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“Vienybė” 38 nr. įdėjo tokį 
M. O. pasirašytą tikrą ar taria
mą “laišką”:
VLIKas galėtų būti taupesnis

Šalia savo atstovo — kores
pondento Švedijoj (žinoma, ka
taliko) VLIKo pirmininkas turi 
privatų atstovą, kurį retkarčiais 
pakviečia į Prancūziją ar Vokie
tiją papolitikuoti. Lėktuvo ir ki
tas kelionės išlaidas apmoka iš 
VLIKo kasos. Nežiūrint, kad 
juos riša malonūs prisiminimai 
iš tų laikų, kada kun. Krupavi
čius buvo klebono padėjėju Kal
varijoj, o jo dabartinis Stock- 
holmo kurjeris jam tarnaudavo 
Mišioms, tokios išlaidos iš visuo
meninių lėšų vargu, ar gali būti 
pateisintos.

Švedijos lietuvių sluoksniuose 
stebimasi, kodėl ALT, kuri yra 
VLIKo finansuotoja, nereikalau
ja iš VLIKo didesnio taupumo. 
Vienos grupės sendraugių susiti
kinėjimo finansavimą negi gali
ma vadinti Lietuvai vaduoti vei
kla.”

Mes dėl šio nesąžiningo žmo
gaus tauškalo," kuriam “Vieny
bė” mielai randa vietos, norime 
tik atkreipti skaitytojų dėmesį 
į šiame “Amerikos” numeryje 
spausdinamą T. Fondo valdyto
jo prof. J. Kaminsko straipsnį, 
iš kurio kiekvienas gali matyti, 
kaip “Vienybė” informuoja mū
sų visuomenę ir kaip iš tikro 
tvarkomos VLIKo lėšos ir išlai
dos.

Iš Korėjos fronto

Mūsų “pažangieji” (progresy
viai, kaip jie patys save vadina) 
regimai įsipainiojo į trockizmą 
ar kokį Stalino klapčiukams dar 
pavojingesnį izmą ir visai baigia 
nukrypti nuo “linijos”.
v L. Jonikas “Vilnyje” 
“danoščikus”, tvirtindamas—r 
ir visai teisingai — kad caro lai
kais Lietuvoje tai buvo bjauriau
sios rūšies keiksmažodis.

Bet ką jam pasakys bosai iš 
Maskvos už tokią hereziją! Te
gul jis tik pasiklauso, ką apie 
“donoščikus” kalba sovietinis 
radijas. O jis labai rūsčiai bara 
tuos, kurie delsia įskųsti valdžiai 
“asocialius” savo pažįstamus. 
“Vieni,” sako jis, “baidosi ne
malonios padėties. Antri nenori 
savo draugų ramybę drumsti. 
Bet toks nusistatymas (teįsidė- 
mi L. Jonikas ir “Vilnis”!) yra 
nebolševikiškas, ir kas jo laikosi, 
daro labai rimtą politinį nusi
kaltimą.”

Sumušti Korėjos komunistai 
traukiasi su dideliais nuostoliais. 
Praėjusį pirmadienį Jungt. Tau
tų karinė vadovybė pranešė, jog 
tik 24 valandų būvy 6765 komu
nistai paimti į nelaisvę ir 1154 
nukauti. Vienąm Inchono — Se
ulo rajone, Jungt. Tautų pajė
goms žygiuojant pirmyn, raudo
nieji yra netekę 10.000 vyrų. 
Bet į Mac Arthuro ultimatumą 
padėti ginklus jie neatsakė ir, 
išrodo, dar pasiryžę bandyti ko
voti toliau. Pastebėtos kelios 
kariuomenės kolonos, kurios nuo 
Mandžiūrijos žygiuoja pietų 
kryptimi Pyongyango link. Ma
noma, kad raudonieji dar ban
dys pasipriešinti Pyongyang— 
Wonsan linijoje. Matyt, komu
nistų vadovybė nori laimėti lai
ko ir išlaukt, kol Jungt. Tautose 
Sovietai dar bando pravest to
kius pasiūlymus, kurie išgelbėtų 
juos nuo kapituliacijos, duodami 
jiems galimybės kaip lygiems 
partneriams derėtis Višinskio 
pasiūlytoj Pietų ir Šiaurės Ko
rėjos atstovų bendroj komisijoj.

Jungt. Tautų politinėj komi
sijoj tebeeina ginčai, ar Jungt. 
Tautų pajėgos turi peržengti 38 
paralelę ir užimti visą Korėją. 
Jos jau yra arti jos, bet dar nė
ra į Šiaurės Korėją įžygiavusios. 
38 paralelę yra peržengę tik 
Pietų Korėjos daliniai, rytų pa
kraščiu pasiekę Kosong. Be jų 
už 38 paralelės veikia tik Jungt. 
Tautų aviacija, kuri sutelktais 
bombardavimais naikina priešo 
karinius taikinius ir sklaido pa
stebėtas fronto kryptim slenkan
čias jo kariuomenės kolonas.

L K raudonųjų išlaisvintose ^j- 
fysė‘ rasti nėįšvaizdūdjamo mas-f 
to sunaikinimai ir gyventojai 
yra tokiam bado, ligų ir mirties

SOVIETAI NEIGIA, KAD TE
BELAIKO VOKIEČIUS , 

BELAISVIUS

likimas, Maskva rado rei- 
pagaliau atsakyti j liepos 
JAV notą, kurioje Sovietai 
kaltinami, kad ligi šiol ne- 

vokiečių karo

NUOTYKINGA PARLAMEN
TARO KELIONE 

į 4 ’♦'AT

Iš Berlyno grįžo JAV Atstovų 
Rūmų narys Th. Chatam, ku
riam pavyko nepastebėtam ap
lankyti sovietinę Vokieti jos zo
ną. Su pavojum būti' suimtam 
ir, gal būt, apkaltintam šnipinė
jimu, jis buvo nuvokęs j' zoną, 
kur stovi 250.000 Sovietų kariuo
menės, ir turėjo progpš pamaty
ti naujausius Skylėtų tankus, 
kurie yra tik 3-4 pėdų aukščio. 
Jis taip pat padaręs tanįfų bei 
lėktuvų nuotraukų. Jam šią ke
lionę atlikti padėjo vieiias Sovie-

STALINO GARBINIMAS LENKIJOJE
nuo šalčio pavojuj, kad reika
linga kuo skubiausia pagalba. 
Pirmai pradžiai JAV jau skiria 
40 milijonų dolerių.

Antras baisus raudonųjų pa
likimas — yra krūvos išžudytų 
vietos gyventojų lavonų, .tarp 
kurių randama nemaža ir nužu
dytų amerikiečių karo belaisvių. 
Vienam Seule, prieš pasitrauk
dami, raudonieji išžudė, apie 
2.000 politinių kalinių. Taejone 
jau rasta 1100 nužudytų civilių karininkas, sU kuriuo Cha
ir bijoma, kad tas skaičius, ga- tam buvo susidraugavęs karo
tinai dalyką išaiškinus, gali pa
siekti 5-6000.

Šie dalykai rodo, kad komu
nistai visur palieka tie patys 
galvažudžiai, ar jie yra sovieti
niai rusai, ar korėjiečiai. Bet 
kartu jie ir čia, kaip visuomet, 
savo piktadarystes stengiasi pri
mesti kitiems — jų radijas jau 
pradėjo skelbti, kad amerikie
čiai žudą užimtose srityse gy
ventojus.

metu ir kurį dabar jis sutiko 
vienam naktiniam klube.

POPIEŽIUS
TINOS

GELBSTI PALES- 
PABEGELIUS

Globos KomisijaPopiežiaus 
rūpinasi ne tik šelpimu, bet ir 
mokymu bei auklėjimu Palesti
nos pabėgėlių vaikų. Iki šiol yra 
įsteigta ir veikia įvairiose stovy
klose 22 mokyklos. Jos, žinoma, 
nėra pakankamos 25 tūkstan
čiams vaikų, kurie yra išsklai
dyti po pabėgėlių stovyklas 7 a- 
rabiškuose kraštuose. Bet ir tai 
jau yra šis tas.

U. CARUSI DP KLAUSIMU - v
Išvietintųjų asmenų komisijos 

pirm. Ugo Carusi spaudos atsto
vams pareiškė, jog- svarbiausia 
priemonė pagal DP įstatymą at
vykstantiems imigrantams pa
remti yra suteikimas jiems dar
bo. Naujai atvykusieji reikalin
gi darbo ne tik pragyvenimui, 
bet ir tam, kad vėl galėtų pasi
daryti tikrai laisvi ir nepriklau
somi žmonės.

Dėl sunkenybių, kurių yra su
sidarę kai kuriems iš darbo pa
sitraukusiems DP imigrantams, 
U. Carusi pažymėjo, jog geriau 
DP padarytų visai nepriėmę 
darbo, kurio jie nerrioka ar ne
nori dirbti. Taip pat pabrėžė, jog 
turėtų DP be tikro pagrindo ir 
laiku neįspėję nepamesti darbo, 
kurio pagrindu jie gavo įvažia
vimo vizą. >

SENATORIUS S. BRIDGES

--------------------- Į--------------------- -

Uždrausta amerikietiška muzika

l Lenkija artėjanti prie “sovietinių idealų”. — Knygynai už
versti propagandine literatūra. — Muzikai, poetai ir prozaikai 
privalo kurti tik Stalino garbei.

Kaip visur kitur, kur tik įke
lia savo kojas Stalino teroristi
nės ordos arba kur įsigali Mask
vos diktuojamas komunistinis 
rėžimas, taip ir Lenkijoje šiuo 
metu rėkiančiai garbinamas Sta
linas ir giriami jo kruvini dar
bai.

Komunistinė Lenkijos spauda 
skelbia, jog nūdienė Lenkija 
sparčiais žingsniais artėjanti 
“prie sovietinių idealų”. O 
mums, lietuviams, tie “sovieti
niai idealai” jau labai gerai ži
nomi. Apie juos netenka daug 
nė kalbėti.

Lenkija sovietizuojama milži
nišku greičiu. Stalino kultas re
ligingoj lenkų tautoj stengiasi 
kuo greičiau užgniaužti tikėjimą, 
o jo vieton pastatyti bedievybę 
ir Stalino garbinimą. Kaip rašo 
lenkų išeivių spauda, nūdienėj 
Lenkijoj sunku būtų rasti kam
pelį, kuriame nekabotų Stalino 
paveikslas, kuri gyventojai turi 
vadinti “saule” ir “išvaduotoju”.

Bibliotekos užverstos staliniš- 
komis knygomis ir kitokia pro
pagandine literatūra. Muzikai ir 
rašytojai priversti kurti tik Sta
lino garbei. O kad taip tikrai 
yra — kalba patys faktai, kurie 
paimti iš šio meto lenkų spaudos.

Štai, pažiūrėkime, ką rašo a- 
pie tai pačių komunistų katalo
gai. Juose dešimtys pozicijų ski
riamos tik Stalinui liaupsinti. 
Viename tik leidinėlyje “Biule- 
tynie Nowosci” Nr. 7, š. m. bir
želio 30 d.J išleistame centrinės 
ir monopolinės knygų leidyklos

Majboroda — Ode apie didįj; 
Staliną, 10. Muradeli — Stalinas 
mus šaukia, 11. Rewucki — Dai
na apie Staliną, 12. Tulikow — 
Dėkojam Stalinui, 13. Zdanou
— Daina apie stalinistus, 14. — 
Tarybinės dainos apie Staliną 
ir t. t.

Knygų kataloguose kiekvienc 
žvifgsnis galėtų pamatyti daugy
bę panegirikos brošiūrų, kurio
se kalbama tik apie Staliną, apie 
“laimingą” tarybinį gyvenimą 
ir pan.

Taip vadinamoj “grožinėj Ii 
teratūroj” — taip pat daugiau 
šia figūruoja Stalino vardas 
Štai, keletas leidinių: S. Poliai
— Apysakos apie Staliną, kele 
tos poetų bendras almanacha: 
“Strofos Stalino garbei”, sceno: 
veikalėlis “O Staline” ir kit.

Turtingiausia leidinių pozicija
— tai įvairiausių atsiminimų ii 
memuarinių knygų apie Staliną 
Paminėsime bent tuziną iš jų 
1. Kronika apie areštavimą be" 
pabėgimą drg. Stalino, 2. F. Ma
rek — Stalinas žmogus ir geni
jus, 3. O, Juozai Staline! (70 m 
sukakties proga leidinys), 4 
Juozas Stalinas (trumpos apy
braižos), 5. Juozas Stalinas (al
bumas), 6. Didysis vadas ir mo
kytojas J. Stalinas, 7. K. Roko- 
ssowski — Didysis strategas 
Stalinas, 8. Stalino gyvenimas ir 
kova, 9. Worobiew — Stalinas 
organizatorius ir kovotojas, 10. 
Worošilov, Bulganin, Wasilews- 
ki - Stalin — kovotojai tėvynės 
kare, 11. Stalino albumas, 12.

• Austrija ruošiasi galimai.iš 
Soviets pusės Vienos blokadai ir 
:<omunLstų sabotažams, kuriais 
jie gali bandyti pravest savo rei- 
kalavlrnųs. Vyriausybė komu
nistę ultimatumą tuojau pakelti 
?0% atlyginimus visiškai atme
tė.

• JAV aukštasis komisaras 
Vokietijoj McCloy pareiškė, kad 
vokiečiai savo kariuomenės ne
nori, nors pasiryžę prie Vakarų 
Europos gynimo Sovietų agre- 
sijos atveju prisidėti.

• Pittsburgh’o teisėjas R. M. 
Vlusmanno perdavė Atstovų Rū
mų priešamerikinei veiklai tirti 
komisijai 17 konfiskuotų doku
mentų, iš kurių matyti, kad ko
munistų partija siekio smurtu 
nuversti JAV vyriausybę.

• Čekoslovakijos vyriausybė 
apkaltino anglų vicekonsulą 
Presburge šnipinėjimu ir parei
kalavo per 48 valandas išvykti 
iš krašto.

• Prez. Trumanas paskelbė 
spalių 12. Kolumbo diena. Šįmet 
sukanka 458 m. kaip Kolumbas 
atrado Ameriką.

• Maskvos “Literatūros laik
raštis” paskelbė H. Wallace 
“žmonijos priešu”.

• Į Slovėniją, Bosniją ir Her- 
regovimą atvyko stiprūs Tito po
licijos daliniai. Pabėgėlių iš Ju
goslavijos žiniomis šiose srityse 
laukiama stiprių ūkininkų maiš
tų. Įvairiose vietovėse jau buvę 
susirėmimų su policija.

Brazilijoj leidžiamas “Garnys” 1 
Nr. 6. š. m. rugpiūčio mėn., at- 
spaudino tokį, pavadintą “Ir a- 
pie metraščius”, rašinį:

“Amerikos katalikai išleido 
didelį ir puošnų metraštį, kurio 
vienokių ir kitokių įvertinimų 
skaitėme amerikinėje lietuvių 
spaudoje. Tačiau šį metraštį y- 
pač sūriai įvertino “rėkiančio 
barbaro” autorius, Bronys Rai
la, “Dirvoje”, kai kuriuos straip- 

. snius pavadindamas logikos ir 
faktų nesąmonėmis ir, pagaliau, 
iš metraščio puslapių į buv. ke- 
turvėjininką ir tautininkų radio 
komentatorių padvelkęs toks 
šiurpus siaubas, kad jis — vaiz
duotėje pamatęs žygiuojant ne
nugalimą Krikščionių Demokra
tų partiją, su baisiuoju generolu 
Torquemada priešaky, kuris, pa-, 
gal prel. Krupavičiaus įsakymą, 
pirmuoju į degantį laužą įdrėb- 
siąs B. Railą ir visus tautinin
kus... Ta proga ir prel. Krupavi
čiaus straipsnį taip vertina:

“Visame metraštyje pats silp
niausias, kontraversiškas, bukai 
kategoriškas, pigiai propagandi
nis ir poleminis Krupavičiaus 
straipsnis apie “šiandieninę lie
tuvių tautos kovą už laisvę”. 
Straipsnis parašytas tokiu saky- 
kliniu tonu,- toks davatkiškas,, 
toks suinteresuotas VLIK’ą pa
versti Lietuvos “seimu”, o jo, 
tarybą — “vyriausybe” ir grin
džiamas tokiais abejotinos ver
tės argumentais, jog ir nenoro-

Kadangi neužilgo turės būti 
Jungt. Tautų plenume nagrinė
jamas vokiečių belaisvių Sovie
tuose 
kalo 
14 d. 
buvo
paleidžia namo 
belaisvių.

Sovietai neigia, kad taip iš 
tikro yra. Jie nurodo, kad likę 
nepaleisti tik 9717 vokiečių be- 
leisvių, kurie nuteisti už karo 
nusikaltimus, 3815 tardomų ir 
14 ligonių. Bet Sovietai ir tų 
paskelbtų nuteistais bei tardo
mais pavardes atsisako pranešti.

Vokiečių gi ir Vakarų sąjun
gininkų žiniomis, Sovietuose dar 
yra apie 400.000 vokiečių belais
vių, apie kurių likimą Sovietai 
neduoda jokių. žinių. Brįtų užs. 
reik, ministerijos parlamentinis 
pasekretoris lordas Hendersofi 
pareiškė, kad iš viso Sovietuose 
nežinia kur yra dingę 1.500.000 
vokiečių karo belaisvių.

Danų laikraštis “Nationalti- 
dende” rašo, jog yra tikrų duo
menų, kad karo belaisviai vokie
čiai dirba atstatymo darbus Ki
nijoj. 500 tų karo belaisvių esą 
laikomi vienoj stovykloj netoli 
Šanchajaus.

Senatorius S. Bridges iškėlė 
kaltinimą, kad Valst. Departa-1 Laikraščiai ir 
mente esąs sąmokslas remti Ki
nijos komunistus ir reikalauja 
nedelsiant Valst. Departamentą 
išvalyti, neaplenkiant nė sekre
toriaus Achesono, kuris glostąs 
komunistus Tolimuosiuose Ry
tuose. Senatorius kaltina Ache- 
soną, kad jis “stengiasi Kinijos 
komunistams atidaryti duris į 
Jungt. Tautas”. Jau prieš tris 
savaites jis gavęs informacijų, 
kad Valst. Departamentas susi
taręs su anglų užs. reik, minis
terija paremti komunistinės Ki
nijos priėmimą į Jungt. Tautas.

sybė už- “Ltom.^Ksiąžki”, muzikos sky-- Stalin J. W. (taip pat fotografį 
^tfratidė viešuose lokaluose groti riuje randame šitokius'kūrinius4 ’

! amerikiečių muzikos .kūrinius, f apie Staliną: 1. Z. Lissa — Try- 
knygos, kuriuose | lika dainų apie Staliną, 2. Alek- 

sandrow — Stalino kantata, 3. 
Blanter — Daina apie Staliną, 
4. Chaczaturian — Poema apie 
Staliną, 5. Alensandrow — Sta
lino daina, 6. Kabalewski — Dai
nuojam (jaunimo giesmė apie 
Staliną), 7. Kowal — Baladė 
apie maršalą Staliną, 8. Kozicki 
— O, Staline, liaudies tėve!, 9.

buvo rašoma apie amėrikiečių 
muziką, konfiskuoti, Mtizikos 
laikraščio “Jazz” leidįrnas sus
tabdytas. ,‘i"!

KARINIAMS UŽSAKYMAMS 
PIRMENYBĖ ' ” 

t

JAV vyriausybė įvedė pirme
nybių sistemą, pagal kurią ka
rinės pajėgos turi teisę, kkU pra
monė jų užsakymus vykdytų 
pirmoj eilėj. Civiliniai užsaky
mai turi būti atidėti, jei reikia 
atlikti karinius užsakynĮUs.

riuje randame šitokius kūrinius jų rinkinys)...- -- ..
Kaip matome, Lenkija skęsta 

Stalino liaupsinimo jūroj, 
šiuo metu 
ri.

Stalino 
ka: verk, 
kraują, o dainuok jo garbei him
nus, sakyk panegirika persunk
tas kalbas ir tvirtink, kad gera 
gyventi po “Stalino saule”...

Pranys Alšėnas

kitokios išeities
Deja; 
netu-

takti-jau visur tokia 
dejuok, liek ašaras ir

— Prez. Trumanas gynybos 
sekretoriaus padėjėju paskyrė 
bankininką R. Lovett. Karo me
tu Lovett buvo gynybos sekre
torius padėjėjas aviacijos rei
kalams.

— Gvatemalos vyriausybė į- 
teikė kongresui įstatymo pro
jektą, kuriuo numatoma uždrau
sti krašte komunistines ir fašis
tines organizacijas.

— Indonezijos respublika 
Jungt. Tautiį visumos susirinki- 
mo_bųvp60-uoju Jungt. 
Tautų nariu?

— Viduržemio jūros JAV, 
Anglijos, Prancūzijos ir Italijos 
karo laivynų vadovai, susitikę 
Sardinijoj aptarė bendrų karo 
laivyno manevrų reikalą.

— Rytų Vokietija ir šių metų 
cukraus gamybos turi 570.000 
tonų atiduoti Sovietams repara
cijų sąskaiton. Tai sudaro 80% 
visos metinės Rytų Vokietijos 
cukraus gamybos.

mis jam norisi pritaikyti žinomą 
dėsnį: kas stengiasi perdaug įro
dyti — nieko nebeįrodo”...

“Toliau necituodami šitų di
deliai išmintingų “kritikų”, pas
tebėsime, kad arklys tik avižas 
sapnuoja. O vargšelis bronys rai- 
la — netiki pritilpti prie krik
demų lovio (bijosi Torquemados 
ir... laužo).

“Ar kartais, šis vikrus “spor
tininkas” nuo trečiojo fronto 
nedašokuos iki penktosios kolo
nos?”...
' Tokiu klausimu baigiamas ra
šinėlis.

DALYVAUKIME RIKNĖJŲ ARMUQJE
Š. metų spalių 27 d., penktadienį, ir spalių 28 d., šeštadienį, 

įvyksta lietuvių masinė rinkliava Didžiojo New Yorko gatvėse. 
Bus renkamos aukos su dėžutėmis ir aukų lapais. Visi lietuviai 
kviečiami gausingiausiai dalyvauti šioje rinkliavoje ir tuo prisidėti 
prie mūsų tautiečių ligonių ir vaikučių, likusių Europoje, gelbėjimo.

New Yorko miesto valdžia davė teisę lietuviams net 2 dienas 
viešai rinkti aukas tremtiniams. Mes turime tūkstančiais pasiro
dyti gatvėse. Parodykime lietuvišką solidarumą ir mūsų nuoširdų 
bendradarbiavimą savo tautos reikale.

Rinkliavos Komitetas nuoširdžiai šaukia ir kviečia į bendrą 
talką. Neatsisakyk, brolau ir sesute! Išeik į gatvę ir padaryk 
lietuviams garbę. Tėveliai ir močiutės, prikalbinkite savo sūnus 
ir dukreles stoti drauge su Jumis j rinkėjų armiją. Atminkite, 
kad nuo rinkėjų skaičiaus ir jų pasišventimo pareis rinkliavos 
pasisekimas. Likusių Europoje senelių ir ligonių nušvis veidai, 
kai jie sužinos, kad Jūs išėjote -j gatvę jiems aukų parinkti. Jų 
visa viltis Jumyse. Neapvilkite jų!

Moterys, mergaitės ir vyrai, išeikite tas dienas į gatvę ir 
pasirodykite su rinkliavos dėžutėmis. Tas padarys gražaus įspū
džio New Yorko visuomenės akyse ir atkreips daugiau dėmesio 
į lietuviams padarytas skriaudas. Būkite pirmose eilėse, atsto
vaukite mūsų tautą!

Rinkliavos Komitetas turi žinoti iš anksto apie rinkėjų ar
miją. Praneškite savo vardą, pavardę ir adresą, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y., arba telefonu: EVergreen 7-1422.
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Kur kryps JAV užsienio politika
Marshallis if Acheson visi škai sutaria. — Pirmoj vietoj E uropa, o Azija antrojoj.— Su 

Mac Arthuru ginčų nebūsią.
tus ryšium su gynybos reikalais.

Prez. Trumanas ryžosi ieš
koti išeities. Ryžosi permai
noms, kurios atstatytų pasitikė
jimą gynybos reikalais ir pačia 
vyriausybe. Išeitį jis rado kreip
damasis į gen. Marshal), antro
jo pasaulinio karo štabo šefą, 
paskui tarpininką Kinijoje ir 
valstybes sekretorių. “U. S. 
News & World Report” pažy
mi, kad prezidentas jam užtik
rinęs laisvas rankas vadovau
jant JV gynybos politikai.

Su Marshailio atėjimu į JV 
vyriausybę, kaip minėtas sa
vaitraštis toliau pažymi, baigė
si istorinis ginčas tarp valstybės 
ir gynybos departamentų. Mar
shallis ir valstybės sekretorius 
Acheson visiškai sutaria užsie
nio politikoje. Juos riša bendra
darbiavimas dabartinės JV už
sieninę politiką nustatant, kai 
jie abu dirbo valstybės reparta- 
mente. Marshallis kaip sekreto
rius, o Acheson kaip apsekreto- 
ris. Marshailio planas tai jų 
bendradarbiavimo vaisius. Tai
gi Achesonas dabar užsitvirtina 
valstybės sekretoriaus pozicijoj. 
Gen. MacArthur Tolimųjų Rytų 
politikoje dabar būsiąs ne tiek 
laisvas. Marshallis yra prityręs 
vadovauti gen. MacArthur. Tai
gi būsiąs baigtas ir kitas ginčas 
buvęs tarp vyriausybės politi
kos ir gen. MacArthur Tolimų
jų Rytų klausimais. Bet dabar 
daugiau Marshallis, o ne Tru
manas vadovausiąs JV užsienio 
ir karinei politikai, — tvirtina

Marshall) paskyrus vietoj L. 
Johnsono JAV gynybos sekreto
riumi, spauda daugiausia aiški
no šito truputį nelaukto pasky
rimo priežastis. Visiems truputį 
pikantiškai išrodė, kad prez. 
Trumanas atleido Johnsoną, vi
sai neseniai tvirtinęs, jog John- 
sonas tol būsiąs savo poste, kol 
jis bus prezidentu.

w Šitam “pasismaguriavimui” 
sensacingu gynybos sekreto
riaus pakeitimu praėjus, dabar 
bandoma išsiaiškinti, kokia iš 
tikro vieta teks Marshalliui JAV 
politikoje ir kokia linkme atei
ty ta politika eis. Juo labiau in- 
tryguoja tą JAV ateities politiką 
paanalizuoti, kad patsai Mar
shallis yra žmogus, kuris ne
mėgsta viešumai savo nusistaty
mą reikšti. •

Kas gi galvojama apie tą 
Marshailio paskyrimą ir JAV 
ateities ne tik karinę, bet ir vi
są užsienio politiką?

Korėjos karas, o taip pat nuo
lat didėjąs trečiojo pasaulinio 
karo pavojus gynybos reikalus 
iškelia pirmon vieton Jungtinių 
Valstybių administracijos ir 
kongreso politikoj. Nepasiten
kinimas buvusiu gynybos sekre
torium L. Johnson jau seniai 
reiškėsi opoziciniuose respubli- 
nų sluogsniuose, bet ypač ryš
kiai buvo pabrėžtas užsienio ka
rų veteranų suvažiavime Čika
goj ir marinų lygos konvencijoj 
Vašingtone. • ’ *

Beje, ir pats prez. Trumanas 
turėjo kelis nemalonius inciden-

tas pats savaitraštis.
George Marshallis yra kūrėjas 

idėjos, kuri dabar visiškai do
minuos JV diplomatinėj ir ka
rinėj politikoj. Marshallis išeina 
iš tezės, kad Jungtinės Valsty
bės, nors ir galingos, negali būt 
pakankamai stiprios visose pa
saulio vietose. Marshallis tiki, 
kad šis kraštas negali, išsklai
dęs savo pajėgas, išlaikyti pir
mavimo prieš Rusiją. Europa 
jam yra pirmoj vietoj. Azija — 
antroj.

Vyrus, su kuriais Marshalliui 
teks bendradarbiauti ar kito
kiais būdais turėti reikalų, jis 
jau pažįsta. Prez. Trumanas jį 
gerbia ir vadina “didžiausiu 
gyvenančiu amerikiečiu.“ Ache- 
sonas yra buvęs jo pavaldinys. 
Su aukštaisiais karininkais tu
rėjo reikalų būdamas štabo še
fu. Rusijos diktatorių Staliną 
pažįsta iš Jaltos, Teherano ir 
Kremliaus konferencijų. Komu
nistinės Kinijos diktatorių Mao- 
Tse-tung ir jo užsienio reikalų 
ministerį Chou-En-lai pažino sa
vo misijos metu Kinijoj. Pažįs
ta jis ir Ciang-Kai-šeką, bet ne
palankus jam. Tas nepatinka 
daugeliui griežtų antikomunisti
nio nusistatymo politikų. ’

Pažįsta Marshallis ir Vakarų 
Europos valstybių vyrus, su ku
riais jis yra turėjęs įvairių kon
ferencijų. Galų gale visa laisvo
ji Europa žino Marshall), ir dėl 
to su pasitenkinimu sutiko žinią 
apie jo paskyrimą gynybos sek
retorium. J. Surgaiia
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laisvojo pasaulio pagrindus bei 
galimą jų agresiją ir, iš antros 
pusės, stiprinti savo tiek karinį 
bei politinį pajėgumą, tiek ir 
ekonominį. Pastaruoju atžvilgiu 
Vakarams ypač reikšminga, kad 
Schumano Europos pramonės 
sujungimo planas, nors ir buvo 
kilę įvairių sunkumų, baigiamas 
smulkiai išdirbti ir, išrodo, bus 
įgyvendintas. Politiniu- atžvilgiu 
didelės reikšmės turi JAV šio
mis dienomis išleistoji Baltoji 
Knyga, kuri demaskuoja prieš 
pasaulį Sovietų imperialistinę 
politiką ir kartu išryškina JAV 
politikos tikslus. Toje knygoje 
išreikštas JAV tvirtas pasiryži
mas visomis priemonėmis ginti 
ne tik savo, bet ir visų JAV są
junginių tautų laisvę nuo totalis- 
tų agresijos visoms laisvojo pa
saulio tautoms įkvepia pasitikė- 
iimo ir ryžto nekapituliuoti prieš 
grasinimus, bet tvirtai ginti savo 
’aisvę' ir demokratinę santvar
ką.

Kaip tik dėl šio JAV aiškaus 
pasisakymo ir šiomis dienomis, 
kada Sovietai sąmoningai yra 
sukūrę įtemptą atmosferą, lais
vasis pasaulis, nors ir susirūpi
nęs žiūri į galimus pavojus, bet 
nepasiduoda Sovietų taip trokš
tamai panikai. Visur, išrodo, vy
rauja mintis, jog išprovokuotos 
Vakarų tautos ginsis, bet jokiu 
būdu nekapituliuos ir nesileis iš 
vidaus sugriaunamos.

Korėjos karo eiga daugiau ir 
daugiau visą reikalą perkelia iš 
karinės į politinę sritį, šiaurės 
Korėjos komunistai yra sumušti 
ir likviduojami. Dabar kyla klau
simas, kaip toliau šio krašto rei
kalai bus tvarkomi. Jie tad la
bai stipriai atsiliepia ir Jungt. 
Tautose. Vakarai aiškiai pasisa
ko už vieningą Korėją, valdomą 
laisvais rinkimais sudarytos vy
riausybės. Sovietams ir jų sate
litams gi rūpi dar ir šioj padėty 
pakreipt taip reikalą, kad Korė
jos komunistai nebūtų galutinai 
likviduoti. Tais sumetimais Vi
šinskis ir pasiūlė savo planą, ku
rio visa esmė — atitraukt iš 
Korėjos Jungt. Tautų pajėgas 
ir palikt šiaurės ir Pietų Korėjos 
dabartinių vyriausybių atsto
vams susitarti dėl krašto atei
ties. Suprantama, kad Vakarti 
demokratijų atstovai su tokii 
pasiūlymu negali sutikti, nes ži
no, kad, J. T. pajėgoms pasitrau
kus, komunistai vėl eis senu sa
vo keliu. Bet Sovietai pasiryžę 
spaust, kiek tik galėdami, kad 
bent dalį savo prakištų pozicijų 
dar išgelbėtų. Dėl to sudaroma 
nuotaika, kad Sovietams nenusi- 
leidžiant ir jų reikalavimų nepri- 
imarlt, jie arba raudonieji kinai 
gali įsikišti Korėjos komunistų 
pusėj ir tuo būdu gali karas iš 
naujo užsiliepsnoti. Išrodo, dėl 
toš pat priežasties Sovietai su
stiprino spaudimą ir į Vakarų 
Europą. Norėdami užtušuoti su
sidariusį po prakišimo • Korėjoj 
komunistams nepalankų įspūdį 
ir neleist Vakarų demokratijoms 
sutelkt į T. Rytus savo dėmesį, 
Sovietai pradėjo triukšmingą 
akciją Vakarų Vokietijoj ir Aus
trijoj.

Pereitą sekmadienį komunistai 
visoj eilėj. Vakarų Vokietijos 
miestų buvo užsimoję suruošti 
triukšmingas demonstracijas. 
Pastačius prieš juos 100.000 po
licijos ir 1.400 triukšmadarių su
kišus į kalėjimus, rimtis buvo 
išlaikyta, bet nuotaikos labai 
įtemptos.

Austrijoj komunistai sukėlė 
triukšmus, streiką ir nutraukė 
susisiekimą tarp Vienos ir vaka
rinės Austrijos dalies. Pradeda 
ryškėti Sovietų užsimojimas ir 
Austriją galutinai suskaldyti, 
kaip suskaldyta yra Vokietija. 
Stebėtojai nurodo, jog yra pavo
jaus, kad Vakarai gali būti pri
versti Sovietų užmačioms pasi
priešinti net jėgos priemonėm, 
ko pasekmes šiandien nė numa
tyti negalima. Vis dėlto Vakarų 
sluogsniuose manoma, kad So
vietai dar susilaikys nuo įsaky
mo vietos komunistams pradėti 
prieš dabartinę krašto vyriau
sybę atvirą pučą, kuris neabejo
tinai priverstų Vakarus įsikišti 
su karine jėga tvarkai išlaikyti. 
Bet padėtis laikoma pavojinga.

Tos Sovietų provokacijos Tol. 
Rytuose ir Europoje pasauly 
kelia didelio susirūpinimo, nes 
susidaro nuotaikos, jog gal būt 
jau esame betarpiškam Sovietų 
su Vakarais ginkluoto susirėmi
mo pavojuje. Tol. Rytuose, ypač 
komunistinei Kinijai pareiškus, 
kad ji ramiai nežiūrėsianti, kaip 
“imperialistai puola jos kaimy
nus” visuose aplinkiniuose kraš
tuose vyrauja didžiausias susi
rūpinimas, kad jų gyvenamam 
pasaulio regione gali įsiliepsnoti 
karas, kuris ir juos gali skau
džiai paliesti. Euroįsoje panaši 
nuotaika.

Vis dėlto ir šiose sąlygose Va
karai pasiryžę ir toliau laikytis 
savo nusistatytos politikos. O ji 
eina dviem kryptim — atremti 
Sovietų užsimojimus pakasti kratijos” laikais.

Lietuvos — ir čia 
stambieji kolcho-

gauname iš pačių 
daugiau,

STALINO AUKŲ SĄJUNGA
Šalia įvairių nacių persekio

jimo aukų organizacijų Berlyne 
įsikūrė ir Stalino aukų sąjunga, 
kuri nori sujungti sovietinių kon
centracijos stovyklų buvusius 
kalinius. Ji siekia, kad Stalino 
valdymo aukoms būtų pripažin
ta ta pati globa bei pagalba, ko
kia teikiama buvusiems nacių 
koncentracijos stovyklų politi
niams kaliniams. Sąjungos ži
niomis, tik vakariniuose Berly
no sektoriuose yra 5000 buvusių 
sovietinių koncentracijos stovy
klų, politinių kalinių. Iš viso nuo 
1945 m. ligi šiol į koncentra
cijos stovyklas buvo uždaryta 
300.000 sovietinės zonos gyven
tojų.

ISTORIJA KARTOJASI
Prekyba žmonėmis už geležinės 

uždangos
Baudžiavos laikais dvarinin- 

ai pirko, pardavinėjo ir mainė 
savo baudžiauninkus. Dabar ta 
pati praktika atnaujinama ana
pus geležinės uždangos, žiniomis 
iš Stetino, vienas Pomeranijoje 
sovietų valdomas dvaras nuo 
pernai metų buvo skolingas ne
toli nuo jo esančiam jau lenkų 
valdomam dvarui bulvių. Kadan
gi skolai atlyginti jis nei bulvių, 
nei pinigų neturėjo, sąskaita 
“apmokėjo”, atiduodamas lenku 
valdomam dvarui vieną vokiečių 
šeimą.

“Otelio” su “laiminga pabaiga
Budapešto teatro kritikas G. 

Somlyo, kuris dabar persimetė 
į teatralinių dalykų rašytojus, 
“pataisė” Shakespeare “Otelio” 
pagal “liaudies demokratijos“ li
niją. Jago intrygos Somlyo “pa
taisytame” “Otelio” yra atsklei
džiamos marksistinių kareivių ir 
Jagas pastatomas prieš teismą, 
kur jam smarkiai ištrinkiama 
galva už nemarksistinį elgėsi. 
Desdemona nepasmaugiama. 
Somlyo aiškina, jog garsusis an
glų dramaturgas kaip tik taip, 
kaip dabar jis “pataisė”, būtų 
savo garsųjį kūrinį ir parašęs, 
jei būtų gyvenęs “liaudies demo-

Visiemš žinoma garsi pasaka 
apie Bremų miesto muzikantus, 
kurie vis iš naujo bandė kitaip 
susėsti, tikėdamiesi, kad nuo to 
pagerės jų muzika. Tą patį da
ro ir Sovietai, aklai užsispyrę 
suvaryti visus žemės ūky dir
bančius gyventojus į kolchozus. 
Bet iš to nieko gero neišeina. 
Vienas nematytas skurdas. Tad 
mušė dabar Maskvos “saliamo- 
nams-’ ’ nauja mintis — sudėti 
po kelis kolchozus į vieną ir su
kurti žymiai stambesnius už 
buvusius, šita reforma, vykdo
ma visoje Sovietų Sąjungoje, 
neaplenkė ir 
jau kuriami 
zai.

Šia ppga
Sovietų išgirsti kiek 
kaip su tais kolchozais yra iš 
tikro. Ligi šiol komunistinė Lie
tuvos spauda, o, į tą pačią dūdą 
pūsdamos, ir “Laisvė” su “Vil
nimi” triūbijo “apie laimingą 
gyvenimą kolūkiuose”. Bet da
bar, pradėjus propogandą už 
stambesnių kolchozų kūrimą, iš
keliama, koks iš tikro ’ tasai 
“laimingas gyvenimas” ligšioli
niuose kolchozuose buvo — di
džiulė biurokratija, laukų der
lingumas menkas, gyvulininkys
tė apleista, ūkio mašinų trūks
ta, žmonės skursta, nėra trobų 
ir t.t. Pav., “Tiesos” š. m. Nr. 
199, Telšių Vykdomojo Komi
teto pirmininkas B. Vaitkus pa
tiekia sekančias kolūkių “pažan
gos” žinias: “Skudučių” kolūky
je buvo 9 avys, 47 vištos; “Pet
raičių” kolūkyje 4 karvės, 2 
kiaulės ir 2 avys; “Liepkalnio” 
kolūkyje — 5 avys, 19 paukš
čių; “Laisvės” kolūkyje — 32 a- 
vys.

Vilniaus srities žemės ūkio 
valdybos viršininkas B. Vrons
kis, rugpjūčio 16 d. “Tiesoje” 
patiekia tokius kolūkių “pažan
gos” rezultatus: Ukmergės ra
jono “Pergalės” kolūkyje, kur 
yra 130 ha ariamos žemės, visos 
piriiginės pajamos sudarė 6,698 
roplius, t‘ y. po 51,5 fb. kiek-! 
vienam hektarui, o administra
ciniam personalui išlaikyti iš 
4,868 visų darbadienių sunaudo
ta 1,262 darbadieniai arba 25,8 
nuoš.” Vronskis nurodo, kad 
grūdinių kultūrų- derlingumas 
neviršijo 10-12 centnerių iš ha.

Didžiųjų kolchozų steigimas 
pradėtas nuo Šiaulių apskrities, 
kur jau 93% visų ūkininkų su-

varyti į kolchozas. Manoma, 
kacį, nuo,§io.kąpąpp_. pradėtą, ir. 
todėl, kad čia geresnė žemė, ir 
dėlto net . prie blogiausios tvar
kos dar šį tą galima ir žemės 
gauti. Vykdant. šį kolchozų 
stambinimą, Pakruojo , rajono 
‘ ‘Pergalės’ ’.,, kolchozas sujung
tas su ša}ią.. esančiu “Sakalo” 
kolchozų ?jr sudarytas, naujas 
“Pergalės”.,lęplphozas sų 1402 
ha žemės, j.^jilių, rajone prie 
žadžiūnų Jfpįghozo . prijungta 
Mamaičių,jp gjubaičių .kolcho
zai, sudarantį.vieną kolchozą su 
1522 ha žąprięS), Panašiai daroma 
ir su kitąją; kolchozais. Apskri
tai naujini, kolchozai numatyti 
nuo 1500 ligi 5000 ha ploto.

Su kolchozų: sujungimu turės 
būti vykdomas ir kitas plataus 
masto darbąs^.Jau buvo suspėję 
kai kur pastatyti tų naujųjų, 
kolchozais: vadinamų, dvarų tro
besius. Bet dabar, sujungiant ir 
didinant kolchozus , teks visus 
ligi šiol pastatytus trobesius 
griauti ir iš nžiujo statyti, kas 
taip pat baisia pašta užgrius gy
ventojus.

SOVIETINES TVARKOS 
PAŽIBOS 
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“Tiesa” rugpiūčio 16 d. nu
mery rašo, kaip tarybinėj Lie
tuvoj elgiamasi su gyventojų su
piltomis javų duoklėmis. “Rei
kia pažymėti,- rašo “Tiesa”, kad 
eilė grūdų paruošų pnktų nesky
rė reikiamo dėmesio technikinės 
bazės paruošimui ir pasitiko 
grūdų paruošas nepasirengę. 
Pavyzdžiui, Radviliškio paruošų 
punkte dar du sandėliai nepilnai 
paruošti: stogii kiauri, grindys 
nesutvarkytos, grūdų valymo 
mašinos neaprūpintos pilnu sie
tų komplektu; Baisogalos grūdų 
paruošų punkte sandėliai “at
remontuoti”, bet sandėlyje Nr. 
1 per stogą teka, sandėlis Nr. 7 
visiškai netinka grūdams laiky
ti. Kėdainiuose... kur laikomi 
grūdai, sienos’..šlapios;.t- Dviejų, 
sandėlių stogaį kiauri. Pagėgių 
grūdų paruošų punkto direkto
rius drg. Sungaila ataskaitoje 
klaidingai, nurodė, kad techniki
nė bazė pilnai parengta. Tuo 
tarpu sandėliai nedezinfektuo- 
ti... visi grūdai supilami kartu. 
Užkrėsti įgrūdai pilami kartu su 
neužkrėstais c,-Aly  taus paruošų 
punkte, Panevėžio elevatoriuje.”

_____________L-;-.______________________________

Lietuviai pasaulyje
VOKIETIJA

Heilbronno stovyklą kelia 
Pforzheimą

Heilbronno lietuvių bendruo
menė visuotiname susirinkime 
išrinko naują apylinkės valdybą 
kuri pareigomis pasiskirstė ši
taip: dr. Jonas Grinius — pir
mininkas, žurnalistas Rygertas
— vice pirmininkas, Miniauskas
— sekretorius, kompozitorius 
M. Budriūnas — iždininkas ir 
muzikas Alg. Kačanauskas — 
valdybos narys.

Naujajai valdybai jau iš pat 
pradžių tenka sunkus uždavinys
— įvykdyti stovyklos perkėlimą 

Pforzheimą.

i
Atvyko. paujas dvasios vadas

Winnipege, Man., rugsėjo 17 
d. St. Pasūdo-rkolegijos koplyčio
je naujasis! Winnipego lietuvių 
DvasiosVadas, Tėvas Barnabas 
Mikalauskas/- OFM, atlaikė pir
mąsias šv. Mišias. Buv. Dvasios 
Vadui buvo surengtos išleistu
vės. i

i

KANADA

šeštadienė mokykla pradėjo 
darbą

Vysk. M. Valan-
šeštadieninė pra-

Hamiltone 
ciaus vardo 
džios mokykla pradėjo naujus 
moksl. metus. Mokyklos vedėjas 
J. Mikšys. Be mokyklos vedėjo, 
lietuvių vaikučių mokymo dar
bui dar aukojasi mokytojai Ant. 
Grajauskaitė ir V. Kezys.

“Vincas Kudirka” Toronte
Hamiltono Lietuvių Dramos 

Mėgėjų Būrelis Toronto ukrai
niečių salėje pastatė keturių 
veiksmų dramą, atkurtą pagal 
K. Inčiūrą, “Dr. Vincas Kudir
ka.” Veikalą režisavo Eleha 
Dauguvietytė - Kudabienė.

Lietuvių kunigų paskyrimai
Kun. V. Skilandžiūnas iš Cop

per Cliff perkeliamas į Port Ar
thur vikaru. Kun. L. Kemėšis 
iš Port Arthur atkeliamas į Co
pper Cliff vikaru. Kun. A. Sa
bas iš Sault Ste. Marie perkelia- 
fnas į Christ the King parapiją 
Sudburyje vikaru, kur eis drau
ge ir lietuvių kolonijos kapeliono 
pareigas.

KOLUMBIJA

Atvyko smuik. Iz. Vasyliūnas
Iš tremties į Bogotą atvyko 

žinomas lietuvis smuikininkas 
Iz. Vasyliūnas, kur tikisi gauti 
savo specialybėj darbo. Atvyk
ti į JAV jam buvo, sukliudyta, 
kadangi, patekęs į Vokietiją, bu
vo gavęs darbo vienam orkestre. 
Tai buvo jam-palaikyta “kolaba- 
ravimu” su naciais.

ITALIJA

Padėkojo gub. T. Dewey
Italijoje gyvenantieji lietuviai 

pasiuntę §įo turinio padėkos 
laišką New Yorko gubernatoriui 
Thomas E. Dewey už pasakytą

KU. n ■

Šių metų spalio mėn. 1 dieną j seminarijoje. Šią seminariją bąi- [ 
prel. Mykolui Krupavičiui, VLI- -- 
Ko ir Vykdomosios Tarybos pir
mininkui, sukako 65 metai am
žiaus. Bent keliais bruožais šios 
sukakties proga prisiminkime jo 
nueitąjį gyvenimo kelią ir tuos 
principus, dėl kurių jis nenuils
tamai kovojo ir tebekovoja.

Jaunyste ir mokslas
Mykolas Krupavičius yra kilęs 

iš neturtingos dvaro darbininkų 
šeimos. Jis yra gimęs 1885 me
tais spalio 1 dieną Balbieriškio 
dvare, prie pat Balbieriškio mies
telio. Buvo gabus vaikas. Tėvai 
suprato mokslo reikšmę, tačiau 
mokytis sąlygų nebuvo. Lankė 
Igliškėlių pradžios mokyklą, daž
nai pertraukdamas mokslą. Ją 
baigė jau 15 metų turėdamas. 
Gal ir būtų likęs kalviu, į kurio 
darbą labai mėgdavęs žiūrėti, 
jei ne dailininko A. Žmuidzina
vičiaus patarimas tėvams — ga
bų vaiką leisti į nelabai toli e- 
sančią Veiveriu mokytojų semi
narijų: čia ir mokslas nedaug 
kaštuojąs, o, be to, ir valdžios 
stipendiją esą galima gauti.

Nuo 1900 iki 1905 m. mes ir 
randame Mykolą Krupavičių be
simokinantį Veiverių mokytojų

atvirą tiesos žodį Jungt. Tautų 
atstovams priėmimo metu “Wal
dorf Astoria” viešbutyje: “Mes, 
laisvieji lietuviai, laikinai gyve
nantieji Italijoje, su nepaprastu 
džiaugsmu ir simpatijomis Jums 
priėmėme žinią apie Jūsų tiesų 
ir atvirą žodį, tartą “Waldorf 
Astoria” Jungtinių Tautų Orga
nizacijos atstovams. Branginda
mi Jūsų vertingas pastangas 
laužti tylą ten, kur neturi būti 
tylima, reiškiame savo nuošir
džiausią padėką.”

— I Romą atvyko, kad pelny
tų Jubiliejaus atlaidus prelatas 
Kazimieras šaulys, Kauno Arki
vyskupijos Generalvikaras. Pre
latas, kaip ir daugelis kitų,' ken
čia tremtinio dalį, šiuo metu jis 
gyvena Lugane, Šveicarijoje.

— Romoje pradedama spaus
dinti nauja Maironio lyrikos lai
da. Leidinį parengė poetas B. 
Brazdžionis. Leidžia žinomas lie
tuviškos knygos mecenatas kun. 
kleb. P. Juras.

— Lietuviai saleziečiai, kurių 
keletas yra Italijoje, o keliolika 
darbuojasi misijose įvairiuose 
kraštuose, pradės leisti perijodi- 
nį žurnalą “Saleziečių Balsas”. 
Pirmas numeris jau spausdina
mas.

ČILE

PLB Čilėje
Mažutė Čilės lietuvių kolonija, 

tesiekianti tik keliasdešimt tau
tiečių, jau turi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės skyrių, kurio pir
mininku išrinktas stud. 
Kakarieka.

ARGENTINA

Julius

Pagerbė K. Čibirą - Verax
Lietuvių Salėje, Avellanedoje 

įvyko Kaz. Čibiro pagerbtuvės 
jo 25 metų spaudos darbo proga. 
Pobūvį organizavo šv. Cecilijos 
choras.

Savo ir choro vardu ilgesnę 
kalba pasveikino Z. Juknevičius, 
jubiliato raštų ispanų kalbon 
vertėjas.

Gauta sveikinimo telegramos 
J. E. Dr. K. Graužinio, Lietuvos 
Ministerio P. Amerikai, Pasiun
tinybės sekretoriaus A. Grišono, 
Rosario lietuvių vardu kun. K. 
Vengro. Lietuvai Išlaisvinti Cen
tro pirmininkas Ig. Padvalkis 
sveikino jubiliatą kaip savo dar
bo didžiausią talkininką. Apie 
jubiliato biografinius ir spaudos 
darbo bruožus rašinį skaitė kun. 
A. Grauslys. .«■

Dar žodį apie sukaktuvininko 
darbą tarė A. Kevėža, J. Naku- 
tis, komp. V. Rymavičius, kun. 
P. Garšva, J. Gliosas ir moterų 
vardu A. Bagdonienė.

Tarpais choras ir atskiri jo 
dalyviai savo dainomis praturti
no pobūvio nuotaiką.

gę mokytojai kartais gaudavo 
vietą ir pačioje Lietuvoje, Su
valkijoje. Tačiau M. Krupavičiui 
tos laimės neteko. Kaip valdžios 
stipendijantas, jis ketverius me
tus turėjo atitarnauti ten, kur 
skiriamas. Dvejus metus atidirbo 
Lomžos gubernijoje. Tik 1907 
metais persikėlė į Lietuvą (po 
1905 m. revoliucijos kiek dau
giau laisvės ir čia duota). Pa
tenka į Papilės miestelį, Šiaulių 
apskrityje.

Tačiau ten M. Krupavičius iš
buvo tik apie metus. Mat, jis 
nesitenkino vien sausu mokykli
niu darbu, bet metėsi į platesnį 
lietuviškąjį visuomeninį veikimą. 
O tai rusų valdžios buvo uždraus
ta. Prasidėjo tardymai. Nors ir 
pavyko gudrumu išsisukti, ta
čiau būtų tekę keltis dirbti mo
kytojo darbą kur nors į sveti
mas, nelietuviškas sritis. Be to, 
ir aukštesnio mokslo troškimas 
M. Krupavičiui neduoda ramy
bės. Jis pasiryžta mesti mokyto
jo darbą ir įstoti į miškų mo
kyklą Lenkijoje, kurią baigus 
galima buvo tikėtis patekti į 
Miškų Institutą Rusijoje. Tačiau 
ir šią mokyklą metė, joje pabu
vęs tik porą mėnesių, nes išsi
aiškino, kad jam, kaip lietuviui, 
Lietuvoje nebūsią leista dirbti. 
O M. Krupavičius jokiu būdu 
nerimo be savųjų žmonių, be 
savo krašto. Jau tada jis lyg 
jauste jautė savo visuomenininko 
politiko pašaukimą.

Greičiausiai šitie motyvai jį 
ir atvedė į Seinų kunigų semi
nariją (1908 m.). Tai jau buvo 
26 metų vyras, savo rimtumu 
išsiskiriąs iš kitų klierikų tarpo. 
Jis mokytoju būdamas, jau buvo 
parašęs veikaliuką “Jaunimo 
Idealas”.

Pačioje seminarijoje tuomet 
vyravo lenkiškumo dvasia, ta
čiau susipratę lietuviai jau sti
priai veikė. Turėjo jie slaptą 
lietuvišką literatūros draugiją. 
Vyresnieji klierikai tuojau į sa
vo globą paimdavo jaunesniuo
sius. M. Krupavičius buvo vienas 
iš aktyviausių šios draugijos vei
kėjų. ,

Dėl gabumų ir tikrai pavyz
dingo elgesio M. Krupavičius 
seminarijos yra siunčiamas į 
Petrapilio Dvasinę Akademiją 
studijuoti. Ten jis 1914 m. bir
želio 13 dieną 
kunigu.

1917 metais 
pakviečiamas į 
vių gimnaziją kapelionu, 
nuo Akademijos laikų aktyviai 
įsitraukia į politinį gyvenimą. 
Petrapilio Lietuvių Seime (1917 
m.) jį matome jau atstovaujant 
liet, krikšč. demokratus. Paskui 
ateina sunkūs ir ilgi atsakomin- 
go politinio ir valstybinio darbo 
metai, aktyviai Jubiliatui da
lyvaujant, o gana dažnai ir va
dovaujant jaunos Lietuvos val
stybės kūrimesi. Tik po visos ei
lės metų, nuo politinio darbo 
atitrūkęs, M. Krupavičius vėl 
gilina studijas Lille’o ir Tuluzos 
universitetuose, Prancūzijoje 
(po 1926 metų, dvejis metus).

yra įšventintas

M. Krupavičius 
Voronežo lietu- 

Jau

-Valstybės kūrimo darbe
M. Krupavičiui jau nuo ma

žų dienų teko išeiti sunkią gy
venimo mokyklą. Jis ne tik augo 
neturtingo darbininko šeimoje, 
ne tik pats dažnai per darganas 
ir šaltį važiavo ant krovinių ve
žimo į Marijampolę ar Prienus, 
bet jis taip pat matė,'kaip kiti 
žmonės vargsta, patyrė, kuo jie 
sielojasi, ko trokšta, ką myli. 
Be to, jį jau Veiverių seminari
joje matome susipratusį lietu
vį, beplaunantį draudžiamąsias 
lietuviškas knygas, besislapstan
tį nuo jį sekančių žandarų. Pa
pilės laikais jis suburia visą bū
rį jaunimo ir dirba lietuviškąjį 
darbą. Kunigų seminarijoje jis 
vienas aktyviausių lietuvių vei
kėjų. Petrapilio Akademijoje M. 
Kurpavičius yra tikras nenuo
rama: jis ne tik pats organizuo
ja, rašo į lietuvišką spaudą 
straipsnius, bet ir kitus ragina 
tai daryti. Ypač jis domisi so
cialiniais klausimais, juos studi-

Kė 
rikoj

sprendžiant 
ir socialines

darbai ir

buvo 
buvo 
kriti- 
žmo-

kuris negali būti

Prel. M. Krupavičiaus 65 m. amžiaus sukaktį minint
juoja (pačioje akademijoje, 
žinoma, studijuoja teologiją).

Du idealai, kuriuos M. Krupa
vičius nuo pat jaunystės buvo 
pamilęs, traukia jį visa siela at
sidėti politiniam darbui besiku
riančioje Lietuvoje. Tai lietuvy
bės ir krikščionybės idealai. 
Pirmasis vertė dirbti savam 
kraštui, antrasis — rodė kelią, 
kuriuo reikia eiti, 
įvairias politines 
problemas.

M. Krupavičiaus
nuopelnai ir Krikščionių Demo
kratų partijoje ir Lietuvos vals
tybiniame gyvenime yra platūs, 
įvairūs ir dideli. Jų visų čia ne
įmanoma net suminėti. Tada 
reikėtų parašyti visą anų laikų 
mūsų jaunutės demokratijos 
istoriją, jos visus vingius, lai
mėjimus ir klaidas. Visur ras
tume ten M. Krupavičiaus var
dą. Ir ne tik vardą. Jis buvo 
pačiame politinio gyvenimo sū
kuryje, labai dažnai tą sūkurį 
pats suko.

Tačiau pats didžiausias to lai
kotarpio darbas yra pravestoji 
žemės reforma. Kaip ji 
pravesta, visi žinome. Gal 
kai kurių klaidų. Galima 
kuti ją, kaip ir kiekvieną 
gaus darbą,
visai tobulas. Bet visai neapsi
rikdami galime pasakyti, kad 
tik ši žemės reforma išsprendė 
labai svarbią dalį socialinio 
klausimo Lietuvoje, o tautiniu 
atžvilgiu sudavė labai stiprų 
smūgį lenkinimo tvirtovei, ku
ria ilgą laiką buvo mūsų dva
rai. Šių eilučių pačiam auto
riui teko stebėti, kaip pamažu 
dygo buvusioje dvarų žemėje 
pradžioje vargingos naujakurių 
sodybos. Bet po dešimties me
tų tų vietų jau nebebuvo gali
ma pažinti. Kur seniau buvo 
nejaukūs , aplūžę Komaro dva
rai (tarp šakių ir Gelgaudiškio 1 
jų buvo net 23) dabar klestėjo 
puikios lietuviškos sodybos: su 1 
jaunais sodeliais, blizgančiais 
arba raudonuojančiais stogais, 
su medžių gojeliais aplink tro
bas. O įsikalbėięs su tokiu nau
jakuriu, pajutai tokią meilę sava
jai žemei, kurios gal neturėjo ' 
nė senesnieji žemės savininkai. ( 
Toje žemės meilėje ir glūdi lie
tuvio ūkininko jėga ir tėvynės 
meilė. M. Krupavičius giliai su
prato šią psichologinę tiesą ir 
savo vykdyta reforma sukūrė 
stiprią naują lietuvišką jėgą. Ir 
dar nuostabiau, kad šitoji jėga 
atsirado gana dažnai iš tų, ku
rie be žemės reformos, palikti 
ir toliau dvarų kumečiais ar 
kaimo bežemiais, ne vienas bū
tų ir komunizmo evangelijai 
parsidavęs.

Gražiausiais Lietuvos nepri
klausomybės metais M. Krupavi
čius buvo atstumtas nuo akty
vaus politinio darbo. Tačiau kai 
lietuvių tauta neteko laisvės. M. 
Krupavičius vėl išeina į pirmą
sias kovotojų eiles. Jis išdrįsta 
okupantams parašyti memo
randumą (kartu su Aleksa ir K. 
Grinium), ir už tai kalinamas 
ir ištremiamas į Vokietiją.

Dabar per eilę metų jis vado
vauja Lietuvos laisvinimo dar
bui, nesigailėdamas nė savo ne
stiprios sveikatos, neieškoda
mas poilsio.

šalia politikos
Po 1926 metų perversmo Lie

tuvoje, M. Krupavičius iš akty
vaus politinio gyvenimo turėjo 
pasitraukti. Bet ir šis laikotar
pis nebuvo tuščias. Jis išryškina 
kitą M. Krupavičiaus asmeny
bės pusę, būtent, mes pamato
me jį kaip kunigą pa
rapijos aplinkoje. Kai kurį lai
ką jis vikaras Garliavoje, pas
kui klebonas Veiveriuose ir pa
galiau ilgesni laiką — klebonas 
ir dekanas Kalvarijoje.

Šių eilučių autoriui teko apie 
pusmetį būti Krupavičiaus pa
rapijiečiu Veiveriuose. Noriu 
iškelti vieną momentą, puikiai 
apibūdinanti Jubiliatą kaip ad
ministratorių. ši parapija buvo

(Perkelta į 3 psl.)
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LIETUVYBĖS SILPNĖJIMO PRIEŽASTYS

(Tęsinys)
Silpnėjimo pradžia

Kada pradėjo lietuvybė Ame
rikoje silpti? Sakyčiau, tik nuo

(Atkelta iš. 2 psl.) 
neturtinga, nedidelė ir gana a- 
patiška. Visai eilei anksčiau bu
vusių klebonų nepavykdavo pri
prašyti , kad taisytų jau beirs
iančią ir aptriušusią mūro baž
nyčią. M. Krupavičius, ką tik 
atvykęs, imasi remonto darbų. 
Ir tai plataus masto. Jis gauna 
kaž kuriame banke paskolą iri 
pradeda darbą, o tada jau ima’ 
kalbėti ir į parapijiečių širdis. O

■ rezultatai tiesiog nuostabūs. Ir 
loterijomis, ir aukomis,, ir apsi- 
dėdami mokesčiais jie entuzias
tiškai padeda savo klebonui, 
kuris žinojo, nuo ko pradėti. 
Taip išjudinta, parapija vėliau 
ir M. Krupavičiaus įpėdiniui bu
vo nemažiau dosni (šis sugebėjo 
ir puikias klebonijas pastaty
ti).

Nuo 1931 iki 1933 m. M. 
Krupavičius . buvo profesoriumi 
Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 
Daug dalykų jam teko dėstyti, 
bet mėgiamiausi buvo socialo- 
gija ir retorika. Jis reikalavo, 
kad kunigas būtų visuomeninin
kas. Kitokio kunigo jis neįsi
vaizdavo. Dėl to ta linkme jis ir 
veikė savo auklėtinius klieri
kus. Net laisvalaikio poilsio at
sižadėdavo, mokydamas klieri
kus retorikos. Jo plati asmeny
bė tačiau nebegalėjo išsitekti 
siauruose seminarijos mūruose. 
Ir jis vėl grįžo į parapiją.

M. Krupavičių puikiai cha
rakterizuoja vienas jo auklėti
nis klierikas, kuris pasakė, kad 
M. Krupavičius teturįs tik api
plyšusius batus ir nutrintomis 
alkūnėmis sutaną, bet jei ku
riam į vargą patekusiam reikią 
materialinės paramos, jos ti
kriausiai randąs pas M. Krupa
vičių.

M. Krupavičius yra parašęs 
daug straipsnių ir knygų socia
liniais klausimais.

Kaip jas šalinti?
1930 metų. Ligi tol bažnyčiose 
anglų kalbos nebuvo girdėti (iš
skyrus Šv. Jurgio Chicagoje ir 
kai kurias mišrias parapijas). 
Mokyklose katekizacija visur bu
vo lietuvių kalba. -.Bet 1930-35 
m. pradeda įsigalėti abiejų kal
bų vartojimas. Laikraščiuose šia
me laikotarpyje atsirado angliš
ki skyriai.

Visuomenei beveik nežinomas 
faktas, kad vyskupų buvo nelei
džiama lietuvių bažnyčiose var
toti anglų kalbą. Amerikiečiai 
klebonai nenorėjo, kad jų para
pijiečiai lankytų svetimtaučių 
bažnyčias. Tik jaunimui pradė
jus nebelankyti savų bažnyčių, 
lietuviai klebonai kreipėsi į vys
kupus, kad leistų pamokslus sa
kyti ir anglų kalba. Dar ir šian
dien yra kontroliuojamas angliš
kų pamokslų skaičius mūsų baž
nyčiose.

Kalbant apie šiuos dalykus, 
dažnai nepilnai suprantama ir 
įvertinama- Amerikos lietuvių 
gyvenimo aplinka. Statant lietu
vių bažnyčias ir mokyklas, para
pijiečiai gyveno arti. Bet jos ne
buvo statomos brangiose ir puoš
niose sekcijose. Gi mūsų tautie
čiams prasigyvenus, jų vaikams 
sukūrus šeimas, prasidėjo jų kė- 
limasis į geresnes vietas, ypač į 
priemiesčius. Taip pradėjo lie
tuvių visuomenė išsisklaidyti. 
Mokyklos pradėjo nebetekti mo
kinių. žmonės ne visuomet vyk
davo pamaldų į savas bažnyčias. 
Suprantama, kad pasunkėjo ir 
lietuviškų parapijų bei mokyklų 
išlaikymas. Vis dėlto, nors ne
lengvai versdamos!, ir šiose są
lygose lietuvių parapijos išsilaikė 
tautinės, išsimokėjo skolas 
ir dar parėmė kitas lietuviškas 
įstaigas — vienuolynus, mokyk
las, senelių bei našlaičių prie
glaudas ir kit.

,Prel. J. BALKONAS vių kalba, jos bus uždarytos ir 
tik teritorinės (gali mūsiškės 
tokios būti) ir amerikoniškos 
aptarnaus visus katalikus.

žinoma, rūpinantis mūsų baž
nyčių lietuviškumu, negalima bus 
nepaisyti amerikiečių, o ypač 
mišrių šeimų ir jaunimo, kurio 
didelė dalis silpnai lietuviškai 
temoka. Viena, negalima jų 
stumti iš jų tėvų pastatytų baž
nyčių. Antra, tuo jie būtų visai 
atstumti nuo lietuvių visuome
nės, o ir nebemokančių lietuviš
kai tarpe dar ne visuomet visai 
išnykusi ir lietuvio sąmonė bei 
dvasia. Tad ir anglų kalbai tu
rės būti vietos mūsų bažnyčiose. 
Bet tai nereiškia, kad dėl to 
turi nebelikti jose vietos lietuvių 
kalbai. Priešingai, jai visai tei
singai čia priklauso pirmoji vie
ta.

Be to, yra ir kita tam priežas
tis. Mūsų parapijos finansiškai 
gana tvirtos — reta skolų beturi. 
Bet joms išlaikyti reikalinga 

____ _______ _____________ , nuolatinė parama. O senieji lie- 
išnykti. O kai išnyks jose lietu- Į tuviai sparčiai išmiršta. Jie vienį

tai ateitis nebus tokia liūdna. 
Tremtinių atvykimas jau ir pa
gyvino parapijose lietuvišką dva
sią ir veiklą. Atvykusieji trem
tiniai, tik su mažom išimtim, 
yra praktikuojantieji katalikai. 
Tad būtina tik, kad visi fašytųsi 
prie lietuviškų parapijų, o ne 
prie svetimtaučių ir sekmadie
niais tik lietuvių bažnyčias lan
kytų. Jei patys nesirūpinsim sa
vo lietuviškas parapijas išlaikyti, 
tai nebus ko šaukti ir piktintis, 
kai ne tik išnyks jose lietuvių 
kalba, bet ir iš viso jų nebeliks. 
Jeigu mūsų bažnyčiose nebeliktų 
lietuviškai kalbančių lankytojų, 
negi galima būtų reikalauti, kad 
ir tuomet jose būtų vartojama 
lietuvių kalba. Savaime supran
tama, kad tuo atveju lietuvių 
kalba iš lietuvių bažnyčių turėtų

nei lietuviškų bažnyčių, nei mo
kyklų neišlaikys. Tad ir tenka 
atsižvelgti į suamerikonėjusį jau
nimą bei mišrias šeimas. Jų ne- 
atstumdami ir padarydami 
mums gal nelabai malonių, bet 
neišvengiamų nuolaidų, mes iš
laikome lietuvių bažnyčias ir mo
kyklas. Ačiū Dievui, nors imi
gracija nuo 1920 m. sulėtėjo, lie
tuviai išsisklaidė į pakraščius, 
buvo nemaža mišrių vedybų ir 
jaunimas gerokai suamerikonėjo, 
mūsų parapijos nemažesnės ir 
nesilpnesnės, kaip prieš 20-30 
metų. O savo bažnyčias ir mo
kyklas išlaikius, jau nuo mūsų 
pačių dabar priklauso, ar jose 
bus lietuviškoji dvasia išlaikyta 
ir atsigaus bei stiprės, ar nyks. 
Tam tikras kompromisas, atsi
žvelgiant į susidariusias istori
nėj dalykų raidoj sąlygas, neuž
kerta mums kelio' ne tik dar 
turimas pozicijas išlaikyti, bet 
ilgainiui ir atgauti bent dalį pra
rastų.

(Bus daugiau)

Sena, bet nuolat pasekminga malda

Tautos Fondo reikalu
Tautos Fondo kilmė ir paskirtis. — Kaip ir kam naudojamos jo lėšos. — Neatidėtinas 

reikalas sudaryti Lietuvos vadavimo bylai pakankamai lėšų.

Rašo prof. J. KAMINSKAS, T. Fondo Valdytojas

Dar keletas charakteristikos 
bruožų

M. Krupavičius yra kieto bū
do. Jau pati jo išvaizda rodo ge
ležinę valią. Lietuvio krikščio
nio idealai stovi prieš jo akis, ir 
jis jų siekia, nedarydamas jo
kių kompromisų. Jis nedaro jo
kių nuolaidų ne tik priešams 
bet ir draugams, ir savo arti
miesiems, ir sau pačiam. Aske
tiškas gyvenimo būdas, neprisi
rišimas prie materialinių gėry
bių, artimo meilė, savo krašte 
meilė ir kieta valia, siekiant už
sibrėžtų tikslų, yra pagrindiniai 
Jubiliato charakterio bruožai.

Politinis darbas, savame aiš
ku, yra kietas. Į tą darbą dir
bantį jis taip pat daro įtakos. 
Tačiau po šia išviršine geležine 
išvaizda vis dėlto glūdi jautri 
širdis. Ji ypač myli jaunimą. M. 
Krupavičius yra vienas pirmųjų 
ateitininkų. Per visą savo gyve
nimą jis palaikė ir palaiko ypač 
glaudžius ryšius su ateitininkais 
ir kitu katalikišku jaunimu. 
Ne vienas jaunuolis su anuo mi
nėtuoju klieriku galėtų pasaky
ti tuos pačius žodžius. O kiek 
dvasinės stiprybės katalikiškas 
jaunimas yra iš Jubiliato ga
vęs!

Dar vieno būdo savybė yra 
kuklumas. Per savo ilgą gyve
nimą M. Krupavičius yra tikrai 
didelių darbų padaręs, kuriais 
galima būtų ir pačiam pasigė
rėti. Bet jis apie save labai ma
ža kalba. Labai sunku iš jo ką 
nors apie jį patį iškvosti. Jo 
žvilgsnis yra nukreiptas į lietu
vių tautą—ne į praeitį, bet į a- 
teitį. Dėl jo kuklumo sunku yra 
ir pilną jo gyvenimo istoriją 
sumegsti.

Šiomis keliomis spaudos eilu
tėmis pagerbdami Jubiliatą, 
trokštame, kad tie idealai, dėl 
kurių jis visą gyvenimą kovojo 
ir tebekovoja, tikrai būtų įgy
vendinti laisvam gyvenimui pri- 
sikelsiančioje Lietuvoje.

didžioji 
įsivedė

lietuvių

Priežastys ir pasekmės 
. 1927-1929 m. buvo gerovės 
’aikotarpis visoje Amerikoje. 
Tad ir lietuviai praturtėjo ir pir
kosi namus užmiesty. Kai kur 
iidžibji dalis išsikėlė toliau nuo 
savo bažnyčios. Bet 1930-1935 
m. užėjo sunkūs laikai. O nuo 
jų nukentėjo ir lietuvių parapi
jos, tiek finansiškai, tiek mora
liškai. Toliau gyvendami ir sun
kių laikų varginami, lietuviai 
jau mažiau belankė savo bažny
čias ir mažiau jas rėmė. Klebo- 
lai tad pasijuto priversti taip 
įersitvarkyti, kad ir nelietuviai 
galėtų lankyti jų parapijų baž
nyčias, ii’ apie 1935 m. 
'ietuvių bažnyčių dalis 
ingių kalbą.

Kita anglų kalbos
bažnyčiose įsigalėjimo priežastis 
vra mišrios vedybos. Jos pradėję 
gausėti (jų visada buvo po kele
tą), kai lietuviai pakriko visur 
gyventi, t. y. nuo 1930 m. Visi 
klebonai gali paliudyti, kad ypač 
apie 1940 m. jos labai pagausėję 
ir kasmet jų daug ligi šių laikų. 
Daugely parapijų mišąių vedybų 
yra daugiau, kaip lietuviškų. O 
dauguma šių mišrių šeimų lai
kosi prie lietuviškų parapijų, ir 
tai verčia klebonus naudoti baž
nyčiose anglų kalbą.

Tas pats ištiko ir lietuvių mo
kyklas. Tėvams persikėlus kitur 
gyventi , ir vaikai persikėlė į 
nelietuvių mokyklas. Lietuvių 
mokyklos kas metai neteko da
lies savo mokinių. Tad teko pri
imti į jas-ir nelietuvių vaikus, o 
ypač padaugėjo jose mišriųjų 
šeimų vaikų.. Tuo būdu daugelis 
mokyklų buvo priverstos užda
ryti lietuvių kalbos klases ir ka- 
tekizaciją pradėti anglų kalba.

Sunku būtų nustatyti, kada 
kurioj kolonijoj pradėjo lietuvy
bė silpti. Bet natūralus suame- 
rikonėjimas palietė visus, ir kal
tinti ką nors būtų ne tik klaidin
ga, bet ir neteisinga. Pagaliau 
šiuo metu svarbiau ne dėl praei
ties ginčytis, bet susirūpinti atei
timi. O šiokia ar tokia lietuvy
bės ateitis priklausys nuo mūsų 
pačių. Senesniuose amerikiečiuo
se lietuvybė dar nėra mirusi. 
Jei prie jos išlaikymo dar su vi
su uolumu prisidės ir tremtiniai,

Lietuvi, aukok Tautos fondui! 
Tai yra Tavo neatsisakoma pa
reiga pavergtai ir žlugdomai 
Tėvynei. Tavo auka bus Tavo 
pateisinimas, kad dabar gyveni 
laisvuose, demokratiškuose Va
karuose. Tai bus Tavo pasitei
sinimas, kai grįši į išlaisvintą 
Lietuvą.

Tais maždaug žodžiais mūsų 
kovai vadovaują organai, — 
VLIK’as ir Vykdomoji Taryba 
dažnomis progomis kreipėsi ir 
kreipiasi į lietuvį tremtinį, į 
mūšų emigrating visuomenę iš 
viso. Ir vis tik atsiranda daug 
kas, kas dar ir šiandien klau
sia: kas yra Tautos Fondas ir 
kam T. Fondas reikalingas?

■ T.-.- Fondo ; užuomazga buvo, 
padaryta dar Lietuvoj 1943 me
tais, kai jungtinė mūsų rezis
tencija sudarė Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą 
(VLIK). Mūsų kova su ruduoju 
okupantu tuomet taip pat buvo 
reikalinga lėšų, kad ir ne tiek, 
kaip dabar. Rezistencija pati 
turėjo jomis pasirūpinti, šauk
damas! mūsų visuomenės para
mos. Kai kova su okupantu sa
voj žemėj, reikalavo nemokamo 
darbo, neatlyginamų žygių ir 
pasiaukojimo, pinigas ne tiek 
svėrė. Jį dažnai atstodavo iš vi
sur savųjų tiekiama parama ir 
jausmas, kad bėdoj būsi visų 
gelbėtas. Kiek pinigo tuomet bu
vo reikalinga, jį parūpindavo 
stambios T. Fondo aukos mūsų 
visuomeninių organizacijų. Kar
tais ir privačių asmenų. Tada 
nebuvo reikalo sudaryti didesnes 
pinigo atsargas.

VLIK’o narių dauguma pate
ko Hitlerio Vokietijon per kalė
jimus ir koncentracijos lagerius, 
ir tik alijantai 1945 metais ati
darė jiems” kalėjimo duris. Išė
jo iš jo pusgyviai. Iš Lietuvos 
Vokietijon buvo atkeltas tik T. 
Fondo vardas be cento jo kasoj 
ir be bet kurių rezervų užsieny.

T. Fondui tremty beliko vie
nintelis lėšų šaltinis — tai mū
sų tremtiniai ir mūsų senoji e- 
migracija. Valstybiniai mūsų 
fondai liko ‘įšaldyti” ir mums 
neprieinami. Už tai mes galime 
didžiuotis gyvu mūsų tautos 
dalies, atsidūrusios už tėvynės 
ribų, jautrumu. VLIK’o paska
tinti, mūsų tremtiniai, patys 
gyvendami vargo metus, gausio
mis ir nuoširdžiomis aukomi? iš 
karto parėmė T. Fondą ir mo
kėjo jį remti per visą skurdųjį 
tremties metą. Mūsų senoji emi-

los gynimą reikiant vis stiprinti, 
aiškėjo būtinumas parūpinti T. 
Fondui pastovias ir pakankamas 
lėšas: Dėl to V. Tapybos pasiū
lymu VLIK-o buvo nusistatyta 
kviesti mūsų tremtinius, kad 
savanoriškai apsidėtų pastoviu 
mokesčiu Lietuvos laisvinimo 
reikalui. Tuo pat būdu turėjo 
būti aprūpinami ir pačios trem
tinių bendruomenės reikalai.

Reikėjo nemažų pastangų, 
kad tas lėšų parūpinimo būdas 
įsigyventų. Bet tikslas buvo 
pasiektas. Per paskutinius 
tremties metus vadinamas so
lidarumo mokestis jau buvo vi
sų pastoviai mokamas, jei tik 
bendruomenės organai neapsi- 
leisdavo jį išrinkti; Jis davė pa
grindą vad. organų pastoviai 
veiklai, davęs jiems galimumo tą 
veiklą planuoti ilgesniam laikui 
ir ją vykdyti su įsitikinimu, kad 
dėl lėšų stokos ji nebus staiga 
nutraukta.

VLIK’as ir V. Taryba vis tik 
nebūtų galėję išvystyti Lietuvos 
bylos gynimą tokiu mastu, kaip 
tai yra padaryta, jei šalia trem
tinių jiems nebūtų pagalbon at
ėjusi mūsų senoji emigracija.. 
Kalbant apie mūsų senąją emi
graciją, tenka suprasti, jei ne 
išimtinai, tai didžiausia dalimi 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvius. Apsijungę Amerikos 
Lietuvių Taryboj, jie visą laiką 
rėmė ir teberemia mūsų vad. 
organų veiklą stambiomis pini
ginėmis aukomis. Nekalbant a- 
pie JAV lietuvių labai nuošir
džią stremtinių šelpimo akciją, 
BALF’o suorganizuotą ir vyk
dytą, ALT’os nuopelnai mūsų 
kovoj už Lietuvos išlaisvinimą 
ir ALT’os Vykdomojo Komite
to nepailstami žygiai JAV vy
riausybėj ir visuomenėj padėjo 
Lietuvos gylą ginti jai sunkiau
siais momentais ir per penkerius 
pokarinius metus išlaikyti ją gy
vą JAV vyriausybės politikoje. 
Tie ALT nuopelnai, kartu išryš
kinę lietuvių tautos nuostabų 
vieningumą jai likiminės reikš
mės laikotarpiais, mūsų tautos 
istorijoj sudarys vieną jos gra
žiausių lapų.

Visuomeninis pinigas yra rei
kalingas, kad būtų panaudoja
mas tikslingai, taupiai ir kad jį 
tvarkytų švarios rankos. Daž
nam aukotojui gal ateina gal- ; 
von mintis, ar taip yra daroma ( 
ir su jo T. Fondan dedamu ben- ; 
dram mūsų reikalui skatiku. Dėl j 
to norėčiau trumpai paaiškinti, ; 

gracija su tokiu pakiliu entu- kaįp yra naudojamos ir tvar- ; 
komos T. Fondo lėšos. Finansų ( 
politinei veiklai rūpinimas ir 
kartu T. Fondo reikalų kasdie- ■ 
ninis tvarkymas bei atskaito- ■ 
mybė yra pavesti Fin. Tamy- : 
bos valdytojui, V. Tarybos na- ; 
riui. T. Fondo lėšoms tvarkyti, ; 
jų saugumui prižiūrėti, nustaty- ; 
ti lėšų naudojimo ir jų laikymo ; 
tvarkai, ieškoti

ziazmu stvėrėsi šalpos darbo ir 
mūsų politinės veiklos rėmimo, 
kaip reta kita tauta.

Mūsų tremtinių bendruomenė 
iš karto remdavo T. Fondą atsi
tiktinėmis aukomis, 
mis per aukų vajus. Nors T. 
Fondas ir gaudavo per tokius 
vajus žymias sumas, bet trem
čiai nesibaigiant, Lietuvos by-

renkamo-

naujų pajamų

šaltinių ir aptarti jų mobilizavi
mo būdams yra sudaryta T. 
Fondo Valdyba. T. Fondo lėšos 
vartojamos pagal kiekvienai į- 
staigai sudarytą, V. Tarybos pa
ruoštą, VLIK’o apsvarstytą ir 
patvirtintą sąmatą. Išlaidas ga
lima daryti tik tokias ir tiek, 
kiek jų yra leista patvirtintoj 
sąmatoj. Išlaidoms vedama tik
sli atskaitomybė; išlaidos patei
sinamos atitinkamais išlaidų 
dokumentais - sąskaitomis. T. 
Fondo pinigai turi būti varto
jami taupiai, tikslingai, už tai 
prieš VLIK’ą atsako kiekvienas 
įstaigos valdytojas. Kas pusme
čiui pasibaigus, Fin. Tarnyba 
sudaro sąmatos vykdymo apys
kaitą ir T. Fondo apyskaitą, jas 
patiekia V. Tarybai žiūrėti. Po 
to apyskaitos perduodamos Kon
trolės Komisijai su visais doku
mentais. Atskaitomybę ■ ir doku
mentus išžiūrėjusi, K. Komisija 
pateikia VLIK’ui savo praneši
mą, kuriame iškelia jos, rastus 
netikslumus ir daro savus pasiū
lymus. Galutinai sąmatos vyk
dymą tvirtina VLIK’as. Nė vie
na nesąmatinė išlaidą nedaroma 
be atskiro VLIK’o nutarimo.

T. Fondo tvarkymo pagrin- 
dan yra padėti tie patys dėsniai, 
kaip buvo tvarkomas valstybinis 
mūsų iždas Lietuvos nepriklau
somybės metais. Dar neatėjo 
laikas patiekti mūsų visuomenei 
pilną ir buhalteriškai tikslią 
atskaitomybę iš T. Fondo su
rinktų ir veiklai išleistų sumų. 
Bet visos atskaitomybės knygos 
yra saugiai laikomos ir, laikui 
atėjus, vad. mūsų organai at
siskaitys prieš mūsų visuome
nę.

T. Fondas

laikotarpį.

• * <
Dabartiniu metu 

gyvena pereinamąjį ir kartu jo 
ateičiai lemiamąjį
Nuo to, kaip susitvarkys lėšų 
T. Fondui tolimesnis patikrini
mas, priklausys ir tolimesni 
VLIK’o bei V. Tarybos veiklos 
galimumai ir tolesnės mūsų ko
vos už Lietuvos išlaisvinimo ei
gą. Trys veiksniai lemia dabar
tinę T. Fondo padėtį: baigamas 
tremtinių įi^rdinimas, mūsų 
senoji emigracija ir mūsų naujai 
įsikurdinę tremtiniai.

Tremtinių įkurdinimas greit 
bus baigtas. Vokietijoj pasiliks 
3-4 tūkstančiai lietuvių, kurių 
didelį procentą sudarys senyvo 
amžiaus žmonės, paliegėliai bei 
invalidai ir vaikai. Mažesnę lie
kančiųjų dalį sudarys darbin
gieji, negalį kur kitur įsikurti 
dėl įvairių priežasčių. Kartu su 
tuo beveik išsenka vienas pa
grindinių T. Fondo šaltinių. Su
grūsti į lagerius, negaudami ap
mokamo darbo, kas kartas vis 
labiau skursdami, mūsų tremti
niai mokėjo vargo skatiku tiek 
paremti T. Fondą, kad iš tų 
aukų buvo galima dengti VLI
K’o ir V. Tarybos išlaidas veik

Jau nuo seno Katalikų i 
Bažnyčia spalių mėnesį savo i 
nariams į rankas įduoda ro
žančių ir ragina jį kasdieną 
kalbėti. Ypač šiais neramu- : 
mų pilnais laikais milijonai , 
žmonių seks Bažnyčios para
ginimą, nes rožančius kaip 
tik yra neramių laikų malda, i 
— varguose kilusi, brendusi 
ir žmones į šviesesnę ateitį : 
išvedusi malda.

Rožančius Katalikų Baž
nyčioje sutinkamas trylikta
jame amžiuje, kada Europo
je pradėjo plisti albigiečių 
sekta, grasinusi ne tik Ka
talikų Bažnyčios vienybei, 
bet ir pačiai Europos kultū
rai. Su ta sekta smarkiai ko
vojo šventasis Domininkas 
ir jo įsteigta domininkonų 
vienuolija. Tačiau net ir po 
dešimties sunkios kovos dar
bo vaisių nesimatė. Ir kažin 
kas būtų buvę, jei ne Šven
čiausioji Mergelė Marija, ku
ri, kaip legenda pasakoja, 
šventam Domininkui įdavusi 
rožančių ir išmokiusi jį kal
bėti. Ir štai, ko nepajėgė pa
daryti šv. Domininko gražūs 
pamokslai, tai padarė rožan
čius: palyginti per trumpą 
laiką albigiečiai sugrįžo į 
Katalikų Bažnyčią.

O ir 16-me amžiuje rožan
čiaus maldos išgelbėjo Euro
pą nuo turkų užpuolimų, ka
da jie 1571 metais, visam 
katalikiškam pasauliui nuo
širdžiai bekalbant rožančių, 
buvo sumušti ties Lepantu.

Gi 19-me amžiuje, kada 
Katalikų Bažnyčiai grasino 

'masonai ir racionalizmas, po
piežiai Pijus IX ir Leonas 
XIII vėl ragino visus tikin
čiuosius per visą spalių mėn. 
kasdieną kalbėti pačios Die
vo Motinos išmokintą maldą.

Rožančiaus maldos galybę 
liudija Japonijos katalikų is
torija. Juk buvo laikas, kada 
katalikų tikėjimas Japonijoje 
labai gražiai plėtėsi. Bet kar
tą Japonijos valdovai išleido 
įsakymą, kuriuo buvo drau
džiamas katalikų tikėjimo 
platinimas, o kunigai buvo 

\ suimti ir net nukankinti. 
Atrodė, kad katalikybė bus 
iš šaknų Japonijoje sunaikin
ta. Bet taip nebuvo! — Čia 
rožančius katalikų tikėjimą 
išgelbėjo! Kartą, kada jau 
paskutinis katalikų kunigas 
buvo miesto aikštėje degina
mas, liepsnų apimtas misijo- 
nierius iškėlė rožančių, saky-

lai Vokietijoj ir dar kai kas ati
dėti ateičiai. Dabar pajamos iš 
PLB Apylinkės Vokietijoj suda
rys tik labai kuklią poziciją.

Mūsų senoji emigracija, tiek 
daug aukojusi ir politinei mūsų 
kovai paremti, ir tremtiniams 
šelpti, pradeda “pavargti”. Mes 
norime tikėti, kad senajai mūsų 
emigracijai dar ilgam užteks jos 
dosnumo Lietuvos reikalui, bet 
tai tebūtų jos geros valios gra
žus pasireiškimas. Jai dėti ir to
liau mūsų kovos finansavimo 
naštą neturime pagrindo ir mo
ralinių motyvų.

Buvo daug vilčių*dėta į mūsų 
naujai įsikurdinusius tremti
nius. Buvo laukta, kad jie, pa
stoviai uždarbiaudami, galės ir 
norės stipriau paremti T. Fondą. 
Tie lūkesčiai tik iš dalies pasi
tvirtino. Naujoji mūsų emigra
cija ir dabar nuoširdžiai aukoja 
aukų vajų progomis. Bet tų au
kų neužtenka parūpinti mūsų 
vedamai kovai pastovias ir pa
kankamas lėšas. Atsižvelgiant į 
vis didėjantį santykių tarp Ry
tų ir Vakarų įtempimą, atrodo, 
neišvengiamą konflikto artėji
mą, VLIK’o ir V. Tarybos veik
la turi būti kiek tik galima sti
prinama. Kartu ji turi būti pa
stovi, numatyta ilgesniam laikui 
ir planingai vykdoma. Tas tuo
met tebus galima, kai T. Fondo 
pajamos bus pastovios.

Jos turi būti ir pakankamos. 
Stiprinama veikla savaime pa
reikalaus didesnių išlaidų. Ne
žiūrint viso taupumo, esamos 
sąlygos, neleis išlaidų mažinti. 
VLIK’as ir V. Taryba pasilieka 
Europoj, kad būtų arčiau krašto 
ir arčiau lemiamųjų įvykių. 
Mūsų vad. veiksniuos dalyvau
ją asmenys jau dabar yra nete
kę kad ir kuklios IRO paramos.

damas: “Kalbėkite rožančių, 
o jūsų tikėjimas bus išgelbė
tas”! — Ir ar ne nuostabu, 
kad- nors 200 metų truko 
smarkus katalikų persekio
jimas Japonijoje, kur jau ne
buvo nei katalikų kunigų, 
nei jokių religinių knygų, vis 
dėlto katalikybė išliko gyva, 
nes japonai kartų kartoms 
perdavė rožančiaus maldą, 
kuri tą tikėjimą ir padėjo iš
laikyti.

žodžiu, Katalikų Bažnyčia 
visais sunkiaisiais laikais pa
galbos ieškojo rožančiaus 
maldoje, — ir niekada nebu
vo apvilta.

Tačiau, nepaisant to, daž
nai tenka išgirsti nusiskun
dimų, kad rožančius esanti 
persenusi ir nusibodusi mal
da. Bet čia yra didelė klaida, 
nes rožančius tik tam tegali 
būti nuobodus, kas jo kalbėti 
nemoka.

Kadangi kiekviena malda 
yra žmogaus kalba su Dievu, 
todėl prieš maldą reikia su
sikaupti, prisiminti maldos 
tikslą ir intenciją. Sąmonin
gai besimeldžiantį Marijos 
pasveikinimo kartojimas ne
veikia nuobodžiai, bet yra 
ženklas patvarumo, kuris 
maldoje yra būtinas. Juk be- 
simylintieji dažnai viens ki
tam kartoja meilės žodžius, 
kurie tačiau nei mylimam, 
nei mylinčiam neatsibosta, 
todėl ir Marijos pasveikini
mas yra mūsų nuoširdžios 
meilės bei pagarbos išreiški
mas, kuris nei Marijai, nei ją 
mylinčiam negali būti nuo
bodus.

O, be to, juk rožančiaus 
maldos žodžiai tėra tik kū
nas, o sielą sudaro atskirų 
tikėjimo tiesų apmąstymas. 
Čia apmąstomas Išganytojo 
įsikūnijimas, mūsų atpirki
mas ir Išganytojo bei Jo Mo
tinos išaukštinimas. Nevel
tui tad rožančius yra vadina
mas knyga, kurioje telpa vi
sas mūsų tikėjimas. O juk tą 
knygą gali skaityti visi: ir 
seni, ir jauni, ir mokyti, ir 
akli. Ją gali skaityti pėsti 
einantieji ar važiuote važiuo
jantieji. žodžiu, rožančiaus 
malda yra labai patogi ir pa
sekminga, todėl .neturėtų bū
ti nė vieno, kuris neišgirstų 
Liurde ir Fatimoje apsireiš- 
kusios Dievo Motinos prašy
mo: “Kalbėkite rožančių!”

Kun. V. Pikturna

Tremtinių įkurdinimui pasibai
gus, jie neteks teisės bet kur 
emigruoti. Konfliktui bręstant, 
teks trauktis toliau j Vakarus 
ir naujos gyvenimo sąlygos ne
palengvins T. Fondo uždavinių. 
Dėl to organai, kuriems yra pa
tikėtas mūsų kovos vadovavi
mas, laiko savo prievole infor
muoti mūsų emigrantinę visuo
menę apie esamą padėtį, jai pri
mindami ir jos pareigą, — su
daryti mūsų tolimesnei kovai 
reikalingas materialines sąlygas. 
Kad jų dar nėra, nemažą atsa
komybės dalį turi savo sąskai- 
ton paimti ir mūsų vad. veiks
niai, kad laiku nepaskatino mū
sų naująją emigraciją susirūpin
ti pastoviu T. Fondo rėmimu.

Pastovios T. Fondo pajamos 
vienu būdu tegali būti patikrin
tos — pastoviu savanorišku, bet 
kiekvienam lietuviui moraliai 
privalomu apsidėjimu Lietuvos 

j laisvinimo reikalui.
mūsų emigracijos tolimesnė pa
rama yra jos geros valios rei
kalas. Bet mes — naujoji emi
gracija — bėgdami iš Lietuvos, 
palikome kraštą tokiu momen
tu, kada namie likusi tauta ry
žosi iki galo išeiti kruviną Gol
gotos kelią. To mes neturime 
teisės niekuomet užmiršti, juo
ba, kad dabartinė tikrovė pra
šoko skaudžiausius numatymus. 
Ir jei norime pateisinti savo bu
vimą laisvuose Vakaruose, pa
tikrinti sau teisę grįžti išlaisvin- 
ton Tėvynėn su savigarbos pa
jautimu, turime viską daryti, 
kas mums pajėgu, kad ir čia 
jaustumės mūsų tautos kovų da
lyviais.

Tuo neatsisakomos pareigos 
pajautimu VLIK’as ir V. Tary-

Senosios

(Nukeita į 4-tą puslapį)
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M. Krupavičiaus žodis ateitininkams jų 40m. sukakties proga
Ateitininkija jau buvo, 

atėjo sumanytojai su nauju var
du ir organizacija. Ateitininkija 
senesnė už savo vardą. Kada ji 
gimė ir kas ją pagimdė? Ji gi
mė kartu su Lietuvos kataliky
be. Jos gimdytojai - lietuviški 
tėvai-motinos pirmoj eilėje, ku
rios taip giliai įkvėpdavo tikėji
mo meilę savo vaikams, kad ne
įstengdavo jos išraut nei užsi
krėtusios pozitivizmo dvasia ca
ro laikų mokyklos, nei mados 
marksizmas , nei kiti religijai 
priešingi veiksniai. Ateitininki
jos kūrėjai jau rado ateitininkų 
bevardžių eiles. Jie tik davė 
jiems vardą, susistemino mintis 
ir idealus, pastatė aiškiau tiks
lus ir uždavinius, surinko vie
non šeimon ir išrikiavo. Nuo ši
tos organizacinės valandos iš
mušė 40 metų. O taip, rodos, 
neseniai visa tai vyko, šiandien 
dar visa gyvai akyse stovi —ir 
žmonės ir veiksmai. Degučiai su 
Draugelių namais, kur vyko pir
mosios konferencijos. Pirmieji 
organizatoriai — visuomet kai- 
mu kvepiąs, rusiška palaidine 
apsivilkęs, uniforminę kepurę 
naudojęs tik tuomet, kai reika
linga kur daugiau studentišku 
rimtumu užimponuot — Pranas 
Dovydaitis, barzdotas, su gavo 
jumoru ir dažnai piktu sarkaz
mu demokratiškas Eliziejus 
Draugelis, gimnazijos pabaigoj 
mokinys visuomet judrus, gy
vas, apaštalaująs, daugiausia 
gimnazistus mėgstąs, tamosiškai 
netikįs, kur pirštų pats neįdėjo, 
ir mirties valandoje reikalavęs 
pirma išaiškinti, kas yra pasku
tinis patepimas, paskui tik jį 
priėmęs, ateitininkijos pagrindu 
ir jėga laikęs ne kiekybę, bet 
kokybę ir dėl to reikalavęs kiek
vienam pagrindiniai pažint ir 
praktikuot religiją, einant kartu 
su Bažnyčia ir jos atstovais vys
kupais, už tai vadinamas penk
tuoju evangelistu — Vytautas 
Endziulaitis, linksmas visada, 
populiarus dėl to visų — ypač 
moterų giminės tarpe, judrus 
ir apaštališkos dvasios vyras , 
ilgabarzdis Kazys Bizauskas, ■ 
gerd nusiteikimo bet rimtų užsi- 
mojimų, didelio pasišventimo 
studentė Magdalena Draugelytė, . 
kelis metus “atpropesoriavęs” ir ; 
kunigų seminarijos pabaigoj e- 
sąs Mykolas Krupavičius, tylus 
bet pozityvus ir geras minčių 
formuluotojas Zigmas Starkus 
ir dar keli — tai tie pirmieji 
praktiškai suorganizavusieji at
eitininkai, kasmet gaudami vis 
naujų ir naujų pagalbininkų. 
Priešaky stovėjo Dovydaitis. Jis 
yra ateitininkijos praktiškas į-

j

(Atkelta iš 3 psl.)
ba remia savo finansinį planą 
parūpinti T. Fondui reikalingas 
lėšas. Jos turi būti parūpintos 
ilgesniam laikui, nes net gink- 
loto konflikto atsitikimu niekas 
mūsų nežinome, kaip ilgai karas 
užsitęstų. Bus dar sunkiau, jei 
Vakarai nebus greitai Sovietų 
išprovokuoti imti prieš juos 
ginklo. Ir dėl to pastovus ir ne
delsiamas apsidėjimas T. Fon
dui remti yra mums griežtas 
būtinumas. Kiek mokėsime jį 
įgyvendinti, tiek bus patikrint- 

. ta svarbiausia sąlyga Lietuvos 
laisvei ginti. Finansinis VLIKo 
ir V. Tarybos planas skiria kiek
vienai mūsų emigracijos koloni
jai jos kasmet įneštiną į T. 
Fondą sumą. Jei nestigsime 
nuoširdaus pasiryžimo, - jos ne
bus sunku pastovai mobilizuo
ti.

Dėl to noriu baigti, kuo esu 
pradėjęs. Lietuvi, remk T. Fon
dą pastoviai ir nuoširdžiai! Į T. 
Fondą dedamas Tavo skatikas 
bus liudininkas, kad lietuvių 
tautai sunkiausioj valandoš bu
vai kartu su ja ne tik širdim, 
bet ir veiksmu. Nevėluok! Vis 
labiau audrėjančioj pasaulinių į- 
vykių raidoj tiek palenksime 
Lietuvos likimą mūsų siekimų 
kryptim, kiek Lietuvos laisvini
mo reikalui mokėsime parėdyti 
pasišventimo, kietos ištvermės 
ir nepailstamo veiklumo. Tam 
yra reikalingos ir lėšos. Ir dėl to 
globok T. Fondą, kad jis pajėg
tų atlikti jam skirtą uždavinį.

i t

į
’■

kai i kūrėjas. Kitų mes anuo laiku 
■ {nežinojom. Kiek nedaug iš jų 
l beliko. Menki likučiai —Magda- 
i Iena Draugelytė - Galdikienė
• didelį vargą ir skurdą kenčia
• Paryžiuje, nors išėjo į žymiau- 
. sias Lietuvos moteris, daugiau-
• šia pasidarbavusi katalikių mote

rų išrikiavimui. Ir niekas jai pa
galbos rankos neištiesia. Drau
gelis kažkur į Brazilijos užkam
pį nublokštas ir nutilęs. En- 

; dziulaitis nepriklausomybės pra
džioj užsimojęs į didelius vyrus 
išeiti — miręs. Kitus bolševikai 
išnaikino. Jų nedaug liko —bet 
jų darbo pasėkos gausios. Atei
tininkija išaugo’ į rimtą pajėgą, 
su kuria nieks negali nesiskai- 
tyt, ir kurios galią, vertę ir 
reikšmę pajuto Lietuva ir lietu
vių tauta. Jei nepriklausomoji 
Lietuva buvo tokia, kokią mes 
ją žinom, jei tokią stebėtiną pa
žangą padarė, didžiumoj ateiti- 
ninkijos nuopelnas. Ateitininki- 
jos didžiausioj daly nuopelnas ir 
Lietuvos nepriklausomybė. Kai 
kitų pažiūrų jaunimas dar dai
rėsi ir svyravo stot ai’ nestot į 
savanorių’eiles, tai ateitininkija 
ir katalikiškas kaimų ir miestų 
jaunimas stojo be svyravimų. 
Stojo kovon ir laimėjo. Sava
noriuose 8-9 dešimtosios dalys 
buvo katalikai. Garbė už tai 
jiems.

Tai praeitis. 0 dabartis? Ke
liai tie patys einami. Dievas ir tė
vynė jų gyvenimo švyturiai. 
Tremtis, gyvenimas be gimtos 
žemelės po kojomis, emigracija 
skurdino negailestingai visus. 
Toji gyvenimo brūžuoklė palietė 
ir ateitininkijos dalį, bet mažiau 
negu kitus. Ateitininkija ant sa
vo pečių nešė gyvenimo optimiz
mą ir atsparumo dvasią ne tik 
sau, bet ir kitiems. Jie švietė ir 
šildė. Jėgą sėmė iš tų neišsemia
mų šaltinių, iš kurių semia kiek
vienas gilus 
sau š v i 
idealizmą ir 
riui tarnauti.
ateitininkija yra misionieriška 
organizacija — praturtinęs sa
ve vidaus gerybėmis, turi jomis 
kitus turtinti. O iš tuščio nė Sa
liamonas nepripils. Pasitaiko ir 
ateitininkų tarpe tuščiavidurių. 
Bet jie yra tik balastas, varinis 
barškalas, kurie ateitininkijai 
nei garbės, nei naudos nepada
ro.

Aš nemanau, kad šis sąskry
dis norėtų tenkintis tik atliktais 
gerais darbais, tik juos konsta- 
tuot ir išsiskirstyt. Ateitininkai 
šiais sunkiais ir neįprastais lai
kais turi daugiau reikalų aptart 
ir išspręst, negu kad kitais, nes 
jie turi pasilikti šviesių žiburių 
nešėjais, jie-turi gyvenimui pir
mauti, jie turi jam toną duoti ir 
visas pastangas padėti, kad grįž
tų lietuviai į laisvąją tėvynę ir 
grįžtų geresni, negu išėjo iš jos. 
Paskutiniais laikais Lietuvoje 
gyvenimas apkerpėjo ir daug 
puvėsių atsirado. Ventiliatorių, 
mat, nebuvo. Tų puvėsių daug 
išsinešta su savim. Čia tremtyje 
turim apsigramdyt ir gerai išsi- 
trinkt.

Turite savo programą. Ji, ma
nau, yra aktuali, plati ir įdomi. 
Dieve padėk Jums surasti tin
kamą kelią į gerą, vykusį ir sėk
mingą klausimų išsprendimą. 
Tačiau norėčiau vieną kitą mintį 
ir aš pakišti. Jums jos nėra a- 
bejingos, nei svetimos. Jei būtų 
abejingos ir svetimos, Jūs bū
tumėt ne Jūs. Tris dalykus pa
liesiu — Lietuvos laisvę, lietu
vybę ir ateitininkiją..

Pirmą nepriklausomybę Lie
tuva atgavo priešakyje su Jumis. 
Ir šią ji turi atgauti priešaky su 
Jumis. Kur kokias pozicijas už
imti aš čia jokių pasiūlymų ne
duosiu. Bet pažymėsiu, kad VLI- 
Kui, kaip vyriausiajam Lietuvos 
laisvinamajam organui, savo vei
klai reikalingos lėšos, ir tai ne
mažos, nes ir darbo dirva ne ma
ža. Šiandien turimos lėšos jam 
leidžia tik nenumirt, bet ir tai 
neturime tikrumo ar ilgayi ir 
tokių lėšų turėsime. Išeivija — 
buv. DP — tik Jūsų krašte gali 
juntamai Lietuvos laisvinamąjį 
darbą paremti, šį punktą prašau 
įsirašyti kaip vieną svarbiųjų ir 
aktualiųjų. Antras šios srities

katalikas 
esą , šilumą, 

atsparumą Gė- 
Savo charakteriu

reikalas — mūsų Lietuvos rei
kalų ir siekimų propagavimas ir 
prietelių jai ieškojimas. Čia tu
rite tam darbui labai plačią dir
vą. Ją panaudokit.

■ Lietuvybės išlaikymo srity yra 
du lygiai svarbūs uždaviniai — 
išlaikyti lietuvybę savuosiuose, 
savo vaikuose ir savajame jauni
me, antras nemažesnės reikšmės 
uždavinys ir pareiga — stiprinti 
ir išlaikyti lietuvybę senojoj iš
eivijoj. Priemones Jūs geriau 
susirasiu Bet leiskit man tik pra
einamai pasakyti. Lietuviškoji 
mokykla ir lietuviškoji bažnyčia 
bei knyga — būtiniausios prie
monės. Su savo klebonais rasit 
susitarimo žodį. Juk ir jiems tie 
klausimai turi rūpėti. Neleiskit 
kraipyti savo vaikų vardų ir pa
vardžių ir neleiskit pratint vai
kus nuo pat pradžios kalbint 
Dievą svetima kalba. Tai nutau
tinimo pradžia. Tai ir prieš baž
nyčios norą. Tai mums patvirti
no ir Vatikane. Antra, suraskit 
bendrą žodį su senais išeiviais. 
Jau iš eilės ateitininkų gavau 
laiškų, kur sakosi, kad tuščias 
darbas to žodžio ieškojimas. La
vono neatgaivinsi. Tai nieku ne-

pagrįstas pesimizmas. Ne visus 
atgaivinsim, bet daug dar ga
lima atgauti Lietuvai. To baro 
nevalia apleist. 'Jo apleidimas 
perdaug brangiai kainuos Lietu
vai. Tai būtų nusikaltimas ir 
mūsų tremtiniškajai misijai. 
Darbas sunkus, bet jis visų sun
kumų vertas. Tai ne vieno žmo
gaus darbas, bet bendro — senų 
ir naujų vadų susitarimo ir pasi
tarimų darbas. Jis skubus, nes 
siena tarp vienų ir kitų auga. 
Pasivėlinsim — jos neperšoksim.

PLB — ir Lietuvai laisvinti ir 
lietuvybei palaikyti — viena sti
priausių priemonių. Ateitininki- 
ja į ją turi visu rimtumu pa
žvelgti ir stoti į jos organizavi
mą. Svarbu, kad visi jon dėtųsi, 
bet kol senieji su nepasitikėjimu 
žvalgosi, imkit iniciatyvą į ran
kas Jūs, susitarę su kitų pažiūrų 
žmonėmis ir su tais senaisiais, 
kur, supratę PLB reikalą ir svar
bą, į ją eina. Tokių visur yra. 
Tai skubus darbas.

Trečias dalykas ateitininkija. 
Ją saugokim kaip akies lėlytę. 
Ji taip svarbi ir Lietuvai ir Baž
nyčiai. Ne visa joje yra gera. 
Jos viduje atsirado skirtingumų. 
Jos sienose pradeda rodytis trū
kimai. Ateitininkija suskils —

nebebus ateitininkija. Tik sti-' 
priojft vienybėje galėsime atsver
ti savo priešus ir laimėt tėvynę 
savo idealams. Lietuva jau nėra 1 
taip vienlytiškai katalikiška, kaip j 
manome. Vadai tai rimtai turi' 
aptarti ir surasti būdų tai nege-. 
rovei pašalinti. Ir Šventasai Tė
vas savo laiške šiųmetiniam Pax 
Romana Kongresui parašė apie 
svarbą juose išlaikyt meilę ir 
vienybę. Be jų organizacija — 
niekis, kaip niekis katalikiškos 
organizacijos be vienybės su vys
kupais ir jos nariai be pilnutinio 
katalikybės vykinimo ir savo 
privačiame ir viešame gyvenime.

Priklausau prie paskutiniųjų 
dar gyvų pirmųjų ateitininkijos 
organizatorių. Ateitininkijai dir
bau iš širdies visą savo gyveni
mą. Gyvenu savo saulėlydį. Gal 
būti šie mano žodžiai ir paskuti
niai. Juos priimkit, mano Broliai, 
kaip testamentinius žodžius.

Telaimina Dievas Jūsų darbus.
Teleidžia Aukščiausis pama

tyti savo akimis ir Laisvąją Lie
tuvą ir viso pasaulio lietuviškąją 
išeiviją besitvarkančią ir gyve
nančią ateitininkijos idealais.

Jus visa širdimi mylįs ir ger
biąs

Kun. M. Krupavičius

VILNIAUS KLAUSIMAS DACHAU KACETE
Lenkai traukia vežimą, o lietuvis vairuoja.

Šiemet sueina 30 metų, kai 
. lenkai, sulaužę priesaikas, puo

lė Lietuvą, praliejo mūsų karių 
; kraują ir užėmė trečią mūsų 

gimtosios žemės dalį. Ir nors 
jau trys dešimtys metų prabėgo 
nuo anų gėdingų dienų, nors 
šiuo metu Vilniuje burliokai ir 
lietuvius ir lenkus lygiai engia, 
tačiau dar ir dabar lenkai tokiu 
pat godumu žiūri į Vilnių. Lon
done sėdintieji lenkai dažniau 
kalba apie Vilniaus prijungimą 
prie Rzeczpospolitos, negu apie 
pačios Lenkijos iš Maskvos nas
rų išgelbėjimą.

Reikia tikėtis, kad ir šių metų 
spalių 9 dienos proga lenkai ne- 
sigėdins savo spaudoje paminėti 
jų tautai jokios garbės neteikian
tį žygį — Vilniaus pagrobimą, ir 
vėl iš naujo svajoti apie Lenkiją 
nuo jūrų ligi jūrų.

Tos nelemtos sukakties proga 
ir man pasąmonėje iškyla keli 
vaizdai iš Dachau koncentraci
jos stovyklos, kur, nors sušalę, 
išalkę ir mušami, vis dėlto ne 
kartą karštai pešėmės dėl Vil
niaus.

Dachau kacete buvo keli tūks
tančiai lenkų, kurių tarpe vien 
tik kunigų buvo apie 3000. Ne
mažai buvo karininkų, mokyto
jų ir Pilsudskio laikų Lenkijos 
valdininkų, žodžiu, didesnę len
kų kalinių dalį sudarė nacių pa
smerkti mirčiai Lenkijos inteli
gentai.

Aš stovyklos administracijos 
buvau apgyvendintas su lenkų 
kunigais. Žinoma, tas išėjo mano 
nenaudai, nes kunigai Dachau 
kacete buvo vienodai su žydais 
laikomi, todėl visų, visur ir visa
da be pasigailėjimo mušami ir 
ujami. Tačiau vis dėlto džiau
giaus, patekęs į kunigų tarpą, 
kur, tiesa, daugiau tekdavo gau
ti mušti, bet mažiau buvo biau- 
rių kalbų bei keiksmų.

Lenkų kunigai tikrai nuošir
džiai sutiko mane. Visi norėjo 
arčiau susipažinti, išsikalbėti, 
apie politinę padėtį pasiteirauti. 
Visi mane broliu lietuviu vadino 
ir patarnauti siūlėsi.

Ir taip su lenkais išgyvenau 
tris su puse metų, o iįjūsu kalbos 
dažniausiai sukdavosi apie Vil
nių. Aš nesutikau nė vieno len
ko, kurs, sužinojęs, kad esu lie
tuvis, tuojau pat neužkalbintų 
Vilniaus klausimu. Pradžioje 
kalba prasidėdavo labai švelniai, 
nes lenkai gražiausiais žodžiais 
kalbėdavo apie Lietuvą, o pačius 
lietuvius vadino broliais, tik pas
kui, patyrę lietuvių prisirišimą 
prie Vilniaus, pradėdavo lietu
vius šovinistais vadinti.

Ilgiausi laiką man teko drau
ge su lenkais kunigais dirbti prie 
vieno didėlio vežimo, kurį, pri
krovę mėšlo ar laukuose suga
vėtų žolių, patys traukdavome, 
nes didžiuliame Himlerio, di
džiausio Hitlerio budelio, ūkyje

(Atsiminimų žiupsnelis)

nebuvo nė vieno arklio. Trauk
davome tad vežimą ir, sargy
boms negirdint, kalbėdavomės. 
Man teko stovėti prie vežimo 
grąžulo (dišliaus), ne*s pačių 
darbo draugų sprendimu aš ge
riausiai valdžiau vežimą.

Jau ne kartą buvome kalbėję 
apie lietuvių ir lenkų santykius. 
Bet štai kartą ir vėl manieji 
draugai bandė mane įtikinti, kad 
reikalinga Lenkijos ir Lietuvos 
unija. Jie įrodinėjo, kad Lietuva 
be Lenkijos globos neišlaikysian
ti ir žūsianti, todėl pačios Lie
tuvos reikalas verčiąs susijungti 
su Lenkija. Įrodymams medžia
gos sėmėsi iš istorijos ir su pa
sitenkinimu minėjo tuos laikus, 
kada bendrai Lietuvos ir Len
kijos karaliai tas valstybes gar
bingai vedė į gerovę bei garbę. 
Gyrė Jogailaičius ir džiaugėsi 
Liublino unija. Savo išvedžioji
mus visi 10 “arkliais” išvirtę ku
nigai užbaigė sutartinai: “Kada 
Lietuva ėjo iš. vieno su Lenkija, 
tada buvo bendros istorijos auk
so amžius. Tą gerovę ir dabar 
tik per uniją tegalime pasiekti...” |

Po tų įrodinėjimų ir aš — 
“fUrmonas” — tariau savo žodį. 
Ir aš pritariau tam, kad lenkams 
buvo geri laikai, kai Lenkija 
ėjo su Lietuvą drauge, ypatingai, 
kada lietuviai lenkams vadovavo. 
Tai paliudija ne tik unijos laikai, 
bet ir nepriklausomos Lenkijos 
gyvenimas,1 kada Lenkijos prie
šakyje stovėjo lietuvių kilmės 
maršalas Pilsudskis. O savo ar
gumentus užbaigiau lenkus pri
bloškiančiu sakiniu: “O, paga
liau mano tvirtinimą, kad len
kams turi vadovaut lietuvis, tvir
tina ne vien tik istorija, bet ir šių 
dienų gyvenimas. Paimkim kad 
ir mus pačius: lenkai traukia 
vežimą, o lietuvis vairuoja...”

O buvo ir dar griežtesnių po
kalbių... Kada sykį lenkams pra
dėjau pasakoti apie vokiečių da
romas šunybes Lietuvoje, vienas 
lenkas drįso prašnekti: “Ir gerai! 
Gal bent dabar pažinsite savo 
tikruosius draugus — lenkus ir 
ateity nebepataikausit vokie
čiams. Tegul bent vokiškas ba
tas jus išmoko rimčiau galvoti.” 
Į tokią lenko kunigo “užuojau
tą” teko atrėžti piktesniu tonu: 
“Jei jau taip porini, tai aš galiu 
pasakyti atvirai, kad, jei jau 
reikia būti mindžiomam, tai ge
riau tegul mus mindo kaustytas 
batas, bet ne nuplyšusi lenkiška 
vyža...” žinoma, tokia diploma
tija Vilniaus neišgelbėjo, bet su 
lenkais kelias dienas neradome 
bendros šnekos... '

Tačiau ne visi lenkai taip gal
vojo. Atsimenu kunigą Miel- 
czarskį, kuris drįsdavo tiesiai 
lenkams į akis drožti, kad Vil
nius esąs Lietuvos miestas*, ku

šv. METAMS ATMINTI

Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

Prisidėk!

Statom e K o p I y č i ą
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE

Putnam, Conn.

GERAŠIRDIS LIETUVI,
VAJUS EINA,

Padidinsi Marijos garbę, atliksi gražu, gailestingą darbą
KIEKVIENAS AUKOTOJAS BUS ATMINTAS:

Mišios ir Novenos bus laikomos už visus aukotojus gyvus 
ir mirusius.

pirmi' 
nauja 
laišku 
rinį g; 
mieji 
nūs a 
matyt 
sų kai

rugsėj 
prieini 
tvarkė 
bų ieš! 
Komiti 
vietas, 
darbai 
apyske 
Tautyi 
tis I. I

AL

kapelionas, 
laipsnį. Jis 
tiesaus bū- 
1919 metų

rio užgrobimas darąs gėdą Len
kijai. Už tokį kun. Mielczarskio 
pareiškimą jo broliai jam sutei
kė tautos išdaviko vardą...

Kacete buvo kun. Kaminski, 
lenkų kariuomenės 
pasiekęs pulkininko 
buvo paprastas, bet 
do vyras. Jis nuo
tarnavo lenkų kariuomenėje ir 
buvo gen. Želigovvskio armijoje, 
kuri užėmė Vilnių. Jis savo bu
vusį vadą gen. Želigovvskį kitaip 
nevadino, kaip tik raudongalviu 
kvailiu. Tą vardą generolui tai
kė net lenkams klausantis... Jis 
taip pat piktinosi lenkų žygiu 
ir juokėsi iš želigovvskio, kad jis 
jam 1920 metais, užėmus Vilnių, 
liepė parengti pamokslą, kurį 
kun. Kaminskis turėsiąs pasa
kyti užėmus Kauną... ■)

Nepamiršiu nė Poznanės ka
peliono Szymanski, nei Varšu
vos vyskupijos kunigo Owczarek, 
nei dabartinio Woclavvko vysku
po Korszynski, kurie Kalėdų, 
Naujų Metų ar Velykų proga

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 
Fundatoriaus, kas aukos .............
Garbės Fundatoriaus, kas aukos

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visą Fundatorių vardai.
AUKSO KNYGOJ bus įrašyti visų aukotoją vardai, o F u n d a - 

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

SIUSK AUKAS šiuo adresu:

$25.00
$50,00

. $100.00

. $500.00 
$1000.00

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

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

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

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
iNauių ivietų ar veiyaų proga, a _ __  „
pasveikindavo mane ir linkėda-l* 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
vo: “Linkime greitos laisvės ir,S Tel. EVergreen 4-9737
galimybės grįžti į laisvą, nepri- 
klausomą Lietuvą, su sostine „.„į,, ,,;1,, ,, _____ ————— —
Vilniuje...” • !

Bendros kančios ir vargai ka- 
cete mane labai surišo su len
kais kunigais, su kuriais ir da
bar palaikau nuoširdžius santy
kius. Kacete pereita ugnis juos 
uždegė dar didesne Lenkijos mei
le, tačiau apie Vilnių jie taip ne
begalvoja, kaip Londone sėdį 
Lenkijos ponai, daugiausia vil
niškiai.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

f

Kun. V. Pikturna

BEETHOVENAS PRISIPA
ŽINO” ‘

Budapešte ant Dunojaus kran
to buvo aptiktas muzikos stu
dentas, besklaidąs Beethoveno 
devintosios simfonijos partitūrą. 
Policijos klausiamas, ką jis čia 
veikiąs, studentas paaiškino skai
tąs Beethoveno gaidas.

— Nelaikyk mūsų asilais, — 
atsakė jam policija. — Tu čia 
šifruoji šnipų žinias.

Tris dienas studentas buvo 
laikomas kalėjime ir po to nu
vestas pas tardytoją, Kadangi 
nė mušamas jis neprisipažino ši
fravęs šnipų žinias ir vis tvirtino 
studijavęs Beethoveno simfoni
jos partitūrą, buvo vėl grąžintas 
į kalėjipią. Po kurio laiko atvyko 
pas jį į kamerą tardytojas ir 
pareiškė:

— Nebūk kvailas. Gintis nėra 
nėra prasmės. Beethovenas jau 
sėdi gretimoj kameroj. Mes jį 
vakar sugavome, ir jis viską pri
sipažino.

— Čekoslovakijoj vėl suimti 
23 asmenys tariamai ruošęsi nu
versti komunistinę krašto vy
riausybę.

* ' •*
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

??

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

J ‘MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai- 

_ domis) parašyta solo balsui arba chorui.
* “MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 

Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin- 
M kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.
B “MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
g . Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:

Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:

I

X

si 
X
X

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

x 
X8 Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, III. 5

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

88-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vaL vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

Rug!
Willian
įvyko

ryto p< 
bažnyč 
mokslą 
Tuoj p< 
bo posi 
RKF d 
kūno ii 
malda i

Įžanj 
rengti 
J. Mažę 
ALRKI 
ža.

Suda 
lingas I 
greso s 
gresą 
miesto j 
kinimų 
t remty j 
kupų ir 
laisvinir 
prel. M.

Toliau 
Vado p 
Dvasios 
didelius 
kad Fe 
nepilnai 
atkatalil 
mas vilt 
darbo b; 
savo mis

Tarė : 
mininkas 
mininkas 
torius L. 
iždo glot

ALRK 
šimutis i 
cijos nuv 
ginį stov 
čiai.

Iškilmi 
vių kata 
tarė žodį 
tu patei 
minčių k: 
ti ir kata

Lietuvi 
bei centri 
vo reikal 
cijų kūr 
darbuoto; 
išdėstė jc 
turimus j 
teičiai.

Lietuvi 
Centro v 
Patlaba. 
čius sunl 
pateikė L

Lietuvi 
Fondo vi 
Balkūnas. 
nuveiktus 
tingą dėn 
planus, p 
Fondo sti

Pietų r 
tema: “A 
tautai?” ] 
są eilę si 
širdžiai p 
jau čia s 
ir pridėji 
pastangas 
išvadą, ki 
žuvusi, ji 
janti.

Sekmad 
po pietų, 
buvo šver 
buvo pilni 
giausia Ik 
pamokslą i 
kūnas. S 
mintimi ii

* 1A k
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Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. P-

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

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

Tėl. WAverly 6-3325

XfclE«RIKA
... •

Parapijos vakarienė
Su mokykla yra sujungtos di

delės išlaidos. Norėdami padėti 
parapijai skleisti mokslą, nešti 
sunkią finansų naštą, ruošiame 
vakarienę, lapkričio 5 d. Bilietai 
jau platinami. Galima tikėtis, 
kad šiais metais vakariehė bus 
sėkmingesnė už visas kitas va
karienes, kurias mes turėjome. 
Mat, lietuvių skaičius, tremti
niams atvykus, labai padidėjo.

Naujakuriai
Mūsų parapijon atvyko nauji 

gyventojai: Paliuliai, Navickai, 
Gustai, Petruliai, Pamernaskai, 
Laukaičiai, Martišauskai, Saka
lauskai, Mackevičiai, Lepniko- 
vai, Kisieliai, Jankauskai ir 
Burzdienė su vaikais.

Taip pat pas mūs apsistojo 
Juozas Novakas iš Boys Town, 
Mykolas Barevičius iš Hartford, 
Conn., Juozas Paukštaitis iš De
troit, Mich. Vietinis

WATERBURY, CONN.
Tremtiniai apsidėjo .tautinio 

solidarumo mokesčiais
Rugsėjo 24 d. įvyko visų Wa- 

terburio lietuvių tremtinių su
sirinkimas, kuriame VI. Varnec- 
kas išsamiai pranešė apie II-ąjį 
Connecticuto lietuvių tremtinių 
atstovų suvažiavimą ir to suva
žiavimo nutarimus.

Valdybos atstovas referavo 
suvažiavimo rekomenduotą tau
tinio solidarumo mokesčio klau
simą. Vienu balsu nutarta vi
siems tremtiniams Waterburyje 
ir jo apylinkėse tautinio solida
rumo mokesčiu apsidėti; taip pat 
nutarta kviesti prie to prisidėti 
ir kitus vietos lietuvius.

Nustatyta, kad kiekvienas už
dirbąs tremtinys mokės bent 50 
et. per mėnesį; auklėjimo sume
timais vaikai (nuo 6 mettj am
žiaus) ii- neuždirbantieji suau
gusieji — bent 10 et. per mėnesį.

Surinktas tautinio solidarumo 
mokesčio lėšas nutarta taip skir
styti: 75 proc. Tautos Fondui ir 
25 proc. — kultūriniams reika
lams.

Vienybės Seimą, Pittsburgan, 
rugsėjo 28 d.

, — Elena Šaulytė, 317 Whar-
turės ieškoti darbų patys pagal ton St., rugsėjo 28 dieną išskrido 
1.1. nurodymus, pranešti, kas jau lėktuvu į katalikų kongresą, 
aprūpintas darbu. Be to, prašo- ‘ Pittsburgan. Ji yra visps Phila- 
ma parūpinti sąrašus profesio- Į delphijos apskrities Federacijos 

•-1 nalų, ar jie dirba ar ne, jei tik atstovė. Savo pranešimus iš kon- 
>- ne savo profesijoj. Tautybių Ko-1 greso padarys artimiausiame L. 

mitetai turės rekomenduoti ieš- k. Federacijos susirinkime.

— P. Vasiliauskas buvo išvy- 
! kęs į ateitininkų susivažiavimą 
ir 40 metų veikimo minėjimą 
Pittsburge.

— Naujai atvykusių Philadel- 
phiečių svarbus susirinkimas į- 
vyksta spalio 7 d., šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Bus veikimo a- 
pyskaita ir naujos valdybos i 
kimai. Be to, bus padaryta 
bai svarbių pranešimų.

— P. B. Daukaitė, 1622 
Front St., buvo sunkiau susir
gusi, bet po operacijos, jau pa
sveiko ii' vėl dirba.

— Juozas Janulaitis, Vyčių
pirmininkas, jau mėnuo kaip tar
nauja US kariuomenėj. Savo 
laiškuose labai gyvai aprašo ka
rinį gyvenimą ir veikimą. Jo pir
mieji pergyvenimai nesą malo
nūs ar džiuginanti. Jis norėtų 
matyti ideališkesnes sąlygas mū- kančius darbų ir parašyti reko-1 
sų kariams. mendacinius laiškus. Be to, ra-1

— Internacionalinis Institutas ginti, kad visi kviestieji skubiai 
rugsėjo 15 dienos susirinkime ateitų i I- L pasiūlytą darbą pa
pilėme naują darbų parūpinimo . ar susitarti.
tvarką. Pirmiausia I. I. dalį dar-1 Juozas Rimgaila ir Juzė 
bų ieškotojų nukreips į tautybių Musuraitė, 331 Wharton St., 
Komitetą, kitus tiesiog į darbo- rengiasi savo sutuoktuvėms, ku-

—........... rjos Spaiio 15 dieną, 9 vai.
ryte, šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje.

— Kun. V. Vėžis ir kun. S. 
Mažeika buvo išvykę į Kunigų

vietes. Bet ir toliau I. I. rūpinsis 
darbais ir duos surastų darbų 
apyskaitų spaudai ir visuomenei. 
Tautybių Komitetai turės rūpin
tis I. I. atsiųstais bedarbiais. Jie

rin- 
la-

S.

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso-

Lietuvos Atsiminimi;
RADIJO VALANDŲ

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

j SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI

ALRKF 31-sis kongresas Pittsburgh, Pa
Rugsėjo 30 d. Pitsburgh’e, 

William Penn viešbučio salėje, 
įvyko ALRKF 31-asis kongre-- 
sas. Kongresas prasidėjo 8 vai. 
ryto pamaldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Mišias laikė ir pa
mokslą pasakė kun. P. Juras. 
Tuoj po pamaldų prasidėjo dar
bo posėdis, kuris pradėtas AL
RKF dvasios vado prel. J. Bal- 
kūno ir visų dalyvių ‘ sukalbėta 
malda ir sugiedotu tautos himnu.

Įžangos žodį tarė kongresui 
rengti komiteto pirmininkas A. 
J. Mažeika, o darbo pradžiai — 
ALRKF pirmininkas Stasys Pie
ža.

Sudarius prezidiumą ir reika
lingas komisijas, prasidėjo kon
greso sveikinimai, žodžiu kon
gresą pasveikino Pittsburgh’© 
miesto majoras. Ištisa eilė svei
kinimų gauta raštu, jų tarpe 
tremtyje esančių Lietuvos vys
kupų ir Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirmininko 
prel. M. Krupavičiaus.

Toliau sekė ALRKF Dvasios 
Vado prel. J. Balkūno žodis. 
Dvasios vadas, nurodęs atliktus 
didelius darbus, kartu pabrėžė, 
kad Federacija savo uždavinį 
nepilnai atliko atlietuvinimo ir 
atkatalikinimo barė, pareikšda
ma^ viltį, jog ateityje ir šiuose 
darbo baruose Federacija atliks 
savo misiją.

Tarę žodį taip pat Fed. pir
mininkas Stasys Pieža, vicepir
mininkas J. B. Laučka, sekre
torius L’ Šimutis, iždininkas ir 
iždo globėjai.

ALRKF Centro sekretorius L. 
šimutis plačiai referavo Federa
cijos nuveiktus darbus, jos pini
ginį stovį ir užsimojimus atei
čiai.

Iškilmingų pietų metu lietu
vių katalikų vienybės klausimu 
tarė žodį prof. A. Damušis, kar
tu pateikdamas konstruktyvių 
minčių katalikų vienybei stiprin
ti ir katalikų akcijai- plėsti.

Lietuvių Kultūros Instituto 
bei centrinio knygyno ir archy
vo reikalais kalbėjo tų institu
cijų kūrėjas ir nenuilstamas 
darbuotojas kun. P. Juras. Jis 
išdėstė jau nuveiktus darbus ir 
turimus plačius užsimojimus a- 
teičiai.

Lietuvių Katalikų Akcijos 
Centro vardu kalbėjo kun. P. 
Patlaba. Jis nurodė pasitaikan
čius sunkumus šiame darbe ir 
pateikė LKAC statuto projektą.

Lietuvių Katalikų Akcijos 
Fondo vardu kalbėjo prel. J. 
Balkūnas. "Suminėjęs Fondo jau 
nuveiktus darbus, Prelatas ypa
tingą dėmesį nukreipė į ateities 
planus, pateikdamas Kongresui 
Fondo statuto projektą.

Pietų metu kalbėjo St. Pieža 
tema: “Ar mes jau žuvę lietuvių 
tautai?” Kalbėtojas, nurodęs vi
są eilę spinduliuojančių ir nuo
širdžiai patriotingų pavyzdžių iš 
jau , čia gimusių lietuvių tarpo 
if pridėjęs naujai atvykusiųjų 
pastangas šiuo reikalu, padarė 
išvadą, kad lietuvybė dar nėra 
žuvusi, ji tebėra gyva ir stiprė
janti;

Sękmadienį spalių 1 d., 3 vai. 
po pietų, Pittsburgh’© katedroje 
buvo šventoji valanda. Katedra 
buvo pilna žmonių, žinoma, dau
giausia lietuvių. Lietuvių kalba 
pamokslą pasakė prel. J. Bal- 
kūnas. Savo giliai patriotine 
mintimi ir nuoširdžiai bei jau-

triai pabrėždamas lietuvių tau
tos didžiąją nelaimę, ne vienam 
ir ašarą išspaudė.

Anglų kalba pamokslą pasakė 
ir šv. Sakramentu palaimino 
Ekscelencija Pittsburgh’© vys
kupas koadjutorius John F. 
Dearden, D. D.

Šventųjų Metų maldą ir mal
dą už Tėvynę skaitė kun. Jonas 
Misius, Pittsburgh’© Apskrities 
Kunigų Vienybės pirmininkas.

Katedroje skambėjo lietuviš
kos giesmės ir Tautos Himnas.

Po šv. Valandos vykusiam po
sėdy apsvarstyta daug aktualių 
klausimų ir rezoliucijos.

Priimtas Amerikos Lietuvių 
Katalikiškosios Akcijos Statutas 
ir Lietuvių Katalikų Akcijos 
Fondo Statutas.

Lietuvybės išlaikymo reikalu 
priimta atitinkama rezoliucija, 
o praktiniam to reikalo prave- 
dimui mūsų mokyklose, nutarta 
prie Lietuvių Kultūros Instituto 
sudaryti pedagoginę Tarybą, į 
kurią turės įeiti lietuviškų vie
nuolynų atstovai ir patyrę lie
tuviai pedagogai.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės reikalu priimta rezoliucija 
principu pritarianti tos bendruo
menės organizavimui ir kreipia
mas ALT’o sudarytos studijų 
komisijos dėmesys į tai, kad ši 
paskubintų savo sprendimus ir 
greičiau pateiktų praktiniam į- 
gyvendinimui reikalingus nuro
dymus.

ALRKF Centro Valdybon iš
rinkti prel. J. Balkūnas, kun. P. 
Juras, Dr. A. Damušis, kun. P. 
Patlaba, St. Pieža, J. B. LaUčka, 
L. šimutis, A. J. Mažeika, S. Su
žiedėlis.

Reikia pastebėti, kad 31-asai 
ALRKF kongresas yra praėjęs 
reorganizacijos ženkle. Jis taip 
pat pažymėtinas ir tuo, kad jame 
gausiai dalyvavo ir aktingai pa
sireiškė jau ir naujai atvykusie
ji. Jame buvo matyti ištisa eilė 
ateitininkų veikėjų, kurie turėjo 
ir savo konferenciją.

Nuoširdžiai bičiuliška nuotai
ka vyravo kongrese. Jei klausi
mus svarstant diskusijose kai 
kada ir pasireikšdavo kiek skir
tingų nuomonių tarp senųjų A- 
merikos lietuvių ir naujai atvy
kusiųjų, tai jau sakytas nuošir
dumas ir gilus bendrų reikalų 
bei neapsakomai kenčiančios lie
tuvių tautos vargų supratifhas 
visuomet vadovavo tiek atskirų 
kalbėtojų mintims, tiek kongre
so sprendimams. Todėl visais 
klausimais rasti bendri, visiems 
priimtini vieningi sprendimai.

Po šio kongreso katalikai iš- 
sikirstė dar labiau susijungę — 
susicementavę.

At-kų jaunatviškas judrumas 
ir veržlumas pertraukų metu 
pasireiškęs labai gausiomis ir 
gražiomis dainomis, sudarė ma
loniai jaukią, gimtąjį, kraštą pri
menančią atmosferą.

O Pittsburgiečių lietuvių ir šv. 
Kazimiero parapijos klebono 
kun. Kazėno vaišingumas kon
greso dalyviams taip pat primi
nė lietuvių įprastą vaišingumą.

Kongreso pabaigai, šv. Kazi
miero parapijos mokyklos salėje 
buvo koncertas, kuriame pasi
rodė vietos choras ir mums ge
rai žinoma oper. solistė Motie
kaitienė su lietuvių liaudies dai
nomis ir operų arijomis.

Dalyvis

— Kun. V. Budreckas išvyko 
į Baltimore, šv. Alfonso parapiją, 
kur eis jam paskirtas pareigas. 
Jis Philadelphijoje išgyveno apie 
7 mėnesius.
— Kun. J. Bajerčius, neseniai 

atvykęs iš Vokietijos, pavaduoja 
New Philadelphijoj išvykusi į 
Romą kun. L. Peciukevičių.

— Philadelphia, Pa., išeinan
čiam lenkų laikrašty “Jednosc” 
buvo įdėtas gana ilgokas eilėraš
tis apie knygą “Timeless Lithu
ania”, kuriame įpintas ir knygos 
autorius Oven Noremo vardas.

OMAHA, NEBR.
Mokykla pradėjo darbą

Mūsų mokykla pradėjo darbą 
visu smarkumu. Gal mes nieka
dos neturėjome tiek vaikų mo
kykloje, kiek turime šiais metais. 
Iš viso jų yra 325. Tame skai
čiuje yra 108 išvietintų lietuvių 
vaikai. Kiti yra vietiniai. Moko 
šešios seselės kazimierietės.

šeštadieniais veikia lietuvių 
kalbos kursai. Juosejnokytojau
ja Ribokienė, Pabilionienė ii’ 
kun. L. Musteikis. Lietuvių vai
kai gausiai kursus lanko. Beveik 
kas vakaras yrą angly .kalbos 
pamokos dirbantiems. Miesto 
mokytojai moko vienoje viešoje 
mokykloje. Gi mūsų vargoninin
kė Gutoski moko anglų kalbos 
trečiadieniais mūsų mokykloje. 
Jos pamokos labai patinka lan
kytojams, nes ji lietuviškai aiš
kina kiekvieną žodį ir rūpestin
gai lavina ištarti anglų kalbos 
žodžius.

LIETUVIAI—ELIZABEHT F C 
— 1:0.

Š. m. rugsėjo 24 d. Mc Carren 
Park stadione lietuvių futbolo 
komanda įrašė dar vieną pergale 
į savo neseniai pradėtos sporti
nės karjeros istorijos lapus.

Nors lietuvių komanda ir už
siregistravo į A klasės pirmeny
bių žaidynes, bet, kaip praktika 
parodė, jai nebaisūs ir “Big Ten 
Lygos” atstovai.

Lietuvius atstovavo: Daukša; 
Mileris; Simanavičius (Madzi- 
liauskas); Kligys I; Saldaitis; 
Steponavičius; Sabaliauskas; Ka- 
lašinskas; Jokūbaitis, Adomavi
čius; Gražys.

Įvarčio autorius — Gražys 
(17 min.).

Reikia palinkėti lietuviams 
sėkmės artėjančiose pirmenybių 
rungtynėse.

Vienas rungtynes laimėjo, 
antras — pralaimėjo

Paskutinių savaičių bėgyje 
Toronto liet, futbolininkai turėjo 
du susitikimus. Rungtynės prieš 
Commodores baigėsi lygiomis 
2-2.- šias rungtynes, išrodo, teks

ROCHESTER, N. Y.
Mirė knygnešys J. Saunoris
Sulaukęs 75 metų amžiaus, se

nelių prieglaudoje mirė Juozas 
Saunoris, spaudos draudimo lai
kais slaptai gabenęs iš Prūsų į 
Lietuvą lietuviškas knygas ir 
laikraščius. Kilimo jis buvo kra
žiškis ir buvo savo akimis matęs 
1893 m. Kražiuose rusų įvykdy
tas skerdynes, kai vietos katali
kai nenorėjo leisti uždaryti savo 
bažnyčią. Už nuopelnus Lietuvos 
vyriausybės buvo apdovanotas 
Gedemino ordinu.

BOSTONAS, MASS.
Literatūros ir muzikos, vakaras

Rugsėjo 24 d. L. Kultūros Rė
mėjai surengė literatūros ir mu
zikos vakarą, kurio pelną pasky
rė šeštadieninės lituanistikos mo
kyklos naudai. Programoje da
lyvavo J. Aistis, St. Budavas, 
St. Santvaras ir A. Gustaitis. 
Aktorius H. Kačinskas nepapras
tai nuotaikingai atpasakojo A. 
Vaičiulaičio “Elenutės nuodė
mė”. Operos solistas St. Liepas 
padainavo eilę lietuvių ir pasau
linių kompozitorių kūrinių. Jam 
akompanavo komp.- J. Kačins
kas.

Įsteigtas rašytojų klubas
Rugsėjo 24 d. įvyko rašytojų 

bei kitų kultūros bei visuomenės 
darbuotojų pasitarimas klubo 
stėigimo reikalu. Nutarta tokį 
klubą steigti ir jį pavadinti ra
šytojų klubu. Naujo klubo pir
mininku išrinktas rašytojas F. 
Kirša.

peržaisti, nes dėl sutemos antro 
pUslaikio buvo žaista tik 15 min. 
Vienas iš svarbiausių ąįpse pir
menybėse bandymų nuvainikuo
ti pirmaujančią Tartans koman
dą lietuviams nepavyko — teko 
pralaimėti 0-2 (0-0). Dėl įvairių 
priežasčių šiose rungtynėse ne
galėjo dalyvauti keli stipresni 
liet, žaidėjai.

Šachmatininkų dėmesiui
Š. m. spalių mėn. 12 d. 18 vai. 

p. p. kviečiami visi New Yorko 
šachmatininkai ir šachmatų 
sporto mėgėjai susirinkti į Lie
tuvių Atletų Klubą, 168 Marcy 
Avę., Brooklyn. (Jamaica ir Me
tropolitan traukiniu išlipti Mar
cy Aye. stoty). Pasitarimas šau
kiamas aptarti sekančio sezono 
planų.

A. Vakselis 
LAC Sporto Vad.

Sportininkų dėmesiui
Š. m. spalių mėn. 6 d. 20 vai. 

(punktualiai) įvyks Lietuvių 
Atletų Klubą mėnesinis susirin
kimas. Kviečiami visi nariai — 
sportininkai in cąrpore dalyvau
ti.

L. A. K. Sporto Vadovas

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

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

Kviečiame visus į vakarą atsilahkyti ir maloniai bei 
linksmai laiką praleisti. Bus šokiai. ■ . -

Bažnytinis Šv. Cecilijos choras.

Nubaudė bimbininkus

Teismas du bimbininku nu
baudė po 100 dol. piniginės bau
dos, kad neseniai įvykusiame, 
bet nepasisekusiame, bimbininku 
piknike neleistinai pardavinėjo 
svaiginamuosius gėrimus. Pikni
ke buvo padaryta krata, ir da
bar prie visų kitų bimbininkams 
bėdų prisidėjo dar ir ta, kad rei
kia mokėti pabaudą.

BRIDGEPORT, CONN.
— A. L. T. vietinio skyriaus 

sušauktas tremtinių susirinkimas 
buvo gana gausus. Į sudarytą 
komisiją įėjo V. Domeika, P. 
Rastas ir J. Karys.

— A. L. T. vietinis skyrius 
ragina visas vietines draugijas 
išrinkti savo atstovus į A. L. T.. 
Connecticut valstijos šaukiamąją 
lietuvių konferenciją, kuri įvyks 
sekmadienį, spalių 29 d. 2 vai. 
po pietų L. N. P. klubo svetainėj 
48 Green St., Waterbury, Conn. 
Kviečiam išrinkti daugiaus at
stovų ir atstovams įteikti drau-! 
gijų mandatus, kad būtų žinoma, 
kokią draugiją atstovauja.

A. L. T. Bridgeport skyrius

*

IŠNUOMOJAMAS
atskiras kambarys. Šeima be 
vaikų arba viengungis, jei norė
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. Buvus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

a- □
Tel. POPlar 4110

O.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) • 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas s
* Laisniuotas , '

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes _
1601 - 03 So. 2nd St. 5

Philadelphia, Pa.

Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federalius štato 
ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

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

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: E V 4-3049

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

¥
Dr. John Waluk

161 No. 6th Street
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:
8—10 ryto
1—‘2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

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

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

G ra bonus—Balsaniuotojas

Modemiška Koplyčia

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

Matthew P. Ballas J
(Bieliauskas) 4

Laidotuvių Direktorius

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Grabo  rius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

! F. W. Shalins
i (šalinskas)
. Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

; - $150 -
r KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valanti e j us 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT*

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

-E

AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

1
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6 Spalių 6, 1950

L. Vyčiai už Pasaulio Liet. Bendruomenę

VIETOS ŽINIOS j
Apreiškimo Parapija

— Anglų kalbos kursai jau 
pradėjo veikti. Pamokos vyksta 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
8 vai. vakare. Pirmąją dieną 
kursantų buvo labai daug. Kun. 
Dr. W. Kelly, Brooklyno vysku
pijos NCWC direktorius, kuris 
daug širdies yra parodęs lietu
viams ir kurio rūpestingumu 
vyksta nemokamai šie kursai, 
pasveikino visus kursantus, lin
kėdamas greitos pažangos an
glų kalboje. ,

— Sekmadienį, spalių 1 d., 
Gyvojo Rožančiaus draugija tu
rėjo susirinkimą, kurio metu 
buvo nutarta prisidėti prie “Tag 
Day”, kiek kas gali. Po susirin
kimo buvo puiki vakarienė. Be 
narių buvo nemaža svečių. Va
karienės pelnas skiriamas nau
jai draugijos vėliavai įsigyti.

— Šeštadienį, rugsėjo 30 d., 
kun. Dr. A. Jagminas, MIC, su
teikė moterystės sakramentą 
Antanui Stankui ir Frances Zu
briui.

Elizabeth Šimonis ištekėjo už 
Daniel Linton.

— Sekmadienį, spalių 1d., į- 
vyko dvejos jungtuvės: Eleonora 
Briedis ištekėjo už Kurt Doring 
ir Aleksandra Yankauskas ište
kėjo už Antano Mekionio.

Angelų Karalienes 
Parapija

Trumpai iš visur

šv. Vardo draugijos susirinkimas
Šv. Vardo draugijos bendra 

komunija bus spalio 8 dieną 8 
vai. mišių metu. Po mišių para
pijos salėje bus draugijos susi
rinkimas.

Prašomi visi draugijos nariai 
dalyvauti bendroje komunijoje 
ir susirinkime, o taip pat atsi
vesti naujų narių. Būtų malonu, 
kad ir visi parapijos vyrai pri
klausytų prie šios draugijos.

Taip pat po Šv. Vardo drau
gijos susirinkimo bus trumpas 
susirinkimas Vyrų Maldės Apaš
talavimo Sąjungos. Nuoširdžiai 
kviečiami visi nariai dalyvauti.

Perkeliamas kun. A. Masaitis
Brooklyno vyskupo patvarky

mu, kun. Antanas Masaitis iš 
Angelų' Karalienės parapijos 
perkeliamas į airių parapiją. 
Kun. A. Masaitis yra čia gimęs 
ir augęs sąmoningų lietuvių sū
nus, todėl ne tik puikiai moka 
lietuvių kalbą, bet taip pat do
misi lietuviškąja spauda ir sie
lojasi Lietuvos bei lietuviu rei
kalais. Tai tikrai nuoširdus ir 
sąmoningas lietuvis, kurį gaila 
išleisti iš lietuviškos parapijos, 
kur jis jau 7 metus sėkmingai 
darbavosi. Reikia manyti, kad, 
ir tarp svetimųjų besidarbuoda
mas, jis nepamirš lietuvių rei
kalų, bet kiekvieną progą išnau
dos juos iškelti ir su jais supa
žindinti svetimtaučius.

Parapijiečiai gi nepamirš savo 
buvusio vadovo ir nuoširdžiai 
linki gausios Dievo palaimos 
naujoje darbo dirvoje.
Rengiamos kun. A. Masaičiui 

išleistuvės
Spalių mėn. 10 d. kun. Anta

nas Masaitis apleidžia Angelų 
Karalienės parapiją ir persikelia 

. į St. Mary’s Church, Long Is
land City.

Kun. Masaitis Angelų Kara
lienės parapijoje išbuvo apie 7 
įmetus. Per tą laiką labai gražiai 
darbavosi, todėl parapijiečiai no
ri jam išreikšti padėką atsisvei-. 
kinimo vakare, kuris įvyks spa
lių mėn. 9 d. — pirmadienį, 8 
vai. vakare, Angelų Karalienės 
parapijos salėje.

Norintieji tame atsisveikinimo 
vakare dalyvauti, prašomi iki 
pirmadienio ryto, t. y. iki spalių 
mėn. 9 d., užsiregistruoti para
pijos raštinėje.

Lietuvos Vyčių praėjusis sei
mas Čikagoje vienu balsu pasi
sakė už Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės kūrimą. Įvertindami 
lietuvybės gaivinimo darbo rei
kalingumą, suvažiavę atstovai 
pasižadėjo kiek galėdami prisi
dėti prie Bendruomenės sky
riaus Amerikoje įkūrimo, šiam 
tikslui seimas išrinko komisiją,

kuri užmegs ryšius su tos orga
nizacijos vyriausiu vadu prel. 
M. Krupavičium.

Lietuvos Vyčiai ragina ir ki
tas organizacijas ir visus patrio- 
triotus lietuvius susirūpinti Ben
druomenės skyriaus steigimu ir 
tuo prisidėti prie svarbaus jung
tinio lietuvybės gaivinimo dar
bo.

Siuvėjai paskyrė BALFui 500 doleriu
Visose dirbtuvėse bus padarytos Tag Day rinkliavos

Rugsėjo 27 d. įvykusiame siu
vėjų unijos susirinkime nutarta 
spalių 27 ir 28 dienomis rengia
mos New Yorko lietuvių Tag 
Day pradžiai paaukoti iš unijos 
iždo $500.00. Taip pat nutarta 
Tag Day dienomis padaryti vi
sose siuvyklose rinkliavą.

Pirmininko V. Zavecko pa
tvarkymu, visą tvarką Tag Day 
dienomis ves Pild. Taryba, su 
dirbtuvių pirmininkais priešaky
je, delegatas K. Kundrotas.

Pirm. V. Zaveckas labai gra-

sužiaj pagarsino ir rengiamą 
tremtiniais susipažinimo vaka
rienę, kuri bus spalių 14 d. 8 vai. 
vakare, Piliečių Klube, Union ‘ 
Avė., Brooklyne.

Algų pakėlimai 8 — 12 — 15 
nuošimčių bus pradėti mokėti 
spalių 1 ar spalių 15 d.

Siuvėjas

REGISTRUOTIS GALIMA 
. VAKARAIS

Šv. Jurgio Parapija
Mirė Ona Juozapaitienė

Rugsėjo 28 d., teturėdama dar 
tik 44 m. amžiaus, mirė Ona 
Bertuliūtė-Juozapaitienė. Pali
ko nuliūdusius vyrą, sūnų, moti
ną ir seseris. Palaidota spalių 2 
d. su trejomis mišiomis ir spe
cialiu giedojimu iš Šv. Jurgio 
bažnyčios Švč. Trejybės kapuose. 
Šermenis velionies artimieji su-j 
ruošė savo namuose Maspethe.

40 valandų atlaidai
Šv. Jurgio parapijos 40 valan

dų atlaidai prasidės spalių 15 d. 
11 vai.

Tėvų dėmesiui
Tėvai, kurie nori, kad jų vai

kučiai dalyvautų procesijose, 
tuo reikalu prašomi susitarti 
seselėmis pranciškietėmis.

su

GREAT NECK, N. Y.
Lietuviai remia kovą su 

komunizmu
Great Necko lietuviai pasiun

tė prez. Trumanui savo atstovų 
S. Urbono, P. Povilaičio ir V. 
Butėno pasirašytą laišką ir 103 
dol., prašydami tuos pinigus pa
naudoti kovai su. komunizmu. 
Baltieji Rūmai šį laišką paskelbė 
viešai. Ji paminėjo ir JAV di
džioji spauda ir radijo. Lietuvių 
auka perduota JAV valstybi
niam iždui.

P-lė Ona Dulkytė
Kar. Angelų parapijos choro 

veikli narė, parapijos piknike 
išrinkta pikniko karalaite.

IŠ KATALIKŲ FEDERACIJOS 
VEIKLOS

Kat. Federacijos New Yorko 
apskrities susirinkimas įvyko 
rugsėjo 29 d. 8 vai. vakare Ap
reiškimo parapijos Auditorijoje, 
Brooklyne.

Susirinkimą vedė pirm. S. K. 
Lukas, o išvykusį į Kat. Federa
cijos Kongresą, Pitsburghan, 
apskrities sekretorių Pr. Naujo
kaitį pavadavo Matas Mikolaitis.

Be kitų vietinių reikalų, susi
rinkime buvo aptarta ir paren
gimų reikalai. Iš parengimų ko
misijos pranešimo paaiškėjo, 
kad prieš Kalėdas apskričiui ne
bus galima ką nors surengti, nes 
nėra laisvų salių ir visi šeštadie
niai bei sekmadieniai jau seniai 
yra užimti kitų draugijų paren
gimams.

Taip pat buvo pasitarta ir šios 
apylinkės katalikų seimelio su
šaukimo reikalu.

Nutarta šiemet kat. seimelį 
sušaukti V. Jėzaus Atsimainymo 
oarapijos salėje, Maspethe, L. I., 
N. Y. ir pavesta pirmininkui tuo 
reikalu sueiti su prel. J. Balkūnu 
ir susitarti dėl salės ir laiko. Pa
geidaujama katalikų seimelį su
laukti prieš Kalėdas. Platesnis 
kat. seimelio reikalu draugijų 
atstovų pasitarimas ir jam die
notvarkės nustatymas bus se
kančiame Kat. Federacijos N. Y. 
apskrities susirinkime spalių 27 
i. vakare po pamaldų Apreiški
mo par. salėje, Brooklyne.

Iš New Yorko Liet. Tarybos 
aranešimas nebuvo padarytas. 
Tik pirmininkas pranešė, kad 
yra sudaryta N, Y. Liet. Tary
bos nauja valdyba, kuri, atrodo, 
bus veikli ir neleis N. C. Liet. 
Tarybai snausti.

S. K. Lukas

Ryšium su rengiama rinklia
va New Yorko gatvėse BALFo 
įstaiga atidaryta darbo dienomis 
ir vakarais nuo 7 iki 9 vai. Vi
sais rinkliavos reikalais galima 
kreiptis asmeniškai ar telefonu 
EV. 7-1422.

Rinkėjoms bei rinkėjams da
bar bus patogu užsiregistruoti, 
ypač tiems, kurie dienos metu 
dirba.

Tokiu būdu BALFo Centro įs
taiga veikia pirmadienį — penk
tadienį nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
po piet ir nuo 7 iki 9 valandos 
vakaro.

šeštadieniais įstaiga atdara 
nuo 9 vai. iki 1 vai. po pietų.

Didžioji BALFo rinkliava New 
Yorke įvyks spalių 27-28 d. d.

New Yorko Rinkliavos
Komitetas

CIURLIONIECIAI NEW
' YORKE

Ruošiamės koncertui
Angelų Karalienės parap. me

tinis koncertas su šokiais jau 
čia pat — lapkričio 5 d. Tad 
jam su atsidėjimu ruošiasi su 
naujomis dainomis choras, due
tai ir solistės. Taip pat neatsi
lieka šokikės bei komedijos vai
dintojai. Bilietus į koncertą jau 
dabar galima gauti pas choro 
vadovą ir‘ choristus. Jie dabar 
galima net žymiai pigiau nusi
pirkti. Vis? mėgėjai dainuoti 
kviečiami penktadieniais 8 vai. 
vakaro į choro pamokas.

Choro vad. P. Dulkė
Moterų laimėjimų vakaras
Moterų Sąjungos 24 kuopos 

laimėjimų vakaras jvyks šį sek
madienį, spalių mėn. 8 d., Kara
lienės Angelų parapijos salėje, 
Roebling ir So. 4th Sts., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 5 vai. vakaro. 
Įėjimas 60 centų.

Kviečiami visi atsilankyti.

Rožančiaus draugijos susirin
kimas

Rožančiaus Karalienės dieną 
— pirmąjį spalių mėn. sekma
dienį, Angelų Karalienės para- 
oijos -Rožančiaus draugijos na
riai 21 savo veikimo metams pa
minėti turėjo savo iškilmingą 
susirinkimą ir bendrą vakarienę.

Susirinkime buvo pateikta pe
reitų metų veiklos apyskaita ir 
išrinkta nauja valdyba: pirmi
ninkė — M. Putinienė, vicepir
mininkė — R. Pankevičienė, se
kretorė — A. Butkienė ir iždi
ninkė— O. Sijevičienė.

Vakarienė praėjo labai malo
nioje nuotaikoje. Susirinkusieji 
smagiai pasivaišino, išklausė 
sveikinamųjų kalbų ir pasiryžo 
dar daugiau veikti.

Sekmadienį čiurlioniečių kon
certo pasiklausyti prisirinko pil
nutėlė, apie 2500 žmonių talpi
nanti, Carnagię Hali salė. Daug 
buvo ir iš toliau atvykusių pa
siklausyti.

Pats koncertas praėjo pakilioj 
nuotaikoj ir buvo tikra lietuvių 
meno šventė.

žinoma, pašalinis žiūrovas ir 
klausytojas gal galėtų ir pada
ryt’ daugiau ar mažiau kritišku 
pastabų dėl programos apipavi
dalinimo ir išpildymo. Nieko 
pasauly nėra visiškai tobulo. Bei 
vis dėlto ir kritiškas žiūrovas 
galėjo pasidžiaugti daugeliu at
vejų tiesiog puikiais čiurlionie
čių laimėjimais. Matyt, kad ir 
ansamblio vadovas ir dalyviai 
darbo imasi ne tik su atsidėjimu 
bet ir su meile.

Mums, lietuviams, žinoma, ne
atėjo nė į galvą su įtempimu ste
bėti, ar negalima būtų prikibti 
prie kokios mažos čiurlioniečių 
silpnybės. Savo programa jie 
mus pakėlė į mieluosius Nemuno 
krantus ir, tų įspūdžių įtakoj 
mes tik dėkingi buvome jiems 
už tą kiekvieno lietuvio širdį 
gaivinančią valandą.

Gali būt įvairių nuomonių, ar 
šalia liaudies meno ansambliu 
jungtinas į programą ir profe
sinio teatro operinis dainininkas 
Spektaklio vieningumas tuo bū
du neišlaikomas. Bet, paskirai 
imant, Ip. Nauragio pasirody 
mas taip buvo reikšmingas į pro
gramą įnašas. Dauguma spekta
kly dalyvavusių neabejotinai 
džiaugėsi, turėdami progos iš
girsti mūsų žinomąjį dainininką

• Dr. J. Elvikis, buvęs Vytau
to Didžiojo ir tremtyje Pabalti
jo universitetų profesorius, stai
ga mirė Chicagbs Oak ligoninėje 
nuo širdies smūgio. Velionis bu
vo dar vos 47 m. amžiaus. Liko 
žmona ir dvi dukterys.

• Kanauninkas K. Steponavi
čius, buvęs Telšių Kunigų Semi
narijos dvasios vadas, iš trem
ties atvykęs šiuo metu yra šv. 
Juozapo ligoninės kapelionu Bur- 
banke.

• Prel. K. Urbonavičius, Bos
ton, Mass., guli ligoninėje, kur 
buvo jam operuota koja. Mano
ma, kad ligoninėje dar turės pa
būti apie porą savaičių, kol ope
ruota koja sugis.

• Prof. J. Žilevičius, būdamas 
New Yorke, aplankė ir “Ameri
kos” redakciją, šiuo laiku pro
fesorius turi daug darbo su greit 
pasirodysiančiu C. Sasnausko 
kompozicijų leidiniu. Tai bus Č. 
Sasnausko veikalų pilnas rinki
nys, 134 puslapių dydžio, stam
baus formato.

Leidžia klebonas kun. L. Voi- 
ciekauskas (Harrison, N. J.), o 
redagavo prof. J. Žilevičius.

• Marija Volskienė, iš Balti- 
morės, šv. Metų proga lankosi 
Romoje. Būdama Romoje, M. 
Volskienė aplankė Šv. Kazimiero 
kolegiją ir suteikė jai nemažą 
auką. Ji yra ir žinoma kaip di
delė tremtinių globėja, iš įvairių 
Vokietijos stovyklų pasikvietusi 
jau 40 lietuvių tremtinių šeimų.

• Juzė Augaitytė, ■ Lietuvos 
operos solistė, dideliu pasiseki
mu dainavo Tarptautinio Medi
cinos Gydytojų Sąjungos banke
to programoj Springfielde, Pa.

• Rašytojas H. Radauskas iš 
Baltimorčs persikėlė gyventi į 

i Chicagą.
• Gyd. pulk. J. Ūsas, prieš po

rą metų atvykęs iš tremties, mi
rė stemplės vėžiu Owensboro. 
Ky. Velionis buvo 60 m. amžiaus. 
Tremty daugiausia gyveno 
Schweinfurto stovykloje.

• Kun. J. Znotinas, tris mėne- 
nesius dirbęs Cambridge, Mass., 
lietuvių parapijoj ir du njėne- 
sius N. Cambridge anglų para
pijoj, dabar vyskupo paskirtas 
vikaru į Washingtono, D. C., pa
rapiją.

• Dainininkė F. Korsakaitė iš 
Los Angeles, Calif., persikelia j 
New Yorką ir čia numato dirbti 
savo srity.

• Kun. Cižauskas, prieš me
tus atvykęs į Los Angeles palai
doti savo motiną, vėl grįžo į nuo
latinę savo gyvenamą vietą Mek
sikoje.

ĮVYKS ŠAUNIOS VESTUVĖS
Sekmadienį, spalių 22 dieną 

4:30 valandą po pietų Maspetho 
V. Atsimainymo bažnyčioje j- 
vyks nepaprastos .vestuvės, ku
rioms yra išsiųsta apie 1000 kvie
timų.

Jaunasai yra Brooklyno apy
linkėje plačiaį žinomas Biznie
rių Radijo Valandos direkto
rius, Petras Lisauskas, Kleen 
Kol anglies kompanijos savinin
kas, o jaunoji — Morta Klodą, 
lietuvaitė iš Whelling, West Vir
ginia.

Vestuvių puota bus Klaščiaus 
salėje, kur susirinkusius links
mins Joseph Thomas orkestrą.
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Organizuokime vajus
Didesnės lietuvių kolonijos 

vykdo vajus mūsų tautiečių Eu
ropoje gelbėjimo reikalui. Deja, 
ne visus kolonijos išnaudoja tą 
galimybę aukoms parinkti. BA- 
LF-o skyriai prašomi imtis ini
ciatyvos ir organizuoti viešas 
rinkliavas. Taip darydami Jūs 
priminsite vietos Amerikos vi
suomenei apie padarytas 
vos žmonėms skriaudas 
proga sukelsite lėšų tiek 
lingam šalpos darbui.

BALF-o

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią padėką 

Moterų Sąjungos 29 kuopai ir 
brangioms Sąjungietėms už šv. 
Mišias, užprašytas išmelsti man 
sveikatos. Taip pat nuoširdžiai 
dėkoju ir visoms mane aplankiu
sioms narėms. Linkiu visoms 
geriausios sveikatos.

Marijona Jankevičienė

C

Lietu- 
ir ta 
reika-

Centras

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS 

taiso laikrodžius ir juvelinius 
dalykus.

Darbas atliekamas greitai, 
sąžiningai ’ ir nebrangiai.

245 Union Ave,, Brooklyn, N. Y.

' 1 i•*". ; f - , įę* ■ . . - •3-' V. -v->
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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

JERSEY PORK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI
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!
 Stephen Bredes Jr

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

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

EVergreen 7-1423

J. Kmnpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tai.
WO 2-3497 NE 9-568®
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PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI
Jamaica — a. Didelėje prekybinėje 

(biznio) gatvėj 2 namai, vienas iš jų 
kampinis. Du lotai. 16 kambarių. Flo
ras tuščias. Stymas. Nėra listo. Turi 

’būti parduoti už žemiausią kainą.
Priežastis — senatve ir liga.

b. Mūrinis dviem šeimom namas, 
tuščias floras, 14 kambarių, uždaryti 
porčiai, aliejum apšildomas, garažai. 
Lotas 40x100.

Maspeth — Mūrinis namas, 11 kam
barių, dviem šeimom, tuščias floras. 
Atskirai statytas. Gyvenama vieta ir 
beismente. Aliejum apšildomas. Dviem 
karam garažas. Kaina $15,000.

Mes turime visokių namų visose 
miesto dalyse? taipgi ir naujų, ir pri- 
tnam pardavimus.

Z I N I S
361 Union Aye., Brooklyn, N. Y.

REpublic 9-1506

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, šviesūs kamba
riai — $10,500.

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

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

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

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

TeL GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259 
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

Kai lietu 
pavergtų t! 
kiečiams pa 
tuose Soviel 
ne vienas ji] 
taip žmonėJ 
komunistai! 
tūkstančiai 
kimis tuo 
ties masini 
kapais Kor 
vargšais kai 
nužudyti ir 
Amerikos v 
saulis būtųl 
girdęs, gal i 

nebūtų reit 
žūti nuo rai 
kos.

Kartu su 
net ir mūsų 
riesdami vis 
munistai esi 
faktai rodo 
dienomis J] 
Vokietijos z 
dramaturgas 
sakė “prieš 1 
esą pacifizr 
Komunistam 
kiekvienas k 
prieš jų vyl 
jų vedamas 
toms paverg

Jos. Zeidat, Jr
411 GRAND STREET

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Tik J1I9.9S
Duodami lengvam ir ilgalaikiui 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

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

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOrMMOOOOO*

895 Broadway,

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO

MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA
> ----- NEBRANGU — ir — SMAGU ---- -

Savininkas
BROOKLYN, N. Y.

NAMUS, BIZNIUS
Namu ir biznių pirkinio Ir parda

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

Brooklyn 6, N. Y
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai 
RCA Victor TI00

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: Auna Klimas 660 
44 str., Brooklyn (tarp 6 ir 7 
Avė.)

I

Ligi šiol i 
tik pasaka, H 
karalaitė, kul 
lūs dar jaučil 
pasirodo tiesi 
nybės” aukšl 
dalyką tik pa 
karalaitis, I 
Bet jautruml 
dėjo — radęl 
respodento si 
litikų ginčui 
replikų, kadi 
jautrusis Va 
— esą “Amą 
tijos tyčiojasi 
p. Vainorai, 1 
į cirką ir geJ 
plikų pasiklal 
neišgirsi, kai 
tarp demokrl 
galima būti | 
lis politikų 
darni taip į] 
sąmojingai d 
ba, dažnai i 
pagrindo nia 
kas.

Rauko no 
bės karalaitį 
pondento pat 
čia pavardė J 
dėjęs iš žmoj 
tyčiojančius 
pav., kokį Va 
dėdavo šauk 
tu nori? Aš 
Tu nori... (či 
kydavo ko 
spaudoj kas 
pavardės kil 
kol Vainoras 
šinėti.
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