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VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Jungt. Tautos ruošiasi sąvo 
penkerių metų gyvavimo sukak
tį minėti. Deja, nebus galima 
tos sukakties proga vien tik pa
sidžiaugti jų darbu. Jas kuriant, 
buvo naiviai prileista, kad ir 
komunistai yra taikos, laisvės 
beį darnaus tautų sugyvenimo 
bičiuliai, nors jau ir tuomet bu
vo žinoma, kad jie žudo visą eilę 
pavergtų tautų ir visą Sovietų 
Sąjungą yra pavertę vienu mil- 
žininšku kalėjimu. Pokario me
tais visi turėjo progos, galutinai 
įsitikinti, kad jie yra ne tik at
skilų asmenų, bet ir ištisų tautų 
žudikai. Deja, per Maliko riks- 
mą Jungt. Tautose ne visuomet 
išgirstamas žudomųjų šauksmas. 
Vięnas Korėjos pavyzdys gaivina 
viltį, jog laisvųjų tautų atstovai

Iš Korėjos fronto MASKOLIAI NAIKINA LIETUVOS 
TIRTA

Gėn. Mac Arthuras du kartu 
pakartojo Korėjos komunistams 
savo ultimatumą, kad nutrauk
tų pasipriešinimą ir padėtų gin
klus. Bet komunistų premjeras 
Kim II Sung atmetė Mac Arthu- 
ro ultimatumą ir paskelbė į sa
vuosius atsišaukimą kovoti ligi 
mirties.

Dėl šios priežasties Jungtinių 
Tautų nutarimą, kad jų pajėgos 
užimtų visą Korėją ir ten atsta
tytų tvarką bei sudarytų sąly
gas sukurti sujungtą, laisvą ir 
demokratinę Korėjos valstybę, 
tenka įvykdyti ginklu. Jungtinių 
Tautų pajėgos peržengė 38 para
lelę ir, rytiniam krante užėmu-

Jungt. Tautose vieną dieną pa-|sios stambų Wansono uostą, 
galiau pasakys Sovietams atvirą pietiniam pusiasalio krante eina
tiesos žodį ir parems jį veiksmu, 
kad grįžtų laisvė šiandien Sovie
tų pavergtoms tautoms.

Kai lietuviai ir kitų Sovietų 
pavergtų tautų atstovai ameri
kiečiams pasakojo apie jų kraš
tuose Sovietų įvykdytas žudynes, 
ne vienas jų nenorėjo tikėti, kad 
taip žmonės galėtų elgtis, net ir 
komunistais būdami Dabar 
tųkstančiai amerikiečių savo a- 
kimis tuo įsitikina, , stovėdami 
ties masiniais komunistu aukų 
kąpais Korėjoj, kuri, . deja; - su. 
vargšais karėjiėčiais guli žiauriai 
nužudyti ir nelaisvėn pakliuvę 
Amerikos vyrai. Kad laiku pa
saulis būtų pavergtųjų, balsą iš
girdęs, gal Amerikoj jaunuoliam 
nebūtų reikėję tolimoj Korėjoj 
žiįti nuo raudonųjų budelių ran
kos.

Š. Korėjos sostinės Pyongyango 
kryptimi.

Žinoma, sulaikyti Jungt. Tau
tų pajėgas komunistai neturi jo
kių perspektyvų, nes didžioji jų 
armijos dalis, apie 50.000 vyrų, 
pietuose buvo atkirsta ir pateko 
į nelaisvę. Prieš Mac Arthuro 
175.000 vyrų, turimais duomeni
mis, jie gali pastatyti tik apie 
tris kautynėms tinkamas divizi
jas. Bet dabar vedama komunis
tų kova, išrodo, esanti kova ne 
laimėti, bet desperacijos, keršto 
ir neapykantos padiktuota. Ko
munistų vadai, negalėdami lai
mėti, pasiryžę dar likusius jiems 
kareivius varyti į beprasmę mir
tį, kad prieš savo galutinį žlu
gimą dar priešui bent nuostolių 
padarytų. Galimas dalykas, kad 
jie dar vis tikisi, jog ateis jiems 
į pagalbą Sovietai ar Kinijos ko-

kad jie tos pagalbos sulauks, 
nors kinų ir Sovietų pareiškimai, 
kad tariamai Jungt. Tautų pa
jėgos pažeidžiusios jų teritoriją, 
gali būti laikoma ženklu, jog jų 
įsikišimas į Korėjos karą nėra 
negalimas.

Ne mažiau, kaip įvykiai fron
te, kreipia pasaulio dėmesį tai, 
kas rasta komunistų paliktoj te
ritorijoj. Nekalbant apie baisų 
krašto sunaikinimą ir apiplėši
mą, dar komunistai visur yra 
vykdę masines žudynes. Dar tik 
dalį masinių kapų suradus, aukų 
skaičius siekia apie 30.000 as
menų—Seule 10.000, Taejone— 
apie 6.000, Wonju — apie. 2.000, 
Chongju — 2.400 ir t. t. Komu
nistų barbariškumas ne mažiau 
pasireiškė ir kitais atžvilgiais. 
Seulo katedra viduje visiškai su
naikinta, kaip ir kitos miesto 
bažnyčios, o kunigus išsivarė 
kartu, pasitraukdami į šiaurę.

Taip pat nuolat aptinkami nu
žudyti ir karo belaisviai, nors 
komunistai ir buvo oficialiai pa
raikę, jog laikysis tarptautinių 
nuostatų, draudžiančių žudyti 
karo belaisvius.
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sluogsniuose, turinčiuose artimų 
ryšių su okupaciniu režimu, gau
ta žinių apie Lietuvos miškų 
kirtimo planą 1950-51m m. Pla
nas apima daugiausia pietinę 
Lietuvą ir darbams mobilizuo
jami 16-50 metų vyrai ir mote
rys ligi 40 m. Darbo mobilizaci
jai sunaudota “rajonų” kompar
tijos paskyrimų pręga. Prakti
koje, darbininkai imami iš lais
vų ūkių; žiemos metu imami dar
bininkai ir iš kolchozų.

Darbininkai gabenami dar
bams į gretimus ir‘tolimesnius 
“rajonus”. Darbo noiįiną atlikus, 
jiems leidžiama grįžti į savo 
gyvenamas vietas. Betgi darbo 
metu — darbininkai- gauna pa
ragauti Sibiro dvasios; visi su
grupuoti į “brigadas”, dirba 
griežto drausmingtinio sąlygose, 
kiekvienam nustatyta darbo 
“norma” ir veikia kėlios maisto 
kategorijos. Darbininkai gyvena 
iš šakų pasistatytose palapinėse.

Maistas skirstomas pagal “ka
tilus” — pirmas katilas, antras 
katilas, trečias katilsfe,'1 atsižvel-

Kartu, su visais komUnistais 
riet iri mūsų “pi 
riesdami višus į.... . .
pamištai esą kari), priešai; Bęt 

• faktai rodo .ką kRištai.šiorriįs 
dienomis Freiburge, sovietinėj 
Vokietijos zonoj atleistas teatro 
dramaturgas už tai, kad jis pasi
sakė “prieš kiekvieną karą”. Tai 
esą pacifizmo lavono nuodai. 
Komunistams, mat, smerktinas 
kiekvienas karas, kuris vedamas 
prieš jų vykdomą agresiją, bet 
jų vedamas karas laisvoms tau
toms pavergti — yra girtinas.

ta. Bet kol kas-nėra duomenų,

Ligi šiol buvo manoma, jog ; 
tik pasaka, kad yra tokia jautri 
karalaitė, kuri per devynis pata
lus dar jaučia po šonu žirnį. Bet 
pasirodo tiesa—ji gyvena “Vie- 5 
riybės” aukštam dvare. Vieną 
dalyką tik pasaka suklydo — tai i 
karalaitis, pavarde Vainoras. , 
Bet jautrumo nė trupučio nepėr- , 
dėjo — radęs mūsų Švedijos ko- . 
respodento sakinį, jog švedų po
litikų ginčuose pasitaiko tokių 
replikų, kad nė cirke neišgirsi, 
jautrusis Vainoras, susinervino 
—• esą “Amerika"... iš demokra- i 
tijos tyčiojas. Neveik be reikalo, 
p. Vainorai, bet nueik, bent, kada 
į cirką ir geriau teji sakomų re
plikų pasiklausyk. Koliojimų ten 
neišgirsi, kaip pasitaiko riet ir • 
tarp demokratinių politikų. Bet 
galima būti tikram, kad dauge
lis politikų džiaugtųsi v sugebė
dami taip įžvalgiai, taikliai Ir 
sąriiojingai atsikirsti, kaip suge
ba, dažnai visokių Vainorų be 
pagrindo niekinamas, cirkinin- 
kas, '■ ' ■’ -

Rauko nosį jautrusis Vieny
bės karalaitis ir dėl'mūsų kores
pondento pavardės — esą, kokia 
čįą pavardė Rauklaūkis! Esu gir
dėjęs iš žmogaus pavardės besi
tyčiojančius pieiriėnis. Pamatę; 
pay., kokį Vainorą beeinant, pra
dėdavo šaukti: — Vainorai, ko 
tų nori? Aš žinau ko tu nori. 
Tų pori... (čia piemeniškai pasa
kydavo ko jis nori). Bet kad 
spaudoj kas būtų prie žmogaus 
pavardės kibęs, nesu girdėjęs, 
kol Vainoras joję nepradėjo ra
šinėti. '• . • <

ŠAUKIAMI KARO TARNYBON 
GYDYTOJAI

Prez. Trumanas įsakė ligi spa
lių 16 d. užsiregistruoti karo tar
nybai tiems gydytojams, kurių 
studijas yra finansavusi vyriau
sybė arba buvo jiems antrojo 
pasaulinio karo metu dėl stu
dijų atidėta karo prievolė ir nėra 
ištarnavę ki

IR O. LATTIMORĖ PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Smarkiai kaltintas palankumu 
komunizmui ir rėmimu Kinijos 
komunistams palankias JAV po
litikos prof. O. Lattimore Chi
cagoje suruoštuose Į debatuose 
taip pat pareiškė, kkd Kinijos 
raudonieji yra ne kqkie ‘ agari- 
nįai revoliucionieriai, ?bet Mask-

giant į atidirbtą normą. Kas 
“normos” neatidirba, gauna tik 
200 gramų duonos per parą. At
likęs normą, gauna 600 gramų. 
Vadinami “udarnikai - stchanov- 
cai”, atidirbą virš normos, gauna 
1 kilogramą duonos, sriubos su 
žuvim, ir gali pirktis machorkos, 
alyvos, bulvių ir t. t.

Miško darbams jau sudaryta 
12,000 “brigadų”. Taigi, vergiš
kiems darbams suvaryta tarp 
200,000 ir 260,000 lietuvių. Kai- 
kurios “brigados” išgabentos 
netgi už Lietuvos sienų.

Pastebėta, kad daugiausia Lie
tuvos miško medžiagos siunčia
ma į Ukrainos anglies ir geležies 
“rudnikus”, kasyklas. Apie 10 
milijonų “špalų”, t. y. rąstų ge
ležinkelio bėgiams patiesti, įsa
kyta pagaminti Minsko trestui. 
Dalis rąstų nuplukdoma Nemu
nu ir pakraunama į laivus, ku
rie vyksta į Leningradą, kariš
kąjį uostą Paldiski ir kitur Es
tijon. Dalis rąstų nuplukdyta 
kanalais į Piną, Būgą, Dnieprą 
ir kitas upes.

Dalis miško atvežta į švento
sios uostą, kur pradėti dideli sta
tybos darbai ir tiesiama nauja 
geležinkelio šaka.

MASKOLIAI DEMONSTRUO
JA SAVO “NENUGALIMĄ”

ARMIJĄ
London (LAIC) — Neseniai 

Baltijos uostus lankę asmenys 
pasakoja apie didelį maskoliškų 
kariuomenės dalinių judėjimą 
įvykiams Korėjoje pratrukus. 
Pskovo-Rygos-Karaliaučiaus ge
ležinkelis nuolat buvo užkimštas 
kariškų transportų. Traukiniai 
judėdavo netgi dienos metu — 
kad parodžius didelę Sovietų 
“galybę”. Geležinkelio “maz
guose” apsistojo sustiprintos į- 
gulos su įvairiais šarvuočiais.

Maskolių karininkai gyrėsi sa
vo naujoviškais ginklais ir įvai
riais “slaptais išradimais” bak- 
teriologiško ir atominio karia
vimo srityse.

• Prez. H. Trumanas nutarė 
susitikti Papifike su gen. Mac 
Arthuru ir aptarti paskutinę 
Korėjos karo fazę.

• Jungt. Tautų politinėj ko
misijoj Višinskis pareiškė, jog 
JAV Valst. Departamento se
kretoriaus pasiūlytas planas a- 
gresijai atremti esąs nelegalus.

• Sovietai įteikė JAV gynybos 
departamentui ir gen. Mac Ar- 
thurui protestą dėl tariamo So
vietų teritorijos pažeidimo, ku
rio metu JAV lakūnai apšaudę 
Tol. Rytuose Sovietų aerodromą.

• Austrija ruošiasi kreiptis į 
Jungt. Tautas, kad būtų paga
liau grąžinta Austrijai laisvė.

• JAV gynybos valdyba nu
mato gruodžio mėn. pašaukti ka
ro tarnybai 40.000 vyrų.

• Netikėtai puolę, komunis
tai sunaikino Indokinijoj pran
cūzų 3500 vyrų dalinį. Prancū
zų pranešimu, Indokinijos komu
nistams parama teikiama kinijos 
komunistų.

“Amerikos Balsas” lietuviškai

dytojai bus pašaukti vėliau.

SABOTAŽAI RYTŲ VOKIE
TIJOJE

Rytų Vokietijoj oficialiai ap
kaltinta eksporto pramonė, kad 
ji išvežusi į užsienį 20.000 nei
nančių laikrodžių ir 300 foto a- 
paratų, kuriais visai negalima 
fotografuoti. Tie niekam nenau
dingi laikrodžiai neseniai buvo

New York (LAIC) — Ameri
kos Lietuvių Taryba jau kelis 
metus rūpinosi įtikinti vyriausy
bę lietuviškų transliacijų reika
lingumu. Pernai Amerikoje atsi
lankę VLIKo pirmininkas prel. 
M. Krupavičius ir VT pirm. V. 
Sidzikauskas savo pasikalbėji
muose su Valstybės Departa
mento pareigūnais irgi parėmė 
šį reikalą. Po to, Departamen
tas nusistatė prašyti lėšų, kad 
praplėtus Balsą aštuoniomis nau
jomis kalbomis.

ALT draugai Kongrese karš
tai parėmė vyriausybės prašymą, 
ypatingai ragindami lietuviškas 
transliacijas skubiai pradėti, nes 
Lietuvos žmonės rodo pavyzdin- 
goat sparumo ir yra reikalingi 
tikrų žinių.

Galop, Kongresas suteikė lė-

TERORAS PRIEŠ VAIKUS
Prasidėjus naujiems mokslo 

metams, daugelis tėvų iš sovieti
nio Berlyno sektoriaus beveik su 
ašaromis kreipėsi į vakarinių 
sektorių mokyklas, kad priimtų 
jų vaikus. Tai buvo tėvai ty 
vaikų, kurie buvo išmesti iš so
vietinio sektoriaus mokyklų už 
“reakcinius nusiteikimus”. Dau
gelis dar tokio teroro ištiktų tė
vų ir vaikų nedrįsta į vakarų 
sektorių mokyklas kreiptis, kad 
neužsitrauktų naujo smurto.

Sovietinio sektoriaus spaudoj 
jau seniau buvo kalbama apie 
moksleivių reakcijonieriškas 
nuotaikas ir kai kurie šiuo 
pagrindu buvo iš mokyklų paša
linti. Bet plačiu mastu smurtas 
prieš moksleivius prasidėjo bai
giantis praeitiems mokslo me
tams. Komunistų partija atsiun
tė į egzaminus savo atstovus, 
kuriems moksleivių einamųjų 
mokyklose dalykų mokėjimas 
.nedarė jokio įspūdžio. Priešin
gai, visi gabieji mokiniai iš ank
sto buvo laikomi įtartinais.

“Egzaminai” vyko 
maždaug dvasioj:

Atstovas (iššauktam 
jiėti mokinui):

— Turi iš visų dalykų gerus 
pažymius. Sakyk, tiki, kas Va
karų laikraščiuose rašoma? 
-Mokinys: Iš anksto aš niekuo 
betikiu. Aš stengiuosi susidaryti 
savo nuomonę.

Atstovas: Bet tiki tuo, ką ra
šo mūsų demokratinės respubli
kos spauda?

Mokinys: Neteisingų ir nepa
tikimų dalykų visur pasitaiko ir 
paskelbiama.
. Rezultatas — nepatenkinami 
pažymiai iš “dabarties mokslo” 
ir istorijos. O du nepatenkinami 
pažymiai reiškia palikimą ant- 
tierris metams toj pačioj klasėj.

Tas pats ištiko visus moki
nius, kurie skubiai neatsakė 
“liaudies demokratijos prasme’.’, 
kas pradėjo Korėjoj karą, kuri, 
Vokietijos dalis — vakarinė ar 
rytinė — turi teisę nuspręsti

Vokietijos ateitį ir į kitus pa
našius klausimus. Kuris bent 
kiek delsė — tam buvo rašomas 
nepatenkinamas pažymys.

Iš antros pusės buvo perkelti 
visi ir silpni mokiniai, kurie pri
klauso komunistinei jaunimo są
jungai. Buvo nurodomi jų nuo
pelnai ruošiant žinomas Sekmi
nių demonstracijas ir kiti pana
šūs.

Bet dalykas tuo dar nesibai
gė. Spaudoj buvo pakeltas 
triukšmas, kad mokyklose sle
piąs! darbo liaudies priešai, ir iš 
mokyklų pašalinta apie 50% vi
sų aukštesniųjų klasių mokslei
vių. Ir pašalinta be teisės įstoti 
į bet kurią sovietinio Berlyno 
sektoriaus ir visos sovietinės 
zonos mokyklą.

jog komunistinę Kiniją priimti 
į Jungt. Tautas nėra pagrindo 
nei reikalo.

Manoma, kad Lattimore nuo
monę bus paveikę Korėjos įvy
kiai, panašiai kaip ir H. Wallace.

tokioj

atsaki-

XII LAIMINA BALFo 
DARBĄ

BALFo pirm. kan. dr. J. Kon
čius gavo šiomis dienomis iš Va
tikano Valstybės Sekretoriato 
laišką, kuriame Msgr. J. B. Mon- 
tini praneša, jog šv. Tėvas, pa
tyręs iš gautojo laiško apie BA
LFo atliktą tremtinių gelbėjimo 
srity darbą, reiškia savo pagyri
mą ir prašo Dievą tam darbui 
palaimos bei gausių dvasinių vai
sių.

Kartu Šv. Tėvas BALFo na
riams ir rėmėjams teikia Apaš
tališkąjį Palaiminimą.

PIJUS

PABĖGO ČEKŲ LAKŪNAI

Pasiėmę žmonas ir vaikus, iš 
Čekoslovakijos į Angliją vėl pa
bėgo trys čekų lakūnai. Vienas 
iš jų, pakilęs Pragos aerodrome, 
nusileido 15 mylių nuo šio esan
čiam pagalbiniam aerodrome, 
paėmė ten laukusius su šeimomis 
savo draugus ir per sovietinę 
Vokietijos zoną be nuotykių pa
siekė Vakarus. Du iš pabėgusių 
lakūnų karo metu tarnavo An
glijos aviacijoj. Dabar tie lakū
nai, kurie, Hitleriui užimant Če
koslovakiją, prasimušė į Vaka
rus ir Vakarų sąjungininkų ei
lėse kovojo prieš nacius, Čekos
lovakijos komunistinės vyriau
sybės laikomi nepatikimais ir, 
gelbėdamiesi nuo persekiojimų, 
priversti bėgti į užsienį.

“įvykdyti”’ užsakymai^ kiaulės 
odos, kavos virtuvų, kurių dang
teliai netinka, ir spaudos maši
nų, kurios pakeliui jau tiek su
rūdijo, kad visai negalima nau
doti. Komunistai kaltina sabota
žininkus, kurie veikę Amerikos 
pakurstyti, bet Vakaruose ma
noma, jog tai pasekmės stacho- 
novistinio darbo ir soclenktynių, 
kurios Rytų Vokietijoj plačiai 
naudojamos gamybai padidinti.

ypatingai stengiasi, kad lietuvis-

NUTEISTI “VAKARŲ AGEN
TAI”

BALFo SEIMAS ĮVYKS SAU
SIO MENESĮ

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Direktoriato nuta
rimu, BALF metinis seimas į- 
vyks 1951 m. sausio 5-6 dd., Ho
tel New Yorker, Eighth Ave. ir 
34th Street, New Yorke. Pirmoji 
seimo sesija prasidės sausio 5 d., 
10 vai. ryto.

Apie tai BALFo centras jau 
painformavo skyrius ir nurodė, 
koki pasiruošimai seimui turi 
būti atlikti.

Įvairiose sovietinės zonos vie
tovėse nuteisti, bendrai paėmus, 
daugiau kaip 715 metų kalėti 
21 asmuo, kurie buvo kaltinami, 
kad esą Vakarų agentai. Dabar 
kas savaitė sprendžiama bent 
viena “anglų — amerikiečių im
perializmo agentų" byla. Ypač 
smarkiai paskutiniu laiku per
sekiojami Jehovos liudininkų 
sektos nariai. Magdeburgo du 
tos sektos vadai nuteisti kalėti 
ligi gyvos galvos. Kiti septyni 
nubausti nuo 8 ligi 15 metų ka
lėjimo.

IšNUOSTABOS SIGNALAI 
VISATOS ERDVIŲ

Anglų mokslininkai suka gal
vas, ką reiškia jų pagauti “radi
jo ženklai”. Jie jokiu būdu ne
gali nustatyti, iš kur tie garsai 
ateina. Jie primena tas. radijo 
bangas, kurios ateina nuo žvaig
ždžių, bet dabar kasdien girdi
mi garsai ateina iš tos pasaulio 
erdvių dalies, kur nėra jokios 
didesnės žvaigždės.

TARPTAUTINE MOTERŲ 
PARODA NEW YORKE

New York (LAIC) — New 
Yorko Lietuvių Tarybos Moterų 
Komitetas ir šiemet dalyvaus 
Tarptautinėje Moterų Industri
nėje ir Tautodailės parodoje, ku
ri vyks lapkričio 6-12 dd. 71 Re
giment Armory pastate, Park 
Avenue ir 34 Street, New York 
City.

Moterų Komitetas tikisi susi
dariusias išlaidas apmokėti iš 
anksto paskleidžiant bilietus. Vi
si parodos lankytojai turėtų 
pirkti bilietus tiktai iš Lietuvių 
Komiteto, kadangi tiktai iš pa
ties Komiteto parduotų bilietų 
tam tikras nuošimtis tenka Ko
mitetui. Kas perka bilietus prie 
durų — Lietuvių Komiteto ne
paremia.

Tikimas, kad kaip praeity, or
ganizacijos ir visuomenė bendrai 
parems lietuvių moterų pastan
gas ir paskleis bilietus.

Moterų Komitetą šiuo metu 
sudaro pp. Jadvyga Averkienė, 
Julia Bacey, Katarina Balkūnai- 
tė, B. Brundzienė, Stella Charaš- 
kaitė, V. Černienė, Barbara Dar- 
lys, Vincė Jonuškaitė, Petr. Jur- 
geliūtė-Beverage, Elena Jurge- 
lienė, Marijona Kižytė, Elena 
Kulbokienė, Izabelė Laučkienė, 
Bronė Spudienė, Dr. Aldona 
Šliupaitė, Ona Valaitienė.

PRADĖS VYKDYTI PIETRY
ČIŲ AZIJOS PARAMOS 

PLANĄ

Vienuolika valstybių, kurių 
priešaky stovi Anglija, nutarė 
kreiptis į JAV, kad padėtų įvyk
dyti jų priimtą planą, kuriuo nu
matoma išleisti 5 miliardus do
lerių gyvenimo sąlygoms Piet
ryčių Azijoj pagerinti. Britų 
kraštai tam reikalui galėsią su
daryti 2.200.000.000 dolerių, o 
likusi dalis turėtų būti duota 
tarptautinių įstaigų ir kitų kraš
tų. Planas numatomas įvykdyti 
per šešerius metus (pradedant 
nuo 1951 m.) ir apimtų Indiją, 
Pakistaną, Malajus, Singapūrą, 
Borneo, Ceiloną ir Saravahą.

ČEKAI “VALO” GATVES
Komunistinė Pragos miesto 

savivaldybė pradėjo miesto gat
vių vardus “valyti” nuo “kapi
talistinių liekanų”. Armijos šven
tės proga pirmoj eilėj naujais 
vardais pavadintos generolo Ei- 
sehowerio ir maršalo Montgome
ry gatvės. Dar savo eilės laukia 
Wilsono stotis ir Roosevelto gat
vė.

kos transliacijos būtų išimtos iš 
“Slavų ir Balkanų Skyriaus”, 
kadangi Baltijos Valstybių pa
dėtis yra kitokia. Pav., palai
kant santykius su “satelitų” 
valdžiomis, tų kraštų tikrieji 
vadai tremtyje negali per “Bal
są” prabilti, gi Baltijos valstybių 
aneksijos nepripažinus — VLIKo 
ir diplomatų atstovai turėtų 
naudotis privilegija bent retkar
čiais į savo tautiečius Pabaltyjy 
tiesiog prašnekti. Žinoma, Bal
sas yra JAV vyriausybės priemo
nė ir jo užduotis yra skelbti tie
są apie JAV, apie mūsų vyriau
sybės politiką ir krašto gyveni
mą. Betgi, Baltijos valstybių gy
ventojai turėtų išgirsti ir apie 
tai, kad JAV vyriausybė nepri
pažįstą jų pavergimo ir jų neuž
miršta, kad amerikiečių lietuvių 
-visuomenė raita VLIKo pastan
gas jiems "gelbėti išsivaduoti, ir 
t. t. '

Tenka patirti, kad šis ALT 
pasiūlymas šiuo metu yra rimtai 
svarstomas ■ ir yra vilties, kad 
lietuviškoms ir kelių kitų baltie- 
čių kalbų transliacijoms bus su
darytas atskiras skyrius, nesu
rištas satelitų kraštams taikomų 
varžtų.

Šiuo metu yra rimtos vilties, 
kad Balsas lietuviškai prabils 
apie Kalėdas, ir ne vėliau vasa
rio 16 d. žinoma, jei darbui gau
ti prašyrriai plauks tiek gausiai, 
kiek nuo š. m. vasaros, tai visa 
programa užtruks ilgiau; ima 
laiko kiekvieno prašytojo pra
eitį ir kvalifikacijas ištirti. Be 
to, švarią praeitį ir patenkina
mas kvalifikacijas turį kandida
tai dar turės laikyti egzaminus.

Tenka pastebėti, kad atitinka
mi vyriausybės pareigūnai ben
dradarbiauja su ALT įgalioti
niais.

LIETUVA TIK “TARP KITIMO’ 
MINIMA

SUOMIJOJ LAIMI DEŠINIEJI
Šiomis dienomis įvykusiuose 

Suomijos savivaldybių rinkimuo
se žymiai laimėjo dešiniosios par
tijos. Jos gavo 742,832 balsų, o 
socialistai su komunistais kartu 
— 706,556 balsus. Aalandų sa
lose komunistai negavo nė vieno 
balso.

Lietuvių Demokratų Klubo 
parama

Lietuvių Demokratų Klubas, 
9-as Ward, Chicagoje (Rose
land), atsiuntė BALF-o Centrui 
čekį sumoje $100.00 likusių Eu
ropoje mūsų tautiečių gelbėjimo 
reikalui. Klubo pirmininkas Ste
ponas Dambro mums rašo: “Mes 
šelpiame lietuvius ir remiame jų 
gelbėjimą iš prakeiktų komunis
tų rankų.”

BALF-o Centras dėkoja Klu
bui už auką ir užtikrina, kad jų 
pinigais bus suteikta taip reika
linga parama mūsų ligoniams ir 
paliegėliams, kurie turi vargti ir 
kentėti dėl komunistų persekio
jimų.

Būtų gera, kad ir kitos orga
nizacijos bei klubai pasektų šį 
pavyzdį ir paremtų šalpos dar-

Lake Succes, N. Y. (LAIC)— 
Jungt. Tautų debatuose Lietu
vos ir Baltijos valstybių vardai 
kol kas prisimenami tiktai “tarp 
kitko”, primenant rusams apie 
jų teritorijinę ekspansiją. Tokia 
pY-asme savo kalbose užsiminė 
Kinijos atstovas Saugumo Tary
boje, Čilės ir Bolivijos atstovai 
Asamblėjoje.

Po Sovietų užsienių reikalų 
ministerio pagrindinės kalbos, 
JAV delegacija sukvietė spaudos 
konferenciją, kurioje Višinskio 
kalba buvo apibūdinta kaip “se
na ir nusibodusi plokštelė”. 
LAIC korespondentas paklausė 
ar JAV delegacija turi kokių 
pastabų dėl tos Vyšinskio kal
bos dalies, kur jis kalbėjo apie 
Sovietų “nuosekliai” nuo 1937 
m. vedamą taikos politiką, at
simenant, kad jis pats pirminin
kavo Latvijos žudynėms 1940 m. 
Delegacijos vardu p. John His- 
kerson atsakė, kad neturįs ko
mentarų: “Faktai patys už save 
kalba.” Deja, ne visos delegaci
jos tuos faktus žino.
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Raštus ir livuas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

Jungt. Tautų plenumo posė
džiai šiais metais ypatingai dii 
gina Sovietų atstovų nervus. Vi 
sos Višinskio ir Maliko pastangos 
negalėjo sulaikyti Jungt. Taut 
armijos žygiavimo Korėjoj pe: 
38 paralelę. Lygiai negalėjo So 
vietų atstovai sutrukdyti nutari
mo, kad būtų nagrinėjama kard 
Mindszenty byla ir visi kiti žmo
gaus teisių pažeidimai Vengrijoj, 
Rumunijoj ir Bulgarijoj. Vokie
čių belaisvių klausimas taip pal 
jiems nemaloniai duria. Paga
liau ne daug jiems malonesnis 
ir nutarimas, kad būtų sustiprin 
ta Jungt. Tautų plenumo galia, 
kur numatoma, kad plenumą: 
būtų tuojau sušauktas, kai dė 
veto Saugumo Taryba nebėgai 
veikti, įvedami vadinami “taiko: 
sargybiniai” ir nutarta, kai 
Jungt. Tautų nariai teiktų ka 
rinius dalinius kieno nors prade 
tai agresijai sulaikyti. Kartu si 
Korėjos pavyzdžiu tai rodo, kai 
ateity Sovietai, norėdami kur 
agresiją pradėti, turės bent du 
kartu pergalvoti.

Apskritai, visa paskutiniųjų 
kelių mėnesių politinė raida be
ne ir bus Sovietus paskatinusi 
pažeminti šiek tiek savo kalbos 
toną, kas ryšku ir iš dabartinių 
Jungt. Tautų posėdžių.

Gal to Sovietų tono pažemini
mo įtakoj ir JAV Valst. Depar
tamento sekretorius Achesonas 
šiomis dienomis pareiškė viltį, 

< • * kad ateity, Vakarams tinkami 
apsiginklavus, galima būsią su 
Sovietais ir daugiau kiek , susi
kalbėti. Dabar dar

joks komprOmisas su Sovie
tais yra negalimas.
Sovietų pozicijoms ir kitur 

daugiau ar mažiau gresia pavo
jus, o kai kur net aiškiai jos pra
kištos. Austrijoj, smarkiai užsi
moję sukrėsti vyriausybės po
zicijas, turėjo kapituliuoti prieš 
Vakarų ir pačios austrų vyriau
sybės bei tautos tvirtą laikyseną. 
Dabar, kaip paprastai, už tai 
kailin gaus “iešmininkai” — aus
trų komunistų vadai, kurie ne
teko Kremliaus malonės. Pran
cūzijoj ne tik vyriausybės sluog- 
sniuose, bet ir visuomenėj susi
darė tokios nuotaikos, jog Krem
lius pasijuto priversta savo “ber
niukams” nurodyti, kad jie su 
atvirais sabotažais neprasidėtų 
O ypač smarkus susirėmimas 
šiomis dienomis vyksta Vokieti
joj. Vakarai formaliai užprotes
tavo prieš Sovietų palaimintą 
Oderio-Neissės liniją. Tai padrą
sino ir vokiečius. Jie Berlyne 
ųe tik viešai pareikalavo grąžinti 
atskirtas nuo Vokietijos rytines 
sritis, bet ir pareiškė, jog ateis 
diena,

kada “nekviesti rusiškieji 
svečiai” su savo komunisti
niais pagalbininkais iš vo
kiečių tarpo bus išguiti lauk 
iš vokiečių žemes.
Šitaip gal eitų dalykai ir to

liau, jei Vakarai išlaikytų vie
ningą liniją ir visur sutartų. De
ja, ne visuomet tas sutarimas, 
pasirodo, pavyksta pasiekti, šta? 
vokiečių ginklavimo klausima? 
jau beveik nervingumo kelia. 
Vokiečiai patys tuo klausimu 
nesutaria. Vieni linkę būtų dė
tis su Vakarais ir į ginklo są
jungą. Bet, socialdemokratai be 
jokių ilgų kalbų ir toliau stoja 
prieš tai visom keturiom.

— Vokiečių tėvynę kitų 
kraštų interesams nebus pa
aukota, — šaukia socialde
mokratų lyderis Schuma
cher,
O ir Vakarų sąjungininkai nė- i 

ra tuo klausimu vienos- nuomo
nės. JAV, išrodo, aiškiai būtų

’inkusios vokiečius ginkluot, bet 
irancūzai visai užsikirto - eilė 
ninisterių net* atsistatydinimu 
;rasina, jei būtų prie to einama. 
!inčas pasidarė tiek kietas, jog 
et JAV atstovas Paryžiuje ir 
’rancūzų atstovas Washingtone 
šskubėjo abu namo painformuo- 
1 savo vyriausybes, kokios nuo
taikos jų rezidavimo šalyje.

Antras panašus dalykas tai 
ichumano planas. Kai kitos Eu- 
opos tautos jau baigia paruošti 
iramonės sujungimui sutarties 
projektą, darbo partijos vado- 
aujama Anglija geriausiu atve

ju su ta būsima organizacija 
ebendradarbiaus, kiek tai su 
‘geriausiais jų interesais bus su
trinama.” Jie biją, kad jų sun
kioji pramonė nepatektų į “Ruh- 
'o baronų” rankas.

Kitur Vakarai vėl nenori daug 
žsiangažuot. Turkija ir Graiki- 

ta, pav., derinsis prie Atlanto 
'akto valstybių .Viduržemio jū

ros strategijos, bet į pakto na
rius neišrodo, kad būtų priim
tos. O priežastis, kad tuomet ir 
daugiau Azijos kraštų pareikštų 
norą į sąjungą dėtis, o tai “per
daug Vakarams užkrautų įsipa
reigojimų”. Bet kai už tuos kraš
tus niekas nenori įsipareigoti, jie 
laiko išmintingesnių dalyku tik 
dėl Vakarų gražių akių su So
vietais nesipykti ir būti jiems 
ypatingai mandagūs. O tas 
“mandagumas” baigiasi tuo, kad 
Sovietai įsidrąsina, ir .pradeda 
tuose kraštuose tokią veiklą, ku
ri baigiasi jei ne Korėjos pavyz
džiu, tai bent tuo, kas vyksta 
Indokinijoj, Malajuose ir kitur. 
O tais atvejais Vakarams neiš
vengiamai tenka įsipainioti. To
dėl daug kas mano, jog Vakarai 
geriau padarytų iš anksto įsipa
reigodami — tai mažiau parei
kalautų ir išlaidų ir žmonių au
kų.

km.,

km.,

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:
Brazinskienė-Sakalauskaitė, Micha

lina, ir duktė Brazinskaitč, Ona.
Čepaitis, Mykolas, iš Ilguočių 

Radviliškio vi., Šiaulių ap.
Dėdinas, Jurgis, iš Vaitiekupių 

Sintautų vi., šakių ap.
Draugelis, Jurgis, iš Narto km., Ma- 

-ijampolės ap.
Dubausldenė-Masolaitė, Domicėlė, 

š Smukutės km., Sartininkų vi., Tau
ragės ap. ,

Endriukaitis, Antanas ir Motiejus, 
š Totorviečių km. Sintautų vi., šakių 
tp.

Endriukaitytė, Ona, iš Kubiliškės 
km., Griškabūdžio vi., šakių (buv.. 
Naumiesčio) ap.

Gosickis (Gusickis), Felicijus ir Juo
zas, iš Gegiedžių km., Pašvinto vi., 
Šiaulių ap.

Grybauskas, Juozas, iš Girininkų 
kaimo.

Juodienė, ir sūnus Juodis, Stasys, 
iš Daltarų km., Židikų vi., Mažeikių 
ap.

Kazlauskas, Romualdas, ir sesuo 
Kazlauskaitė, Ona, iš Rymšės m., Za
rasų ap.

Kranier’ytė-Rosler, Paulina, iš Lan- 
kupėnų k.

Kruger, Adolf ir Oskar, iš Kušelev- 
čiznos km., Marijampolės ap.

Liudvikauskas, Andrius
Ližaitis, Jonas Gediminas, gimęs 

merikoje, gyvenęs Plungėje.
Menčinskas, Adomas ir Petras, 

Vartų km., Prienų parap.
Morkūnas, vyras ir vaikai Onos Ha- 

verzotaites.
Narutis, Mykolas, iš Kurkliečių km., 

Panemunio vi., Rokiškio ap.
Periokas, Simonas, iš Valtunų km., 

Žemaitkiemio, vi.,. Ukmergės ap.
Pivoriūnienė, Marijona, iš Kurkliečių 

km., Panemunio vi., Rokiškio ap.
Poklavanskis, Vincas, iš Kloveinių 

vi.
Reader, Nikalojus, iš Kauno-Alek- 

soto.
Reizgytč, iš Rietavo
Skinkis, Vincas, iš

Vilkaviškio ap. ,
Vaitkulionis, ’ Juozas,

Alytaus ap. •
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 

maloniai prašomi -atsiliepti. į: .
Consulate General <jf Lithuania

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

A-

iš.

vi.
Pajevonio vi.,

iš Seirijų vi.,

AMERIKA

Kaip galite pagelbeti BALFui Tag Day
BALF rinkliava atviraihe ore 

(gatvėse) įvyks š. m. spalių 27- 
28 dd. Rinkliava viduje — na
muose, įstaigose, krautuvėse, 
dirbtuvėse, biznio įstaigose — 
prasidės spalių 27 dieną ir tęsis 
iki lapkričio 11 d. (dvi savaites).

Atvirame ore dėžutėmis aukas 
galima rinkti visur, nuo ryto iki 
vakaro. Rinkėjams laikas neap
ribotas: kas gali ir turi laiko, 
gali rinkti ištisą dieną, ar su 
pertraukomis. Atsiras tokių, ku
rie tam tikslui gali pašvęsti tik 
vieną valandą — ir tai gerai. 
Aplamai, rinkimo laikas priklau
so nuo paties rinkėjo noro, gali- 
mybi'' ir sąlygų. Vieni pasirinks 
rinkti aukas atvirame ore, kiti 
namuose, įstaigose ir kitur pas
togėse. šeimininkai ir šeiminin
kės gali su dėžutėmis pereiti sa
viškius namuose, pas kaimynus, 
pas pažįstamus; galima aplan
kyti pobūvius, susirinkimus. Dar
bininkai, darbdaviui leidus, gali 
parinkti aukų darbininkų tarpe, 
jeigu neleidžia, pietų pertraukos 
metu, ar baigus darbą, galima 
parinkti prie dirbtuvės, lauke.

SVARSTYS
SZENTY

KARD. MIND- 
KLAUSIMĄ 
komisija nutarėJT politinė 

oirmuoju punktu svarstyti Ven
grijos kardinolo Josef Mindszen- 
ty bylą. Tuo pat metu buvo nu
tarta, kad komisija svarstys ir 
kitus su žmogaus teise prasi
lenkiančius veiksmus Vengrijoj, 
Bulgarijoje ir Rumunijoje.
' Rusų blokas stipriai priešino
si, kad kard. Mindszenty bylos 
svartymui nebūtų duota pirme
nybės, bet 30 balsų prieš 15 šis 
klausimas vis tiek buvo nutartas 
svarstyti pirmoj eilėj.

PROVOKATRORIŲ SEMINA
RIJOS

Vatikano radijo pranešimu, 
už geležinės uždangos veikia ko
munistinės “kunigų seminarijos” 
kur politbiuro nurodymu ruo
šiami tariami (‘kunigai”,- kurie 
vėliau suklastotais dokumentais 
'sibrauna į bažnyčias ir ten žmo
nių ir dvasiškijos tarpe skleidžia 
savo propagandą. Svarbiausias 
tų “kunigų” tikslas priiminėti 
“vienbalses katalikų dvasiškijos 
rezoliucijas”, smerkiančias Va
tikano ir Amerikos “imperialis
tų” politiką ir reikalaujančias 
valstybės ir Bažnyčios sutarčių, 
žinoma, komunistų redaguotų 
Didžiausias tokių “seminarijų” 
centras yra Varšuva.

SU ARKIV. STEPINAC PASI
MATYTI NELEIDŽIA

Vienas anglas bandė Zagrebe, 
Jugoslavijoj, aplankyti arkivys
kupą A. Stepinac, bet negavo 
leidimo. Jis sužinojo, kad vienin
telis asmuo, lankąs arkivyskupą, 
yra jo sesuo, kuri lanko jį regu
liariai. Jos pranešimu, arkivys
kupas kalėjime turi savo koply
čią, kurioje gali laikyti pamal
das, bet apie jo sveikatos stovį 
jį negalėjo nieko pasakyti, žino
ma tik, kad dėl maisto stokos 
krašte kaliniai yra blogai mai
tinami.

IZRAELIO KAREIVIAI 
APVOGĖ BAŽNYČIĄ

Iš šv. Panelės Dangun Žengi
mo bažnyčios žydų kareiviai pa
vogė didžiąją dalį elektros bate
rijų celių, kurių vienos vertė 
siekia 7-8 tūkstančius dolerių. 
Be to tarp liepos 20 d. ir rugpiū
čio 28 d. buvo pavogtas bažny
čios varpas. Kadangi pavogtieji 
objektai labai dideli, vagystės 
turėjo būti vykdomos organizuo
tai. Vienuolyno viršininkas kun. 
Leo A. RučŪoff, ahksčiau buvęs 
St. Mary’s vienuolyne Newark, 
N. J. įteikė Izraelio vyriausybei 
griežtą protestą.

Šv. P. Marijos Dangun žengi
mo bažnyčia ir vienuolynas buvo 
žydų kariuomenės užimti 1948 
m. gegužės mėn. Palestinos karo 
metu. Paskutinieji įvykiai pas
katino kelti katalikų balsą, kad 
žydų kariuomenė privalo pasi
traukti iš vienuolyno ir bažny
čios.

AR PASIKARTOS ANTROJI KORĖJA EUROPOJE

Spalių 13, 1950
palių

Namų superintendentai ir dženi- 
torlai gali parinkti aukų namų 
gyventojų tarpe, pas kaimynus. 
Ligoninėse gydytojai gali parink
ti aukų tarp savo kolegų, slau
gių ir ligonių; krautuvių savinin
kai — tarp savo kostumerių. Ne
žiūrint, kokia maža bus auka, ji 
priimtina su dėkingumu.

Rinkliavos dėžutes galima 
gauti iš anksto. Dėžutės yra dve
jopos: (1) rinkliavai atvirame 
ore ir, (2) rinkliavai viduje.

Jeigu turite bent valandą lai
ko, lauke ar viduj galite parink
ti aukų lietuvių šalpos ir imigra
cijos ręikalams. Įsipareigokite! 
Retai New Yorke įvyksta lietu
vių Tag Day. Išnaudokime.

Į talką kviečiame visus geros 
valios lietuvius: profesionalus, 
biznierius, darbininkus, šeminin- 
kes, studentus, organizacijas ir 
jų narius.

Amalgamated Clothing Wor
kers of America, Local 54 jau 
paskyrė savo auką $500 ir įsi
pareigojo pereiti su dėžutėmis 
ir lakštais per dirbtuves. New 
Yorko Ateitininkų sendraugiai, 
studentai ir moksleiviai taip pat 
įsipareigojo rinkliavoje dalyvau
ti. Moterų Vienybė jau įteikė 
auką — $25.00 ir visomis jėgo
mis žada talkininkauti rinklia
voje. Maspetho, Brooklyno, New 
Yorko z ir New Jersey lietuvių 
narapijos jau pasižadėjo talki
ninkauti, Great Neck, L. L, lie
tuviai taip pat žada atsiųsti ne
mažą talkininkų grupę.

Visas Tag Day pasisekimas 
nriklausys nuo mūsų pajėgumo 
kuodaugiausia rinkėjų išleisti į 
gatves su dėžutėmis ir kuodau
giausia žmonių gauti rinkti aukas 
viduje. Todėl kviečiame visus ge
ros valios lietuvius bent vienai 
valandai prisidėti prie šio milži
niško darbo!

Kiekvienam rinkėjui bus iš
duotas liudijimas ir numeriuota 
dėžutė.

IR GERAI INFORMUOTIEMS KINKOS DREBA
Rašo A. VIRŽIS, mūsų korespondentas Vokieti joje

Europoje vyrauja įtempimas ir pakvipę paraku. Net ir gerai 
informuoti asmens jaučiasi neramūs. Mūsų korespondentas pa
vaizduoja nuotaikas, kurios dabar šiame pasaulio kampe vyrauja.

Europa gyvena mirtinio pa
vojaus valandas. Tačiau dar ne 
viskas prarasta, pastebėjo 
Churchillis. Jei taip eis ir toliau, 
kąįp kad iki šiol, tai su laiku 
viskas gali iš pagrindų pasikeis
ti. Jei savo laiku, dar Muenche- 
ne būtų buvę prieš Hitlerį rea
guota taip, kaip kad nūnai re
agavo amerikiečiai Korėjoje, tai, 
galimas dalykas, 2-jo karo visai

i

■
j

žemę, arba kaip paskiausiai 
dingo įtartas atskalūnizmų ko
munistų parlamentaras 'Bonos 
seime Kurt Mueller. Tik vienu 
metu, kai tie pirkliai ir jų tar
pininkai vietoj aukso įteikė' li
tam tikrą sumą viduj įkišto švi
no, dingo kai kurie ir iš tų 'pirk
lių — o kalbos minėjo, kan juos 
likvidavo pasiųsti į Vakarus 
spec, raudonųjų agentai.7

Kartais pasitaiko ir tokių, ku
riems yra tikrai pavykę susitik
ti su iš bolševikų kacetų ištrū
kusiais Lietuvos žydais. Ir šių 
eilučių autoriui teko kartą, tuoj 
po karo, minimoj Moehl' g*vėj 
netikėtai išvystyti buv. “Žydų 
Balso” Lietuvoj vyr. redaktorių 
Dr. M. Rubinšteiną. Po tokio il
go nesimatymo taip netikėtai 
susitikę vos nepuolėm viens ki
tam ant kaklo. Jis

papasakojo apie Dr. L. Bistrą, 
buv. “XX A.” red. Dr. I. Skmps- 
kelio mirtį, vicem. Skaisgirį ir 
kt. Paskiau jis ėjo Muenchene 
leidžiamo žydų dienraščio “Our 
way” vyr. redaktoriaus parei
gas, o dabar yra Palestinos vy
riausybes paskirtas atsakingų 
'pareigų eiti Jeruzalėje. Todėl ir 
tie "bailieji” buvo ne tiek bai
lūs, kiek greičiau viskam pasi
ruošę. — Ką gali žinoti? ■—aiš
kino vienas iš jų. — Jei jau buv. 
JAV gynybos ministeris Fores
talls, apšauktas ligoniu, netikė
tai išgirdęs sirenas kaukiant, 
net 2 kartus sušuko: "Bolševi
kai puola!”, tai kaip gali nesi
jaudinti eiliniai žmonės, nes kas 
galėjo būti geriau informuotas 
už gynybos ministerį?

Churehillio aliarmo sirena
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Nuomonė tų, kurie iš abiejų 
pusių informuojasi.

Negalima pasakyti, kad jie 
būtų tik bailūs buvę. Priešingai, 
čia susispietę žydų tautybės už
sieniečiai yra apie viską neblo
gai informuoti. Jie palaiko ry
šius su viskuo: ir su viršūnėmis, 
ir su pogrindžiu.

žino ne tik, kada juodojoj bir- 
nebūtų buvę, nekalbant jau apie Į šoj bus “oblavai”, bet taip pat 

I paskutines ir tikresnes už laik
raščių naujienas iš Vašingtono, 
Jeruzalės, Varšuvos, kartais net 
ir Maskvos.

Kartą lietuviui advokatui N. 
teko laimė kartu atsigulti vie
non palaton su žydų laikrašti
ninku R-čium, tai jis apie svar
biausius viešai neskelbiamus į- 
vykius buvo geriau informuotas, 
nei savo laiku gyvendamas Kau
ne. Ne paslaptis, kad kai kurie 
buv. Lenkų piliečiai net kelis 
kartus “repatriavo” j Lenkiją ir 
kt. ir, grįžę atgal, iš to gerai 
uždirbo. Buvo tokių nuo tikrų 
ar netikrų bolševikų persekioji
mų pabėgusių ir iš Lieuvos. Ne
buvo tarp jų, čion patekusių ar 
bent su jais, tik lietuvių. Kodėl 
— savaime suprantama. Tačiau 
tuos “kitus” su jais į Vakarus 
atvykstančius, ar aukso supir
kinėti, ar am-čių dolerių, ar ki
tokiais tikslais siunčiamus, žino 
ir jie patys — ir net įspėja, kaip 
kartą įspėjo ir rašantį šias eilu
tes vienas Lietuvos žydas, su 
kuriuo teko susitikti daugiausia 
minimosios tautybės žmonių 
lankomame restorane:

— Pst, ponas, tai nelietuviai: 
aš irgi lietuviai, bet anie —ne 
iš mūs. Geriau patylėti...

Tie “kiti”, reikia pripažinti, 
nežinančiam niekuo nesiskyrė 
nuo “nekitų”. Negirdėti, kad 
kad iš “tų” ar iš “mūsiškiu” bū
tų dingęs ar buvęs pagrobtas, 
kaip kad prieš porą metų buvo 
nagrobtas dienos metu svarbiau
sioje Muencheno gatvėje vienas 
latvis, kurį iššokę su ginklu 2 j

trečiąjį, kuris, lyg slogutis, lai
ko prislėgęs visą Europą.

Baimės iš tikro būta ir tebe
sama apsčiai. Tiesa, ji nepasi
reiškė, kaip kad su Kasselio dy- 
pukais 1948 m., kai jų daugelis 
iš eilės kelias naktis nakvojo 
gel. stoty, arba Kempteno lietu
viais, kurie buvo tiesiog išgrob
stė kuprines ir medinius vežimu
kus, besiruošdami bėgti tolyn į 
kalnus, arba kad ir tais pačiais 
am-čiais, Berlyno blokados me
tu paruošusiais savo šeimas e- 
vakuoti. Vis dėlto dar ir dabar 
ne vieno atsargesnio lagaminai 
sukrauti. Betgi nebematyti to
kių reiškinių, apie kuriuos pla
čiai paskelbė ir am-čių tel. a- 
gentūros, kaip kad minėtasis į- 
vykis Muenchene, žydų kvarta
le Moelstrasėj, kai pasirodžius 
viršum Bavarų miško skraidan
čiai lėkštei, o netoli Liepojos pa
slaptingai numušus am-čių lėk
tuvą, ištisa bailiųjų kolona su 
visais daiktais, nenorėdama bū
ti netikėtai įvykių užklupta, au
to ir sunkvežimiais pasuko į 
kalnus, Tirolio ir Šveicarijos 
link.

Lietuviai pasaulyje
. 1 ----------------

VOKIETIJA
Vokietijoj dar apie 9.000 lietuvių

Rugpiūčio pradžioje Vokietijoj 
dar buvo 10.207 lietuviai. To mė
nesio būvy išemigravo 549: į 
TAV, 457, Australiją 74 ir Ka
nadą 18. Kiek išemigravo per 
rugsėjo mėn., dar tikslus skai
čius nežinomas, bet sprendžia
ma, kad net bent kiek daugiau, 
kaip rugpiūčio mėn. Taigi šiuo 
laiku Vokietijoje dar likusių lie
tuvių yra apie 9 tūkstančiai 
vįršum.

Žemės drebėjimą pergyveno irgi 
laimingai.

Daugelis lietuvių iš artimiau
sios Barquisimeto kolonijos ry
tojaus dieną nuvažiavo pažiūrėti 
to šiurpaus vaizdo ir pasimatyti 
su nelaimę pergyvenusiais savo 
tautiečiais.

VOKIETIS PATARIA NEEMIGRUOTI
su

BELGIJA
Į 'i Lietuviai mažėja

. -i.
Belgijoje lietuvių vis mažėja. 

Paskutiniu laiku jų kitur išvyko 
apie 150 asmenų. Daugiausia 
vyksta į Vokietiją — vieni ofi
cialiai, o didelė dalis slapta bėga 
per sieną. Kai kurie dar tikisi 
išvykti į Kanadą, kuri sutiko įsi
leisti DP iš Belgijos. Sunkumą 
ciidarn tiV tai kad natipmc rtfi- • 

kia mokėti už kelionę .
Lietuviams Belgijoje mažė

jant, silpnėja ir jų, kad ir nebu
vusi labai stipri, visuomeninė bei 
kultūrinė veikla. Ligi šiol leistos 
“Gimtosios šalies” vietoje ateity 
jau numatoma leisti tik rotatori
nį biuletenį. Ligi šiol laikraštį 
leidusi “Sėjos” draugija 
duojasi.

Bet negalintiems emigruoti tenka tik patys blogiausi darbai.
— Nevažiuokite į JAV, — 

kalbina mane dar ne toks senas 
vokietis, buv. karo belaisvis, da
bar dirbąs Bremeno IRO pe- 
rein. stovykloj, bagažo skyriuj.
— Ir ko ten? Pamatysite: po 
kiek laiko čia bus geriau nei ten. 
Aš ten dirbau ir sąlygas gerai 
žinau. Tiesa, dabar Vokietijoje 
viskas dar brangiau, nei prieš 
karą, ir labai daug atskaito, jog 
iš algos veik nieko nelieka, ta
čiau ateis laikas ,kada vėl bus

sudaro tik tai, kad patiems rei-' kitaip. Tegu tik leidžia mums

Tokius įtarimus sustiprino y- 
pač Churchillio kalba apie gre
siantį Vakarams mirtinį pavojų, 
prancūzų, vokiečių ir skandina
vų prašymas pasiųsti Vokietijon 
kiek galint greičiau didesnį ir 
rinktinių divizijų skaičių, am-čių 
reikalavimas, kad V. Europa 
kiek galint greičiau susitvarky
tų ir susivienytų, ir įsakymai 
(Šveicarijoj oficialiai, kitur—ne
oficialiai, nes ten tą darbą atlie
ka pačios vyriausybes) apsirū- 

žmonės privertė sėsti į jų auto-j pinti reikalingomis maisto at- 
mobilį ir paskum dingo kaip į Į sargomis. Ties i, maisto produk- 
___________________________ ' tų ir motor, valčių (bėgti į Ispa

niją ir š. Afriką) supirkinėji
mas tokioj Italijoj spekulian
tams, kai gandai apie gresiantį 
navojų nepasitvirtino, , atnešė 
milijardus nuostolių, tačiau ne
galima būtų pasakyti, jog tokie 
’’andai liūtų vis dėlto tik iš pirš
to išlaužti. Man pačiam teko 
matyti prieš 2-iį pas. karą pa- 
oiruošimus Italijoj, Prancūzijoj 
ir Šveicarijoj ir per Dancigo 
koridorių paskutiniu ėjusiu j 
Rytus traukiniu per Vokietiją 
grįžti atgal į Lietuvą — ir rei
kia pripažinti, jog ir nūnai esa
ma panašių reiškinių, sakysime, 
kad ir po paskutinių "kabinėji
musi" Berlyne.

(Nukelta j 1 psl.»

Pa V'

likvi-

VENECUELA
Lietuviai nukentėjo nuo žemės 

drebėjimo
Didelis žemės drebėjimas iš

tiko Laros valstybės kai kurias 
vietoves. Labiausiai nukentėjo 
Tocuyb miestelis. Minėtoje vie
tovėje gyvena ir lietuvių Lisaus
kų šeima, kuri namo stogui su
griuvus, ■ laimingai išliko nenu
kentėjusi. Tik toje šeimoje dir
banti lietuvė Veronika Moglic- 
kaitė, pirmą kartą gyvenime per
gyvenusi panašų įvykį, taip bu
vo sukrėsta, jog net dvi dienas 
po to dar tebedrebėjo.-

Arti Tocuyo gyvena ir dirba 
lietuvis iįr. Gutauskas su šeima.

patiems kaip reikiant tvarkytis. 
Pamatysite, ką padarys mūsų 
plienas: mes mokame pagaminti 
jo tokių rūšių, kurių paslapčių 
nežino nei anglai, nei am-čiai, 
užtat jį turi pirktis iš mūsų. Ne
darbas? Tegu tik leidžia atsta
tyti Hamburgo ir Bremeno uos
tus —tuoj koks milijonas žmo
nių galės gauti darbo, — ir jis 
pradeda skaičiuoti, kas kokią 
“žalą” daro vokiečiams. — Už
sienietis ? Tai kas kad užsienietis. 
Kiek čia mes turime visokių pa
bėgėlių iš Rytprūsių, Čekoslova
kijos ir kt. Nepražūsite ir jūs.

Tačiau aš jam tik padėkojau 
už tą “patarimą”, nė nemėgin
damas įrodinėti, kiek apsčiai e- 
sama pavyzdžių, kaip vokiečiai 
stengiasi iš Santarvininkų arba 
tų pačių užsieniečių išspausti vi
sa, ką ir kiek tik gali .Jei užsie
niečiai kol kas tariamai turi to
kias pat laisves, kaip vokiečiai, 
tai neleidimas jiems burtis į jo
kias politinio pobūdžio or-jas, 
nedavimas piniginių pašalpų mo
kykloms, teisė už “neleistiną vei
klą” deportuoti svetur ( juk taip,

norėdami, gali išdeportuoti visus 
užsieniečius) etc. vis dėlto nero
do, kad jie būtų jau taip gerbia
mi ,kaip kad pvz., pagerbė arba 
dar ir dabar pagerbia išbadėju
sius Rytprūsių vokiečius Lietu
vos ūkininkai, kurie, rizikuoda
mi savo saugumu ir laisve, dali
jasi su jais kuo turėdami — tai 
liudija šimtai be jokio raginimo 
Lietuvių Bendruomenės c. k-tui 
atsiųstų laiškų. Arba kad ir 
ateinančios iš perverstųjų vokie
čių ūkin žinios iš tokio Mitten- 
waldo, Altenstadto ir kt. Nors 
jie ir ten turėtų būti lygiai trak
tuojami su vokiečių pabėgėliais, 
tačiau,

faktiškai turi teisę nebent 
pamataškuoti su menturiu 
po bendrą stovyklos katilą, 
o iš darbu tegauna tik prie 
miško kirtimo kalnuose ar 
panašios rūšies,
jei tokio darbo dirbti neįsten

gia arba dėl kokios nors priežas
ties atsisakytų, tokiam visai nu- į 
traukiama bet kokia pašalpa. įr prisideda prie likusiųjų Euro- 
Tuo būdu kas karo metu buvo poje tremtinių vargo palengvini- 
daroma iš prievartos, dabar kai 
kur bus pasiekta “savo noru”, | -=>.-- r-.........

nei, kad Rochesterio (N. Y.) 
BALF-o skyrius, vietos lietuvių 
remiamas, yra surinkęs a&kų ir 
prisiuntė BALF-o Centrui čekį 
sumoje $500.00. > >

Norwood, Mass., BALF-asky
rius atsiuntė čekį sumoje>.<$100. 
Nuo šalpos darbo neatsilieka ir 
tremtinių organizacijos, štai lie
tuvių Tremtinių draugija iš< Mel
rose Park atsiuntė čekį sumoje 
$20.00. ;..T.

o

nes žmonės, neturėdami kitokio 
pasirinkimo, turi tokio paties 
sunkiausio darbo, prašokančio 
jų fizinį pajėgumą, kad ir verk
dami imtis.

Tiesa, ne visur tos sąlygos to
kios blogos. Tačiau jos ateityje 
gali dar pablogėti, nors tokiame 
Muenchehe, kur užsieniečių yra 
apie 40 tūkstančių, ne visi jomis 
taip jaū Skundžiasi.

A. Viržis

Parama ligoniams ir seneliams
Mūsų tremtiniai, priversti likti 

Vokietijoje ar Austrijoje dčl li
gos ar senatvės, yra atsidūrę la
bai sunkioje būklėje. Jie kreipia
si į BALF-ą ir į Amerikos visuo
menę prašydami paramos. Kiek 
turėjo surinktų gerybių BALF- 
as išsiuntė. Šiuo metu rengiamos 
didesnės maisto siuntos pasiųs
ti. Bet tam reikalui reikia npini- 

į gų. Kiekviena auka yra brangi

mo.
Džiugu yra pranešti visuome-
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LIETUVYBĖS SILPNĖJIMO PRIEŽASTYS
gų turime apie 150. Į parapijoms. Dvasiškija seniai, &

6. Lietuvių vienuolijos buvo susirūpinusi šiuo dalyku, bet jį

Kas kaltas?

Nekaltinu nei kunigų, nei pa
rapijiečių, nei bažnytinės vyriau
sybės. Bandžiau, mano manymu, 
parodyti tik mus pagavusį gy
venimo procesą, kuriame daug 
tautybių nyksta ir asimiliuojasi. 
Tokie gausūs ir kultūringi vo
kiečiai didžiąja dalimi tik iš pa
vardžių dabar atpažįstami. Dar 
gausesni (ir labai daugėjanti) 
italai kuone visai liaujasi itališ
kai kalbėję. Stenkimės tad, vie
toj kaltininkų ieškoję, geriau 
pažinti savo silpnėjimo priežastis 
ir rūpinkimės jas pašalinti, o 
blogybes taisyti.

Mūsų kunigijos tris ketvirta
dalius sudaro čia gimusieji ku
nigai. Gerai, jei pradžios mokyk
loj jie kiek lietuviškai mokėsi, 
o kiti nė tiek. Bet, sekdami ide
alistais kunigais, atvykusiais iš 
Lietuvos, jų dauguma yra giliai 
susipratę lietuviai, nors kitas ir 
silpnokai lietuviškai kalba. Jei 
lyginsime juos su pasauliečiais 
inteligentais, kurių tėvai buvo 
tokie pat lietuviai, kaip ir lietu
vių kunigų tėvai, ir kurie tiek 
pat laiko praleido mokyklos suo
le, turėsime sutikti, kad Dievo 
apvaizda mūsų kunigiją išlaikė 
lietuviškesnę už bet kurią pro
fesionalų grupę, nors jie taip pat 
turi tą pačią pareigą tarnauti 
savo tautai. Tai mes esame per 
maža įvertinę, nes iš kunigo dau
giau reikalaujame, kaip iš ko
kio gydytojo, inžinieriaus, advo
kato ir kito kurio profesionalo, 
kurių mes taip nedaug matome 
lietuvių veikėjų eilėse. Kodėl to 
niekas nekelia? Juk profesiona
lų atsitolinimas nuo lietuviško
sios liaudies ir yra viena lietuvy
bės silpimo priežasčių.

Bet kodėl iš tikro biznio žmo
nės taip lengvai atitolsta nuo 

•'savųjų? — Gyvenimo sūkuriai 
biznierių, studentą, profesonalą 
ir net amatininką bei paprastą 
darbininką išplėšia iš lietuviš
kos aplikos ir įtraukia jį visai 
į kitą, svetimą aplinką. O ta ap
linka ir tirpdo lietuvio tautinį 
atsparumą, kol jis pagaliau pra
nyksta amerikonėjimo katile.

Kaip jas šalinti?
daugiau mylėjo, kas sava, lai
kėsi arčiau savųjų, ilgiau gyve
no prastuose butuose, nuo vie
tinių skyrėsi savo papročiais ir 
gyvenimu. Deja, negalėjo savo 
vaikams įskiepyti daug Lietuvos 
ir lietuvybės meilės, nes nei gra
žios, išdailintos kalbos mokėjo, 
nei turėjo ką patrauklaus papa
sakoti apie savo gimtąją Lietu
vą. Visa, ką jie galėjo vaikams 
apie jų tėvų gimtąją šalį papasa
koti, buvo sunkūs vargų vargai 
ir rusų padarytos skriaudos. Jie 
dažnai buvo per daug paprasti 
žmoneliai, kad būtų aiškiai su
vokę reikalą sąmoningai stiprin
ti savo vaikų lietuvybę ir mo
kėję patraukliais pasakojimais 
apie Lietuvos gamtos grožį, 
taurų lietuvių tautos būdą, gar
bingas kovas už savo teises bei 
didingą savo gimtosios šalies 
oraeitį tą lietuvybę ugdyti. Ne
galima tad jų pulti už tai, kad 
nepadarė to, ko jie iš tikro pa
daryti negalėjo.

Šiuo atžvilgiu kitas reikalas 
su tremtiniais. Jie kuone visi' y- 
’’a aukštesnio mokslo. Tad jau 
daug lengviau jie galėtų pada
lyti tai, ko nepadarė ir negalė
to padaryti ankstesnės lietuvių 
emigrantų kartos. Bet jiems 
graso dideli pavojai kitu atžvil
giu. Jie pratę prie geresnio gy
venimo. Tad ilgai nepakęs pras
tuose butuose, išsikels į prie
miesčius, toliau nuo lietuvišku 
eentrų, apie kuriuos dabar dar 
vra susitelkę. Vaikai, išmokę 
angliškai, atitols nuo lietuviškc 
gyvenimo ir paklius į tą patį a- 
merikonėjimo bei nutautinime 
katilą, kuris sutirpdė jau žymi? 
dalį JAV lietuvių. Jie gali dar 
greičiau suamerikonėti, jei są
moningai visom jėgos tam nesis 
□irs.

Tad, kalbant apie lietuvybė: 
sustiprinimą, laikas susirūpin
ti ir tremtinių išlikimu gerai: 
’ietuviais. Jie, begelbėdami mus 
gali mūsų silpnybėse paskęsti..

Vėliau galėsime iškelti vien: 
kitą mūsų gyvenimo fazę disku 
sijoms, dabar užtenka bendrai: 
bruožais aptarti siūlymus lie
tuvybei stiprinti.

Tad daugumos principai turi 
būti pagerbiami, toleruojami ir 
neįžeidinėjami. Kuo stipresnės 
yra ideologinės grupės, juo nau
dingesnės tautai. Be ideologijos 
ir lietuvis, kaip ir kiekvienas 
kitas, yra bevertis žmogus. 
Mums lietuviams ypatingai rei
kia stiprinti Katalikiškąją Akci
ją.

3. žmogus yra visuomeninė 
būtybė. Jis ieško draugijos. Ne
radęs savųjų tarpe visuomeninės 
veiklos, jis ieško kitur. Draugi
ja jungia vienodų palinkiu, troš
kimų ir pažiūrų asmenis. Tad 
lietuvybės stiprinimui mes pri
valome turėti lietuviškas drau
gijas* kultūriniams tikslams, 
jaunimui ir senimui, kaip cho
rus, moksleivių kuopas, profe
sionalų ir kit. Net ir religines 
organizacijas kurkime lietuviš
kas, atskirai nuo kitų, kaip so- 
daiicijas, brolijas, kongregacijas 
ir kit.

4. Lietuviškos parapijos lietu
vybės naštą neša nuo pat pir
mųjų savo dienų. Jų turime apie 
120. Jas tad turime palaikyti ir 
stiprinti, nes tai kartu yra ir 
lietuvybės stiprinimas. Kas jas 
puola, stengiasi : 
ių atitraukti ar 
kenkti', tas kenkia 
reikalams.

5. Lietuviškoms 
reikalinga ir lietuviška kunigi- 
;a. Suamerikonėjusi kunigija, 
patriotų kunigų įtakoje, jausis 
taip pat lietuviais ir dirbs savo 
Įmonėms. Jiems daug padės pa
gilinti savo lietuvišką tautinę 
sąmonę tremtiniai kunigai, ku
be ilgainiui vis daugiau bus ski- 
■iami į mūsų parapijas. Atsiras 
pašaukimų į kunigus ir iš trėm
imų tarpo. Kunigų lietuvybė 
lar rimto rūpesčio nesudaro (su 
’eta išimtimi). Kunigų Vienybė 
Ta lietuviškiausia Amerikoje. 
Visi tremtiniai kunigai, kur jie 
bebūtų, turėtų į ją įstoti. Kuni-

žmones nuo 
kitaip joms 

i ir lietuvybės

parapijoms

kuriamos lietuvybės išlaikymo 
tikslais. Jų darbo dirva tiek iš
siplėtė, kad nepakanka narių 
visoms pozicijoms užimti. Jos 
ieško pašaukimų svetimtaučių 
tarpe. O tai susilpnina lietuviš
kąjį atsparumą. Jas sustiprintų 
kandidatės iš tremtinių ir se
nesniųjų imigrantų grynai lietu
viškų šeimų. Vienuolijų svarbą 
tik tuomet pamatai, kada at
kreipi dėmesį į 60 liet, parap. 
mokyklų, akademijas (3), ligo
nines (3), našlaičių (2) bei se
nelių prieglaudas (4) ir tų įstai
gų reikalingumą. Moterų vie
nuolių turime apie 1000, o vyrų 
daugiau kaip 130.

7. Mokyklų atlietuvinimas 
priklausys pirmiausia nuo mo
kinių skaičiaus. Jei mišrių šei
mų ir amerikiečių vaikų bus 
daugiau, kaip grynų lietuvių 
vaikų, visuomet turėsime galvo
sūkį, kaip juos gerais lietuvians 
išauklėti. Mano manymu, ne 
mes, bet pačios mokytojos su 
kun. klebonais turėtų suvažiuo
ti į regionalines konferencijas ir 
iš pagrindų reikalą apsvarstyti. 
Išbarstyti po visas mokyklas 
1.000 tremtinių vaikų jų dar ne
atlietuvins. Mūsų parap. mokyk
las lanko vis dėlto apie 10.000 
vaikų.

8. Negaliu tylomis praeiti pro 
mišrias vedybas. Tai vėžys, ėdąs 
mūsų tautos kūną. Kokios jų 
priežastys? — Jų daug: nelie
tuviška gyvenimo aplinka, nuto
limas nuo lietuviškos veiklos, 
anglų kalba šeimoje, lankymas 
svetimtaučių bažnyčių, nedrau- 
gavimas su lietuviais, neskaity- 
mas lietuvįškos spaudos, kasdie
ninis kontaktas darbovietėse ir 
t.t. Kova prieš mišrias vedybas 
turi prasidėti pačioje šeimoje: 
lietuvių kalba turi vyrauti na
muose ir iš mažens jaunimas 
skatinamas su lietuviais bend
rauti. Jaunuolių įstojimas į lie
tuviškas draugijas, kaip vyčius, 
chorus, meno ratelius, sodalici- 
jas, yra pirmas žingsnis ir į lie
tuvišką ateities šeimą. Čia vėl 
tenka svafbus ’ vmdmuo mūsų

Dažniausia tokios 
ne tik Bažnyčiai, 
Mūsų spauda retai 
žaizdą. Kelkime šį

traktuoja labai atsargiai, ka
dangi nenori tokių šeimų at
stumti nuo lietuviškos parapijos. 
Daug vargo su mišrių tikybų 
vedybomis, 
šeimos žūva 
bet ir tautai, 
primena šią
.klausimą diskusijose, spaudoje 
ir net privačiuose pasikalbėji
muose.

9. Pagaliau, greičiau susice- 
mentuokime su tremtiniais. Dar 
jaučiamas kažkoks atitolimas.

Žinoma, mūsų galvosenos 
skiriasi. Skiria mus ir kultūri
niai išaugimai. Nekaltinu nė vie
nų, nė kitų. Tik galiu pažymėti, 
kad mūsų vieni kitų pažinimas 
ir vertinimas yra esminis daly
kas lietuvybei išlaikyti. Ameri
kiečiai neketina Lietuvon va
žiuoti ir ten gyventi, tad nėra 
pasiruošę vardan patriotizmo 
viską priimti. Tremtiniai gi sa
vo kultūrines tradicijas ir pat
riotinį išauklėjimą negali aukoti 
amerikonizmui (amerikonizmą 
lyginu su nutautinimu).

Tremtinių šventa pareiga su
pažindinti jaunesniąją kartą su 
Lietuvos atgimimu ir laimėji
mais. Bet to nepadarys tolinda- 
miesi nuo seniau čia gyvenan
čių lietuvių. Tik kartu dirbdami, 
gyvendami bendrą gyvenimą sa
vo dvasią įkvėps į lietuviškas 
širdis ir patrauks prie 
sielas, 
niekad 
viška, 
nuo to
ką dainą ir žaidimus, jie džiau
giasi gražia lietuvių kalba ir 
gailisi jos nemokėdami. Nelau
kime, kad vietiniai ateitų pas 
tremtinius. Tremtiniai privalo 
derintis prie esamos aplinkos ir 
nešti į mūsų gyvenimą tai, kuo 
juos Lietuva motutė yra apdo
vanojusi.

Manau, kad šis ilgas straips
nis bent iš dalies išryškino ma
no pažiūras į dabartinę padėtį. 
Pažinau Lietuvos ir studijavau 
Amerikos gyvenimą, tad jaučiau 
pareigą šiuo klausimu išsitarti.

savęs 
Juk Amerikos lietuviai 
nesikratė to, kas lietu- 

tik pamažu, nejučiomis 
nutolo .Jie myli lietuviš-

Jeigu Kinija Įsikištų
Pavojus ir ^tremtiniams Keliai ir būdai

DIDŽIAUSIOJI MALONE
Šv. Povilas, savo laiškuose . venimo laimei. Tik tas išmin- 

pifmiesiems krikščionims į- 
vairius mūsų tikėjimo klau
simus aiškindamas, įspėja 
mus: “Žiūrėkite, kaip atsar
giai turite elgtis; ne kaip ne
išmintingi, bet kaip išmintin
gi, gerai naudokitės laiku...” 
Bet tas šv. Povilo įspėjimas 
visai priešingas Horacijaus 
ir visų hedonizmo šalininkų 
šūkiui “Carpe diem!” — 
“Naudokis diena!” čia Hora
cijus su “šio pasaulio vai
kais” nori išgyventi visus pa
saulio siūlomus malonumus, 
gi šv. Povilas savo perspėji
mu mūsų dėmesį atkreipia 
į Išganytojo žodžius: “Reikia 
veikti kol dar diena, nes a- 
teina naktis, kada niekas ne
begalės nieko daryti” (Jon. 
9,4).

O vis tik nemažai tokių, 
kurie, kaip šv. Povilas sako, 
elgiasi neišmintingai. Daž
nas jaunystėje visai nekrei
pia dėmesio į Dievo įsaky
mus, į religinį gyvenimą, o 
rūpinasi vien tik žemiškais 
reikalais, pamiršdamas, kad 
kiekvienu metu ir mums Die
vas gali pakartoti evangeli
joje užrašytus žodžius!: 
“Kvaily, dar šią naktį bus 
pašaukta tavo siela” (Lk. 12, 
20). Išmintingieji gi kiekvie
ną akimirką ir kiekvieną pa
dėtį išnaudoja amžinojo gy-

tingai elgiasi, kuris prisime
na Išganytojo įspėjimą. “Ne
statykite čia sau pastovių 
namų, nes šis gyvenimas tė
ra tik tiltas į amžinybę.” To
dėl ne veltui šv. Tomas A- 
kvinietis moko, kad didžiau
sioji gyvenimo išmintis yra 
visą laiką būti pasiruošusiam 
iš šio pasaulio pereiti į amži
nybę.

šio sekmadienio evange
lija pasakoja apie Kapar- 
'naumo karininką, kuris, sun
kiai susirgus sūnui, skubėjo 
pas Išganytoją ir prašė Jį į 
savo namus... Tikintis žmo
gus, nujausdamas artėjančią 
mirtį, skuba pakviesti kuni
gą, kuris paruošia mirčiai ir 
atneša Išganytoją Švenčiau
siajame Sakramente. Ir lai
mingas tas, kuris prieš mirtį 
turi progos gauti paskutinį 
kunigo patarnavimą, todėl 
ne veltui lietuvis suplikacijo
se Dievą maldauja: “Nuo 
staigios ir netikėtos mirties 
saugok mus, Viešpatie!”

O kad tos malonės būtu
mėme verti, turime per visą 
gyvenimą to nuoširdžiai mal
dauti, nes mirtis malonės 
stovyje yra didžiausia Dievo 
dovana.

Nepamirškite tad melsti 
laimingos mirties malonės!

Kun. V. Pikturna
-a

Ignas Medelis

PASIKALBĖJIMAS UNION SQUARE
Darbininkų uždarbiai JAV ir Sovietuose. — 10 milijonų 

vergų kacetuose. — Ne taika komunistams rūpi.

Būtų perilga rašyti apie visas 
gyvenimo smulkmenas, kurios 
visos kartu sudaro amerikonišką 
aplinką. Pagaliau tremtiniai vis 
tiek nesupras mūsų suameriko- 
nėjimo, kol gerai neįsižiūrės į 
patį čionykštį gyvenimą. O įsi
žiūrėti privalėtų, nes pavojus 
gresia ir jiems.

Tremtiniai, apsigyvenę arčiau 
bažnyčių, jas uoliai lanko, nes 
gauna progos su kitais tremti
niais susitikti. Jų vaikai, nemo
kėdami angliškai, savo tarpe ar
timai susidraugavę. Dėl to toks 
pasipiktinimas ir mūsų mokyk
lomis...

Mūsų tėvai ir seneliai buvo be
moksliai. Jie nemokėjo ir neiš
moko gerai angliškai. Juodą 
darbą visą gyvenimą dirbdami,

1. Sroviniai santykiai dažna' 
vra nekultūringi. Partinės riete 
nos yra betikslės, kai valstybe 
neegzistuoja ir pati tauta sunai 
kinimo pavojuje. Nepasitikėji
mas ir kaltinimai yra atgyvenf 
dienas dalykai. Tik konstrukty
vi veikla stiprins visų pažiūri 
lietuvius. Jei Pasaulio Lietuvii 
Bendruomenė JAV plačiu mastv 
neorganizuojama, tai kaltas til 
srovinis nesutarimas. Pasaulic 
Lietuvių Bendruomenei skiriu 
pirmą vietą, stiprinant JAV lie
tuvybę.

2. Nuomonių skirtumas yra 
natūralus dalykas. Tai laisve 
žmogaus teisė. Tik vieno laisve 
reikalauja, kad ir kito laisvė ne
būtų pažeista. Lietuvių tauta y- 
ra katalikiška ir didelė -lietuviu 
tautos dalis yra tikinti žmonės

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

Office at 258 Broadway, Brook lyn 11, N. Y.
Pagal 1950 m. socialinio drau

dimo įstatymo papildymą, pava
dinimas “Našlės draudimo pre
mija” pakeičiamas į “Motinos 
draudimo premija” tuo atveju, 
kai darbininkas mirė 1950 rug
sėjo 1 d. arba vėliau.

Bet čia nėra tik pavadinimo 
pakeitimas, nes ir dabar, kaip 
ir anksčiau, našlei su vaikais, 
jaunesniais kaip 18 metų am
žiaus, bus mokama mėnesinė 
draud. premija. Be to, mėnesinė 
premija bus mokama ir mirusio 
darbininko buvusiai išlaikomai 
išskirtai žmonai.

Kad įgytų teisę į motinos 
draudimo premiją, buvusi, da
bar išskirta, žmona turi būti 
darbininko sūnaus arba dukters 
motina, arba būti adoptavusi 
darbininko sūnų arba dukterį,

tebebūdama santuokoje su juo, 
arba drauge su juo būti adopta- 
vus vaiką.

Kiekvienu atveju, kai ji įgyjr 
teisę per adoptuotą vaiką, vai
kas turėjo būti adoptuotas jau
nesnis negu 18 m.

Be to, pagal susitarimą ai 
teismo keliu ji turėjo gauti bent 
pusę savo išlaikymo iš mirusio 
darbininko jo mirties metu. Taip 
pat, prašydama draud. premijos, 
ji turi globoti mirusiojo vaiką, 
kuris yra jos sūnus, duktė arba 
legaliai adoptuotas vaikas.

Motinos draudimo premija 
pasibaigia jai mirus, ištekėjus, 
arba kai nebelieka vaiko, turin
čio teisę į premiją.

Sekančiame straipsnyje aš kal
bėsiu apie naujojo įstatymo pa
keitimus vaiko draudime.

Jungt. Tautos nusprendė, kad 
;en. MacArthuro armija užimtų 
isą Korėją ir pasiliktų ten, kol 
>us atstatyta krašte tvarka ir 
o saugumas to reikalaus. Vi- 
:iems tad kyla klausimas, ką 
iuo atveju darys Sovietai. Dan
elis mano, jog patys, tur būt, 
iesioginiu būdu neįsikiš. Bet 
:ad jie taip ramiai ir žiūrės, 
aip likviduojamas jų satelitas, 

langelis netiki. Tolimuosiuose 
lytuose jaučiamas didelis susi- 
•ūpinimas, kad šiuo būdu karas 
;alįs išsiplėsti. Tarp kitų gali- 
nybių skaitomasi ypač su tuo, 
tad Sovietai gali pasiųsti Korė
jos komunistams į paramą Ki- 
lijos komunistus. Taip manyti 
Juoda pagrindo ir komunistinės 
Kinijos vadovų pareiškimai, kad 
iie ramiai nežiūrėsią, kaip “im- 
oerialistai” jų kaimynus puolą 
Pagaliau reikia atsiminti, ką 
lar 1923 m. yra pasakęs Lem
iąs. Paskutinę kovą, rašė jis 
mlems tai, kad Rusija, Indija ir 
Kinija sudaro žmonijos daugu- 
ną. Taigi komunistinė doktrina 
skelbia, kad lemiamasis susirė- 
nimas įvyks kaip tik Tol. Ry- 
uose, ir niekas negali užtikrinti, 
ir Sovietai nebandys tos pasku
tinės kovos pradėti jau šiandien, 
nors jos išeitį numatydami gal 
lar už visos eilės metų. Klai- 
iinga būtų manyti, kad jie būti- 
rai eis prie visuotinio konflikto 
š karto. Priešingai, gali jie čia 
bandyti vieną savo “vietinių” 
karų. .

Daugeliš tad statosi klausimą, 
kokią realią pajėgą Kinija suda
rytų, jeigu iš tikro įsikištų į Ko
rėjos konfliktą.

siekia penktą dalį visos žmoni
jos. Tiksliai, tiesa, jos gyvento
jai niekad nebuvo suskaičiuoti, 
bet, pagal Statesman Yearbook, 
1948 m. buvo skaitoma, kad 
Kinijoj gyvena 463,5 milijone 
gyventojų. Taigi jos plotai yra 
milžiniški, kaip ir žmonių ištek
liai.

Užimdama 8,1% žemės pavir
šiaus, Kinija turi ir 23,45% vi
sų pasaulio energijos išteklių. 
Geologų nuomone Kinija turi 
10112 milijardų tonų anglies 
(prieš JAV 2036 milijardus) 
Vandens energijos ištekliai skai- 
čiuojatni 95% viso metų laiko 
21.995.000 PS, o šešis metų mė
nesius galimos panaudot jėgos 
40.870.000 PS (visos Europos 
58.000.000 PS).

Kinijos geležies rūdos rezer
vai vertinami 1.984.600.000 to
nų.

Šie duomens rodos, kad Kini
ja turi labai didelius žmonių ir 
gamtos turtų išteklius. Priskai- 
tant dar ir jos milžiniškas erd
ves, visa tai sudaro jos stiprią
ją pusę.

mes ūkiu. Kiekvienam jos gy
ventojui mašinų jėgos išeina 
šimtą kartų mažiau kaip Vaka
rų Europos gyventojui, o, paly
dinant su JAV, net 405 kartus 
mažiau. Vienam Kinijos gyven
tojui 1941 m. išėjo vos 2 dol. 
’ pramonę investuoto kapitalo 
(JAV tais metais — 430 dol.). 
1948 m. tokioj Šveicarijoj buvo 
11364 pramonės įmonės, o šim- 
Lą kartų didesnėj Kinijoj 1947 
m. buvo vos 7815 pramonės į- 
monių.

Pramonei plėsti Kinija neturi 
iviejų pagrindinių dalykų — 
specialistų ir kapitalo. Savo ka
pitalo ji negali sudaryti, nes 
80% jos žemės ūky dirbančių 
gyventojų apie 70% visų savo 
pajamų sunaudoja tik maistui, 
nekalbant, kad iš likusių 30% 
dar jiems reikia aprūpinti kitus 
savo reikalus. Užsieninio kapita
lo, ypač čia komuinstams įsiga
lėjus, negali gauti. 1945 m. JA 
V Foreign Economic Adminis
tration buvo numačiusi išleisti 
Kinijoj 1000 milijonų kelių tink
lui išplėsti ir kitus 1000 milijonų 
būtiniausiai pramonei sukurti. 
Bet tai dėl žinomų priežasčių ne
įvyko. Anglai, prakišę ankstes
nes savo investicijas, daugiau 
pinigų kišti nenori. Vienintelis 
draugas yra sovietai, bet jie pa
tys neturi kapitalo — visai eilei 
metų jie galėjo pažadėti vos 500 
milijonų dolerių paskolą.

Užsukęs New Yorke į Union 
Square pamatysi būrius žmonių, 
kurių vidury dažniausia po du 
žmones ginčijasi. Paprastai vie
nas iš jų peikia Amerikos įsiki
šimą, Sovietų žodžiais tariant, į 
Korėjos ‘civilinį” karą.

Vienas toks kalbėtojas išva
džiojo:

— Darbininkai Amerikoje y- 
ra kapitalistų išnaudojami, nes 
darbininkas tegauna tik dalį to, 
ką uždirba, o visa kita pasilaiko 
darbdavys. Gi Sovietuose darbi- 
ninks gauna teisingą atlygini
mą, nes visi fabrikai priklauso 
oatiems darbininkams.

Kai jis buvo paklaustas, 
buvo Sovietuose ir matė
darbininkų gyvenimą, tai kalbė
tojas atsakė, jog jis Sovietuose 
nebuvęs, bet skaitęs apie tai 
daug knygų ir laikraščiuose. 
Taip pat perskaitęs komunizmo 
teoretikų Markso ir Engelso 
raštus. Jis neabejodamas tikįs, 
kad Sovietuose viskas esą taip, 
kaip tose knygose parašyta.

Tuo metu iš būrio išėjo apie

ar 
ten

reikmenų turėtų ir būtų pasiry
žę jas tiekti, nes Sovietų Sąjun
ga neturi su Tol. Rytais pakan
kamo transporto kelių tinklo, o 
vandens keliai būtų užblokuoti.

Tikroji sunkenybė su Kinija 
kariauti Vakarams būtų ne tiek 
jos 
kad 
kur 
ka,

Kinijos stiprioji pusė

Kinija su savo 8.400.000 kvad
ratinių kilometrų ploto (su Ti
betu, be Išorinės Mongolijos net 
11.120.000 kv. kilm.) yra dides
nė ne tik už Sovietų Sąjungą, 
bet ir už Anglų Commonweal- 
thą, o jos gyventojų skaičius

Silpnoji pusė

Bet kiek milžiniškos jos stip
riosios pusės, tiek milžiniškos ir 
Kinijos silpnybės.

Gamtinių išteklių atžvilgiu 
pati silpnoji Kinijos vieta —kad 
ji beveik visai neturi šiandien 
taip reikšmingos naftos. Tiesa, 
yra nuomonių, kad ateity gali 
būti Kinijoj aptikti ir labai 
stambūs naftos ištekliai, nes 
šiuo atžvilgiu Kinija tebėra ne
ištirta. Savo laiku ir Egiptas su 
Arabija buvo laikomi neturin
čiais naftos. Bet kaip ateity be
būtų, šiuo metu Kinija savo naf
tos neturi — 1947 m. ji naftos 
pagamino vos tiek, kiek JAV jos 
sunaudoja per 90‘minučių.

Kita milžiniška Kinijos silpny
bė — visai menka jos pramo
nė. Apie 360 milijonų jos gy- galimybės yra ribotos, jei Soviė- 
ventojų, taigi 80%, verčiasi že- tai net ir pakankamai tų karo

judėjimo 
metu.
iš akių, 
neišven-

Karines galimybės

Aišku, kad esant taip 
nai pramonei, šiandien i 
realios reikšmės nei gamtiniai 
ištekliai, nei — bent didele dali
mi — žmonių masės. Tad karo 
savo jėgomis su Vakarais, tu
rinčiais milžinišką techninę per
svarą, Kinija negali vesti. Ji tu
ri būti karo reikmenimis aprū
pinama iš užsienio, t. y. Sovietų 
Są jungos. Bet šio aprūpinimo

> silp- 
neturi

žmonės ir ginklai, bet tai, 
šiame milžiniškame krašte, 
dar motorizacija labai men- 
nėra ir tinkamo kelių tink

lo. Tokiose sąlygose, kaip paro
dė net Čian-Kai-šeko kovos su 
komunistais, moderniški ginklai 
ir sunkios karo medžiagos, ku
rios kitur nulemtų kovas, gali 
virsti net pavojingu balastu, su
varžančiu tik dalinių 
laisvę, ypač blogų orų 

Bet reikia neišleisti 
kad faktiškai šis karas
giamai išvirstų daugiausia prieš- 
komunistinių ir komunistų kinų 
tarpusavio karu. Komunistų su
sikibimo su Vakarais tik laukia 
Čiang-Kai šėkas su 500.000 ne
blogai paruoštos ir apginkluotos 
kariuomenės, o komunistų už
nugary šiandien jau veikia 400.- 
000 prieškomunistinių partiza
nų, Karui prasidėjus, prie jų be 
abejo prisidėtų dar didelės ma
sės kitų Kinijos gyventojų, ku
riems komunistų teroras jau į- 
kyrėjo. Tuo atžvilgiu Vakarams 
pagrindinis uždavinys būtų ne 
tiek patiems kariauti, kiek rem
ti antikomunistinius kinus, kad 
jie galėtų Kiniją išlaisvinti iš ko
munistinio teroro.

45 metų vyras (iš kalbos su
pratau, kad ne čia gimęs) ir ta- ' 
rė:

— Sovietuose visai taip nėra, 
kaip skelbia jų propoganda ir 
kaip moko komunizmo teoreti
kai. Aš pats prieš 10 metų ten 
buvau, pats viską mačiau ir 
pergyvenau. Jei tamsta nori ži
noti, kur darbininko gyvenimas 
yra geresnis, aš galiu dufoti ke
letą skaičių apie darbininko už
darbį ir ką jis už tą uždarbį ga
li nupirkti. Vidutininis Sovietų 
darbininko uždarbis — apie 20 
rublių į dieną. Maisto kainos to
kios: svaras juodos duonos — 86 
kapeikos, svaras baltos duonos 
1 rub. 80 kapeikų, svaras mė
sos 9 rubliai, svaras sviesto ar 
riebalų —• 20 rublių. Visai pa
prastas siūtas (drabužių eilutė) 
— 1200 rublių. Kad galėtų nu
pirkti svarą juodos duonos, So
vietų darbininkas turi dirbti a- 
pie 20 minučių, kad galėtų nu
pirkti svarą baltos duonos, turi 
dirbti apie 43 minutes, svarą 
mėsos — 3 vai. 35 minutes ir 
svarą riebalų — 8 valandas! 
Nupirkti darbo batams jis turi 
dirbti 40 dienų, o siutui — ne 
mažiau, kaip 60 dienų. Kokie 
Amerikos darbininko uždarbiai 
ir ką jis gali nupirkti už juos— 
visi žinome.

— Sovietų darbininkas džiau
giasi didele laisve. Net ir dainoj 
pasakyta “mes kitos šalies to
kios nežinom, kur taip laisvai 
kvėpuoja žmogus”, — neatsaky
damas tiesiog į iškeltus klausi
mus, mėgino toliau girti Sovie
tų “rojų” jo šalininkas.

— O ar tamsta negirdėjai, kad 
tos “laisvos” šalies koncentraci
jos stovyklose yra apie 10 mili
jonų vergų? štai neseniai anglų 
atstovas G. T. Corley Smith 
Jungt. Tautų ekonominėj ir so
cialinėj komisijoj pareiškė, kad, 
britų apskaičiavimu, Rusija turi 
ne mažiau kaip 10 milijonų dar
bo vergų. Jeigu jie klysta, tegul 
Sovietai paskelbia tikslius skai
čius asmenų, atliekančių priver
čiamuosius darbus, kaip tai da
roma kitose valstybėse, regulia
riai skelbiant nusikaltimų bei 
kalėjimų statistikas, ir norin
tiems leidžia nuvykti ir savo aki
mis įsitikinti, jog tų milijonų 
žmonių kacetuose nėra.

Tai taręs, jis parodė “Daily 
News”, kur buvo įdėta apie tai 
žinutė.

— Komunistai yra akli Mask
vos įrankiai, — tarė jis. — Kaip 
ten groja, taip jie šoka.

(Nukeita į 4-tą puslapį;
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Ir gerai informuotiems kinkos dreba
(Atkelta iš 2 psl.)

Geros uoslės šveicarų nuotaikos
Ypač šveicarai budrūs ir su

geba gerai apie viską informuo- 
tis. Jau tąsyk, pora dienų prieš 
2-ojo pas. karo pradžią, Bazelis, 
Zuerichas ir Bernas pažiūrėti 
atrodė geriau į karą pasiruošę 
nei lenkai ir vokiečiai prie Dan
cigo, — visur ėjo kariai su šal
mais, gatvėse stovėję išstatyti 
priešlėktuviniai pabūklai etc, to
dėl apie geležinę įvykių logiką ir 
jų atomazgą šiek tiek nusivo
kiantiems nebuvo perkūnas iš 
giedro dangaus, kai šveicarų 
fed. vyriausybė “netikėtai” da
vė įsakymą pasirūpinti visiems 
gyventojams 3-4 mėnesiams bū
tiniausiomis maisto atsargomis, 
ir toks netikėtas perkūnas ne
bus, jei tas pat vieną dieną bus 
oficialiai paskelbta ir kur kitur.

Šveicarai turi labai gerą kari
nę žvalgybą. Jos dėka gal ir pats 
Hitleris buvo sukliudytas 2-jo 
karo metu užimti jų tėvynę. Su
žinoję, kad po Belgijos, Olandi
jos ir Prancūzijos žlugimo na
ciai iš eilės žada pulti Viliaus mynais. 
Teliaus tėvynę, šio krašto vadai 
sumobilizavo visas turimas 
jėgas netikėtam užpuolimui 
remti ir

Hitleris, pasitikrinęs, jog 
tos operacijos turės paaukoti ne 
mažiau kaip 500.000 rinktinių 
karių, nuo puolimo visai atsisa
kė.

Pažiūrėti iš oro ir toliau vis
kas- atrodė ramu, santykiai bu
vo geri ir korektiški, o eiliniai 
pasienio indicentai baigdavosi 
dažniausiai panašia į šią dviejų 
kaimynų “politika.” Kaip žino
ma, prie Schafhauseno tarp 
Šveicarijos ir Vokietijos skiria
moji teritorijų riba eina tilto vi
duriu: pusė tilto priklauso vo
kiečiams, kita pusė — šveica
ram. Grindinio šlavėjas voiketis, 
matyti, nacis ar jų simpatikas, 
kartą, norėdamas pasityčioti iš 
šveicarų, prišlavęs pilną kibirą 
atmatų, jį “padovanojo” šveica
rų šlavikui, žinia apie tą įvykį 
žaibo greitumu aplėkė mieste
lio gyventojus šveicarus, daugu-

pa- 
at-

dėl

UNION SQUARE . . .

(Atkelta iš 3 psl.)
— Ne tiesa! — ėmė šaukti 

daugiau įsikarščiavęs komuniz
mo skelbėjas. — Komunistai y- 
ra lojalūs Amerikos piliečiai. Jie 
visuomet buvo prieš karus, kad 
žmonės nebūtų be reikalo žudo
mi.

— Ir čia melas, — tarė pir
masis. — Štai, pasibaigus antra
jam pasauliniam karui, Pran
cūzijos, Italijos ir Amerikos ko
munistai pasirašė, kad jei Sovie
tų armija įsiveržtų į jų kraštus, 
jie tam nesipriešintų. O ar jau 
Amerikos raudonieji užmiršo, 
kai 1941 m., kada Stalinas su 
Hitleriu buvo draugai, jie 40 
dienų ir naktų piketavo Baltuo
sius Rūmus, kad JAV nestotų į 
karą prieš nacių Vokietiją. Bet 
tuoj jų piketavimas pasibaigė, 
kai tik Hitleris pradėjo karą su 
Stalinu. Tada staiga JAV rau
donieji ėmė šaukti, kad reikia 
pradėti tuojau karą. Štai — ir 
taikos mylėtojai!

— Matote, gerbiamieji, — 
kreipėsi antikomunistas į aplink 
stovinčius, — kokie raudonieji 
yra dviveidžiai. Antai jų šulas 
Bridges išėjęs iš kalėjimo, ku
riame jis buvo tris savaites, ta
rė: “Aš esu išėjęs iš kalėjimo, 
nes visa šalis yra kalėjime.” O 
kai jį nori ištremti iš to Ame
rikos “kalėjimo”, jis visom ke
turiom spiriasi.

— Naci, naci! — pradėjo is
teriškai rėkti keletas šalia sto
vėjusių s.ovietinio “rojaus” apaš
talo draugų.

Matydamas, kad komunizmo 
fanatikų vis tiek neįtikins, anti
komunistas nuėjo savo keliu. 
Nuėjau ir aš, galvodamas, jog 
raudonieji visur tokie patys. Ir 
Lietuvoj kai tik jų agitatoriui 
kas iškeldavo nemalonų klausi
mą, jis tuojau pradėdavo rėkti, 
kad tasai esąs “liaudies prie
šas”, ir pradėdavo grasinti jį 
tuojau sutvarkysiąs.

mą toą pačios vokietinės kilmės, 
kurie sumanė nelikti vokiečiui 
skolingi: jie tučtuojau padarė 
savo tarpe rinkliavą ir prieši
ninkui iš savo pusės padovanojo 
taip pat pilną kibirą, tik ne at
matų, bet... sviesto — tuo tary
tum bylodami: žiūrėkite, kuo 
jūs vaišinate savo kaimynus ir 
kuo juos vaišiname mes, šveica
rai... '

Atsargieji iš Šveicarijos dumia 
tolyn.

Tuo “incidentas” ir buvo baig
tas. Nors per šį karą ir po jo 
šveicarai pabėgėliams, ypač be 
pinigo, nepasirodė tokie huma
niški, — gal dėl to ir Andre 
Gide taip jų nemėgsta, — vis 
dėlto ir toliau gamino geriau
sius laikrodžius, sūrį, šokoladą, 
net turkams feskas, nes tie nie
kaip neišmoko jų taip puikiai, 
kaip šveicarai, dažyti, kadangi 
visą dažų, o tuo pačiu ir nuosta
bios feskų spalvos sekretą suda
ro tam tikras kiekis į juos įde
damo karvių mėšlo, ir palaikė 
gražius santykius su savo kai- 

Todėl būdingu tenka 
laikyti jų įspėjimą kad ir tuo 
maisto atsargų .sudarinėjimo 
reikalu — o iš kitos pusės ka
pitalų ir turtingų žmonių bėgi
mą, tik šį kartą ne į Šveicariją, 
bet iš jos — Argentinon, Kana- 
don ir kt. Mat, netikima, jog 
busimųjų įvykių sriaute Šveica
rijai jau taip lengvai pavyktų 
išlaikyti savo neutralumą ir šį 
kartą. Todėl, nors šveicarai 
“Basler Nachrichten” lūpomis ir 
skelbia, jog “tokiomis sąlygo
mis” vokiečiai nė vienas nepa
kels ginklo, tačiau tuo greičiau
siai nė patys netiki, nes žino, 
jog vis dėlto, prireikus, eis ir 
kels, jei tik ištiks Vakarus mir- 
tins pavojus. O toks mirtinis 
Vakarams pavojus, atmetus vi
sokią politiką ir gražius žo
džius, tikrai gresia.
Vakarai sujudę spirtis pavojui.

Tačiau tiek vakariečiai, tiek 
vokiečiai' daro viską, kad —dar 
nebūtų per vėlu. Po paskutinių 
“didžiųjų” pasitarimų leidžiama 
daug dar visai neseniai nesitikė
tų dalykų: ir sava užs. reik, mi
nisterija, ir saugumo reikalams 
pradžioje 30.000 sustiprinama 
policija, ir plieno galės gaminti 
kiek norėdami, ir visa kita — 
dygsta kaip ant mielių. Su lai
ku, tenka laukti, bus ir sava ka
riuomenė, nors greičiau visos 
Europos gynybos rėmuose. Jei 
ji bus kaip reikiant ginkluota, 
skelbia savo nuomonę spaudoje 
geriausi vokiečių ginklo specia
listai, tai galės atlaikyti kad ir 
10 kartų gausingesnį priešo 
spaudimą. Vokietis karys že
myne — iš seno žinomas.

Turėjo jie ir puikią karo žval
gybą, vadovaujamą adm. Cana- 
rio, svarbiausio atentato prieš 
Hitlerį rengėjo, betgi liūdnai 
prieš pat karo galą savo dienas 
baigusio drauge su daugeliu mū
sų “plechavičiukų” garsiojoj 
Flossenburgo kone, stovykloj.

Apie jį pluoštą gražių atsimi
nimų yra paskelbęs ten drauge 
kalintas buv. danų karo žval
gybos viršininkas, Prieš kiek 
laiko į am-čių saugumo rankas 
pateko išsamūs SS archyvai, ku
riuose esama apsčiai žinių apie 
mūsų karinius dalinius, esesinin
kų įvykdytus sušaudymus, Flo
ssenburgo egzekucijas etc. Būtų 
gera, jog kas nors galėtų visus 
tuos duomenis surinkti į krūvą 
ir tuo būdu išlaikyti juos atei
čiai. Buv. mūsų kariai buvo su
šaudyti šūviu į pakaušį, paskum 
jų kūnai sudeginti, o Canaris— 
pakartas, tačiau ligi paskutinės 
pasiliko tvirtas ir, nors ir kaip 
kankinamas, neišdavė nė vieno 
iš savo sąmokslo draugų. Jis 
savo mirtimi parodė pavyzdį, 
kaip sąmoningas pilietis moka 
atskirti valstybės interesus nuo 
valdžios, o ypač valdančiosios 
klikos, reikalų ir kaip net ta
kais lemtingais momentais, ka
da gresia žiauriausias pavojus, 
sugeba veikti šaltai ir ryžtin
gai.

Dabar, buvę sugniuždyti, vo
kiečiai vėl atkunta. Bet apie tai 
ateinantį kartą.
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J. WINCENT KEOGH

At-Ligšiolinis U. S. District 
tomey J. Wincent Keogh antra
me Judicial District yra demo
kratų kandidatas į Aukščiausiąjį 
teismą (Supreme Court).

Mr. J. W. Keogh yra gimęs 
Brooklyne 1906 m. ir gyvena su 
žmona ir trim vaikais 122 War
wick Str. Jis yra baigęs Maxwell 
mokytojų seminariją ir 1924- 
1936 m. mokytojavo. Mokyto
jaudamas kartu studijavo teisę 
Fordhamo universitete ir nuo 
1936 m. pradėjo teisininko prak
tiką.

Antrojo pasaulinio karo metu 
tarnavo laivyne ir buvo paleis
tas iš karo tarnybos su pagyri
mu leitenanto laipsnyje. Grįžęs

MES JUOKIAMĖS

Nebijo išsižioti
Du vokiečiai žvejai, vienas vie

nam Spree krante, kitas an
tram, žvejoja. Anglų zonos žve
jys traukia žuvį po žuvies, o ru
sų zonos — nė mažiausios žuve
lės nepagauna. Netekęs kantry
bės, jis klausia savo draugą:

— Kas čia yra, kad tu tiek 
daug pagauni, o aš jokios žuve
lės neištraukiu?

— Labai paprastas dalykas, 
— atsako anglų zonos gyvento- 
tojas: — pas mus žuvys nebijo 
išsižioti.

gausit 
ir ne-

— Tai

Burtininkė: — Jūs 
aukštą, gražų, turtingą 
šykštų vyrą.

Klientė (su atodūsiu):
puiku. Bet ką man daryti su ma
žu, biauriu, neturtingu ir šykš
čiu savo vyru, kurį jau turiu?

JAU ŽINO

Petriukas jau keturių mėnesių 
ir gerai įrėkia. Marytė pradžioj 
gailisi mažojo broliuko, bet pas
kui eina prie motinos ir sako:

— Aš žinau, kodėl Dievulis 
mažąjį broliuką mums atsiuntė. 
Jis norėjo ramybės.

COCA-COLA KARAS PRANCŪZIJOJE
Jau keletas mėnesių, kaip 

prancūzų visuomenės dėmesys 
nukreiptas į Coca-Cola karą, ku
ris čia žmones kartais ne mažiau 
jaudina kaip Korėjos karas. A- 
merikos taip plačiai vartojamas 
gėrimas, dėl savo pigumo ir sko
nio, per eilę paskutiniųjų metų 
nepaprastai įsigalėjo prancūzų 
restoranuose bei kavinėse. Bet 
ši dalykų raida labai sujaudino 
ne tik prancūzų vynuogyrtų sa
vininkus, o ir limonado fabrikų 
koncerną. Pagaliau prancūzai 
labai vertina savo tradicijas ir, 
kai koks nors iš užsienio impor
tuotas dalykas gali “sužaloti” 
prancūzų skonį, jie tuoj kelia 
prieš tai balsą. Rinkimų atveju, 
ir rinkėjai daugiau to pusėj ri
kiuojasi, kuris gina prancūzišką 
skonį. Tad neišvengiamai turėjo 
sukelti sąjūdį ir Prancūzijai gre
siąs Coca-Cola “tvanas”. Prieš 
jį pasigirdo balsai ne tik visuo
menėj, bet dalykas atsidūrė ir 
parlamente. Dar pavasarį ati
tinkama komisija paruošė įsta
tymo projektą, kuris numato, 
kad “sveikatos apsaugos sume
timais tam tikrų augalinės kil
mės produktų ir bealkoholinių 
gėralų vartojimas turi būti vals
tybės priežiūroj.”

šiuo labai atsargiu formula-

vimu norėta mandagiai prieiti 
prie Coca-Cola ‘potvynio” stab
dymo. Kadangi Prancūzija, no
rėdama padidinti savo devizų 
fondus, veža į JAV savo gar
siuosius vynus, šampaną ir like
rius, Coca-Cola koncerną ji ne
nori grubiai bakstelt. Nuo to ga
li pakilti jų Importuojamiems į 
JAV vynams muitui. Tuo labiau, 
kad ryšium su tuo JAV jau pa
sigirdo balsų, kad reikėtų boi
kotuoti prancūzų šampaną. Tad 
nenuostabu, kad parlamento 
priimto įstatomo prancūzų se
natas nepatvirtino. Vis dėlto 
parlamentas vėl pasisakė už šį į- 
statymą, nors sveikatos minis- 
teris ir aiškino, kad tai bepras
mis dalykas. Prieš tikrai žalin
gus sveikatai produktus priemo
nių esą pakankamai, o paskelbti, 
kad žalingas esąs 400-500 mili
jonų žmonių kasdien vartojamas 
gėrimas, niekas neįsidrąsins, 
nors ir kaip norėtų gintis nuo 
jo ‘tvano”. Tad išeina, kad pri
imtasis “Anti-Coca-Cola” įstaty
mas neturės praktiškai reikš
mės. Ko dabar griebsis Coca-Co
la priešai neaišku. Bet kad pran
cūzai po to įstatymo išleidimo 
ne mažiau ištuštins Coca-Cola 
buteliukų 
ypatingai 
dalykai.

ŽAVŪS PAŽADAI
Komunistų partija sovietinės 

Vokietijos zonos gyventojams 
paskelbė tokią malonią žinią: 
“Obuolio didumo vyšnios ir dar 
toli už poliarinės ribos nunokstą 
puikūs bei skanūs vaisiai, nauji 
šalčiams atsparūs kviečiai, kurie 
net Sibire duoda gerą derlių, ir 
puikios ant medžių augančios 
žemuogės yra tik keletas iš di
džiųjų Sovietų agrobiologų Mi- 
čurino ir. Lysenkos laimėjimų. 
Jų patirti® padės vokiečių ūki
ninkams pakelti jų laukų der
lių ir greičiau bei geriau įvyk
dyti didžiuosius vokiečių demo
kratinės respublikos tikslūs, 
sukuriant ligi šiol dar nebuvusią 
gerovę.”

Nors vokiečiai ir mažai suin
teresuoti, kad jų auginami kvie
čiai būtų1 atsparūs net Sibiro 
šalčiams, bet šios žinios labai 
nudžiuginti — jie laukia, jog 
Sovietų agrobiologai tuoj pa
sieks, kad ant telegrafo stulpų 
pradės augti sumuštiniai ir a- 
laus buteliai.

— * —
žmona (einančiam į svečius 

vyrui),: — Tik nepareik, kaip 
praėjusi kartą, visai girtas.

Vyras: — Aš parėjau visai 
negirtas.

žmona: — Girtas —t nusiren
gęs, vienu šuoliu šokai į lovą.

Vyras: — Tai visai nerodo, 
kad girtas. Girtas tasai, kuris 
nežino, ką daro.

žmona: — Ir tu nežinojai — 
kur tū šokai, visai nebuvo lovos.

— visai aišku: juos 
interesuoja uždrausti

iš karo tarnybos, buvo U. S. Dis
trict Attorney New Yorke.

Mr. J. W. Keogh yra žinomas 
kaip geras katalikas. Be to, jis 
artnmas ir lietuviams. Turėda
mas lietuvių tarpe artimų pažįs
tamų, jis yra susipažinęs su lie
tuvių reikalais ir mielai juos pa
remia. Ypač jis mielai padeda ir 
tremtiniams, kai imigracijos ar 
kitais reikalais jiems reikia pri
tyrusio žmogaus pagalba.

Mr. J. W. Keogh tikisi, kad 
lietuviai jo kandidatūrą uoliai 
parems.

NEMALONI SĄLYGA
Sydnėjuje gyvenanti H. Hu

me, kuri su savo vyru, šiam be
gyvenant, nekaip tesutarė, nors 
gavo po jo mirties stambų pa
likimą, bet yra nelabai linksma. 
Jos velionis vyras į testamentą 
įrašė, kad palikimu ji galės tik 
tuomet naudotis, jei kas vakaras 
išklausys jo paliktas šešias gra
mofono plokšteles. O tose plok
štelėse velionis yra užrašęs jų 
namuose kas dieną viešpatavu
sius barnius. Maloni pramoga!...

NEPAVYKO PAGERBTI
Arnstadte kišenvagių gaujos 

galva apsukriausiam savo nariui 
jo 300-jo laimikio proga suruo
šė pagerbimą, bet tuo momentu 
įsiveržė policija, ir visa gauja 
atsidūrė kalėjime.
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Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

ŠV. METAMS ATMINTI

Statome
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE

P u t n a m , Conn.
GERAŠIRDIS LIETUVI,

VAJUS EINA,
Padidinsi Marijos garbę,

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

ir mirusius.

Prisidėk!
atliksi gražy, gailestingą darbą

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

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

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

$25.00
$50.00

. $100.00
. $500.00 
$1000.00
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ĮTIKINO
Nors palikto saugoti skėčio 

negalėjo surasti, Bolonos cirko 
garderobo sargas pareikalavo, 
kad jo savininkas prof. A. Mur- 
ri sumokėtų už skėčio saugojimą 
25 centezimus. Savo pretenziją 
pagrindė tuo, jog ir profesorius 
paima už gydymą honorarą, 
nors ligonis ir miršta. Po tokio 
paaiškinimo Murri be ginčo su
mokėjo 25 centesimus.

POLITINIS ŠUO
Islandijos sostinėj Reykjavike 

yra kilęs slaptas susijaudinimas 
dėl šuns. Pagal seną paprotį sa
loje nemėgstami šunes ir juos 
galima užmušti, jei jie perbėga 
kam kelią. Ir dabar tai gali bet 
kurią dieną atsitikti, nes Sovie
tų pasiuntinys atsigabeno šunį.

Šis dalykas sudaro salos vy
riausybei nemaža rūpesčio. Jei 
kuris salos gyventojas pasielgs 
pagal seną krašto paprotį ir ru
so šunį nudės, gali kilti politinė 
painiava- — Sovietai gali apkal
tinti, kad tai imperialistinis pa
sikėsinimas prieš Tarybų Sąjun-

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, 
MANAGEMENT, CIRCULATION, 
AS AMENDED BY THE ACTS OF 
CONGRESS OF AUGUST 24. 1912, 
AS AMENDEN BY THE ACTS OF 
MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946

Of “Amerika” published weekly at 
417 Grand St., Brooklyn, N. Y. for 
October 7, 1949, State of New York, 
County of Kings. SS.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Pranas Vainaus
kas, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says 
that he is the manager of the “Ame
rika” and that the following is, to 
the best of his knowledge and belief, 
a true statement of the ownership, 
management, etc., of the aforesaid 
publication for the date shown in the 
above caption, required by the act of 
August 24, 1912, as amended by the 
acts of March 3, 1933, and July 2. 
1946 (section 537, Postal Laws and 
Regulations'), to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: Publisher 
Lithuanian Universal Bureau, Inc., 
417 Grand St., Brooklyn, N. Y. Editor 
Albinas Gražiunas, 354 Knickerbosker 
Ave., Brooklyn, N. Y. Managing edit
or — none. Business manager Pranas 
Vainauskas, 117 No. 5th St., Brooklyn, 
N. Y.

2. That the owners, owing or hold
ing one or more percent of the Lithu
anian Universal Bureau, Inc., Own
ers of “Amerika” are: Joseph Alek- 
sunas, 213 S. 4th St., Brooklyn, N. Y., 
Angelu Kar. par. Roz. Dr., 213 S. 4th 
St., Brooklyn, N. Y., Apr. par. Sv. 
Vardo Dr., 259 N. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. Apr. Par. Roz. Dr-ja, 259 N. 
5th St., Brooklyn, N. Y., Averka Da
niel, 339 Wilson Ave., Brooklyn, N.Y., 
Balkunas John. 64-14 56th Rd.. Mas- 
peth, N. Y., Barzilauskas Peter. 94-35 
85th St., Woodhaven, N. Y„ Kazlas 
Anthony, Estate, Kelmelis Ignatius, 
207 Adams St., Newark, N. J., Lauc- 
ka Joseph B., 85-57 149th St.,’ Jamai
ca, N. Y., Lekesis Pius, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N. Y„ SLRKA. 134 Kuopa, 
213 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. Ma- 
chulis Joseph, 85-56 85th St., Wood
haven, N. Y., Mot. Sa-gos N. Y./N. J. 
Apskritis, Pakalnis Norbert, 259 N. 
5tn St., Brooklyn, N. Y., Remeika Sil
vester, Estate, Shestokas Joseph, War- 
vick, N. Y., Simonaitis Joseph. 211 
Ripley Pl., Elizabeth, N. J., Stani- 
sauskas Ant., 396 Warren St., Bridge
port, Conn., Tumasonis George, Es
tate, Vanagas Peter, Palanga, Lithu- 
nia, Vilniškis Charles P., 68 Howe 
St., New Haven, Conn., Zalnieraitis 
Vytautas, 428 Church St., New Bri
tain, Conn., Zidanavičius Joseph, Es
tate, Žilevičius Joseph, 166 Park Pl., 
Elizabeth, N. J., Stankevičius Alphons, 
2721 Cruger Ave., Bronx, N. Y„ Že
maitis Joseph, 85 Main St., Millburn, 
N. J., Vikrikas Anthony, 125 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., Lukas Stanley, 
281 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 percent or 
more of total amount of bonds, mort
gages. or other securities are—none.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the own
ers, stockholders, and security hold
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders 
appears upon the books of thę com
pany but also, in cases where the 
stockholder or security holder appers 
upon the books of the company 
as trustees or in any other fidu
ciary relation, the name of the per
son or corporation for whom such 
trustee is acting, is given: also that 
the said two paragraphs contain state
ments embracing affiant’s full know
ledge and belief as to the circurtis- 
tances and conditions under which 
stockholders and security holders who 
do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that or a bona fide owner: and this 
affiant has no reason to believe that 
any other person, association, or cor
poration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him.

5. That the average number of cop
ies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or otherwise, to paid subscribers dur
ing the twelve months preceding the 
date shown above is 2433. (This in
formation is. required from daily, 
weekly, semiweekly, and triweekly 
newspapers only).

Pranas Vainauskas 
Business Manager 

Sworn to and subscribed before me 
this 29th day of September, 1950.

JOSEPH AMBRAZIEJUS
Notary Public

(My commission expires 
March 30, 1951,

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)

x 
X į E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
X

t 158 GRAND STREET 
x 
x 
x 
K

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”

g . - - . _ ’ 1 1

X
X
X
X
X
X
X
X
s
£ “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytines, lietuvių
X tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
2 “MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių
X veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai-
X domis) parašyta solo balsui arba chorui.

“MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų
X Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin-

X 
X

x 
X 
X 
? 
s X
X 
X 
X 
X
Xį kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainas mylėtojų.

X “MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai 8100, užsienyje $1.50. XJį Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu: J
3
XI
X
X

' Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu: 
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.

X 
X 
X 
X 
X 
X

Telefonas: EV 7-7411 
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,
Gyvenimo vieta 

58-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maapeth, N. Y. (i
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO
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Philadelphijos, Pa*, naujienos
/

— Čiurlionio ansamblis Phila- 
delphijoj turėjo savo koncertą 
didžiausioj miesto salėj. Meni
ninkai savo daina, tautiškais šo
kiais ir tautiškais drabužiais su
žavėjo visus. Visi dalyviai jautė 
ir kvėpavo lietuviškumu, nors 
buvo taip toli nuo Lietuvos. Gai
la, kad svečiai turėjo taip sku
biai išvykti ir negalėjo arčiau 
pažinti mūsų ir mūsų seno ir 
istoriško miesto. Philadelphiečiai 
šiltai priėmė, nors bilietų bran
gumas ir sutrukdė didesnei lie
tuvių grupei pasidžiaugt savo 
lietuviška daina.

— A. a. Juozas Sungaila, 230 
Mountain St., sunkiai sirgęs, at
siskyrė su savo artimaisiais ir 
lietuviais spalio 5 dieną. Jis buvo 
I karo veteranas, daug pergyve
nęs, turėjęs sužeistą galvą. Mirė 
US Navy ligoninėj. Palaidotas 
spalio 9 dieną Šv. Kryžiaus ka
pinėse. Paliko nuliūdusią šeimą.

— A. a. F. Kalvaitienė, 211 
Pemberton St., staiga mirė spa
lio 4 dieną, palaidota spalio 7 
dieną, šv. Kryžiaus kapinėse.

— Vytautas Volertas, vienas 
Philadelphijos lietuvių visuome
nininkų šį rudenį įstojo į Penn- 
sylvanijos universitetą ir ten stu
dijuoja. Jo draugai ir artimieji 
linki jam sėkmingo mokslo.

— Juozas Kananavičius tęsia 
studijas Temple universitete. Jis 
sugeba ir aštrią plunksną pavar
toti, veikia visuomenėj.

— Juozas Butikis, 330 Green
wich St., šiemet sėkmingai baigė 
vidurinę mokyklą ir toliau tęsia 
savo studijas pas Tt. Norberti- 
nus. Pasisekimo jaunajam stu- 
dijozui iš Šv. Kazimiero parapi
jos.

— Vyčiai sėkmingai platina 
lietuvišką knygą ir raštą sžtvo 
klubo kambaryje. Jau išplatin
ta gerų knygų. Ten galima ir už
sisakyti norimų knygų ir laik
raščių. Lietuviškai knygai pa
gerbti ir jai kelią į mūsų visuo
menę praskinti, vyčiai rengia 
literatūros ir dainos vakarą. Ta
me vakare kviečiamos dalyvauti 
mūsų literatūros ir dainos žy
miausios jėgos.

— Šv. Kazimiero parapijos 
metinis lankymas jau prasidėjo. 
Sužinota, kad parapijoj apsigy
veno daugiau kaip 300 naujų 
parapijiečių. Tai didelė laimė pa
rapijai ir lietuvybei.

— Tremtinių svarbus susirin
kimas, įvykęs spalio 7 dieną ne
baigtas ir bus vėl kitas kviestas 
svarbiems Draugijos reikalams 
aptarti. Šiame susirinkime buvo 
peržvelgta draugijos veikimas ir 
kalbėta apie ateities darbus.

Pavykęs ateitininkų suvažiavimas

BRIDGEPORT, CONN.
Iš baimės pradėjo vaiduoklius 

matyti
Bridgeporto raudonukai išsi

gando dipukų ir lenda kaip žvir
bliai į krūmus.

Laisvės No. 189, spalių 4' d., 
Bridgporto laisvės koresponden
tas pripiškino iš ausies kores
pondenciją ir pasirašė “Senas 
Parapijonas”. Tikrai gaila, kad 
paseno ir nežino, kas yra para
pijonas ir kas neparapijonas. Jei 
senas parapijonas būtų, tai ne
rašytų į Laisvę korespondencijų, 
nes žinotų, kad yra katalikiškų 
laikraščių teisybei pasakyti. Aš 
manau, kad “senas parapijonas” 
yra laisvės parapijonas. Jis sa
ko, kad “aną vakarą dipukai tu
rėjo “masinį” susirinkimą, ir tą 
vakarą jie buvo nusitarę kiek
vienas atsinešti bent po kiek lie
tuvių “komunistų” vardų,'kad 
vietinis klebonas galėtų pasiųsti 
tuos vardus į Hartfordą. Taip, 
susirinko gausiai dipukų ir jie 
atgabeno daugelį “komunistų” 
vardų.” Sako daugelį, bet Brid
geporte tai ir višta ant savo pirš
tų suskaitytų visus komunistus. 
Toliaus sako, kad: “susirinkimas 
įvyko bažnytinėj salėj, susirin
kime dalyvavo ir klebonas. Di
pukai tuojau priduoda “komu
nistų” vardus.. Ir pagaliau kle
bonas žiūri, kad tarpe tų “ko
munistų” marguliuoja vardai ge
rų “parapijonų”. Ir dar daugiau 
tenai yra priperėta visokių nie
kų. Bet pirma visa ko aš to 
“Laisvės” korespondento noriu

paklausti, kada tas susirinkimas 
įvyko, kur dipukai nešė savo dė
džių, tetų ir kitokių geradarių 
vardus į masinį dipukų susirin
kimą? Kiek man yra žirioma, tai 
tokio susirinkimo nebuvo dar. 
Matyt, kad “senas parapijoiias” 
tiek jau paseno, kad ir nenugir
do, ku? varpai skamba. Kažin, 
ar tas “senas parapijonas,, dau
giau įbėria į beskutę, kiek tas 
dipukas? Dar didelis klausimas, 
ar jis ateina bent prie bažnyčios 
durų. Vis dėlto senam neteisybę 
rašyti yra labai ir labai negražu. 
Mat, senas parapijbnas, tur būt 
semia žinutes iš tokios jau senos 
bobutės, kuri ir mažai nugirsta. 
O dar ir pats menkai nugirdęs, 
visai pro šalį nurašo. Aš patar
čiau, kai dipukai daro susirin
kimą, ateiti ir paklausyti, kas yra 
kalbama, nes jie dar slaptų susi
rinkimų Bridgeporte neturėjo ir 
tada parašyti viską, kas įvyko. 
Bet meluoti per spaudą apie ne
būtus dalykus tai tiktai komu
nistai vieni gali, o ne senas pa
rapijonas.

O

LOS ANGELES, CALIF.
Gražiai veikia šventadienio 

mokykla
šv. Kazimiero parapijos vai

kučių šventadienio mokykla pra
dėjo mokslo, metus. Kas sekma
dienis 10 vai. jie renkasi daly
vauti Šv. Mišiose. Veda lietuvai
tė vienuolė. Po pamaldų būna 
lietuvių kalbos, istorijos ir geo
grafijos pamokos, kurias veda

patyrę mokytojai. Rengiamasi > 
per Kalėdas pastatyti vaidinimą. 
Vaikai labai noriai lanko pamo
kas.

Boston, Mass
Gražiai veikia lituanistikos 

mokykla
So. Bostone jau antruosius 

mokslo metus pradėjo šeštadie-1 
niriė lituanistikos mokykla, kuri 
turi visas pradžios mokyklos ir, 
visas gimnazijos klases, šiais! 
metais yra 70 mokinių ir laukia-1 
ma dar naujų. Dirba aštuoni mo- [ 
kytojai. Mokyklos išlaikymu rū
pinasi L. Kultūros Rėmėjai. Mo
kykla taip pat naudojasi nuošir
džia vietos klebono kun. Pr. Vir- 
mauskio globa.

šinio turnyrą, stalo teniso pir
menybes, užmezgė santykius su 
kitų tautų sportininkais ir t. t.

Finansiniai Sąjos reikalai bu
vo pagrįsti iš DBLS-gos Centro 
gauta pašalpa 100 svarų pinigais.

Naujon Sąjos vadovybėn iš
rinkta A. Vilutis, J. Bružinskas, 
V. Stabačinskas ir likusieji va
dovybės du nariai bus įvesti vė
liau. Naujoji vadovybė savo būs
tinę nutarė iš Manchesterio per
kelti į Halifaxą.

KREPŠINIO PIRMENYBES
PASIBAIGĖ

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

Tel. WAverly 6-3325

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—i

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

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz. kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalčs 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 sj 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. X. A
Telefonas: EV 4-3049 2)

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

ALRKF kongreso proga Pitts- 
burge įvyko ir Amerikos Ateiti
ninkų Sąjungos suvažiavifnas, 
kuris prasidėjo sekmadienį, spa
lio 1 d., pamaldomis Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje.

Tuojau po mišių buvo bendri 
pusryčiai, o po to visi suvažia
vimo dalyviai susirinko šv. Ka- 

• zimiero parapijos salėn pradėti 
posėdžius.

Suvažiavimą atidarė Am. At- 
kų Sąjungos pirmininkas J. B. 
Laučka, kviesdamas sąjungos 
dvasios vadą kun. P. Jurą su
kalbėti maldą.

Po to sekė prėl. M. "Kriipavl- 
čiaus, lietuvių vyskupų tremty
je ir kun. V. Slavyno sveikinimai 
raštu.

žodžiu suvažiavimą dar pa
sveikino Ateitininkų Federacijos 
vadas prof. A. Damušis ir sąjun
gos dvasios vadas kun. P. Juras.

Suvažiavimui pirmininkavo
Lūšys.

Pranešimus padarė pirm. 
Laučka ir iždo globėjas prel 
Balkūnas. Iš pranešimų suvažia- 
mas susidarė vaizdą, jog buv. 
valdyba veikė gerai ir jos pa
siekti rezultatai yra geri.

Rev. komisijos pirmininkas S. 
Lūšys savo pranešime pažymė
jo, kad visi valdybos raštai ir iž
das yra rasti pilnoje tvarkoje.

S. Barzdukas skaitė referatą 
“Ateitininkų ateities gairės”. 
Savo referate prelegentas ypač 
pabrėžė, kad ateitininkai turi ko
voti prieš nutautimą. Šiuo refe
ratu ir baigėsi priešpietiniai po
sėdžiai.

Po pietų' vyko diskusijos. 
"Draugo” redaktorius L. šimu
tis pažymėjo, kad at-kai turi 
veržte veržtis į vietinio jaunimo 
gyvenimą ir įnešti naujos dva
sios. Diskusijose dar dalyvavo 
kun. Petrelevičius, dr. Šmulkš
tys, dr. Bajerčius ir kiti atsto
vai.

Po to visi suvažiavimo daly
viai vyko į Šv. Valandą, kuri 
praėjo pakilusioje nuotaikoje.

Grįžus atgal, vėl tęsėsi posė
džiai. K. Ambrozaitis referavo 
Lietuvių Katalikų Ateitininkų 
Sąjungos Amerikoje Statuto rei
kalus. Apsvarsčius klausimą, bu
vo nutarta pasilikti prie ligšioli
nės organizacinės santvarkos.

P. Vainauskas kalbėjo Ateiti
ninkų Fondo reikalu. Fondo sta
tutas buvo priimtas ir 
valdybą turės paskirti 
Am. At-kų Sąj. valdyba.

P. Naujokaitis padarė
Šimą mažamečių organizavimo 
klausimu. Jis perskaitė sudary
tą statutą ir pasiūlė organizaėi- 
jai “Lietuvos Jaunučių” vardą. 
Diskusijose suvažiavimas statutą 
priėmė, o vardą išrinkti buvo pa
siūlyta sąjungos valdybai.

Po to kalbėjo prof. K. Pakš- P, Viščinis.

tas ateities veiklos klausimu 
ir suvižiavimą pasveikino atvy
kęs prel. J. Ambotas. •

Priėmus rezoliucijas, buvo 
vykdomi valdybos rinkimai. Se
kantiems metams buv. Am. At- 
kų Sąj. valdyba vienbalsiai per
rinkta. Ją sudaro kun. P. Juras, 
J. B. Laučka, K. Ambrozaitis, 
P. Naujokas, prel. J. Balkūnas 
ir P. Vainauskas. Revizijos ko
misija su S. Lūšiu priekyje taip 
pat perrinkta.

Suvažiavimas baigtas malda 
ir ateitininkų himnu.

CHICAGO, ILL.
Atsikuria “Dainavos” 

ansamblis

S.

J.
J.

Fondo 
nauja

prane-

Lietuviai gniuždo savo varžovus

1946 m. Vokietijoje, Hanau 
stovykloje, įsikūrė “Dainavos” 
ansamblis, kuris apvažiavo di
delę dalį Vakarų Vokietijos, su- 
ruošdamas apie 100 koncertų.

Prasidėjus emigracijai, “Dai
navos” ansamblis, kaip ir dau
gelis kitų panašių sambūrių, sa
vo veiklą turėjo nutraukti. Bet 
dabar jis vėl atkuriamas Chica- 
goje.

Buvęs Lietuvos Operos solis
tas Stp. Sodeika, kuris Vokieti
joj vadovavo “Dainavos” ansam
bliui, yra pakviestas Chicagos 
Šv. Kryžiaus parap. vargoninin
ku. Čia atvykęs, jis surado apie 
30 buvusio “Dainavos” ansam
blio dalyvių ir iš naujo imasi 
darbo. Šiuo metu atgaivinta 
“Dainava” turi jau apie 60 na
rių ir ruošiasi plačiam repertu
arui. Ansambly tai pat dirba ir 
Vokietijoj jo režisierium buvęs 
G. Velička, o tautinius šokius 
ruošia Valeišaitė.

Su pirmu savo koncertu “Dai
nava” pasirodė spalių 8 d. Chi- 
cagoje, šv. Kryžiaus bažnyčioje.

CICERO, ILL.
Ruošiasi didelei rinkliavai

Šio mėn. 12 d. Cicero lietuviai 
ruošia Tag Day vargstantiems 
lietuviams tremtiniams sušelpti. 
Visi pasiryžę rinkliavofe dieną 
išeiti su dėžutėmis į gatves ir 
pasistengti, kad kuo daugiau 
būtų surinkta lėšų. Jie nori 
tremty vargstantiems savo bro
liams parodyti, kad jų JAV ” 
tuviai niekuomet neapleis.

lie-

BROCKTON, MASS.
Atsisveikino išvykstančius 

į kariuomenę
Lietuvių tremtinių komitetas 

suruošė išvykstantiems į kariuo
menę tremtiniams gražų atsis
veikinimą. Išvykstantiems R. 
Šukiui ir J. Varoheckui įteikta 
dovanų, o jautrų sti jais atsisvei
kinimo žodį tarė komiteto pirm.

Su šypsniu veiduose lietuvių 
futbolininkai apleido aikštę, tei
sėjui sušvilpus rungtynių pabai
gą. O šypsotis tikrai buvo ko — 
11:0 lietuvių naudai. Tai antro
sios pirmenybių rungtynės. Pir
mosioms pasibaigus lygiomis 
(3:3), šį kartą lietuviai žaidė 
prieš Schlessier F. C., Flushingo 
futbolo aikštėje ir lengvai lai
mėjo pergalę.

šį kartą lietuvių vadovybė iš
leido daugiau “jaunųjų” sąstatą 
į aikštę: Daukša; Simanavičius, 
Mileris; Kligys II, Saldaitis, Ku
bilius; Gricius; Kalašinskas, Oš- 
lapas II, Steponavičius ir Labu
tis. Nors ir susilpnintu sąstatu 
(nesimatė Adomavičiaus, Saba
liausko, Jokūbaičio (1 kėl.) ir 
Gražio (1 kėl.).). Vis dėlto lie
tuviai jau iš pirmųjų minučių 
pradeda vesti žaidimą priešinin
ko aikštės pusėje ir 12 min. Ste
ponavičius iš 6 m. atstumo pra
deda įvarčių seriją, taigi 1:0 lie
tuvių naudai. Laukti neteko il
gai ir vėl Steponavičius 17 min. 
kelia pasekmę 2:0 ir 19 minu
tėj iš gražaus Gricevičiaųs pa
davimo šauna 3:0. Priešininkas 
šaltai priima nelabai maltinius 
jam įvarčius ir, šiek tiek persi
tvarkęs, bando daryti antpuolius 
lietuvių vartų link, bet Saldaitis, 
Mileris ir Simanavičius jų visas 
kombinacijas suardo ir siunčia 
savo puolimą prie priešininko 
vartų ir jau 25 min. Kligys II 
iš 15 m. nelaikomu smūgiu tvir
tina lietuvių pergalę — 4:0, o 
Simanavičius (!), savp gyrtikiš- 
ku paprastumu fiksuoja 5:0. Se
kantį tikrą įvartį teisėjas neuž- 
skaito, ir Steponavičius iš Griri- 
cevičiaus tikslaus padavimo di
dina, pasekmę 6:0, o Kalašinskas 
34 min. baigia kėlinio įvarčių 
seriją 7:0.

Po pertraukos pakeičiami lie
tuvių žaidikai; Steponavičių pa
keičia Jokūbaitis (puskairis) ir 
Kubilių — Gražys. Tačiau vaiz
das nepasikeičia, nebent suakty
vinamas yra kairysis kraštas: 
Labutis grįžta į saugų liniją, D 
Gražys užima savo kairiojo kraš
to poziciją.

Antrame kėlinyje lietuviams 
nesiseka šaudyti, bet čia jiems 
ateina į pagalbą pats priešinirt- 
kas: 60 min. Jokūbaičio pasiųstą 
į vartus kamuolį priešininko gy- 
nikas ranka pataiso į vartus — 
8:0 ir 17 min. Schlessier. gynl- 
kaš prideda sau 9:0. Gražų Gra
žio flanką 73 min. Gricius paver
čia įvarčiu 10:0 ir 86 min. Gra-

žys baigia rungtynių pasekmę 
11:0.

Rungtynių rezultatas yra vi
sai pelnytas, gal būt, per žemas. 
Tokios nuomonės buvo ir Schle
ssier komandos vadovas, kuris 
buvo nuomonės, kad lietuviams 
reikėtų žaisti “Big Ten” lygoje, 
bet ne A klasėje. ‘

Gerai sužaidė Saldaitis, Kala
šinskas ir jaunieji — Gricevičius 
ir Kligys II.

Bendrame paveiksle nesideri
no Ošlapas II ir Labutis.

Ateinantį sekmadienį, spalių 
mėn. 15 d.., 3 vai. p. p., lietuviai 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
prieš Forest Hills A. C. Central 
Parke (N. Y. C.) — W. 97th St. 
(Vykti IND — 8th Ave subway 
iki W 96th St. stoties)

Žiūrovas

Halifaxe pasibaigė tris mėne
sius trukusios Anglijos lietuvių 
krepšinio pirmenybės. Paskuti
nės pirmenybių rungtynės buvo 
tarp Manchesterio “Kovo” ir 
Bradfordo “Lithuanicos”.

Be stipresnės kovos rungtynės 
baigėsi “Kovo” naudai. 1950 m. 
Anglijos lietuvių krepšinio meis
teriu ir pereinamosios taurės lai
mėtoju, nepralaimėjęs nė vienų 
rungtynių, tuo būdu tampa Man
chesterio “Kovas”.
-Antroje vietoje su trims pra

laimėjimais, seka Halifaxo “Vil
nius”, trečia vieta teko Coventrio 
“Apuokui”, ketvirta — Leaming- 
tono “Briedžiui” ir paskutinėje 
vietoje atsistojo nė vienų rung
tynių nelaimėjusi Bradfordo 
“Lithuanica”.

Dr. John Waluk
? 161 No. 6th Street 
y TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

švenisdieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

'ei. Evergreen 7-4335

G ra bonus—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

Tel. STagg 2-5043

'tep±±Zi8kiSS i Matthew P. Ballas
(Armakauskas) A u 

A A (Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

LIETUVIAI—HELLENIC 3:3
New Yorko lietuvių futbolo 

komanda žaidė su graikų Helle
nic ir baigė žaidimą lygiomis 3:3, 
nors lietuvių komanda aiškiai 
buvo geresnė. Lietuvių visus tris 
Įvarčius įmušė vidurio puolikas 
Adomavičius.

Gaila, kad į rungtynes neatvy
ko teisėjas. Dėl šios priežasties 
rungtynėms vadovauti perėmė 
graikų komandos žaidėjas Pa- 
pavasiliou. Lietuvių komanda 
pareiškė protestą dėl nebuvimo 
nešališko teisėjo ir pareikalavo, 
kad rungtynės būtų peržaistos, 
bet maža vilties, kad prie dabar 
veikiančių futbolo taisyklių ga
lima būtų tai pasiekti.

LIETUVIŲ laimėjimai i 
BRAZILU O J

Visa eilė lietuvių sportininku 
Brazilijoj pasiekė gražių laimė
jimų. Ed. Girčys , Rio laimėjo 
pirmą vietą bėgime 400 metrų 
su kliūtimis. M. Zapolskis iš Sao 
Paulo išsikovojo trečią vietą kū
jo metime, o St. Lurackis disko 
metime — antrą vietą.

Sao PauĮo lengv. atletikos 
varžybose Aid. Jūhokdltė laimė
jo už pasiektus gerus fezultatUs 
tris medalius.

ANGLIJOS LIETUVIŲ SPOR
TININKŲ SUVAŽIAVIMAS 
Rugsėjo 17 d. Manchesterio 

Lietuvių klubo patalpose įvyko 
II metinis Sporto Sąjos skyrių 
atstovų metinis suvažiavimas. 
Dalyvavo beveik visų Skyrių at
stovai. Sąjungoje turimi 7 sky
riai su 150 narių. Per nepilnus 
gyvavimo metus ji surtiošė krep-

STan 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu (ienų iš
lyginimą, plasteriavfma, šaligat
vių eementavima Ir Irt. darbu*.

29S MAUJER STM 
BROOKLYN «. N. Y.

*+

*

* S - tt

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

a----------------------------------—
Tel. POPlar 4110 

i

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo Įstaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė

Pakeleivingiems suteikiama
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį

P

■urmkkmMmMMwtwnwui
[ TeL DEW 5136 S
į , *
Į Jos. Kavaliauskas j
> Laisniuotas

j LIETUVIS GRABORIUS
L Penna Ir New Jersey valstijose

> Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes
01- 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

iTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

' Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

AMERIKA"
417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y,
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AMERIKA Spalių 13, 1950

VIETOS ŽINIOS
KAIP VYKDOMA BALFo RINKLIAVA

Z

Trumpai iš visur

Angelų Karalienės 
Parapija

Apreiškimo Parapija

Kun. A. Masaičio išleistuvės

gra

atsi- 
visa

I airių parapiją (St. Mary’s 
Church) išvykstančiam kunigui 
Antanui Masaičiui pirmadienį 
vakare buvo surengtos išleistu
vės. Parapijos salė buvo pilnutė
lė parapijiečių ir svečių. Vaka
rienei vadovavo S. Lukas, 
žiai pravedęs visą vakarą.

Išvykstančiam kunigui 
sveikinimo kalbas pasakė
eilė asmenų: kun. klebonas Alek- 
siūnas, kun. Lekešis, kun. Kar- 
tavičius, kun. Pakalniškis ir kun. 
Pikturna; parapijiečių vardu kal
bą pasakė vienas seniausiųjų pa
rapijiečių — K. Krušinskas. Taip 
pat kalbėjo žinomas veikėjas da
bartinis N. Y Lietuvių Tarybos 
pirmininkas P. J. Montvila. Var
gonininkas P. Dulkė kalbą pasa
kė ir dovaną įteikė choro vardu. 
K. Garšvienė atsisveikino para
pijos moterų vardu, o Branau ir 
Bružas, čia gimę ir augę jaunuo
liai, išreiškė gražius linkėjimus 
lietuviškai, o tas pats Bružas, 
Žukas ir Pankevičius, taip pat 
čia gimę ir augę, grąžiai sudai
navo lietuvišką dainą.

Paskutinis kalbėjo pats kun. 
Masaitis, gražiai atsisveikinda
mas su parapijiečiais ir klebonu. 
Kun. Masaitis žadėjo prie kiek
vienos progos aplankyti parapi
ją ir kleboniją, o, ir tarp svetim
taučių būdamas, ryžtasi visa e- 
nergija kovoti už Lietuvos išlais
vinimą.
Visi susirinkusieji kunigui Ma

saičiui sugiedojo “Ugiasių me
tų”.

Kun. klebonas padėkojo išleis
tuvių rengėjams ir šeiminin
kėms, o vakarą užbaigti malda 
paprašė kun. Masaitį.

Parapijiečiai dar ilgą laiką 
kalbėjosi su kun. Masaičiu ir lin
kėjo jam Dievo palaimos.

— Per visą spalių mėn. kas 
vakarą 7:30 vai. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje yra Rožan
čiaus pamaldos prie išstatyto 
Švč. Sakramento. Žmonių susi
renka nemaža.

— Pereitą sekmadienį svečia
vosi du svečiai kunigai: kun. P. 
Patlaba, kuris laikė sumą ir sa
kė pamokslą, ir kun. A. Rač
kauskas — neseniai atvykęs iš 
tremties.

— šeštadienį, spalių 7 d., su
situokė Dr. Albinas Gedarovich 
su Helen Zabarauskas.

— šeštadienį, spalių 7 d. Bro
nius ir Irena Garunkščiai pa
krikštijo savo dukrelę Eugeniją- 
Juratę.

— Sekmadienį, spalių 15 d., 
įvyks Amžinojo Rožančiaus 
draugijos susirinkimas tuojau 
po 8 vai. mišių.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

svarbus susirinkimas įvyks spa
lių 18 d., 8 vai. vakaro, Apreiš
kimo parapijos salėje. Visos na
rės kviečiamos susirinkime daly- 
lyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

Koresp. J. Razmantienė

Kaip jau visuomenei yra žino- giausia rinkėjų. Registruotis ga
lima prie Rinkliavos postų, o taip 
pat prie lietuviškų laikraščių re
dakcijų, pas p. J. Ginkų, ir pas 
Tag Day Komiteto narius.

BALF-o Centre galima regis
truotis darbo dienomis vakarais 
nuo 7 iki 9 vai paskambinant 
EVergreen 7-1422, atsilankant 
arba parašant:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc.,
105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. 

New Yorko Rinkliavos
Tag Day Komitetas

IŠ NEW YORKO LIETUVIŲ 
TARYBOS VEIKLOS

\ ■ • I

Paskutiniu laiku įvyko pora 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdžių, kuriuose bu
vo svarstomi įvairūs aktualūs 
reikalai.

Spalių 2 d. posėdy buvo atsi
lankęs BALFo atstovas gen. J. 
Černius, kuris prašė, kad Liet. 
Tarybos valdyba paragintų vi
sas lietuvių draugijas padėti 
BALFui sėkmingai pravesti ruo
šiamą tremtinių naudai rinklia
vą. Valdyba šiam pageidavimui 
pritarė ir parašytą paraginimą 
jau išsiuntinėjo.

Crusade for Freedom posėdyj 
dalyvavę Liet. Tarybos atstovai 
padarė apie tą posėdį pranešimą. 
Nutarta ir toliau Crusade of 
Freedom posėdžiuose dalyvauti. 
Taip pat pritarta ir New Yorko 
miesto ruošiamam paradui, ku
riuo bus paminėta Jungt. Tautų 
penkerių metų gyvavimo sukak
tis.

Liet. Tarybos valdyba jau 
pradėjo ruoštis ir ateinančių me
tų Vasario 16 minėjimui. Būsi
moms iškilmėms jau užsakyta 
Webster salė. Pačios iškilmės 
bus vasario 18 d., 1951 m.
" Spalių 9 d. įvykusiame posė
dyje Liet. Taryb valdyba smul
kiau apsvarstė dalyvavimą 
Jungt. Tautų sukakties parade. 
Nutarta parade dalyvauti su tin
kamai suorganizuotu reprezen
taciniu lietuvių būriu. Pasiruo
šimui vadovauti išrinktas adv. 
St. Briedis.

ATEITINIKŲ SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS

Visi nariai aktingai dalyvaus 
Tag Day

Spalių 8 d. po 11 vai. mišių 
Apreiškimo parap. mokykloje 
įvyko New Yorko ateitininkų 
sendraugių kuopos susirinkimas.

Gausiai susirinkusiems kuopos 
nariams Pr. Naujokaitis padarė 
pranešimą iš Pittsburghe įvyku
sios ateitininkų konferencijos. 
Taip pat išklausytas valdybos 
pranešimas apie atliktus darbus 
ir nužymėtos gairės ateities vei‘ 
klai. Į naują kuopos valdybą iš
rinkti P. Minkūnas, Dr.' A., Skė
rys ir Pr. Vainaukas.

Kuopa nutarė, kad visi nariai 
aktingai dalyvautų spalio 27 ir 
28 d. įvykstančioje BALFo rin
kliavoje.

ma, BALF-o rinkliava gatvėse 
įvyksta spalio 27 ir 28 dienomis. 
Lietuviai — moterys, mergaitės 
ir vyrai — pasipils tom dienom į 
gatves su rinkliavos dėžutėmis. 
Rinkliava prasidės iš pat ryto 
ir truks iki vėlaus vakaro.

Rinkliavos Komitetas yra nu
matęs eilę rinkliavos postų, kur 
rinkėjai gaus dėžutes ir liudy- 
mus,, o taip pat nurodymus, į 
kurias vietas vykti, kad nebūtų 
susigrūdimų. Pačių rinkėjų pa
geidavimai bus imami dėmesin.

Rinkliavos postai bus įrengti 
šiose vietose:
Prie BALF-o Centro, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.
Prie Lietuvių R. Katalikų para
pijų:

a. Apreiškimo Parapija, 259 
N. 5th St., Brooklyn, N. Y.

b. Angelų Karalienės Parapija, 
213 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

c. šv. Jurgio Parapija, 207 
York St., Brooklyn, N. Y.

d. Vieš. Jėzaus Atsimainymo 
Parapija, 64-14 56th Rd., Mas
peth, N. Y.

e. Aušros Vartų Parapija, 32 
Dominick St., New York, N. Y. 
Prie lietuviškų įstaigų:

a. Consulate General of Lith
uania, 41i W. 82nd Št., New 
York, N. Y.

b. Lithuanian Information 
Center, 233 Broadway, New 
York, N. Y.

c. Lithuanian National Club, 
337 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

d. Lithuanian American Citi
zens’Club, 60-39 56th Drive, 
Maspeth, L. I., N. Y.

e. Mr. A. S. Trečiokas, Real 
Estate, 314 Walnut St., Newark, 
N. J.

f. Mr. J. P. Machulis, Real 
Estate, 8656 85th St., Wood
haven, N. Y.

g. Shalins Funeral Home, 84- 
02 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y.

$įuo metu yra labai svarbu, 
kad užsiregistruotų kuo dau-

KIEKVIENO PILIEČIO PIR
MOJI PAREIGA

šiuo metu New Yorke kasdien 
vyksta piliečių registravimas. 
Kas šioje savaitėje neįsiregis
truos savo apylinkės balsavimo 
vietovėse, tas negalės dalyvauti 
New Yorko valstybės ir miesto 
rinkimuose lapkričio 6 d.

Registracija ‘ kasdien nuo 5 
vai. popiet iki 10:30 vai. vak., 
o šeštadienį — nuo 7 vai. ryto 
iki 10:30 vai. vak.

Kiekvienas susipratęs pilietis 
privalo atlikti savo pareigą — 
dabar registruotis, o lapkričio 
6 d. — balsuoti.

Siuntos tremtiniams sušelpti
Rugsėjo mėn. pabaigoje į Vo

kietiją lietuviams tremtiniams ir 
ligoniams BALFo išsiųsta iš 
New Yorko siunta susidedanti 
iš 8,168 svarų drabužių ir 
lynės.

ava-

DARBINIKŲ KLUBO SUSI
RINKIMAS

Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
susirinkimas bus penktadienį, 
spalių 13 d., 8:30 vai. vakare 
“Amerikos” patalpose,. 417 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Klu
bo nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti, nes bus aptariami 
svarbūs reikalai.

TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS
Spalių 22 dieną 4 vai. 30 min. 

po pietų Karalienės Angelų pa
rapijos salėje (prašau įsidėmėti: 
Karalienės Angelų parapijos sa
lėje, So. 4th ir Roebling gatvių 
kampas) įvyksta metinis visuo
tinis Lietuvių Tremtinių Draugi
jos narių susirinkimas, kur bus 
patiekta metinė veikimo apys
kaita ir renkama nauja Valdy
ba. Visi nariai prašomi dalyvau
ti, Susirinkime bus 
svarbūs klausimai.

Po susirinkimo bus

svarstomi

šokiai.
Valdyba

Valdyba

AITVARŲ” KVARTETAS
RUOŠIASI KONCERTUI

Pian. Al. Mrozinsko vadovau
jamas vyrų balsų kvartetas nu
tarė pasivadinti “Aitvarų” var
du. šiuo metu “Aitvarai” ir to
liau intensyviai ruošiasi savo 
koncertui. Tarp kitų dalykų 
“Aitvarai” pirmojo savo kon
certo proga numato surengti 
tango šokėjų konkursą, kur jau
nimas turės progos parodyti sa
vo gabumus, or vyresnieji pasi
žiūrėti dailaus šokio.

V. Vaičiulis, ė norėjęs nuo
motis kambarius 261 52nd St., 
Brooklyn, N, Y., prašomas už
eiti tuo reikalu pasikalbėti.

(42)

Newark, N. J.
Šv. Trejybės Lietuvių Parapija ♦

Mūsų parapijos metinis baza- 
ras šiąjs metais prasideda spalio 
mėn. 15 dieną ir tęsis iki lap
kričio mėn. 5 dienos. Bazaras 
vyks visais trečiadieniais, šešta
dieniais ir sekmadieniais parapi
jos salėje — svetainėje. Baza- 
rui skiriama įvairūs, vertingi 
laimėjimai. Tuo tikslu visiems 
mieliesiems parapijiečiams iš
siuntinėtos laiiftėjimų knygutės. 
Knygučių šakneles maloniai pra
šome sugrąžinti- bazaro metu iki 
lapkričio mėn. 5 dienos.

Bazaro metu, spalio mėn. 29 
dieną ir lapkričio mėn. 5 d. gros 
muzika linksmam pasišokimui.

Bazaro metu veiks bufetas su 
skaniais ir įvairiais valgiais bei 
gėrimais ir įvairūs laimėjimai ir 
žaidimai. Visi atsilankę į bazarą 
maloniai praleisite laiką ir bū
site patenkinti. Kviečiame visus 
mielus parapijiečius atsilankyti 
Atsiveskite kaimynus bei pažįs
tamus. Pelnas skiriamas parapi
jos reikalams. Iki malonaus pa
simatymo su gerb. parapijiečiais 
ir svečiais Newarko Šv. Trejy
bės Lietuvių parapijos bazare.
Parapijos kunigai ir Komitetas

• Polyna Stoska (Stoškiūtė) 
spalių 16 d. 8:30 vai. vakare dai
nuos Telephone radijo progra
moje.

•Serg. Jurgis Balčiūnas, ku
rio tėvai gyvena Brooklyne, su
žeistas Korėjos fronte.

• Dr. D. Dulskytė pradėjo 
eiti gydytojos rezidėntės parei
gas Metropolitan ligoninėje Wel
fare saloje.

• “Darbininkas” L. D. S. sei
mo nutarimu šiomis dienomis 
perduodamas toliau leisti Tė
vams Pranciškonams.

• Tėvas T. Žiūraitis, O. P., 
dirbęs Providence College, Pro
vidence, R. I., paskirtas Švč. Jė
zaus Širdies brolių vienuolyno 
Metuchen, N. J., dvasios vadu.

• Ign. Kazlauskas, buvęs Lie
tuvoje teisėjas, iš Švedijos š. 
mėn. 14 d. atvyksta į JAV. Šve
dijoj dirbo Lundo universitete 
prie prof. Folk archivarijum. 
Apsigyvens Cleveland, Ohio, pas 
gimines.

• Tremtinys B. Redikis, gyv. 
339 Wilson Ave., darbe susižei
dė ranką ir turėjo keletą dienų 
išbūti ligoninėje.

• Č. Grincevičius, žinomas 
kultūrininkas iš Brooklyn, N. Y. 
persikėlė į Stamford, Conn., kur 
gavo darbo metalo pramonėj.

• Kun. J. Daunts, Cambridge, 
Mass., lietuvių parapijos vikaras, 
perkeltas į kitą parapiją. Jo vie
ton paskirtas kun. Naudžiūnas 
iš So. Bostono.

• Tėvai jėzuitai Bružikas ir 
Mikalauskas išvyksta misijų dar
bui tarp išblaškytų Pietų Ame
rikos lietuvių. Tėvas Slapšys, S. 
J., vyksta misionierium į Indiją.

• Albertus Magnus mergaičių 
kolegija (New Haven, Conn.) 
spalių 8 d. minėjo 25 metų su
kaktį. Jos dėstytojų sąraše yra 
Juozas Kazickas, Yale universi- 
to doktorantas.

• “The Tablet”, Brooklyno 
vyskupijos laikraštis, spalių 7 d. 
paminėjo L. Kat. Federacijos 
Kongreso kreipimąsi į Amerikoj 
spaudą ir katalikų visuomenę, 
prašant stipriau paremti Lietu
vos laisvės kovą.

• Ministeris P. Žadeikis šiomis 
dienomis lankėsi New Yorke ir 
įteikė Jungtinėms Tautoms raš
tą Lietuvos reikalais.

• “Crusade for Freedom” pa
rade spalių 8 d. pirmoje eilėje 
irauge su gubernatorium Dewey 
žygiavo adv. K. R. Jurgėla.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-9293

Ent'-re 
office <

pat j v; 
prasidč

p<į 
pim 

K iri iini

P-lė Ona Dulkytė
Kar. Angelų parapijos choro 

veikli narė, parapijos piknike 
išrinkta pikniko karalaite.

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių 
ir virtuvės butas Žem. Manhat- 
tan’e su baldais. Patogus susisie
kimas. Sužinoti Amerikos Ad
ministracijoje. Ą (41)

EV 4-9293 ,

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

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

geriausios Smetonos
Priimami užsakymai {vairiems parengimams '

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N, Y.

t

PRANEŠIMAS
Pranešu giminėms ir pažįsta

miems, kad Maspethe, V. Atsi
mainymo parap. bažnyčioje, spa
lių 20 d. už kun. Valantiejaus 
brolio a. a. ANTANO VALAN
TIEJAUS vėlę, 12 metų nuo jo 
mirties sukakties proga, bus at
laikytos šv. Mišios. Gimines ir 
pažįstamus prašau dalyvauti šia
me maldingame velionies prisi
minime.

V. R. Valantiejienė

PRANEŠIMAS
Pranešame New Yorko ir jo 

apylinkės katalikų draugijoms, 
kad Katalikų Seimelis bus 1950 
m. gruodžio 17 dieną, Maspethe 
pas prel. J. Balkūną parapijos 
salėje, 2 vai. po pietų. Kat. drau
gijos yra prašomos jau iš anksto 
ruoštis prie to Seimelio ir išrink
ti į jį savo atstovus.

N. Y. Kat. Federacijos 
Apskrities Valdyba

Išnuomojami du dideli apšil
domi kambariai su reikalingais 
patogumais
261 52nd St., Brooklyn, N. Y.
Kreiptis vakarais po 7 valan

dos, arba telefonu JE 9-8314
(42)

Parduodu trijų šeimų (famili- 
jų) medinį namą 200 So. 2nd 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Kaina $4500.—
(44) Mrs. B. Swancon

Išnuomojamas kambarys at- 
kiru įėjimu ramiam viengungiui. 
Kreiptis vakarais po 6-tos va
landos, antri laiptai, 304 Bed
ford Ave (kampas South 1st 
Street) Broklyne.

(42)

Angelu Karalienės Parapijos

KONCERTAS
— įvyks —

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS 

taiso laikrodžius ir juvelinius 
dalykus.

Darbas atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai, 

245 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekmdienį, Lapkričio-Nov. 5 d., 1950 
Šv. Stanislovo Parapijos Salėje 

185 Driggs Ave. ir Newell St., Greenpoint 
Brooklyn, N. Y.

KVIEČIAMI VISI ATSILANKYTI /

Po koncerto šokiai
♦ ' ' " "...............

NAMUS, BIZNIUS
Namų ir biznių pirkimo Ir parda

vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance 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 ’
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JERSEY PORK li'itj[ it i

428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos 

LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI

Stephen B redes Jr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

EVergreen 7-1423

Electro Motorų Dirbtuvė
TAISO:

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

dimtii 1
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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, štymas. Nėra listo. Turi 
būti parduoti už žemiausią kainą. 
Priežastis — senatvė 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
imam pardavimus.

• Z I N I S
361 Union Ave., 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, šviešūs kamba
riai — $10,500.

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

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

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

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

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Z U P P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

» -----  NEBRANGU — ir — SMAGU -----

Jos. Zeidof, Jr. — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

IIY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y

PIGIAU, NEGU KADA BUVO
PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik S149.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
•WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELI PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

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

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite

I

lietuviu atstovu
;e didžiausią nuolaidą .... Į T

T
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