten, kur 
reikalingi ištvermė, ryžtas ir 
<ur nieko nemokama. Tokio 
darbo bus pakankamai visiems 
naujai atkuriamoj laisvoj Lietu
voj. Linkiu, kad mudu dar susi
tiktume mielose panemunėse ir 
padėtume savo žagraitėmis kad 
ir gyvenimo gerokai atbukintais 
nuoragais raudonojo priešo 
smarkiai sutryptą, o Lietuvos 
kilnių sūnų krauju gausiai ap
laistytą žemelę purenti.

Te gerasai Dievas Tave dar 
ilgai laiko mūsų tarpe ir suteikia 
Tau savo gausingų Tau reika
lingiausių malonių.

M. KRUPAVIČIUS
VLIKo ir TV Pirmininkas

1950. IX. 15

treji metai prieš prašymo draud. 
premijai gauti užpildymą.

Išlaikomas vyras turi būti, be 
to, 65 m. amžiaus arba vyresnis. 
Jis taip pat turi gyventi su savo 
darbininke žmona prašymo drau
dimo premijai gauti užpildymo 
metu ir būti gavęs bent pusę 
savo pragyvenimo iš jos tuo me
tu, kai ji įgijo teisę gauti senat
vės draudimą. Jo draudimo pre
mijos dydis bus pusė jį išlaikan
čios žmonos draudimo premijos. 
Kiekviena į pensiją išėjusi mote
ris, kuri pagal įstatymą gauna 
pensiją ir turi išlaikomą vyrą, 
atitinkantį anksčiau minėtus rei
kalavimus, turėtų sueiti su mu
mis į kontaktą dėl jo galimos 
teisės į pensiją.

Išlaikomo vyro draudimo pre
mijos mokėjimas nutraukiamas, 
jeigu santuoka visiškai ir galu
tinai pasibaigia. Taip pat tas 
mokėjimas nutraukiamas, jei jis 
pats gauna teisę į pensiją, lygią 
arba didesnę už pensiją iš žmo
nos pusės, arba jei jo žmona 
arba jis pats numiršta.

Jei pilnai apdrausta darbinin
kė miršta po 1950 m. rugpjūčio 
31 d., palikdama išlaikomą vyrą, 
jis gali gauti našlių draudimo 
premiją.

Tai premijai gauti jis turi būti 
jos sūnaus arba dukters tėvas, 
arba vedęs ją bent treji metai 
prieš jos mirtį, arba jų vedybi
nio gyvenimo metu adoptavęs 
jos sūnų arba dukterį, jaunes
nius kaip 18 metų, arba jei jie 
abu buvo adoptavę vaiką jau
nesnį kaip 18 metų. Be to, jis tu
ri būti 65 m. arba vyresnis, ne
vedęs kitos, gyvenęs su ja jos 
mirties metu ir gavęs bent pusę 
savo pragyvenimo iš jos prieš 
jos mirtį ar kai ji gavo teisę į 
pensiją.

(Nukeita į 4-tą puslapį)



KODĖL SOVIETAI NEPRADEDA 
KARO?

Visiems žinomas pagrindinis 
Sovietų tikslas — pavergti pa
saulį ir įvesti jame komunistinę 
diktatūrą. Visiems žinomas ir 
faktas, kad šiuo metu Sovietai 
turi didelę karinę pajėgą, kai 
•tuo pačiu laiku demokratinis pa
saulis yra menkai, palyginti, ap
siginklavęs. Daug kam tad kyla 
klausimas, kodėl Sovietai dąbar 
dar nepradeda karo. Juo labiau, 
kad, aiškiai įžvelgę sovietinės 
agresijos pavojų, Vakarai yra 
smarkiai sujudę ginkluotis ir 
vėliau, išrodo, Sovietams gali
mybės laimėti karą gali labai 
sumažėti.

Į šį klausimą bent apytikrį 
atsakymą galima rasti tik pa
sižiūrėjus į visą eilę turinčių 
lemiančios reikšmės dalykų.

Sovietinė dogmatika
Norint Sovietų veiksmus 

įvertinti, visuomet pravar
tu atsižvelgti į komunizmo teo
rijas, nes teorija jų praktikoj 
labai daug lemia. Tas pats ir 
šiuo atveju. Lęninas “Proleta
riato revoliucijos karinėj pro
gramoj ” nurodo, jog, “viename 
krašte sėkmingas socializmo įsi
galėjimas dar jokiu būdu, nepa
šalins karų. Priešingai, iš anksto 
nulemia jų buvimą.” Jis paaiš
kina ir kodėl. Dėl nevienodo ka
pitalizmo įvairiuose kraštuose iš
vystymo, negalįs komunizmas 
vienu laiku visur būti įgyven
dintas. Tam reikią atitinkamo 
kapitalizmo pribrendimo. Tuo
met., prieš kapitalistinį imperia
lizmą prasidėsią pirmiausia tau
tinio išsilaisvinimo karai, ku
riuos jau seksią proletariato ka
rai prieš buržuaziją.

Taigi komunizmo teorija aiš
kiai kalba, kad komunizmas bū
siąs įgyvendintas karo priemo
nėm. Bet įsidėmėtina, jog ne vi
suotinio karo, o eilės paskirų, 
dalinių karų.

Nesunku pastebėti, jog šiuo 
keliu Sovietai ir bando eiti. Už

tenka tik prisiminti Kiniją, Ko-Į savotiškam užburtam rate daug 
rėją, Indokiniją, Malajus. Ten 
kaip tik, viską pradėdami nuo 
“nacionalinio” karo prieš 
perialistus”, komunistai 
pereit prie “proletariato 
prieš buržuaziją” ir tuo 
įgyvendinti komunizmą.

Dėl šios priežasties jie kol kas 
vengia įsivelti į pasaulinį kon
fliktą, norėdami pasaulį dalimis 
pavergti. Prieš visą likusią pa
saulio dalį jie ryšis pradėti “pas
kutinę lemiamą kovą”, kada ras, 
jog ten kapitalizmas esąs tiek 
“pribrendęs”, kad galima sukelti 
“nacionalinius karus” ir paskui 
pereiti • prie “proletariato karo 
prieš buržuaziją.”

Žinoma, ne taip paprasta pa
sakyti, kada kapitalizmas jau 
“pribrendęs”, o kada ne. Gal būt, 
jog ir dabar Kremlius rastų, kad 
jau “pribrendęs”, jei čia 
terptų dar kiti veiksniai.

Mokslas ir politika
Mokslinis pajėgumas šiandien 

yra tapęs lemiančiu politinį pa1 
jėgumą veiksniu. Tad politiniu 
atžvilgiu yra nepaprastos svar
bos dalykas, kaip pasauly yra 
pasiskirsčiusios mokslinės pajė
gos. Žinoma, čia pirmoj eilėj 
atkreiptinas dėmesys į tuos mok
slus, kurie turi betarpinio ryšio 
su politika, būtent fiziką bei che
miją, kuriais remiasi modernioji 
pramonė ir ginklavimasis. Taip 
pat neišleistina iš akių biologija 
(turint ypač prieš akis biologinio 
karo galimybę) ir medicina, nu
lemianti tautos svekatingumą ir 
pajėgumą kariauti. Aišku, čia

“im- 
siekia 
karo 
būdu

nejsi-

SOCIALINIS DRAUDIMAS
(Atkelta iš 3 psl.)

Buvęs išlaikomas našlys gau
na % pensijos, kurią būtų gavu
si jo mirusi žmona. Jo našlystės 
draudimas baigiasi, jei jis mirš
ta, veda arba gauna savo pen
siją, lygią arba didesne už naš
lio draud. premiją.

Kitame straipsnyje aš paaiš
kinsiu terminus “fully insured” 
ir “currently insured”. Sekantis 
straipsnis bus apie motinų drau
dimo premijas.

lemiančios reikšmės turi ne vien 
mokslininkų skaičius. Vienas ge
nialus išradėjas daugiau nulemia 
negu tūkstančiai vidutinių moks
lo darbuotojų.

šiuo atžvilgiu dalykai kaip tik 
kalba Sovietų nenaudai. Būdin
gai tai parodo Nobelio premijų 
lauretai, kurie neabejotinai at
stovauja žymiausius mokslinius 
laimėjimus ir mokslinį pajėgu
mą. Štai, ką rodo jų lentele (pir
masis skaičius rodo Nobelio lau
reatų skaičių, skliausteliuose — 
premijų skaičiai):

Fiziol
ir

Fizika Chemija Medic.
Vokiečiai 12(10,5) 17(15,5) 9(7,5)
Anglai 12(9,5) 7(6,0) 9(4,5)
Amerikieč. 8(6,5) 6(4,0) . 9(5,0)
Prancūzai 7(5,0) 6(4,0) 4(4,0)
Olandai 4(3,0) 2(2,0) 2(1,5)
Austrai 3(2,0) 1(1,0) 3(3,0)
švedai 2(2,0) 4(3,5) 1(1,0)
Danai 1(1,0) 4(3,5)
šveicarai 3(2,0) 2(2,0)
Italai 2(1,5) 1(0,5)
Belgai 2(2,0)
Vengrai 1(1,0) 1(1,0)
Rusai 2(1,5)
Kanadiečiai 2(1,0)
Suomiai
Indai
Ispanai

1(1,0)
1(1,0)

1(0,5)
Argentiniečiai 1(0,5)

Skaičiai rodo, kad rusai mok-
slinėje kūryboje yra dar labai
menkai pasireiškę. Tai, aišku, 
nerodo dar visiško rusų negabu
mo mokslo srity. Ypač kalbamų 
čia sričių mokslo pažanga yra 
labai glaudžiai susijusi ir su tech
nika bei pramone. Sovietų tech
ninis silpnumas ( kaip ir caristi- 
nės Rusijos) taip pat daug pri
sidėjo, kad rusai moksle menkai 
tepasireiškė.

Technika ir ūkis
Mokslinis ir techninis pajėgu-1 

mas eina koja kojon ir vienas 
kitam daro įtakos. Menkas moks
linis pajėgumas neleidžia ir tech
nikos patobulinti, o silpna tech
nika savo ruožtu trukdo mokslo 
darbą, ypatingai tą, kuris toliau 
žengti gali tik aprūpintas gerom 
techninėm , priemonėm. Šitam

nepasieksi jokiais penkmečiais 
nei partijos direktyvom. Iš jo 
išeiti galima tik ilgainiui, kai 
mokslo pažanga įgalina žengti 
vieną laiptą aukštyn ir techni
koj, o tai savo ruožtu leidžia 
imtis naujų mokslinių darbų, 
kurie prie ligtolinės technikos 
buvo neįmanomi.

O silpna technika reiškia ir 
silpną pramonę bei apskritai vi
są ūkį, koks Sovietų ir yra. 1949 
m. pasaulinė naftos gamyba sie
kė 470 milionų tonų, iš kurių 
JAV pagamino 277 milionus, o 
Sovietai stovėjo trečioj vietoj sų 
34,5 mik tonų. Taigi JAV naftos 
pagamino 8 kartus tiek, kaip 
Sovietai. JAV 1949 m. pagamino 
47,5% visos pasaulinės plieno 
gamybos — 70,7 mil. tonų. Va
karų Europos pramonė — 40 
mik tonų. O Sovietai 25,4 mik 
tonų, kas pagal krašto dydį, gin
klavimosi užsimojimus ir pas
tangas plėsti pramonę yra labai 
maža. Palyginant su JAV, So- 
vietai pagamina tik pusę tiek 
kaip JAV anglies, aštuntą dalį 
naftos, trečdali geležies ir plieno, 
penktadalį elektros energijos ir

ATSAKYMAI
Į klausimus, tilpusius “Ameri

kos” Nr. 34:
1. Pirmasis Lietuvos vyskupas 

vadinosi Kristijonas. Jis buvo 
paskirtas 1253 metais.

2. Lietuva turėjo vieną vaini
kuotą karalių Mindaugą.

3. Vokiečiai pagrobė Klaipėdą 
13 amž. ir ją valdė 7 šimtmečius.

4. Vokiečiai, užėmę Klaipėdą, 
Kuršių mares manė esant Ne
muno žiotimis, tai ir miestą pa
vadino taip, kaip jie vadino Ne
muną — Memel.

5. Mussorgskio operos “Boriso 
Godunavo” veiksmas vyksta Lie
tuvos pasieny, o operoj dažnai 
kartojamas Lietuvos vardas.

6. Didžiųjų kunigaikščių laikų 
Lietuva atlaikė vokiečių spau
dimą iš vakarų ir neleido jiems 
užkariauti ir suvokietinti Euro
pos rytų; tuo pačiu laiku vidurio 
Europos tautas apgynė nuo slen
kančių iš Azijos mongolų.

AMERIKA
--- ---- -------4—'■■ L-ju- 

septynioliktą dalį automobilių. I įmones per 9 vai. ir sunkiąją 
------------- sovietų pramonę per 12 vai.

Iš viso to aiškiai matyti, kad 
• Sovietai norėtų savo tikslų pa- 
i siekti pavergdami pasaulį dali- 
i mis ir išvengdami pasaulinio ka

ro rizikos. Bet jį pavergti pasi
ryžę ir tai karu.

Ką žada pasauliui šis Sovietų 
užsimojimas? -

Galutinėj išvadoj vis dėlto pa
saulinį karą. Jau ir kiekvienas 
dalinis karas slepia savyje labai 
didelį visuotinio. karo pavojų. 
Bet didžiausio pasaulinio karo 
pavojaus valanda artėja su lais
vojo pasaulio tvirtesniu pasiryži
mu sustabdyti komunizmo žy
giavimą ir daugiau nebeleisti ry
ti vieną kraštą po kito, kol liku
siai laisvojo pasaulio daliai liks 
tik tyliai pakelti rankas prieš 
komunistinius žudikus. Korėjoj 
padarytas pirmasis tos rūšies 
realus žingsnis ir tuo keliu to
liau bus einama. Sovietai pasta
tomi prieš dilemą — atsisakyti 
savo užmačių pavergti pasaulį 
arba pradėti pasaulinį karą. 
Bet vargu kas patikės, kad So
vietai savo tikslo atsisakytų. Pa
galiau ir pati jų sistema nelei
džia jiems sustoti. Kiekviena dik
tatūrinė politika yra dinamiška, 
reiškia — ji turi eiti kilimo kryp
timi. Sutojimas jai reiškia vidi
nio irimo pradžią ir jos žlugimą. 
Šito vengdami, Sovietai neišven
giamai priversti rizikuoti pasau
liniu karu, savo viltis paremda
mi daugiausia savo penktosios 
kolonos sabotažu laisvojo pasau
lio armijos užnugary. Nuo to 
pasaulinio susidūrimo, išrodo, 
galėtų išgelbėti tik Marshallio 
plano administratoriaus P. Hoff- 
mano pranašaujama Rusijoj re
voliucija prieš Sovietų valdžią.

Šalia gamybos didelės svarbos 
tūri ir transportas bei prekyba. 
Bet Sovietų dalyvavimas pasau
linėj prekyboj sudaro vos keletą 

i procentų. Ir ne tik dėl menkos
• gamybos, bet ir dėl menko tran- 
i sporto pajėgumo. 1948 m., pav.,
• pasauliniam laivų tonaže Sovie

tų tonažas sudarė vos 2% ir jie
: stovėjo devintoj yietoj po JAV, 

Anglijos, Norvegijos, Švedijos, 
Olandijos, Prancūzijos, Panamos 
ir Italijos.

Karinis pajėgumas
Minėtieji veiksniai sudaro ir 

tikrąjį krašto karinį pajėgumą. 
Ginklų atsargos, karą pradedant, 
ypač pasauliniam kare, nėra ga
lutinai nulemiantis veiksnys. Su 
jais galima laimėti mūšių, bet 
kartu pralaimėti karą. Galutinai 
nulemia krašto pajėgumas visą 
karo metą gaminti ir tiekti fron
tui reikalingą kiekį ginklų bei 
kitų reikmenių. Ir vokiečiai dau
giausia dėl to pralaimėjo, nors 
išėjo į karą daug geriau už kitus 
pasiruošę ir buvo pasiekę stam
bių laimėjimų. Tad ir Sovietai 
negali išleisti iš akių, kad JAV 
praėjusio karo metu galėjo pas
tatyti 537 karo ir 27000 trans
porto laivų, į metus pagaminti 
96.000 lėktuvų, 59.500 tankų 
bei 9.000 šarvuotų automobilių, 
648.000 sunkvežimių ir už 9 mi- 
liardus dolerių amunicijos.

Ne mažos reikšmės turi ir 
faktas, kad iš Anglijos bazių ir 
Viduržemio jūros JAV aviaciją 
su atominėmis bombomis Mas
kvą — sostinę ir pramonės ra- 
;oną — gali pasiekti per 5į4 
vai., plieno pramonės svarbiausi 
rajoną per 3į4 vai., naftos rafi- 
nerijas per 3 vai., ginklavimosi

ARTĖJA LEDYNŲ LAIKOTARPIS
Dažnai išgirstame du priešin

gu teigimu. Pasitaiko šiltesnė 
vasara —tučj prasideda kalbos, 
klimatas pradedąs atšilti. O di
desni ir mažesni tyrinėtojai tuo
jau surenka ir duomenų, kad 
taip iš tikro esą. Antai prasidė
ję sausrų laikotarpiai Afrikoj, 
Š. Amerikoj ir Australijoj. Eže
rai džiūstą, tyrai platėją, nykstą 
ledynai.

Bet vos pasitaiko vėsesnė va
sara ar šaltesnė žiema, tuojau 
pasigirsta balsai, kad artėja nau
jas ledynų laikotarpis.

Žinoma, žmogaus amžius per 
trumpas, kad galima būtų pasa
kyti, ar iš tikro klimatas pasi
keitė. Reikia kreiptis į praeities 
laikų liiudijimus. Bet moksli
niai klimato stebėjimai pradėti 
vos apie šimtas metų. Iš senes
nių laikų yra tik atsitiktinės 
pastabos senose kronikose ir laiš
kuose. Vienintelis tikresnis šal
tinis yra pati žemė, kurioje yra 
liekanų buvusių augalų ir gyvū
nų.

Iš tų liekanų galima spręsti, 
kad kitkart Aliaska, Špicberge
nas ir Grenlandija buvo apaugę 
tropiniais miškais, o Vakarų 
Europos upėse plaukiojo kroko
dilai bei hipopotamai ir Baltijos 
pakrantėse augo palmės. Bet po 
to visus šiuos plotus pridengė 
ledynai. Kiek laiko praėjo, kol 
taip viskas pakito, geologai ne
sivaržo per daug metų skaičiu
mi — šimtas tūkstančių metų 
į vieną ar kitą pusę nesudaro 
didelės reikšmės. Kol Vokietijoj 
susidarė rudosios anglies klodai, 
sakoma, praėję 30 milionų me
tų. Paskutinis ledynų laikotar
pis buvęs prieš 15.000 metų.

Visų tų klimato kitimų prie
žastims išaiškinti yra sukurta 
visa eilė teorijų. Vieni bando tai 
aiškinti saulės dėmių įtaka. Kad 
tos dėmės turi įtakos žemės oro 
temperatūrai, lietingumui ir nęt 
radijo transliacijoms, yra kons
tatuota. Bet ar turi įtakos ir 
apskritai į klimato pakitimus — 
nėra dar įrodyta.

Kosminių rūkų teorija vėl 
tvirtiha, kad kartais saulė pa
tenkanti į tokių rūkų debesis ir 
tuo būdu atšąląs žemėj oras — 
prasidedąs ledynų laikotarpis, : 
Kadangi tų rūkų debesys pasau
lio erdvėj netaisyklingai paskli
dę, tad ir tie žemės klimato ki
timai esą netaisyklingi.

Yra ir tvirtinimų, jog planetos 
kartais atitolanČios nuo . saulės,

ir dėl to žemėj klimatas atšąląs.
Gana tvirtai laikosi teorija, 

kad keliasi kitur žemės polius. 
Prieš 300 milionų šiaurės polius 
buvęs Ramiajam vandenyne. 
Dabar gft šiaurės polius krypstąs 
į Rusiją.

Iš tikrųjų ''gana raminanti 
mintis — jei šiaurės polius at
sidurtų Maskvoj, daug problemų 
išsispręstų. Deja, jei ši teorija 
ir tikra, ligi tol dar bent 150 
milionų metų.

Net stiprus ugniakalnių vei- 
kimąs turi klimatui įtakos. 
Smarkių išsivęržimų išmestos į 
orą dulkės ligi 2 metų sudaro šili
mą sugeriančius debesis ir nu
muša 1 laipsniu Celsijaus tempe
ratūrą. O 1-2 laipsniais kritus 
metinei temperatūrai, Skandina
vijai jau gresia ledynai. Tuo at
veju ledynai gal pasiektų net 
Vidurio Europą.

Taigi klimato kitimas vyksta 
ilgesniais laikotarpiais, negu 
žmogus gyvena ir jam tą kitimą 
pastebėti neįmanoma, šiltesnė 
ar šaltesnė vasara dar nerodo 
bendro klimato kitimo.
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SALIAMONIŠKAS 
SPRENDIMAS

Vokietijoj Osnabruecko mies
to būtų valdyba buvo susidūrusi 
su painiu reikalu. Vienas vietos 
gyventojas jokiu būdu negalėjo 
nurimti, kad jo sodininko name 
buvo apgyvendinta pabėgėlių 
šdima. Vieną dieną jis sunaikino 
visus šio namo vidaus įrengimus, 
palikdamas tik vienas sienas. 
Miesto būtų valdyba, apsvars
čiusi šį dalyką, padarė saliamo
nišką sprendimą—sunaikinęs pa
bėgėlių buto įrengimus namo 
savininkas turėjo persikraustyti 
į sunaikintą butą, savąjį užleisti 
pabėgėliams, kol jų butas vėl 
bus atremontuotas.

Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

“DINOZAURO BALSAS”.
Neseniai Prancūzijoj buvo su

kama mokslinė filmą, vaizduo
janti tolimą žemės praeitį. Bet 
susidarė sunkumų pavaizduoti 
prieš milionus metų gyvenusio 
milžiniško driežo dinozauro krio
kimą. Tuomet inžinieriui atėjo 
į galvą dideliu greičiu iš atbulo 
galo paleisti vieną Hitlerio kal
bą. Kaip pranešama, rezultatas 
buvo puikiausias - gautas “tikro 
dinozauro” balsas.

DARYK GERA OŽKOMS!
Neseniai Vokietijoj Schram- 

bergo kryptimi einąs traukinys 
pakeliui sustojo, kadangi per ge
ležinkelį ėjo namo ožkų kaime
nė. Traukinio vadovas traukinį 
sustabdė, kad kartais neperva
žiuotų kokios nespėjusios į šalį 
pašokti 'ožkos. Bet traukiniui su
stojus, ožkos, vietoj namo bėgu
sios, pakriko po visu traukiniu 
ir reikėjo geros valandos laiko, 
o traukinio vadovui kantrybės, 
kol jas iš ten iškrapštė.

NEAPDAIRUMO PASEKMĖS
Bangkoke nelauktu būdu bai

gėsi vieni iškilmingi pietūs. 250 
svečių bėgte išbėgiojo iš resto
rano. Virėjas apsirikęs vietoj 
valgomos alyvos pietų patieka
lams buvo panaudojęs ricinos 
aliejų. ...... . .. ..

IŠPRANAŠAVO
Paryžiaus burtininkė Juliette 

Pialat neseniai savo vyrui iš kor
tų išbūrė, kad jį ištiksiąs “skau
dus smūgis”. Taip ir įvyko. Po 
kelių dienų ji buvo suimta, ka
dangi basliu savo vyrui įlaužė 
galvos kaušą.

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.)

MES JUOKIAMĖS
Maitintojas

Vokietijos komunistų 
generalinis sekretorius 
lanko vieną nacionali-

Rytų 
partijos 
Ulbricht 
zuotą fabriką. Jis ten pasveiki
na vieną aktyvistą.

_— Ar turite vaikų? - klausia 
jis seną žmogų.

— Tris sūnus, - atsako šis. - 
Du taip yra čia fabrike aktyvis
tai.

— Puiki šeima, - sako 
bricht. - O kur trečiasis?

— Vakaruose.
— Ką jis ten daro?
— Bedarbis, - atsako tėvas.
— Bet žmogau, pas mus dar

bo tiek ir tiek, šauk jį atgal, aš 
pasirūpinsiu, kad jis tuoj gautų 
čia fabrike darbo, - sako Ulb
richt.
• — Ne, - atsako aktyvistas, - 
tasai ten turi ir likti. Jis siunčia 
siuntinėlius.

Ul-

— Aš noriu, kad Jungtinės 
Tautos nuo žemės paviršiaus 
pražūtų, — pareiškė Stalinas.

— Aš noriu, kad Sovietų Są
junga pražūtų, - pasakė savo 
troškimą Trumanas.

Churchillis nieko nesako.
— O ko tu trokštum ? - klaus 

šia fėja.
— Man neskubu, - atsako 

Churchillis. - Pirmiau išpildyk 
jų norus.

Žino
Penkerių metų Marytė išver

tė savo dubenėlį.
— Tu esi tikras paršelis, - 

pastebi nepatenkinta mama.
— Ar žinai, kas yra paršelis?

- klausia tėvas.
— Žinau, - atsako Marytė, - 

tai kiaulės vaikas.

ŠV. METAMS ATMINTI

Statome
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE 

Putnam, Conn.
GERAŠIRDIS LIETUVI,

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

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

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., Putliam, Conn.

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

Adresas ..... L :X....■............... .......................

(Įrašęs savo adresą, šią Atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)
I ~~ j~ ---------. .. . - _ _

* x E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms PramogomsXX 
t 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
i Tel. EVergreen 4-9737

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOęĘJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

TeL: Main 7646

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”

X ,... .... x
X
Xis
x.
į “MUZIKOS ŽINIOS” yrąyjenintfilis perijodinis bažnytinės, lietuvių 
*1 tautinės muzikos ir dainos bei liaudies njeno žurnalas.
k "MUZIKOS ŽINIOSE" šalę žinių apierriūs muzikų, chorų ir ansamblių 

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

Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin-
J( kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.
X “MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50.

Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
k1X Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill.
k Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:

Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.iĮ__ ____ _________

s 
s 
I 

X 
X 
X 
X

Churchillis gali laukti.
Geroji fėja surinko į vieną vie

tą Staliną, Trumaną bei Chur- 
chillį ir pasisiūlė išpildyti di- 
džiausį kiekvieno jų troškimą.

Rūpestinga mamytė
Susirūpinusi mamytė rašo mo

kytojui: Gerbiamasis Pone Mo
kytojau! Mano mažoji Onytė yra 
labai jautri. Jei jau reikėtų ją 
bausti, bauskite šalia jos sėdin
čią. Ir tai jau tiek ją išgąsdins, 
kad pakankama jai bus bausmė.

Telefonas: EV 7-7411
KT.EEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

' -4 j.'
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Philadelphijos, Pa., naujienos

— Vyčiai Philadelphijoj pra
dėjo savo rudens veiklą ir sti
priai pasiryžę dirbti lietuvišku
mo dirvoj. Jau išrinkta komisija, 
kuri ir praeitais metais gražiai 
atliko savo uždavinį. Jų rūpes
čiu parašyta apie 500 laiškų lie
tuvybei ginti amerikoniškoje 
spaudoje. Rugsėjo 17 dieną, po 
sumos, vyčiai atidarė lietuviškos 
knygos kioską, čia galima gauti 
lietuviškoji knyga ir užsirašoma 
laikraščiai. Tai tikrai pradėtas 
Phila'helphijoj didelis kultūros 
darbas. Lietuviai uoliai lanko tą 
kioską ir perka knygas.

— Pirmas rudens pasilinksmi
nimas vyčių rengiamas spalių 8 
dieną, parapijos salėje. Bus link
smi šokiai gražiai išpuoštoj salėj 
ir geram orkestrui grojant. Visi 
vyčiai dirba, kad tai pasisektų. 
Artimiausioj ateityje vyčiai dar 
numatę atlikti du dideliu uždavi- 
vakarą lietuviškos knygos ir raš- 
niu — rengs literatūros ir meno 
to palaikymui bei kiosko atida
rymui atžymėti, o vėliau rengia-

BALTIMORE, MD. 
šeštadieninė mokykla pradėjo 

darbą

Bayonne, N. J,

New Haven, Conn
Vyksim į Čiurlionio ansamblio 

koncertą
Mūsų geros veikėjos ir visų 

gražių lietuviškų sumanymų rė
mėjos Marijona Ramanauskienė 
ir Judita Kazlauskienė jau suor
ganizavo pilną autobusą lietu
vaičių bei lietuvių vykti į Čiur- 
nio ansamblio koncertą. Visi no
ri pasinaudoti šia reta proga iš
girsti šį ansamblį, nes ateityje 
jis gali išsiskirstyti, kadangi 
dalis vyrų gali išeiti į kariuomer 
nę.

Kaip jau visiems žinoma, Čiur
lionio ansamblis išpildys koncer
tą žymioj Carnegie Hall New 
Yorke. Autobusas išeis nuo baž
nyčios 10 vai. ryte. Visi prašomi 
susirinkti punktualiai.

Baltimorės lietuviai taip pat va^- vakare įvyko iškilmingi miš- i 
i tynllmAloi DA 1 R\7 IVTvkold QVDTltDC TimcrOrūpinasi, kad jų vaikučiai neuž- Parai šv. Mykolo šventės proga, 

mirštu savo gimtosios kalbos. Į tik parapija šventė savo glo- 
ir nenutaustų. Tą uždavinį at
likti imasi šeštadieninė mokykla, 
kuri rugsėjo pradžioj pradėjo

Svarbus Amerikos Lietuvių 
Tarybos susirinkimas

Spalių 5 d., ketvirtadienį, 8 
ved. vak., įvyks nepaprastai svar
bus Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus susirinkimas Šv. Kaži- rapiių ir apylinkės. Konferenci- 

ciTn+oinSio _____ m __________ m

si lietuviškam teatrui-vaidini- 
mui.

— Vytė E. Šcercevičiūtė, par- 
vykusi iš vyčių seimo Chicagoj, 
vyčių susirinkime padarė labai 
gražų pranešimą. Ji pabrė
žė savo džiaugsmą, kad turėjo
progos dalyvauti vyčių Seime.. šių mokslo metų darbą.
Iš savo pusės ragino visus vy-! Pradžia visai gera — atvyko 
čius labiau pamilti lietuvišką kai- 44 vaikučiai. Tikimasi turėti a- 
bą ir raštą, kas vyčių praktikoj P*e 60 mokinių.
ir daroma. Ji uoliai sekė visą I Pasižadėjo ir jau pradėjo mo- 
seimo eigą, neapleisdama nė vie- kykloje dirbti, mokytojai K. Du- 
nos sesijos. Tai tikrai pagyrimo lys, S. šilgalienė, V. Vaškys ir 
verta vytė.

— Lietuviškų šokių šokėjai 
rugsėjo 20 dieną pasirodė televi
zijos programoj. Gaila, kad taip 
trumpai ir neaiškiai buvo iškel
tas lietuviškumas. Būtų gražu 
buvę pamatyti arba išgirsti mu
zikos ar dainelių. Nebuvo pami
nėta, kad tai yra Philadelphijos 
lietuviai. Nežinia, ar tokia re
klama patarnaus tikslui.

— Lietuviška Spaustuvė BMV, 
1421 S. 2nd St., veikia ir atlieka 
visus darbus. Spaudoj žinia pa
skleista, kad jos vedėjai išeina 
kariuomenėn ir spaustuvė nus
tos veikusi, yra neteisinga.

— Reimondas Mišauskas jau 
antras mėnuo tarnauja US ka
riuomenėj. Jaunas karys gražiai 
atrodo naujoj Uniformoj ir labai 
oatenkintas savo nauju gyveni
mu.

— Čiurlionio Ansamblis atvyk
sta koncertuoti rugsėjo 30 dieną. 
Jie atliks savo programą di
džiausioj salėj Academy of Mu
sic. Tikima sutraukti daug da
lyvių, ypač norima patraukti 
nelietuvius, nes lietuviai patys 
eis į tą koncertą.

— 40 valandų atlaidai Šv. 
Jurgio parapijoj bus spalių 1, 2 
ir 3 dienomis, Chesteryje spalių 
8, 9 ir 10 dienomis, o Šv. Kazi
miero parapijoj spalių 15, 16 ir 
17 dienomis. Pamokslus sakys 
pranciškonas T. Pranciškus 
Giedgaudas.
. Tretininkų, metinė konfe
rencija bus spalių 15 dieną šv. 
Kazimiero parapijos salėj. Su
važiuos tretininkai iš visų 3 pa-

Radžius. Mokyklai vadovauja 
mok. K. Dūlys, Lietuvoje buvęs 
pradžios mokyklų inspektorius.

Išvyksta karo tarnybon
Šiomis dienomis išvyksta j 

I kariuomenę buvęs tremtinys Ba- 
jlys Brazauskas. Be Brazausko, 
pakvietimus stoti į kariuomenę 
gavo dar 6 buvę tremtiniai.

DETROIT, MICH.
Ruošiama vieša rinkliava

BALFo 6 skyrius ruošia viešą 
rinkliavą šio mėn. 30 d. Bent 
tūkstantinė rinkėjų išeis į gatves 
ir praeiviams primins Lietuvos 
pavergimą ir tėvynės netekusių 
nelaimę. Tai bus ne tik aukų rin
kimas, bet ir apie komunizmo 
baisumą bylojanti demonstraci
ja.

Jau įsirašė per 200 senesniųjų 
amerikiečių ir naujai atvykusių. 
Džiugu pabrėžti, kad čia įsikur
dinę tremtiniai pasiryžę visi iki 
vieno dalyvauti rinkliavoje. , 
~ “Amerikos Lietuvių Balsas” 
per savo radiją kiekvieną šešta
dienį plačiai informuoja apie rin
kliavą ir skiria laiko per jį kreip
tis į visuomenę Rinkliavos 
miteto nariams.

Ko-

Vaidins naują operetę
L. Vyčių 102 kp. lapkr. 

nesį rengia meno programą. Bus 
suvaidinta nauja operetė. Jau
nimas deda pastangų tinkamai 
pasirodyti. L. Vyčių delegatai 
sugrįžo iš Chicagos pilnai paten
kinti Vyčių seimu.

mė-

miero parapijos svetainėje, 339, 
Greene St. Į šį susirinkimą kvie
čiam visus draugijų atstovus bei 
atstoves atsilankyti. Taip pat 
kviečiam atsilankyti mūsų bro
lius ir seses tremtinius bei nau
jakurius.

Draugijos bei kuopos prašo
mos paskatinti savo atstoves bei 
atstovus dalyvauti šiame susi
rinkime.

Šiame susirinkime bus išklau
sytas pranešimas šaukiamos 
Conn. Valstijos ALT konferen
cijos reikalais, kuri įvyks spalių 
29 d., Waterbury, Conn, 
kviečiami atsilankyti.

jai vadovaus T. Provincijolas T. 
J. Vaškys, OFM.

Šv. Kazimiero parapijos 
metinis parengimas—kortų lo
šimo vakaras įvyks spalių 22 
dieną. Laukiama daug dalyvių, 
nes bus labai daug ir brangių 
dovanų.

Pittsburgh, Pa
POSĖDŽIAUS STUDENTAI 

ATEITININKAI

MELROSE PARK, ILL.
Neužmiršta tremtinių

Vietos lietuvių tarpe vykdoma 
drabužių, avalynės ir kitų daik
tų rinkliava tremtinių naudai. 
Be to, Balf-o 117 skyrius orga
nizuoja aukų rinkliavą lapais po 
namus. Manoma, kad visi lietu
viai atjaus savo likusius trem
tyje tautiečius ir nepąsigailės 
aukų. Drabužių, avalynės ir kitų 
gerybių vajus vyksta sėkmingai. 
Ypatingai gerai aukoja tremti
niai.

Visi

Įvyks svarbus BALF susirin
kimas

Tuojaus po ALT vietinio sky
riaus susirinkimo prasidės svar
bus Bendrojo Lietuvių Fondo 
vietinio skyriaus susirinkimas, į 
kurį kviečiam^ visus geros valios 
lietuvius bei lietuves atsilankyti 
ir paremti šį taip naudingą mū
sų brolių ir sesių tremtyje šel
pimo darbą, sumokant $1.00 į 
metus nario mokesčio. Kiekvie
nas lietuvis bei lietuvė turėtų 
susirūpinti šalpos darbu, nes, ar
tinantis žiemai, susidaro sunkes
nės sąlygos ir tremtiniams. Rei
kia daugiau šiltesnių drabužių, 
maisto ir vaistų. Tad mes, Ame
rikos lietuviai, turim ištiesti sa
vo pagalbos ranką mūsų sesėms 
broliams užjūry.

Kviečiam gausiai atsilankyti į 
šį susirinkimą. Ypatingai būtų 
malonu matyti tremtinius, daly
vaujant šiame susirinkime.

Kortavimas ir madų salonas
Penktadienį, spalių 6 d. Mote

rų Gildos skyrius ruošia korta-, 
vimo vakarą ir madų saloną, 
kuri pačios narės išpįldys. Ka
dangi tai bus gera proga visoms 
moterims pamatyti vėliausios 
mados drabužius ir pasigėrėti 
šia reta pramoga, kviečiamos 
visos moterys ir vyrai apsilan
kyti. Savo atsilankymu parem- 
šit naudingą tikslą. M.
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Pasinaudodama Amerikos a- 
teitininkų metiniu suvažiavimu 
Pittsburghe, Pa., Stud. Ateiti
ninkų Sąjungos valdyba ruošia 
keletą posėdžių skirtų vien Stu
dentų At-kų Sąjungos nariams 
Sąjungos reikalams aptarti. Taip 
p.ąt bus renkami nauji Studentų 
At-kų Sąjungos organai.

LEWISTON, ME

Išleistuvės vykstantiems į 
kariuomenę

Amerikai pradėjus stiprinti 
savo karines pajėgas, daugeliui 
jaunuolių tenka vykti į kariuo
menę. Vietos Tremtinių draugi
ja nutarė išvykstantiems į ka
riuomenę jaunuoliams, kaip čia 
gimusiems, taip ir naujai atvy
kusioms, surengti nors kuklias 
išleistuves.

pijos klebonui kun. A. Petraičiui > 
I leidus naudotis parapijos mo-,

- Rugsėjo 28 ir 29 d. d. 7:30 suorganlzuo.
ta šeštadienio mokykla. Mokyk
lą suorganizavo ir laikinai apsi
ėmė jai vadovauti buvęs gimna
zijos direktorius Pr. PaoliuKonis.

Be mokyklos vedėjo sutiko 
šeštadienio mokykloje dirbti Da- 
brilienė, Snarskis, Orintienė, E.

' Pauliukonienė ir R. Roževičiūtė. 
Mokinių įsirašė virš 60.

Mokinių tėvų pasitarime iš
rinktas tėvų komitetas iš Kuo- 
dienės, Kąuševičiaus, K. Pauliu- 
konio, Pridotko ir Valiūnienės. 
Tėvai nutarė apsidėti nedideliu 
mėnesiniu mokesčiu, kad galėtų 
bent kiek atlyginti mokytojams 
už pamokas ir padengti kitas Jš- , 
laidas. v

bėjo šventę, bet taip pat ir pa
rapijos klebonas kun. Ęėmėžis, 
kurio vardas taip pat Mykolas 
ir kuris taip pat tą dieną šventė i 
ir savo gimtadienį. Penktadienio 
vakare po mišparų parapijos sa
lėje įvyko kun. klebono pager
bimui pobūvis, kuriame dalyva
vo apylinkės lietuviškų parapijų 
dvasiškija, svečiai ir parapijie
čiai. Linkime jam Dievo palai
mos Kristaus vynuogyne.

— Rugsėjo.;19 d. įvyko para
pijos salėje Šv. Vardo draugijos 
susirinkimas. Nutarta kuo gau
siausiai dalyvauti šv. Vardo pa
rade š. m. spalių 8 d. Be to, iš
rinkta nauja valdyba? pirminin
ku — Jonas Zableckas; sekreto
rium — varg. Alfonsas Jakup- 
čionis. Kun. M. Kemėžis yra 
Dv. Vadas.

— Mergaitės sodalietės, per 
savo praėjusį susirinkimą pa
kviestos, sutiko mokyti vaiku
čius katekizmo sekmadieniais po 
9 vai. šv. Mišių. Beveik visos 
priklauso ir Vyčių kuopai. Dieve, 
joms padėk!

— Mūsų parapijos Vyčių kuo
pą Lietuvos Vyčių suvažiavime 
Čikagoje atstovavo 3 asmens, o 
kiti 3 dalyvavo kaip svečiai. Sa
vo praėjusiam susirinkime na
riai nutarė suruošti vakarėlį 
lapkričio 26 <1. parapijos salėje. 
Be to, nutarta eiti bendrai prie 
Šv. Komunijos:gruodžio mėn. 3 
d. — sekmadienį prieš Švč. P. 
Marijos Nekalto prasidėjimo 
šventę. Mūsų kuopa, pradėjusi 
savo rudens darbus, susilaukė 3 
naujų narių. Vjsos naujos narės 
yra Amerikoje gimusios lietuvai
tės. Laukiame jr lietuvukų!

. — šį šeštadienį, rugsėjo 30 d. 
vakare mūsų Vyčiai parapijos 
tos ir apylinkės jaunimas — 
salėje ruošia .šokius. Visas vie- 
kviečiamas dalyvauti.

— Mūsų parapijos katalikai 
veteranai sąv^ suvirinkime prad
ėjusį sekmadienį išsirinko naują 
vadovybę. Lindime, jiems pasi
sekimo.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Mickevičius (ar Mickus), Fliorijo- 

nas iš Rezgių km., Krakių vi., Kėdai
nių ap.

Miknis, Pranas, iš Pašeršnės km., 
sūnus Izidoriaus.

Noreika, Juozas, brolis Aloyzo.
Pautieniūtė-Stankevičienė (Stankie- 

nė), Magdė, kilusi iš Skerpiejų km., 
Lankeliškių vi., Vilkaviškio ap., vyras 
Stankevičius (Stankus), Adomas, ir 
dukterys Marijona ir Veronika.

Petkus, Pranas.
Petrauskas, Jurgis ir Vincas ir se

suo Agota, iš Gražiškių par., Vilkaviš
kio ap.

Punkris, Motiejus, iš Papiškių km., 
Pušaloto vi., Panevėžio ap.

Sakalauskas, Simonas, iš Gudelių 
km., Vilkaviškio vi.

Siaustas, Albertas, gyvenęs Papilės 
m., Šiaulių ap.

Stankus, Vincas, iš Vaisiūnų ar Jas- 
nagūros dv., žaiginio par., Šiluvos vi., 
Raseinių ap.

Vrbakonis, Petras, iš Miliūnų km., 
Suvainiškio par.

Venslo valtis, Jonas, iš Gelgaudiškiu 
dv., šakių ap.

žemaitaitis, Jokūbas, iš Biukiškės 
km., Vainuto vi., Tauragės ap.

žemantauskas, Jurgis, iš Vainuto vi., 
Tauragės ap.

Zubrickas, Juozas, iš Braškių km., 
Sintautų vi., šakių ap.

Ieškomieji arba apie juos žibantieji 
maloniai prašomi htsiliepti į:

Consulate General of Lithuania
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

Stotis VVEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

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

Tel. WAverly 6-3325

SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI į
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato ! 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar ’ 
Užsienių šalyse. f

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

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: EV 4-3049

Gražiai praėjo piknikas
čia jau keli metai iš eilės yra 

ruošiamos kartą metuose gegu
žinės — piknikai Greene, Me. 
Pranciškonų Šv. Antano vienuo
lyno naudai.

Šįmet tasai parengimas ypa
tingai gražiai praėjo. Čia atvy
kusių tremtinių iniciatyva buvo 
suorganizuotas choras ir tauti
nių šokių grupė. Choro dainos 
ir tautinių šokių pasirodymu su
sidomėję ne tik Lewistono ir 
Aubumo lietuviai, bet ir kitų 
kolonijų sugūžėjo į Greene, Me. 
vienuolyno miškelį.

Ir atvykusieji neapsivylė, nes 
programa buvo tikrai gražiai at
likta.

Pirmajai koncerto daliai bai
giantis, chdro dalyvės Julija 
Bartkuvienė ir Laimutė šeme- 
taitė duetu dar padainavo ir Lie
tuvos patrizanų dainą “Gegutė
lė”.

Chorui nuo pat jo įsisteigimo 
vadovauja Tėvas Kornelijus Gai
galas, OFM, gi tautinių šokių 
grupei vadovauja Laimutė še- ' L-A — metane.

ROCHESTER, N. Y.
Parapijos mokykloje įvesta 

lietuvių kalba
šv. Jurgio lietuvių parapijos 

mokykloje įvestos lietuvių kal
bos pamokos. Ta proga kleb. 
kun. J. Bakšys ir bažnyčioje pa
sakė atitinkamą pamokslą, iš
keldamas gimtosios kalbos reikš
mę ir paragindamas tėvus leisti 
vaikus mokintis lietuvių kalbos. 
Pamokos bus penkius kartus į 
saveitę. Lietuviai tėvai, kad sėk
mingiau ir sklandžiau būtų or
ganizuojamos lietuvių kalbos pa
mokos, sudarė tėvų komitetą, 
kuriam vadovauja dr. Lelevičius 
ir prekybininkas Šerelis. Jie yra 
atsakingi už suorganizavimą rei
kiamų lėšų ir kt. lietuvių kalbos 
klasei reikalingų priemonių.

CLEVELAND, Ohio
Lituanistikos mokykla vėl 

pradėjo darbą
Lituanistikosrinokykla pradė

jo savo antruosius mokslo metus. 
Šiemet ji pasipildė ir naujais 
moksleiviais. Į mokyklos atida
rymą atvyko 32 moksleiviai, bet, 
turint galvoje vis didėjančią 
Cleveland© lietuvių bendruome
nę, tikimasi, kad ilgainiui klau
sytojų skaičius dar padidės.

Mokslo metus pradėjo tos mo
kyklos vedėjas St. Barzdukas, 
prisimindamas Lietuvos mokslo 
metų pirmąsias dienas, Lietuvos 
mokyklos nueitą sunkų ir gar
bingą kelią ir pabrėždamas tuos 
nuopelnus, kuriuos ji atliko lie
tuvių gyvybinių reikalų sargy
boje.

Mokykloje dirba: St. Barzdu
kas, Ign. Malinauskas, A. Au- 
gustinavičienė, S. Laniauskas, 
P. Balčiūnas, J. Staniškis.

Mokyklos naštą neša “Atei
ties” klubas, remiamas Tremti
nių dr-jos, kuri jau yra sutekusi 
kuklią paramą būtiniausioms 
mokslo priemonėms įsigyti.

Norima įvesti lietuvių kalbą 
parapijnėj mokykloj

Šv. Jurgio parap. pradžios mo
kykloje mokosi per 380 mokinių, 
iš kurių per 80 tremtinių. Daro
mos pastangos į mokyklą įvesti 
lietuvių kalbos dėstymą ir tiky
bos dėstymą lietuvių kalba, šis 
klausimas greitu laiku, manoma, 
bus teigiamai išspręstas.

WORCESTER, MASS.
» r?

Susiorganizavo šeštadieninė 
mokykla

Šv. Kazimiero lietuvių para-

44Amerika pirtyje” Newarke
Newarko lietuvių bažnytinis Šv. Cecilijos choras š. m. 

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

- Kviečiame Visus į vakarą atsilankyti ir maloniai bei 
linksmai laiką praleisti. Bus šokiai.' ' ' 5 - '

Bažnytinis Šv. Cecilijos choras.
1

i
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F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

4* Atlieka mūrinių niurni slėnu U- 
į lyrinimą, plasteriavlmą, ialigat- 
■f vi* cementavimą ir kt. darbu*.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN «, N. Y.

* į

IŠNUOMOJAMAS

s-

t

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

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

&

Tel. POPlar 4110

Ė.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ v 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiamą 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir nakti

| Tel. DEW 5136

| Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

K

S 
K

šventadieniai s susitarus

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietą

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12’ ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
\ 161 No. 6th Street
v
y TeL EVerpreen 8-9229
j ------------
$ Dr. A. Petriką

!
 (Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

Brooklvno Lietuviai Oratoriai

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

? Matthew P. Balias '
t AlIUdKaUSKab) v (d

« X (Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Tel. NEsVton 9-4464

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
I _

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE

i

417 GRAND STREET, BROOKLYN 1J, N. Y.
i

Spausdinami įvairūs 
dos Darbai:

• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS

'• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI... •
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.



AMERIKA Rugsėjo 29, 1950

Apreiškimo Parapija

— Pereitą šeštadienį, rugsėjo 
23 d., Vyčiai parapijos salėje su
ruošė šokius. Buvo susirinkę 
daug gražaus jaunimo.

— Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
parapijos bažnyčioje įvyko dve
jos jungtuvės: Edward Jakatt su
situokė su Frances Klimas per 
12:15 vai. mišias ir Stasys Vai
nauskas susituokė su Ona Vasi- 
kauskas 4 vai. p.p.

— Antanas ir Sofija Malinau
skai pakrikštijo dukrelę Loretą- 
Sofiją.

— Kun. Kazimieras Vaišvila, 
kuris buvo atvykęs prieš metus 
į Ameriką ir darbavosi Grand 
Rapids vyskupijoj, aplankęs pa
žįstamus Brooklyne, 21 d. rug
sėjo išplaukė laivu Saturnia į 
Romą studijoms.

— Sekmadienį įvyko šv. Pran
ciškaus Tretininkų susirinkimas, 
kuriame išrinko delegatę, drau
gijos pirmininkę Oną Šarkaitę, 
vykti į Kat. Federacijos seimą 
Pittsburghe. Nutarta gruodžio 
17 d. parapijos salėje rodyti fil
mą iš šv. Antano ar Šv. Pran
ciškaus gyvenimo.

Taip pat buvo ir smulkesnių 
laimėjimų, kurių vieną stam
biausi - puikų ir įvairiom gėry
bėm turtingą krepšį - laimėjo 
tremtinys Sakalauskas.

GYVOJO ROŽANČIAUS 
DRAUGIJOS NARĖMS.

Karalienės Angelų parapijos 
Gyvojo Rožančiaus Draugijos 
narės prašomos spalių 1 d. 8:30 
vai. ryto susirinkti į parapijos 
salę, iš kur visos kartu eis į baž
nyčią į 9 valandos mišias. Per 
mišias visos narės eis bendrai 
prie šv. Komunijos ir bus mel
džiamasi Šv. Tėvo intencija.

4 vai. po pietų, po mišparų ir 
procesijos, bus svarbus metinis 
draugijos susirinkimas parapijos 
salėje. Bus renkama ir nauja 
valdyba.

Po susirinkimo, 6 valandą, į- 
vyks vakarienė. Bilietai pę $1.50. 
Kuri dar neturite, prašom įsigyti 
ir dalyvauti. Už malonų atsilan
kymą iš anksto tariame ačiū.

> Valdyba

Maspetho Žinios

Rengiasi Tag Day
Spalių 4 d. po pamaldų šau

kiamas visų draugijų valdybų 
susirinkimas parapijos salėje pa
sitarti New Yorko Tag Day rei
kalu. Visi valdybų nariai ir šiaip 
suinteresuoti bei pasiryžę dirbti 
yra prašomi šiame susirinkime 
dalyvauti (8 vai. vakare). Jau 
registruojami rinkėjai. Galima 
registruotis klebonijoje arba pa
duoti savo vardą kolektoriams 
sekmadieniais prie bažnyčios 
durų.

— Katekizacijos klasės pra
dėjo darbą šią savaitę pirmadie
niais ir trečiadieniais.

— Sunkiai serga Marijona Bu- 
drikienė miesto ligoninėje.

— Sekmadienį per sumą ir 
per pamaldas vakare bus mal
dos ŠV. Metų ir už kenčiančią 
Lietuvą. Sudėsime Šv. Tėvui 
dvasinį bukietą.

— Katalikai veteranai naują 
vadovybę rinks antradienį spa
lių 3 d. savo metiniame susirin
kime. Ligi šiol vadovavo kom. 
Ąntanas Ražickas.

Trumpai iš visur

Angelų Karalienes 
Parapija

Gražiai pavyko piknikas.
Rugsėjo 23 d., šeštadienį, Klaš- 

čiaus parke įvyko visų senai lau
ktas piknikas, šaltokas oras ir 
protarpiais mažas lietus daug ką 
nuo pikniko sulaikė, tačiau atsi
lankiusieji buvo labai gerai nu
siteikę, linksmi ir patenkinti. 
Ypač daug gyvumo įnešė para
pijos karališkos šeimos rinkimai, 
įvykę 9 vai. vakare. Kandidatės 
į karalienes ir į karalaites taip 
smarkiai dalyvavo rinkimuose, 
kad net iki pat paskutinės mi
nutės nebuvo galima spėti, kas 
liks parapijos karaliene ar prin
cese.

Po ilgų ir karštų rungtynių 
buvo pranešti rinkimų rezultatai: 
parapijos karaliumi gražia ka
rūna buvo apvainikuotas para
pijos kolektorius Jakaitis, gavęs 
1416 balsų. Kiti kandidatai į ka
ralius buvo: Putinas, gavęs 1058 
balsus ir Panetauskas 200 balsų.

Į princus buvo pasiūlytas tik 
vienas kandidatas pernai Ameri
kon atvykęs tremtinys Juozas 
Milius, gavęs 1661 balsą.

Ypač gyvai buvo renkama ka
ralienė ir princesė. Į karalienes 
buvo net šešios kandidatės, iš 
kurių daugiausiai balsų gavo 
Ona Lizūnienė - net 7363 balsus. 
Antroje vietoje buvo žinoma pa
rapijos rėmėja ir veikėja Ona 
Sijevičienė, gavusi 7000 balsų. 
Šarkauskienė surinko 2666 bal
sus, o Panetauskienė 660, Puti- 
nienė 100 ir Stravinskienė 100 
balsų.

Pricesės karūną laimėjo Dul- 
kytė, gavusi 6100 balsų, o kitos 
kandidatės taip pat gyvai daly
vavo rinkimuose. A. Vasauskai- 
tė gavo 4325 balsus, o Marija 
Bronau 2710 ir Kmitas 21 balsą.

Rinkimų davinius paskelbus, 
laimėjusieji buvo pakviesti į sce
ną, kur buvo apvainikuoti kara
liškos šeimos karūnomis ir gavo 
gražias dovanas: karaliui ir ka
ralienei buvo įteiktos gražios si
dabrinės taurės, o princui ir prin
cesei - sidabriniai, ornamentai.

Po to orkestras sugrojo mar
šą, o visa karališkoji šeima, apė
jusi aplink salę, sušoko jiems 
skirtą šokį.

Be to, piknike buvo leidžiama 
išlaimėjimams televizijos apara
tas ir penki radio aparatai. Ne
pamiršta ir bilietų platintojų, 
nes ir jiems buvo duota proga 
laimėti vieną - šeštąjį radio apa
ratą.

Pikniko dovanų laimėtojai
Televizijos aparatą laimėjo 

Nr. 11955, Oliver Frank, 63 Red 
Brook Ro., Great Neck.

Radio aparatus laimėjo: 1) 
Nr. 22482, Anna Baleski, 750 
Me Donough St., Brooklyn. 2) 
21933, Joseph Shugzda, 1280 
Decatur St., Brooklyn. 3) The- 
resė Atkočaitis, 17-24 Brook 
Haven Ave., Far Rockaway, L. 
I. 4) 22991, J. Walent, 106 Com
phell Ave., Williston Park, L. I. 
5) 8271, Adelė Gagas, 396 Grand 
St., Brooklyn.

šeštąjį aparatą laimėjo bilietų 
platintoja Viktorija Stankevi
čius, 164 Havemeyer St., Brook
lyn, N. Y.

Visi laimėtojai dovanas pra
šome galimai greičiau atsiimti 
parapijos raštinėje.

EV 4-9293

Triduumas prie šv. Pranciškaus
Spalių 1-4 dd. 7:30 vai. vaka

rais kun. Vaclovas Paulauskas 
ves tridienį ir sakys pamokslus. 
Ne tik tretininkai, bet ir visi 
lietuviai kviečiami kas vakaras 
lankytis pamaldose. Kun. Pau
lauskas yra neseniai atvykęs iš 
tremties ir pirmą kartą čia sa
kys pamokslus. '

Sėkmingas bazaras
Bazaras rugs. 9-18 dienomis, 

nors buvo lietingas oras, praėjo 
su pasisekimu. Pelno liko dau
giau, kaip 5 tūkstančiai dolerių. 
Tūkstantį dolerių laimėjo seselė 
kazimferietė Teresėlė, žmonės 
lankėsi gausiai ir noriai pinigą 
leido, dar kartą parodydami pa
rapijai savo kooperaciją.

— Katalikų kongresan išvyko 
prel. J. Balkūnas ir Povilas Ku
bilius.

— Kun. P. Lekešis išvyko į 
Kunigų Vienybės seimą Pitts
burghe.

— Metinis Rožančiaus draugi
jos susirinkimas įvyks spalių 1 
d. 4:30 vai. p. p.

— Rugsėjo 22 d. mirė Stasys 
Kelmelis ir palaidotas rugs. 26 d.

Čiurlionio Ansamblis specialiu lėktuvu 
atskrendą į Philadelphiją ir New Yorką

šeštadienį čiurlioniečiai koncertuoja Academy of Music salėje, 
Philadelphijoje, o sekmadienį Carnagie Hall, New Yorke.

Dainuos Lietuvos Operos solistas Ipolitas Nauragis T

Visų laukiamas Čiurlionio An
samblis pagaliau atvyksta į ry
tus koncertuoti. Pirmasis jų kon
certas įvyksta šį šeštadienį, rug
sėjo 30 d., 8:30 vai. vakare, A- 
cademy of Music salėje, Phila
delphijoje, o antrasis — sekma
dienį, spalių 1 d., 5:30 vai. po 
piet, Carnagie Hall, New Yorke.

Šiem dviem koncertam čiur
lioniečiai atskrenda specialiu 
lėktuvu iš Clevelando. Jie išskris 
šeštadienio rytą ir į Philadel- 
phiją atvyks apie 12 vai. Aero
drome juos pasitiks vietos dien
raščių reporteriai, fotografai ir 
lietuvių visuomenės atstovai, 
čiurlioniečiai . apsistos Hotel 
John Bartram, priešais Acade
my of Music salę, kur tą patį 
vakarą įvyksta jų koncertas.

Po koncerto Philadelphijoje 
rytojaus dieną, sekmadienį 
Čiurlionio Ansamblis skrenda 
į New Yorką, kur juos vėl pasi
tiks vietos spaudos atstovai ir 
specialus lietuvių komitetas. E 
New Yorko 
niečiai vyks 
Hali.

Čiurlionio
tais, tiek Philadelphijoje, tiek 
New Yorke, yra susidomėjusi 
ne tik lietuvių visuomenė, bet ir 
amerikiečiai.’ Dalis programos, 
įvykstančios Carnagie Hall New 
Yorke, bus perduota iš New 
York Times radijo stoties 
WQXR. Be to, Voice of America 
koncerto programą perduos j 
Europą ir Lietuvą.

Abiejuose koncertuose pa
kviestas dainuoti Lietuvos Ope-

ros solistas Ipolitas Nauragis. 
Jam akopanuos Arpad Sandor, 
buvęs Heifetzo nuolatinis akom
paniatorius.

Čiurlionio Ansamblio koncer
tuose Philadelphijoje ir New 
Yorke dalyvauja ne tik vietos, 
bet ir apylinkės miestų lietuviai.

Philadelphijoje ir New Yor
ke koncertuose dalyvaus muzi
kos kritikai, laikraščių atstovai, 
radijo stočių direktoriai ir t. t. 
Carnagie Hali dalyvaus DP ko- 
misionieriai iš Washingtono, Ed
ward Corsi ir kiti valdžios pa
reigūnai. Be to, abiejuose kon
certuose dalyvaus Lietuvos įga
liotas Ministeris P. Žadeikis,

Abeji koncertai, Philadelphi
joje ir New Yorke, prasidės lai
ku.

aerodromo čiurlio- 
tiesiog į Carnagie

Ansamblio koncer-

SALDAINIŲ PALOCIUS
Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai. Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS 
Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 

geriausios Smetonos
Priimami užsakymai Įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, ' Brooklyn, N. Y.
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LIETUVIŠKA PROGRAMA
PER WNYC RADIJĄ

Rugsėjo 23 d. New Yorko ra
dijo stotis WNYC beveik visą 
valandą paskyrė Lietuvos liau
dies muzikai. “Hands Across the 
Sea” programa, kuri perduoda
ma kiekvieną šeštadienį, 5 vai. 
oo pietų, lietuviams buvo skirta 
pirmą kartą.

Programos metu buvo įdomus 
ministeriu 

Vaclovu Sidzikausku. Pastarasis 
prisiminė kenčiančią Lietuvą ir 
kiek plačiau kalbėjo apie trem
tinius ir čiurlioniečius. Buvo per
luotos Čiurlionio Ansamblio į- 
dainuotos plokštelės ir komp. M. 
K. Čiurlionio simfoninė poemą 
Miškas.

Lietuvos Operos solistas Ipoli
tas Nauragis padainavo keturias 
liaudies dainas: Sutemo naktis ir 
Plaukia antelė — harmonizuo
tos Jakubėno, Ėsk karvute — 
Gruodžio ir Žaliojoj Lankelė j'— 
Tallat Kelpšos. Muzikos direk
torius p. Neuman pranešė klau
sytojams, kad Nauragis kviečia
mas dainuoti WNYC radijo pro
gramoje netolimoje ateityje.

Šią programą užrekordavo 
“Voice of America” ir bus 
duota į Lietuvą.

pasikalbėjimias su

per-

Aušros Varly
Parapija

J. E. vysk. Flanelly lankys 
bažnyčią

Spalių 2 d. 10 valandą J. E. 
vysk. Flanelly lankys mūsų baž
nyčią. Kviečiu visus parapijie
čius, kurie tik galės, tą valandą 
atvykti į bažnyčią ir pasitikti 
Vyskupą.

Klebonas

vyrą, 
mirė

gyve-
York

Mirė A. Bukauskienė
Palikdama nuliūdusius 

du sūnų ir dvi dukteris, 
Anastazija Bukauskienė, 
nusi 91 Henry St., New
City. Palaidota -iš Aušros Vartų 
parap. bažnyčios Kalvarijos ka
puose. Laidotuvėms patarnavo 
laidotuvių biuro direktorius J. 
Garšva.

Parapijos klebonas dėl žmo
nos ir motinos mirties reiškia 
Bukauskų šeimai gilią užuojau
tą.

• Lilija Razmantaitė rugsėjo 
18 d. baigė Mary Immaculate 
slaugių mokyklą Jamaica, N. Y.

• Virginija Barkus šiomis die
nomis gavo slaugės diplomą. Ji 
baigė šv. Kotrynos slaugių mo
kyklą Brooklyne.
;• Kun. Dr. Vyt. Bagdanavi- 

čius, atlikęs Tėvų Marijonų no
viciatą, buvo atvykęs paviešėti 
į Elizabeth, N. J., pas savo tėvą, 
seseris ir brolį Dr. Praną.

• Irena Žumbakytė, anksčiau 
gyvenusi Philadelphijoje, pernai 
atvykusi iš tremties, gavo Mary- 
mount kolegijos (Tarrytown, N. 
Y.) stipendiją. Jos tėvai dabar 
gyvena Chicagoje.

• Galina Macelytė, New Yorko 
ateitininkų studentų draugovės 
narė, šiomis dienomis pradėjo 
studijuoti Marrymount College 
New Yorke.

• Virginija Grajauskaitė šio
mis dienomis pradėjo studijuoti 
Mt. St. Vincent kolegijoje, New 
Yorke.

• Giedrė Zauniūtė, artistės 
V. Jonuškaitės-Zaunienės duktė 
gavo vienos katalikų kolegijos 
New Yorke stipendiją.

• Klaudijus Pečkauskas iš 
Brooklyno įstojo broliu į Chris
tian Brothers vienuolyną, kur jis 
bus 
jus

žinomas kaip brolis Arkadi- 
Raimundas.

PADĖKA
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Šv. Rožančiaus draugijos 
susirinkimas

Šį sekmadienį, spalių 1 d., po 
sumos parapijos salėje įvyks Šv. 
Rožančiaus susirinkimas. Valdy
ba kviečia visus narius uoliai su-* 
sirinkime dalyvauti.

SCENOS DARBUOTOJŲ 
DĖMESIUI

Praeitų metil pataikoje New 
Yorke, dainininko A. Vasiliausko 
iniciatyva, buvd įsteigta Lietu
vių Scenos darbuotojų Sąjunga 
(Lithuanian Artists Guild of 
America). Sąjungos tikslas — 
suburti visus Amerikoje gyve
nančius visų sričių scenos dar
buotojus —- dainininkus, muzi
kus, dramatištus — sudaryti, 
jiems sąlygas1!,platesniu mastu 
veikti lietuvių kolonijose, propo- 
guoti lietuviškąjį meną svetim
taučių tarpe ir pagaliau padėti 
mūsų menininkams -susidaryti 
galimybę dirbti savo profesinį 
darbą.

Tik organizuotu būdu, kaip 
parodė daugelis atvejų, tėra į- 
manomas bet koks didesnis kul
tūrinis veikimas, tad kiekvienas 
Amerikos lietuvių scenos dar
buotojų turėtų būti suinteresuo
tas ir įsijungti į sąjungą. Sąjun
ga numato steigti savo skyrius 
visur, kur tik.yra šių sričių me
nininkų! Platesnių informacijų 
tuo reikalu teikia Sąjungos pirm. 
A. Vasiliauskas, 560 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Atvykusieji į čiurlioniečių kon
certą š. m. spalių 1 d. kviečiami 
atsilankyti į Sąjungos narių po
sėdį, kuris įvyks tą pačią dieną 
1 vai. po pietų Carnagie Hąll, 
studio 1001.
Amerikos Lietuvių Scenos Dar

buotojų Sąjungos Valdyba

Visiems moksleivių ateitinin
kų bičiuliams, prisidėjusiems sa
vo aukomis, darbu ir patarimais 
prie pirmosios moksleivių ateiti
ninkų stovyklos J. A. Valstybėse 
pasisekimo, reiškiame nuošir
džią ateitininkišką padėką.

Ypačiai esame dėkingi Tė
vams Pranciškonams, kiekvie
nam stovyklautojui paaukoju
siems su specialiu įrašu knygą 
'“Metraštis”.
Pasaulio Moksleivių Ateitininkų 

Sąjungos Centro Valdyba

PADĖKA
Onai
73 Rid-

i, N. Y.

irGerb. p. p. Adolfui, 
Juozui šepučiams, gyv. 
gewood Ave., Brooklyn, 
reiškiame nuoširdžią padėką už 
sudarymą mums affidavitų ir vi- 
sokiariopą pagalbą.

Taip pat nuošidžiai dėkojame 
už užtarimą ir pagalbą kun. J. 
čekavičiui, Port Washington ir 
p. p. P. E. ir V. Klybams, 253 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

Kazimieras ir Marijona Žu
kauskai su šeima

“GABIJA” KVIEČIA
Čiurlionies ansamblio koncer

to New Yorke proga iš aplinki
nių kolonijų suvažiuos daug lie
tuvių. Lietuvių Spaudos Centras 
Amerikoje “Gabija” (340 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y.) kvie
čia visus svečius aplankyti vie
nintelį lietuvišką knygyną. Čia 
galima gauti ne tik visi naujausi 
leidiniai, bet ir nepriklausomybės 
laikais Lietuvoje spausdintų kny
gų, įvairių laikraščių, žurnalų, 
maldaknygių, rašomosios me
džiagos, paveikslų, atvirukų ir 
kt. Knygynas spalių 1 d., sekma
dienį bus atidarytas nuo 12 iki 
4 vai. popiet.

Naujas P MAS Centro Valdybos 
adresas »

Pasaulio Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos Centro Valdybos 
pirmininkui persikėlus į kitą bu
tą, visais reikalais į P MAS Cen
tro Valdybą prašome kreiptis 
šiuo nauju adresu: J. Baužins- 
kas, 17 St. John’s Place, Rid
gewood 27, N. Y.

P MAS Centro Valdyba

Pagalbos ieškotojas.
Į policijos būstinę įbėga be 

kvapo žmogus.
— Užpuolimas! Užpuolimas! 

Mane užpuolė! — šaukia jis.
— Kur tas nenaudėlis? Ku

ria kryptimi jis nubėgo? - suju
do policininkas.

— Kuria kryptimi? Jokia! 
Aš tik norėjau; kad būtų jam 
iššauktas ambulansas.

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., Brooklyn 11, N.Y.

' 7 ..........

Lietuvių Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-9293
.........................................................................v -=4*

428 Grand Street,
JERSEY PORK

Brooklyn, N. Y.
Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos

LIETUVIŠKOS DEŠROS

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N.'Y.

Tel. EVergreen 7-9394

SKANŪS SKILANDŽIAI

EVergreen 7-1423
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tai.
WO 2-3497 NE S-568t
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PARDUODU NAMUS IR BIZNIUS

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

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

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

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

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

Z I N I S

861 Union Ave., Brooklyn.
REpublic 9-1506

Entered 
office at
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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.

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).

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

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

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

3 šeimoms mūrinis, šviežus kamba
riai — $10,500,

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

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

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

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

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Z U P P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA

== -----  NEBRANGU — ir — SMAGU -----

Jos. Zeidat, Jr
411 GRAND STREET

Savininkas
BROOKLYN, N. Y,

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

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

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

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

NAMUS, BIZNIUS
Namu ir bizniu pirkimo ir parda

vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

<656

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169,95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

KEFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI. TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

X Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
| Kad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
į. Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu

JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą ....
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pirmuoju j 
siąs B. Ra| 
kus... Ta pn 
čiaus strain

“Visame 
niausiąs, kd 
kategoriška 
nis ir pold 
straipsnis a 
tuvių tauta 
Straipsnis n 
kliniu tonu 
toks suintd 
versti Liet] 
tarybą — j 
džiamas td 
t ės argumd
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