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New York (LAIC) — Prieš 
pat įvykius Korėjoje, Lietuvoje 
prasidėjo gyvas kariškas veik
lumas.

Iš penkių Vilniaus aerodromų 
— pirmojo ir antrojo Porubdnke- 
Kirtimuose, N. Vilnioje, Žaliųjų 
Ežerų ii’ Trakų — sudaryta vie
na didelė transporto bazė (Sie- 
viernaja Transportaznaja Baza). 
Rugpiūčio mėn. bazė jau pilnai 
veikė. Atvyko sustiprintos įgu
los, pradėta statyti nauji pasta
tai ir platinami pakilimai-nusilei- 
dimui takai, pritaikomi sunkie
siems transportams ir bombone
šiams. Ši “S. T. B.” yra įjungta 
į tinklą, kuris jungia kitas ba
zes — Šiaulių-Mažeikių, Kauno- 
Įsrutės ir Gardino. Vilniaus ba
zėje apsistojo 35 lėktuvai.

Kartu Vilniuje ir pietinėje 
Lietuvoje pasikeitė įgulos, ir da
liniai dažnai sukeičiami, kilno
jami. Pačiame Vilniuje rugsėjo 
mėnesį pastoviai apsistojo viena 
šarvuočių brigada vakarinėje 
miesto daly, kita brigada Kalva
rijos kareivinėse, motorizuotas 
pulkas ir du pešt, pulkai Anta
kalnio kareivinėse. Be to, Užupy, 
Kalvarijos ir Žvėryno rajonuose, 
vakariniame Neries krante, ap
sistojo ąrtilerijos daliniai. Nau
josios Vilnios kareivinėse stovi 
motorizuotos kavalerijos šar
vuočių ir artilerijos daliniai. Lie
pos mėn. pratimuose dalyvavo 
netgi du sunkiosios artilerijos 
(“Katiušų”) pulkai iš N. Vilnios 
ir Ašmenos. Be to, ruože tarp 
Žvėryno ir Verkų apsistojo mo
torizuota priešlėktuvinę artileri
ja, vienas pulkas lauko lengvo
sios artilerijos, ir dvi divizijos 
sunkiosios artilerijos. Kaišiado
ryse apsistojo šarvuočiu pulkas, 
su mokomaisiais daliniais.

Latvijoje — nuo gegužės mėn. 
į Ainazi uostą Rygos įlankoje 
geležinkeliais gabenami elektri
niai varikliai iš Voltis fabrikų 
Estijoje. Liepos mėn. uoste, buvo 
sukrauta apie 230 dinamų kari
nėms kilnojamoms elektros sto
tims įrengti. Kur tie motorai bus 
gabenami — nežinia, betgi jie 
yra pavesti sausumos kariuome
nės vadovybės žinion.

Ventspilio uoste kovo mėn. 
pradėjo veikti dvi naujos dirbtu
vės. Viena gamina metalinius 
tinklus povandeninių laivų nai
kintojams. Dirba 300 darbinin
kų, jų tarpe tik 120 latvių, kiti 
visi rusai ir vokiečiai. Kita dirb
tuvė gamina akumulatorių da-

lis'povandeniniams laivams. Ten 
dirba daugiausia rusai ir vieną 
šaltkalvių brigada iš Rygos.

Birželio mėn. Liepojoje pati
krinti, jau ketvirtuoju atveju, 
vandens technikų, šaltkalvių, jū
rų statybos technikų ir kitų kva
lifikuotų darbininkų sąrašai. Kiti 
trys tikrinimai buvo atlikti 1945, 
1948 ir 1949 metais. Tame lai
kotarpy Rygos-Liepojos ruože 
buvo suimti ir ištremti apie 4.000 
technikų, kurie mėgino savo spe
cialybes nuslėpti, šiemet nesiten
kinta registracija: darbininkai 
šaukiami ir klausinėjami pavie
niui. Kvalifikuoti darbininkai 
bijosi registruotis, kadangi eks- 
pertai yra siunčiami į kitas “bro
kas respublikas”. Pav., apie 11,* 
000 latvių šiemet dirba Kuiby- 
ševo vandens statybos dirbtu
vėse.

Estijoje — liepos mėn. buvo 
matuojamas visas pajūrys bei 
jūros gelmės ir Leningrado Jūrų 
Fizinių Bandymų Institutas vyk
dė pratimus. Mėnesio gale atvy
ko prof. Dereškino vadovaujama 
komisija, kuri taisė jūrlapius ir 
tikslino davinius Rotskula pra
timų bazėje, Kichnu saloje. Kiti 
komisijos nariai nuvyko į Saare
maa salą, Kihelkona ir Kuressa- 
arre bazes. Rugpjūčio pradžioje 
atvyko navigacijos specialistai

sū kpt. Tiguzov priešaky ir pra
timuose tikrino jūros dugno su
dėtį, bangų stiprumą, akustiką 
įr išbandė sondavimo radio apa
ratus, panaudojant Jcosmiškus 
spindulius.

Nuo birželio mėn. karo laivų 
tranportai iškėlė Hiiumaa salos 
kariškame uoste Kardia sunkių
jų patrankų baterijas — vokiško 
modelio, 230mm. kalibro. Kitą 
mėnesį iškraustė krantan plie
ninius kazematus ir bokštų dalis. 
Tas pats vyko ir Romassare uos
te, Saaremaa saloje.

Kihnu ir Ruhnu salose, Rygos 
įlankoje, įtaisytos stiprios rada
ro stotys ir betoniniai bunkeriai 
kurui sukrauti; pradėjo veikti 
naujos povandeninių laivų ir tor
pedinių laivų bazės.

Grįžęs iš pasimatymo su gen. 
MacArthuru, pręz. Trumanas 
San Francisko pasakė kalbą, 
kurioje aiškiai įBbėjo Sovietus, 
kad JAV nepabūgt karo, jei rei
kės atremti agresiją. “Mes ne
kenčiame karo,/)tet mylime sef- 
vo laisves ir neteisime, kad jos 
būtų sunaikintos?’ — pareiškė 
prezidentas. Už dabartinę grės
mę pasauliui visą kaltę prez. 
Trumanas skiria Sovietams, ku
rie, laikydami milžinišką kariuo
menę, nuolat grasina laisvoms 
tautoms. Kartu prez. pažymėjo, 
jog JAV rems Azijos tautas, kad 
jos galėtų apginti ir išlaikyti sa
vo laisvę.

Komunistų ofensyva Indokinijoj
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BALTIEČIŲ LEGIONIERŲ 
REIKALU

Washington (LAIC) — DP 
Komisija praneša tebegaunanti 
daugelį paklausimų ryšy su jos 
nutarimu įtraukti į DP programą 
buvusius Baltijos Legijonų na
rius. Komisija pakartoja, kad š. 
m. rugsėjo 1 d. priimtas toks 
nutarimas:

“The Baltic Waffen SS Units 
(Baltic Legions) are to be con
sidered as separate and distinct 
in purpose, ideology, activities 
and qualifications form ember
ship from the German SS and, 
therefore, the Commission holds 
them not to be a movement 
hostile to the Government of the 
United States under section 13 
of the Displased Persons Act as 
amended.”

“Baltiečių Waffen SS Daliniai 
(Baltiečių Legijonai) skaitytini 
savo tikslais, ideologija, veikla 
ir narių kvalifikacijomis buvę 
atskiri ir skirtingi nuo vokiškų
jų SS dalinių, ir todėl Komisija 
jų nelaiko buvus Jungtinių Vals
tybių Vyriausybės priešais DP 
Įstatymo 13-jo straipsnio, kaip 
pakeistas, prasme.”

Komisija pastebi, kad kiekvie
no eks-legijonieriaus prašymas 
įvažiuoti Amerikon bus spren
džiamas atskirai (on their indi
vidual merits).

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

KOMSOMOLAS [KINKOMAS
New York (LAIC) — Rugpiū- 

čio mėn. Lietuvoje pradėjo veik
ti komjaunimo “kontrolės komi
tetai”. Faktinai, komsomolo na
riai įkinkomi į MVD-MGB tin
klą, nes komjaunuolių komite
tams patikėta priežiūra gamy
bos įmonėse, kolūkiuose, artelė
se ir valdžios įstaigų raštinėse. 
Tikslas esąs “pakelti gamybą”, 
“palaikyti tvarką įvairiose darbo 
srityse”, “kovoti prieš sabotavi- 
mą ir tinginiavimą”.

“ KOVOS UŽ TAIKI” MASKARADAS 
MASKVOJE

Kauno arkivyskupijos valdytojas kan. .J. Stankevičius nu
vežtas demonstracijai į Maskvą.

Maskvoje įvyko visos Sovietų 
Sąjungos-“kovos už taiką” kon-; 
ferenčija, kurioj “taikieji” So
vietai piktais žodžiais puolė Va
karų ir Vatikano “karo kursty
tojus”, neužmiršdami pagrasinti, 
kad Sovietai moką gaminti ne 
tik traktorius, bet ir kulkosvai
džius.

Pažymėtina , kad į šį maska
radą Sovietai pasirūpino suga
beni visus Sovietų Sąjungoj e- 
sančius aukštesniuosius įvairių 
konfesijų dvasininkus. Čia daly
vavo ne tik, kaip ligi šiol būda
vo, pravoslavams Sovietų paskir
ti “metropolitai” ir “archiriejai”, 
bet taip pat katalikų ir protes
tantų aukštesnieji dvasininkai, 
musulmonų mulos, budistų la
mos ir kiti.

Iš Pabaltijo čia buvo atgaben
tas Kauno arkivyskupijos vai- į 
dytojas kan. J.-Stankevičius, ku
ris, spaudos pranešimu taip pat 
olojęs. kai buvo paminimas Sta
lino vardas. Iš Latvijos ir Esti
jos čia buvo protestantų vysku
pai G. Turs ir J. Kiivit.

Šitą spektaklį suruošti, kaip 
manoma, paskatino tai, kad pas
kutiniu laiku Vakaruose, vis sti
prėja pasipiktinimas Sovietuose 
viešpataujančiu pagrindiniu žmo
gaus teisių laužymu ir sąžinės 
prievartavimu. Sovietai tad ban
do pasauliui pademonstruoti, kad 
net katalikų dvasininkai ploja 
įų politikai.

J .‘t
Antras motyvas greičiausia

ALT “Kryžiaus Kare Už Laisvę” 
New York (LAIC) - Nors “Lais
vos Europos” Komitete Lietuva 
kol kas dar nėra atstovaujama, 
betgi to komiteto dabar veda
mam “Kryžiaus Karo už Laisvę” 
vajuje visos trys ^Pabaltijo tautos 
gražiai atstdvaująmos New Yor
ke, Bostone ir kitur.

Spalių 8 d. parade New Yorke 
dalyvavo apie 600 latvių, estų ir 
lietuvių. Nepaisant lietaus, eise
noje dalyvavo viiįs 3,000 asmenų. 
Taigi baltiečiai sudarė nemenką 
dalyvių nuošimtį.

ALT atstovas,' LAIC direkto
rius, buvo pakviestas į gen. Clay 
svitą ir į garbės tribūną sykiu 
su gubernatorium Dewey, gen. 
Osborn, miesto majoru Impelli- 
teeri ir kitais garbės svečiais, ku
rie paradą priėmė.

Po iškilmių Manhattan Center 
salėje, ALT atstovas adv. K. R. 
Jurgėla, Latvių Centr. Komiteto 
pirm. Harry W. Lielnors ir Estų

Korėjos karui einant prie ga
lo, staiga Tolim. Rytuose susida
rė naujas pavojaus židinys — 
Indokinijoj komunistai pradėjo 
plataus masto ofensyvą- prieš 
prancūzus. Nors buvo jau ir 
anksčiau žinių apie komunistų 
tos rūšies pasiruošimus, bet ši 
ofensyva greičiausia yra Sovie
tų paskubinta, norint užtušuoti 
nepasisekimą Korėjoj.

Paskutiniu laiku buvo žinių, 
kad komunistinėj Kinijoj for
muojami ir apmokomi indokinų 
komunistų daliniai, kurie pas
kui turėjo grįžti į Indokiniją ko
voti su prancūzų ir karaliaus 
Bao-Day pajėgomis. Taip pat 
paskubomis buvo tiesiami Indo- 
kinijos kryptimi keliai, kad būtų 
lengviau tiekti Indokinijos ko
munistams ginklus ir karo me
džiagas. Bet ligi šiol komunistai 
Indokinijoj vedė tik nedideliais 
būriais partizaninį karą, staiga 
puldami ir vėl traukdamiesi į 
džiungles. Dabar gi iš Kinijos 
perėjo, prancūzų žiniomis, .apie 
30.000 ten paruoštų ir apgink
luotų komunistų, kurie pradėjo 
kelių šimtų kilometrų Kinijos ir 
Indokinijos pasieniu pulti pran
cūzų atramos punktus. Prancū
zai Indokinijoj turi apie 150.000 
vyrų, bet dėl laukinio krašto 
pobūdžio priversti laikytis atski
ruose atramos punktuose. Tie 
punktai buvo išdėstyti daugiau
sia Kinijos ir Indokinijos pasie-

niu ir buvo skirti indokinų ko
munistams izoliuoti nuo Kinijos 
komunistų. Tad prieš šiuos punk
tus ir nukreiptas pirmoj eilėj 
dabartinis komunistų puolimas.

Kadangi dėl krašto pobūdžio 
tiems punktams sunku greit su
teikti didesnę paramą, prancū
zai visą eilę jų turėjo palikti, 
patirdami skaudžių nuostolių ir 
užleisdami komunistams taip 
svarbų apie 300 mylių pasienį.

Padėtis Indokinijoj yra pasi
dariusi taip rimta, kad į JAV 
skubiai atvyko prancūzų gyny
bos ir finansų ministerial, prašy
ti skubios piniginės ir ginklų 
paramos. Prancūzai, jei gaus 
prašomą paramą, nori tuoj savo 
karo pajėgas nuo 7 divizijų pa- 
dinti ligi 10, o ligi 1953 m. net 
ligi 15 divizijų. Kartu nori, kad 
Indokinijai ginti būtų duota tan
kų, lėktuvų bei kitų ginklų ir 
karo medžiagų.

Kai dėl kitos dalies paramos 
gal bus dar ilgiau tariamasi, In
dokinijai ginti pagalbą
prancūzams jau pažadėjo ir ji 
bus paskubintai vykdoma.

Įvykiai Indokinijoj rodo', kad 
čia Kremlius numatęs vykdyti 
didelį spaudimą, todėl lauktina 
dar ilgų ir kietų kovų.

JAV

• Prie Korėjos krantų, už
plaukę ant plaukiojančių minų, 
vėl paskendo du JAV minogau- 
džiai.

• Žemės ūkio sekretorius Bra
nnan pareiškė, jog numatomas 
dar ir tolimesnis maisto produk
tų kainų kilimas.

• Ryšium su komunistų pra
dėta ofensyva prancūzų aukšta
sis komisaras šiaurinėj Indoki
nijoj paskelbė išimties padėtį.

• Dėl rūko nukritus Londono 
priemiesty lėktuvui, žuvo 28 as
mens.

• Anglių užs. reik, ministeris 
Bevinas parlamente pareiškė, 
jog ligšiolinė Sovietų laikysena 
rodo, kad kol kas keturių didžių
jų pasitarimai būtų neprasmingi.

• Damaske karo policija su
ėmė buvusį Syrijos karo minis
ter} ir dvidešimt kitų asmenų. 
Suimtieji kaltinami ruošę per
versmą.

• Sovieinėj Vokietijos zonoj 
vis smarkiau reiškiasi antikomu
nistinis sąjūdis. Daugely vietų 
susirinkimų metu buvo išsprog
dintas rakietos, iš kurių pasis
kleidė antikomunistiniai atsišau
kimai.

• San Salvadore įvyko žemės 
drebėjimas, kuris sukrėtė na
mus, bet didesnių nuostolių ne
padaryta.

• Filipinuose Cumiguin salo
je iš Hibok Hibok ugniakalnio 
išsiveržė karšto vandens srovės, 
kurios apsėmė gyventojų namus 
ir padarė žymių nuostolių.

RUSAI Š. KORĖJOJ BUVO

“DEMOKRATIŠKIAUSI PA
SAULY” RINKIMAI RYT. 

VOKIETIJOJ

darni rjet išprovokuoti karą. Šiuo 
atveju jiems rūpi savo piliečius 
įtikinti, kad už tą karą kaltė 
krinta ne jiems, bet Vakarams. 
O demonstravimas “taikos” su 
tikybomis yra būdingas ženklas, 
jog Sovietai numato rizikingus 
ėjimus. Praėjusio karo metu, kai 
visai grėsė jiems žlugimo pavo
jus, Sovietai taip pat buvo pada
rę nemažų nuolaidų religijos at
žvilgiu.

Žinoma, Vakarai Sovietus jau 
pakankamai pažįsta ir žino, kad 
lietuvis kan. Stankevičius arba 
latvių ir estų protestantų dvasi
ninkai ploja Stalinui tik todėl, 
kad enkavedistai laiko jiems prie 
gerklės peilį.

gen. Clay. Pasirhat^mo tikslas 
bus praplėsti “Crusade for Free
dom” veiklos programą “nukelti 
geležine uždangą7 is visur”, į-

LENKIJOJ (STIPRĖJA PARTI
ZANŲ VEIKLA

žiniomis iš Vokietijos, pasku
tinių mėnesių būvy Lenkijoj.la
bai sustiprėjusi partizanų. Veik
la. Iš miškų apie Varšuvą ir ki
tose vietovėse partizanai pradė
jo stiprią kenkimo komunistams 
akciją, kurios lenkų kariuomenė

traukiant lietuvius, latvius ir es- nepajėgia sutrukdyti. Partizanus 
tus. stipriai remia vietos gyventojai.

UKRAI^ĘjCIAI PRIEŠ “LWOW I 
WIUNP” PRETENZIJAS

Ligi šiol rusų Š. Korėjoj ne
pavyko pagauti, bet randama 
daug duomenų, kad vis dėlto jie 
ten yra buvę. Užimtose Šiaurės 
Korėjos srityse randama daug 
įvairių rusų ženklelių, knygų ir 
paveikslų.

Taip pat surasta daug sandė
lių rusų gamybos ginklų. į

Aiškiausia rusų buvimo žymė 
buvo rasta Wonsane, kur stoties 
ženklų ir namų užrašai yra rusų 
ir korėjiečių kalbom. Taip pat, 
rusiški užrašai rasti Wonsan 
naftos rafinerijose ir aerodrome.

Taigi rusų Š. Korėjoj būta, 
bet jie pabėgo pirmiau, nepu a- 
tėjo Jungt. Tautų pajėgos.

NE

450 A-bombų
Atstovų rūmų narys T. B. Fu

gate Clintwood, Va., savo rinki
kams pranešė, kad Amerika tu
ri sandėly 450 atominių bombų 
ir, Rusijai pajudėjus į karą, pir
mos penkios atominės bombos- 
12 valandų bėgy bus numestos 
ant penkių svarbiausių Rusijos 
centrų. Jis taipgi tvirtino, kad 
Amerikos sandėliuose yra pa
kankamai karo medžiagų dide
liam karui vesti.

New York (LAIC — Lenkų 
gen. Vlad. Anderes New Yorke 
pareiškė: “Turime tik vieną tiks
lą, vienintelį užsimbjimą, tai yra 
laimėti Lenkiją ląjšvą ir nepri
klausomą, su LvbVU it Vilniumi, 
su sienom vakaruos įtagal Oderį 
ir Nišą, su plačiu išėjimu į jūrą. 
Tokios Lenkijos norime, už tokią 
Lenkiją ir ateity esame pasiruo
šę lieti kraują, ir tokios Lenkijos 
sulauksime, jei visi lenkai stip
riai, solidariai susitelks.”

Šis pareiškimas iššaukė smar
kų ukrainiečių priešpuolį.

Ukrainiečių Šaulių Sambūris 
(Uk. Sičovii Strilcy), Dr. Niki
for Hirniak vadovaujamas, pir
masis paskelbė atvirą laišką. 
“Tamstos galvosena nė kiek ne
pažengė po 1939 metų. Dargi 
daugiau; Tamstai yra dvi doro-

Iš Korėjos fronto-
Sovietai savo valdomoj ryti

nėj Vokietijos zonoj įvykdė “de
mokratiškiausius pasauly” rin
kimus. Pastatę ant kojų 20 savų 
divizijų ir 195.000 “liaudies po
licijos”, susirikiavę į gretas ir su 
orkestrais jie vedė vietos gyven
tojus “balsuoti”. Buvo tik vie
nas “Liaudies Fronto” kandida
tų sąrašas ir “balsuojama” buvo 
viešai. Net vokų balsavimo la
peliams įdėti nebuvo. Taip pat 
nebuvo jokių lapelių balsuoti 
prieš. Tuo būdu jie pasiekė be
veik tokį pat balsuotojų procen
tą, kaip Hitleris 1936 m.. Tuomet 
buvo paskelbta, kad “balsavo” 
98,8% visų gyventojų, o šį kar
tą — 98,4%,

Jungt. Tautų pajėgos, peržen
gusios 38 paralelę gana smarkiu 
tempu žygiuoja pirmyn ir yra 
jau prie pat Šiaurės Korėjos sos
tinės Pyongyango. Įvairiose vie
tose . bežygiuojantiems Jungt. 
Tautų daliniams teko, susitikti 
su įsitvirtinusiais raudonaisiais 
ir įsileisti į gana kietas kovas, 
bet apskritai komunistų pasiprie
šinimas vis silpnėja. Čia labai 
jiems atsiliepia pralaimėjimas 
pietuose, kur jie prakišo ne tik 
savo armiją, bet ir labai gausius 
ginklus. Apskritai skaitoma, kad 
raudonieji Korėjos karo metu 
pusiasalio pietuose yra netekę 
apie 220.000 vyrų. Paskutinėmis 
dienomis į nelaisvę vėl pateko

apie 66.000. Taigi jų pajėgos yra 
labai sutirpusios. Pati komunis
tų vyriausybė, priartėjus Jungt. 
Tautų pajėgoms prie Pyongyan
go priemiesčių, kaip spėjama, jau 
iš čia yra pabėgusi. Tad laikoma, 
kad dviejų savaičių laikotarpy 
Korėjos žygis bus baigtas, nors 
pilna ramybė krašte gal nebus 
dar atstatyta, nes komunistai 
atvirai sako, kad jie pereisią 
prie partizaninio karo. Tai, ži
noma, tam tikrų sunkumų dar 
gali sudaryti, bet nemanoma, 
kad tai turėtų žymesnės įtakos 
dalykų raidai, nes karas komu
nistus yra perdaug nusilpninęs, 
kad jie galėtų išvystyt platesnio 
masto net partizaninius veiks
mus. i

vės, dvi tiesos — viena savajai 
tautai, kita kitoms tautoms... 
Jūsų naudojamas šūkis “Už mū
sų ir jūsų laisvę” nieko neįtiki
na, o mažiausiai mus, ukrainie
čius. Gal Tamsta patsai, D. G. 
Pone Generole, nesilaikai jos 
rimtai... McArthur Korėjoje... 
o Tamsta, p. Generole, toliau 
svajoji apie viešpatavimą ukrai
niečiams, lietuviams ir, tur būt, 
gudams, ir tą skelbi toje Ameri
kos žemėje, kuri pasidarė visam 
pasauliui svarbiausiuoju veiks
niu ir įkvėpėju kovoje už laisvę... 
Ne tam mūsų jaunuomenė ligi 
šiandien šoka kraujo šokį kovoje 
su grobiku, kad ano vietą vėliau 
užimtų kitas — netgi jei tas kitas 
būtų lenkų tauta.” ,

Ukr. Am. Kongreso pirminin
kas Dmitro Halyčin pasiuntė ki
tą viešąjį laišką, kame tarp kit
ko rašoma:

“Šiandien tenka laikyti didele 
klaida duoti sovietiniams-rusiš- 
kiems Ukrainos, Lenkijos ir Lie
tuvos engėjams tokį reiškinį — 
Yra stambi klaida leisti Krem
liui išnaudoti ukrainiečių tautos 
pasipiktinimą, kad lenkai, taipgi 
ir Tamsta, nepaisydami istorijos 
pamokos ir visų žmogiško teisin
gumo dėsnių, “laisvės ir demo
kratijos”, — tebesiekiat to, kas 
nėra jūsų: siekiat Lvovo ir kitų 
Vakarų Ukrainos vietų ir sričių.”

NEPALIEKA RAMYBĖJ 
KAPŲ

Rytų Vokietijos komunistinė 
vyriausybė paskelbė potvarkį, 
kuriuo numatoma, kad turi būti 
pakeisti ir pirmojo pasaulinio 
karo metu žuvusių karių pa
minklų įrašai. Vietoj ligšiolinių 
įrašų “Žuvo už tėvynę” turi bū
ti įrašyta “Žuvo dėl kapialistinio 
Malocho.”

NAUJA SUĖMIMŲ BANGA 
LATVIJOJ

Leningrado radijas paskelbė, 
kad daugely Latvijos miestų e- 
santi susekta plačiai išsišakojusi 
priešsovietinė organizacija. So
vietų saugumo policija esanti 
suėmusi daug sąmokslininkų. 
Manoma, jog šis tariamas “su
sekimas” yra priedanga naujoms 
gyventojų deportacijoms į Ru
siją.

“Sovietų didvyris” pabėgo 
į Vakarus.

Vienas iš keturių čekų, kuris 
buvo po karo gavęs Sovietų did
vyrio titulą, majoras Bursik pa
bėgo iš Pragos į Vakarų Vokieti
ją ir paprašė prieglaudos.

J?

— Iš graikų Spinalonga salo
je esančios raupsuotojų koloni
jos pabėgo visi 230 ligonių ir 
pasislėpė Kretoje. Ligi šiol poli
cijai pavyko tik 22 surasti. Raup
suotieji pabėgo,, protestuodami, 
kad buvo atmestas jų reikalavi
mas pagerinti priežiūrą ir gyve
nimo sąlygas.

•, .’ •i

ESAMA “GERADARIŲ”
Washington (LAIC) — DP 

Komisiją pasiekė skundai, kad 
kai kurie “geradariai” ima stam
bius mokesčius už sponsoriaus 
blankų užpildymą ir pusmetinių 
DP raportų pagaminimą. “Kiek 
rimta yra ši problema, rodo Ko
misijos gautas pranešimas, kad 
vienas sponsorius turėjo užmo
kėti kelionės agentūrai sauvališ- 
ką ir perdidelį $15.75 mokestį 
už ^prastą garantijos ..blanko 
įregistravimą.”

DP Komisija nesmerkia žmo
gaus, kuris nesitiki gauti patiki
mo nemokamo patarimo ir eina 
pas kvalifikuotus patarėjus. Bet
gi DP Komisija primena, kad 
bendradarbiaujančios agentūros 
(tokios kaip mūsų Į3ALF) “tei
kia puikiausius ir įvairiausius 
patarnavimus, ir nėra reikalo ei
ti kitur, kur menkesni patarna
vimai —; už tai apmokant — yra 
parūpinami.”

DP Komisija pareiškia viltį, 
kad spaudai bendradarbiaujant, 
ši nenormališka būklė bus pa
gydyta.

— Valdžios įstaigų duomeni
mis, maisto dalykų kainos JAV 
paskutinėm dviem rugsėjo mėn. 
savaitėmis dar 1,4% pakilo.

— Lapkričio mėn. viena grai
kų kariuomenės brigada išvyks 
į Korėją, kur prisijungs prie ten 
jau esančių Jungt. Tautų pa
jėgų. -

— Sovietai Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboj pasisakė prieš T. 
Lee perrinkimą Jungt. Tautų 
gen. sekretoriaus naujai kaden
cijai.

— Anglija paskelbė, kad su
varžo išvežimą visos eilės karui 
svarbių medžiagų. Molybdenas, 
nikelis, siera ir tam tikri sieros 
junginiai nuo dabar iš Anglijos 
galima.bus išvežti tik gavus spe
cialius leidimus..

— Nukritus prie Amelund, 
Mirin., “North West Airlines” 
lėktuvui, žuvo šeši asmenys.

Visiems mane sveikinusiems mano vardinių bei G5 
metų amžiaus ir 45 metų plunksnos darbo sukakčių proga 
širdingiausiai dėkoju. Ypač dėkoju tiems, kurie mane pa
rėmė malda. Dievo pagalba reikalinga visur ir visada, bet 
ji ypač reikalinga tokiose sąlygose, kokiose esame mes 
atsidūrę šiuo metu ir kokiose tenka dirbti Lietuvos lais
vinimo darbą. Mums visiems petys į petį stojus į tą didį 
ir šventą darbą, Dievui palaiminus, jį laimėsime. Tad, už
miršę save ir savo reikaliukus, išsirikiavę į plieno kovos 
rikes, eikime Lietuvos keliu.

Jūsų
K. M. KRUPAVIČIUS.

VLEKo ir VT Pirmininkas

Prašau ir kitus laikraščius šį mano laišką persispausdinti.
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NAUJAS MASKOLIŲ PLANAS LIETUVIAMS SMAUGTI
New York (LAIC) —. Lietu- masiniai. pritaikoma. “Stachano-1 tais*’ palaikant. Taigi, gresia 

voje pradėta įgyvendinti naujas vo sistema”. Dirbtuvių ir kolū- nauji masinių'trėmimų •’pavojai.
SSSR Politbiuro potvarkis — 
“Igorio-Kovaliovo lapas” gamy
bos .įmonėse.

Tai yra ne kas kita, kaip tik

Tuo pačiu metu pradėti paruo-

Baitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

darni, kad jų užnugaris nesau
gus, nedrįs labai provokuoti, o 
kai kuriais atvejais gali net ir 
nusileisti. Tad Vakarai, išrodo, 
ir linkę palaukti, tų laiką panau
dodami savo jėgoms stiprinti. 
Ar iš tikro pasiteisins Valst. De
partamento sekr. Achesono ir

Prez. Trumano susitikimas su 
gen. MacArthurų Pacifike šio
mis dienomis buvo tiek Vakarų, 
tiek Rytų dėmesio centre. Vi
siems aišku, kad abu atsakingįe- 
ji JAV vyrai susitiko ne po ilgo 
nesimatymo įspūdžiais pasida
linti. Kaip iš komunikato maty
ti, čia buvo apsvarstyta visa anglų užs. reik. min. Bevino vil- 
JAV Tolimųjų Rytų politika ir tis, kad Vakarams reikiamai su- 
padaryta rimtų nutarimų. Jų 
esminį turinį galima išskaityti 
šiuose komunikato žodžiuose: 
“Žinome pilnai ateities pavojus, 
bet esame įsitikinę, kad juos nu
galėsime šiom trim priemonėm: 
1. neribotu atsidėjimu taikos po
litikai, 2. vieningumu su mūsų 
taiką mylinčiais draugais Jungt 
Tautose ir 3. mūsų pasiryžime 
bei augančia jėga.

Suprantama, kad tautoms šia 
pus geležinės uždangos šie ai?

. kaus pasiryžimo žodžiai įkvepk 
drąsos su pasitikėjimu žiūrėti 
ateitį. Bet dėl to jie labai ne 
malonūs Kremliui, kuris 
tik šiuo laiku užsimojęs 
žygiuoti pirmyn. Jis jau 
kad JAV užsimojusios 
naujoms agresijoms, kas, į pa 
dorią žmonių kalbą išvertus, reiš
kia, jog Sovietai numato, kad j 
žygiavimo tolyn šiame region 
galį būti užkirstas kelias.

Trumano su MacArthuru su 
sitikimo komunikatas Sovietam 
dar yra nemalonesnis, kad jis iš 
reiškia pažiūrą ir viso Vakar 
pasaulio. Jei tarp kitų dalyk 
JĄV’ ateity numato rągatis i. 
savo.'augančią jėgą, tai "tą pa’ 
sako ir Anglijos premjeras C 
Attlee, šiomis dienomis pabrėžė 
pakankamos ginklo pajėgos re 
kalą, kadangi beginklis krašte 
agresorių tiesiog veda į pagundr 
keldamas greito ir sėkmingo la 
mėjimo viltį.

žinoma, Kremlius netektų sr 
vo veido, jei jis taip greit traul 
tusi, pamatęs kliūtis. Azijoj n 
tik galima laukti, kad jis band; 
ne vienoj vietoj pasistumti pi 
myn, bet tai ir daro šiuo met 
Indokinijoj. Aišku, jis ir tolia 
greičiausia bandys žarijas žars 
tyti svetimomis rankomis — ko 
rėjiečių, kinų, indokinų, malajie 
čių — kol Vakarai pradės rimta-' 
nustatinėti, kas yra tikrasis vi
sų tų triukų autorius. Tai be 
abejo Sovietai numato, tad ir 
skuba ne tik Azijoj, bet ir visur 
kitur stiprinti savo pozicijas. Ne
seniai, kaip prisimename, pada
rė — tiesa, nepasisekusių — ta 
kryptimi pastangų Austrijoj. C 
dabar visą dėmesį sutelkė į Vo 
kietiją.

Žinoma, šie Sovietų manevrai 
turi ir kitą tikslą — tokia savo 
taktika neleist priešingai pusei 
prie vieno kurio dalyko daugiau 
apsistoti ir sutelkti pajėgas, bet 
jį blaškyti, išvarginti ir pasku; 
siūlyti derybas, kaip nesenia 
padarė Malikas.

Bet neišrado, kad tai toliai 
Sovietams labai seksis. Juos jai 
gerai ir vispusiškai Vakarai spė 
jo pažinti. O, be to, yra reiški 
nių, dėl kurių Vakarai gali būD 
ypatingai linkę atidėti su jai? 
derybas. Jų valdymas ir meto 
dai daugely kraštų baigia tauta; 
išvesti iš kantrybės. Ne tik aus
trai jau ruošiasi kreiptis į Jungt 
Tautas, kad pagaliau būtų grą
žinta jų kraštui laisvė, bet atei
na žinių apie stiprėjantį prieš- 
sovietinį sąjūdį ir iš kraštų e- 
sančių visai už geležinės uždan
gos — Pabaltijo, Ukrainos, Len
kijos, Rytų Vokietijos ir kitur. 

. Jei šis dalykas policinei So
vietų valstybei ir negali sudaryti 
labai didelio — bent kol kas — 
pavojaus, tai jis gali turėti įta
kos bent tiek, jog Sovietia, jaus-

stiprinus savo pajėgas Sovietai 
pasidarys sukalbami ir galima 
bus rasti su jais kokį bent kom
promisinį sugyvenimo galimu
mą, parodys, žinoma, tik ateitis.

APIE BESIKURIANČIUS IN
ŽINIERIUS NEW YORKE

kaip 
Azijc 
rėki: 
Azijo

Am. Liet. Inžinierių ir Archi- 
ektų D-ja New Yorke liepos 15 
1. visuotiniu narių susirinkimu 
^radėjo savo veiktos antruosius 
ietus. Jame paminėtas ir giliu 
tsikaupimu pagerbtas Austra
lo je balandžio 6 d. staiga miręs 
iž. L. Tuskenis, buvęs Lietuvoje 
elioliką metų vyriausiuoju Ke
lį Valdybos direktoriumi, o rūg
ėjo 16 d. susirinkime taip pat 
lutriai paminėti vėl du mirusie- 

' inžinieriai: rugpiūčio 1 d. neti- 
’ ėta mirtimi miręs Am. lietuvis 

ižinierius Bruno Simokaitis ir 
ūgpiūčio 9 d. Kolumbijoj, Bogo- 
>s mieste, miręs dar tik vidurio 
mžiaus sulaukęs, bet jau spėjęs 
ietuvoje savo gabumais pasižy- 
lėti inž. Vytautas Rimgaila.
Draugi ja,, bojau anksčiau pa- 

iustų 7 maisto* siuntinių, vėl to
tus pat siuntinius išsiuntė Vo- 
ietijoje gyvenantiems inžinie- 
ams B. Banaičiui ir Tyškai, o 

\ustrijoje - inž. archit. F. Vizba- 
li. Visus šiuos siuntinius, D-jai 
toigus davus, supirko, supaka- 
o ir išsiuntė Brooklyne gyve- 
antis ir ištisą savo gyvenimą 
etuviškam darbui aukojantis 
Tanas Narvydas, kuriam Inži

nierių D-ją nuoširdžiausiai dėko
ja-

, Pąskiausiame D-jos narių su
sirinkime vienintelis mūsų tarpe 
esantis popierio gamybos žino
vas Stepas Malinauskas skaitė 
labai kruopščiai ir pilnai paruoš
tą paskaitą apie popierio gamy
bą. Sūsirinkimo dalyviai vienu, 
balsu nutarė, be mokamo D-jai 
nario mokesčio, apsidėti metams 
$5.00 auka—likusiems inžinie
riams tremtyje remti. Taip pat 
nutarta uoliai prisidėti prie BA 
LF’o New Yorke rengiamos Tag 
Dienoje rinkliavos.

D-ja išrinko į Dariaus-Girėno 
Paminklui Statyti Fondo Komi
tetą tris atstovus: archit. V. Švi- 
pą, inž. A. Novickį ir archit. A. 
Gudaitį.

Iš 74 D-jos narių turi savo spe
cialybės darbą inžinieriai A. Ma
čiūnas, V. Švipas, V. Žukas, J.. 
.Valaitis, B. Elsbergas, J. Vilga- 
lys, K. Krulikas, A. Gudaitis, A. 
Račiūkaitis, J. C. Baltus, E. Sta- 
knys, B. J Sidzikauskas, L. Šu- 
šys, S. Skurvydas, M. Mikutavi
čius, J. G. Sagevičius, J. Jankau
skas, J. Dirginėtos, J. Alyta.V. 
Labutis, J. Vizbaras, H. Krišta- 
ponis, A. Novickis, B. Patrickas, 
A. Mačiulis, K. Pusnikas, A. Šo
rius, B. Garunkštis, J. V. Žilins
kas, A. Vaitiekūnas, V. Staškus 
ir K. Čerkeliūnas.

A. Mačiūnas, A. Mačionis, H 
■Krištaponis ir S. Skurvydas įsi
gijo nuosavus automobilius, o 
A. Mačiūnas ir J. B. Sidzikaus- 

, kas nuosavus namus.
( K. Kr.

kių gamybinės normos sulygin
tos su seniau buvusiomis aukš- šiamieji darbai “darbo batalio- 
čiausiomis-’ normomis. Kad pa
mokytų .“Lietuvos nemokšas”, 
atgabenta -įlGr specialių “briga
dų”, vadinamų -“moksliškai-ban- 
domomis kompleksinėmis briga
domis” (NaUflno-Opytnyja Kom- 
plektnyja. Brigady).

Maskoliai (tikisi gamybą pa
kelti 250%V'palyginant su 1948 
m., arba>lQ0uligi 150% palygi
nant su 1949om. gamyba.

Kolūkiuoserir miestuose ma
siškai lipinami “Kovaliovo” sis
temos plakatai. Savaime supran
tame, kad, 'riormų nepasiekus, 
gresia tardymai ir įtarimai “sa
botuojant" ir-ryšius su “bandi- 

Ji H. f

nams” ir “komplektinėms briga
doms” sudarinėti. - Tokie viene
tai, pilnai aprūpinti technikais, 
“juodadarbiais” darbininkais ir 
neišvengiamais politrukais, jau 
spalių mėnesy turėsią vykti į 
Stalingrado ir Kachovkos dirb
tuves Ukrainoje ir Pavolgėje, 
nes ten pradėti milžiniški kana
lų, uostų, tiltų, geležinkelių, pa
statų, ęlektros stočių ir plentų 
statybos-darbai.

Vienas — kitas aukštųjų 
P/b pareigūnų prasitarė 
šiuos numatomus “didelius
tuvos laimėjimus Stalino gar
bei”.

LK- 
apie 
Lie-

Lietuviai pasaulyje
PRANCŪZIJA

Lietuviai iš Prancūzijos skirstosi
Dėl sunkių gyvenimo sąlygų ir 

neramių Europoje nuotaikų lie
tuviai iš Prancūzijos skirstosi po 
įvairius kitus kraštus. Pastaruo
ju laiku B. Butkus su šeima iš
vyko į Australiją. Netrukus ten 
išvyksta ir V. Skirka su šeima. 
Inž. J. Bulota vyksta į Kanadą. 
Rugsėjo 3 d. atsisveikino su Pa
ryžiaus lietuviais Dr. Tėvas A. 
Liuima, S. J., Jis išvyko į Gre- 
goriano Universitetą Romon.

V. (ižiūnas

VAIKO

Kalbant

IR JAUNUOLIO LAISVALAIKIS
BEI PRAMOGOS

mokėti. Naujas lietuviškas cent
ras bus Saladillo rajone -netoli 
Rosario - Buenos Aires gelžke- 
lio. Tuoj bus sutvarkyti nuosa
vybės dokumenai ir prasidės 
ieškojimas lėšų bažnyčios ir pa
rapijos namo statybai. Tikima
si, kad Rosario lietuviai savo 
auknmįs prie to darbo uoliai 
prisidės.

NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELES

LIETUVOS KONSULATAS CHICA- 
GOJE PAIEŠKO

šių asmenų: Cąrl Suboch (gali būt1 
Karolis ar Kazys Subačius), kilęs ii 
Viiriijns, yra miręs ir. palikes ikeleti. 
tūkstančių dolerių. Jo įpėdiniai, arbr 
pažįstamieji prašomi atsiliepti.

Ludwig Stecki (gali būti Liudvika- 
ar Liudas Steckis arba net ir Stoč 
kus(, kilęs iš Šiaulių apskr., yra mirę 
ir palikęs nemažą turtą. įpėdiniai ne 
žinomi. Jie patys ar apie juos žinan 
tieji prašomi atsiliepti j Konsulatą.

Moiziejui Felvinskui ir jo sesere 
Ubai Felvinskaitei (iš Jonavos) pri 
klauso nemažas turtas. Jie patys a 
jonaviečiai, kurie Felvinskus pažinoję 
prašomi atsikreipti į: CONSULATT 
OF LITHUANIA, 30 North LaSalk 
Street, Chicago 2, Ill.

Vargsta lietuviai dailininkai
Jau kelinti metai kaip Pary

žiuje sunkiai verčiasi prof. A. 
Galdikas ir jo žmona. Ligi šiol' 
BALFas padėjo, bet, žinoma, jis 
negali reguliariai Galdikus šelp
ti.

V. Kasiulis taip pat skursta 
Paryžiuje, bet," būdamas jaunes
nio amžiaus, - savo vargą ir 
skurdą lengviau pakelia. Tačiau 
ir jis reikalingas paramos.

Paryžiun atvyksta aštuoniems 
mėnesiams skulptorius A. 
'ys sttldijų,’ii)agilinti. Jis 
itipendiją? •

Mon- 
gavo

Australijos liet, steigia aukšt. mokslų institutų

Lietuvių Kultūros Fondo Aus- 
ralijos Valdyba, jos pirminin- 
ui pasiūlius, padarė reikšmingą 
utarimą — įsteigti Karaliaus 
lindaugo Aukštųjų Mokslų In- 
titutą.
Karaliaus Mindaugo Aukštų- 

ų Mokslų Institutas steigiamas 
ikslu ugdyti lietuvių mokslą, 
neną, literatūrą ir kultūrą, pa
rūkyti, gilinti ir stiprinti lietų
jų tremtinių moralinį, intelek- 

' ualinį, švietimo, kultūrinį ir 
'rofesinį lygį, padėti mūsų tau- 
iečiams, ypač jaunimui, pažinti 
Tėvynės istoriją, pamilti ją ir 
įasiruošti sąmoningai ateičiai 
aisvoje Lietuvoje, o taip pat kel- 
i bendrojo išsilaisvinimo ir kul
tūros lygį savųjų tarpe.

Aukštųjų Mokslų Institutas 
dekia organizuoti ir derinti lie- 
uvių švietimą, auklėjimą, kultū

rinimą ir mokslinimą visoje Aus
tralijoje. Instituto būstinė yra 
Melbourne, Victorija, o jo centri
nė vadovybė bus paskirta vėliau; 
Instituto skyriai pagal reikalą 
bus steigiama kur yra didesni 
lietuvių susibūrimai.

Bendrais bruožais Institutas 
veiks organizuotas pagal šiuos 
įkyrius:

1. Lietuvos istorija ir Tėvy
nės pažinimas. Čia būtų apimama 
Lietuvos bendroji istorija, ’reli
gijos ir kultūros, istorija, Lietu
vių Tautos atgimimas, jos kan
čios ir kryžiaus keliai, Lietuvos 
geografija, gamta ir kiti šiam 
skyriui artimi dalykai.

2. Religija, filosofija ir peda
gogika. Religija, jos istorija, 
krikščionybės įvedimas Liethvo-

■ je, religinis jaunuomenės auklė-
• jimas; filosofija, kultūros filo- 
į sofija, socialinė filosofija, filoso- 
> fijoš istorija, valstybės filosofi-
• ja, bendroji ir specialinė peda- 

gogįjka ir artimi šiai sričiai da-
■ lykai.
’ 3. Teisė, ekonomika, adminis

tracija ir politika. Paskirtis šio 
skyriaus yra mokyti ir aiškinti 
moderniosios valstybės teisinius, 

’ ekonominius ir administracinius 
pagrindus ir valstybės organiza
ciją ir ruoštis sėkmingam nepri
klausomos Lietuvos atstatymui.

4. Jaunimo auklėjimas ir spor
tas. Pagrindinis šios colegijos 
uždavinys yra nuolatinės švieti
mo įstaigos — lietuviškosios mo
kytos ir specialūs kursai jauni
mui ir tinkamas jų lankymas

i laisvalaikio praleidime ir sporti
nių pasireiškimų srityje.

5. Menas ,muzika, literatūra. 
Čia numatoma apimti lietuviš
kasis menas, muzika, daina, lite
ratūra ir šokiai, o taip pat svar
besnieji pasauliniai meno, muzi
kos ir literatūros kūriniai.

6. Australija ir pažinimas.
7. JSocialiniai mokslai ir kul

tūra.
8. Kalbų mokslai. Lietuvių kal

ba kaipo pagrindinė ir anglų bei 
francūzų'kalbos, kaip naudingos 
kiekvienam apsišvietusiam lie
tuviui. ,

Iš kuriamo instituto progra
mos matome, kad Australijos lie- 
tuvią-reikšmingą darbą pradeda. 
Apie, panašaus darbo organiza
vimą, -vertėtų pagalvoti ir kitų 
kraštų lietuviams. /

ŠVEICARIJA 
• /

Mirė lietuyė A. Pakulytė- 
Roniukovienė

Rugsėjo5'HO d., ilgai sirgusi 
sunkia ir varginančia liga, Da- 
voso ligoninėj mirė Anelė Ko- 
niukovtonė -1 Pakulytė, Lietuvos 
žurnalisto-! iw buvusio “Lietuvos 
Sparnų' ’’ redaktoriaus žmona. 
Rugsėjo 13 d. velionė buvo palai
dota Ddvoso kapinėse. Tautie
čių, taipgi ir kitataučių pastan
gom pavyko suruošti gražias, į- 
spūdingaS 'J laidotuves. Pirmą 
kartą Davose, katalikų bažny
čioje, praskambėjo lietuviškai 
tartas- kunigo žodis ir bene pir
mukart kapinėse — Viešpaties 
Angelas. Gedulingas Mišias 
kė kum t)r. J. Navickas.

lai

KANADA
Trys moKyklos lietuvių 

vaikučiams
Kun. J. Kubiliaus iniciatyvą 

Montrealy įsteigiamos lietuvių 
vaikučiams trys šeštadienio mo
kyklos. Vilto Emard ir Rose
mount mokyklos bus su apmo
kamais mokytojais. Manoma, 
kad ir Lasalle turės mokyklą 
su apmokamu mokytoju.

Įsteigtas parapijos fondas
Spalio 1 d. įvykusiame para

pijos susirinkime, gyvai buvo 
aptartas Toronto lietuvių para
pijai įsteigti specialus parapi
jos fondas, kuris bus administ
ruojamas atskirai nuo bendro
sios parapijos kasos, naudoja
mos einąmięsiems reikalams. 
Susirinkimas išrinko Parapijos 
Fondui administruoti valdybą, 
kuri pasiryžusi energingai imtis 
darbo: pradžioje išdirbti prog. 
ramą, o vėliau kelti pinigus di
desnėms patalpoms : bažnyčiai 
ir salei.

ARGENTINA

Parapijai .sklypas jau užpirktas
Po ilgo ieškojimo naujai Ro

sario lietuviškai parapijai žemė 
jau yra gauta ir rankpinigiai į-

- - 1 ■ ’ 
. • -

• ■■ • r • . * ■ • ■ -J,

šv. Cecilijos Choras Buenos 
Aires išleido 2 naujas lietuviškų 
dainų'(mišraus choro) plokšte
les, kuriose yra įdainuota 1. 
“Kur bėga Šešupė”, 2. “Motuš 
motuše’ 
ir 4. 
va”.

3. “Palankėj palankej” 
‘Kur Nemunėlis, Daugu-

URUGVAJUS
seniausias P. Amerikos 

lietuvis
Rugsėjo 12 d. Montevideo 

priemiestyje Casabo mirė se
niausiai Urugvajuje gyvenęs 
lietuvis Vincentas Milgintis.

A. a. Vincas Milgintis gimė 
1884 m. Kražių vaisė., Tauragės 
aps. Su žmona Veronika atvyko 
į Argentiną 1905 m., o 1917 
persikėlė į Urugvajų.

Mirė

m.

KOLUMBIJA
Atvyko kun. Br. Jurkšas

Iš Ispanijos į Kolumbiją at
vyko lietuvis salezietis kun. Br. 
Jurkšas.

'Kun. Br. Jurkšas, pirmosios 
Lietuvos okupacijos metu pasi
traukęs iš tėvynės, pasiekė Is
paniją, kur, baigęs kunigų se
minariją, buvo iššvęstas į kuni
gus. Veik ištisą dešimtį metų jis 
su dideliu pasisekimu dirbo di
delėse saleziečių mokyklose Ma
dride, eidamas mokyklos vedėjo 
ir muzikos mokytojo pareigas. 
Jo energingo veikimo dėka Is
panijos visuomenė daugeliu at
vejų buvo supažindinta gyvu žo
džiu ir per spaudą su mūsų ken
čiančios Tėvynės skriaudomis 
bei kančiomis.kančiomis.

VENECUELA
Pasitraukė “Tėvų Kelio” 

redaktorius
Dėl laiko stokos pasitraukė iš 

pareigų “Tėvų Kelio” redakto
rius J. Kukanauza, bet ir toliau 
lieka artimu laikraščio bendra
darbiu.

GERBIAMIEMS KLEBONAMS 
PRANEŠIMAS

Šv. Tėvo intencija maldų vai
nikų rinkimo laikas pasibaigė. 
Prašau visas surinktas maldas 
tuojau prisiųsti man. Visas mal
das sugrupavęs, 1950 m. lapkri
čio 1 išsiųsiu į Romą. Daug jau 
parapijų prisiuntė, bet kai ku
rios pamiršo pridėti nors mažą 
piniginę aukelę. Įtaisymui gra
žaus šv. Tėvui albumo ir atsily
ginimui už prisiųstus šventųjų 
metų maldos lapelius prašau 
nors mažą aukelę prisiųsti, kurią 

.’teiksiu Romoje lietuvių komi
sijai. ' f

KUN. K. A. VASYS,
K. V. Pirmininkas
158 Sterlingi St., 
Worcester, Mass.

apie vaiko ir jaunuolio laisvalaikį, tenka pradžioje 
išsiaiškinti laisvalaikio sąvdką. Kas yra laisvalaikis? Kiekvienas 
mėgins atsakyti, kad tai laisvas nuo darbo ir įvairių pareigų laikas. 
Tačiau tai būtų kiek sjauroka pažiūra į laisvalaikį ir siaurokas 
jo apibrėžimas. Juk kartais žmogus laisvalaikio metu dirba be
veik ne menkiau, negu “oficialiojo” darbo metu. Taip yra ne lik 
su suaugusiais, bet ir sū vaikais bei jaunuoliais. Tai laisvalaikį 
reikėtų apibrėžti kiek kitaip: laisvalaikis yra tas žmogaus laikas, 

> kurį jis naudoja savo paties nuožiūra, nevaržomas jokių prievolių 
1 ar įpareigojimų.

Kūdikio amžiuje žmogus gyvena tėvų, daugiausia motinos. 
! globoje, ir jo laikas ištisai visas yra skiriamas poilsiui ir fiziniam 
j augimui. Motina suskirsto kūdikio laiką miegui, maitinimui ii' 
•pirmapradžiam žaidimui. Vaikų darželio amžiaus (3-6 m.) vaikas 
’visą savo laiką, išskyrus iš jo miego ir maitinimosi laiką, žaidžia. 
lJo žaismas yra darbas ir jo darbas, kurio jis kariais griebiasi, 
yra taip pat žaismas. Kitaip sakant, vaikas žaisdamas dirba. Jo 
žaisme glūdi busimojo tikrojo darbo pradai. Todėl ii' apie šio 
amžiaus vaiko laisvalaikį dar negalima kalbėti, nes vaikas lame 
amžiaus laikotarpyje mažai teturi įpareigojimų bei įsipareigojimų.

Kas kita mokyklinio amžiaus vaiko buityje. Lankydamas 
pradinę mokyklą, vaikas turi jau nemaža įpareigojimų, kurie 
neišvengiamai veikia jo dienos darbų tvarką ir eigą. Nekalbėsim 
čia apie vaiko darbą ir laisvalaikį mokykloje, nors ir tai turi rūpėti 
tėvams ne mažiau kaip mokytojams. Bet tai priklauso tėvų ir 
mokytojų bendradarbiavimo sričiai.

Aišku, kad pirmamečio pradinės mokyklos mokiniuko laikas, 
grižus jam iš mokyklos, yra jo poilsio laikas, taigi laisvalaikis, kurį 
vaikas turi naudoti kaip tinkamas. Tatai dar nereiškia, kad tas 
jo laisvalaikis gali būti netvarkingas. Vaikas turi jau anksti pa
tirti iš tėvų, kada jis gali pradėti žaisli ir kada jis turi žaidimą 
baigti, kad galėtų laiku sutvarkyti savo žaislus prieš eidamas 
vakarienės ar gulti. Nors pirmaisiais mokslo metais mokytojai 
jokių naminių darbų vaikams neduoda arba labai menkai te
duoda, tačiau vaikas turi būti pratinamas laiku iš vakaro sutvar
kyti savo mokymosi įrankius krepšelyje rytdienai.

Vyresnieji prad. mokyklos mokiniai jau turi ir naminių mo- 
1 kymosi darbų. Tai įvairūs pakartojimai, uždavinių sprendimai, 
nurašinėjimai ar mokymasis atmintinai. Labai dažnai pasitaiko, 
kad tėvai pratina vaikus, kartais net ir griežtai reikalauja tuojau 
pat imtis naminių darbų, vos tik grįžus jiems iš mokyklos namo. 
Tai neišmintingas reikalavimas. Kartais tėvai teisinasi, kad patys 
vaikai nori tuojau pat atlikti savo naminius mokymosi darbus, 
kad vėliau galėtų būti laisvi nuo jų. Reikia suprasti, kad vaiko 
psichinė energija, sunaudota mokykloje, ne taip greitai ir lengvai 
atnaujinama. Tam reikalui turi būti skiriama kiek daugiau laiko, 
negu grįžimas namo ar pavalgymas trunka. Todėl reikia stengtis 
taip sutvarkyti vaiko popietinį IdŠlkl, kad nuo grįžimo iš mokyklos 
namo iki pamokų rengimo pradžios būtų bent dvi valandos lais
valaikio. Tas pats reikalavimas turėtų galioti ir vyresnio amžiaus 
vaikams bei vidurinės ar aukštesniosios mokyklos mokiniams — 
jaunuoliams. Skirtumas būtų tik toks,kad maži vaikai, turėdami 
mažiau pamokų rengiamojo darbo ir būdami reikalingi ilgesnio 
miegui laiko, eitų gulti žymiai anksčiau. 6-8 m. amžiaus vaikai 
vis dar turėtų miegoti apie 12-10 vai. Vėlesnio amžiaus vaikams 
ir jaunuoliams nakties poilsis gali būti palaipsniui trumpinamas 
nuo 10 vai. iki 9 vai.

(Bus daugiau)

VERTA KNYGA LAUKIA LEIDĖJO

“...Žuvusiems dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės; kenčiantiems 
dėl katalikų tikėjimo; nusiminu- 
siminusiems dėl Lietuvos atei
ties; išsiilgusiems ramunių lau
kų, mėlynos — it lino žiedas — 
Lietuvos padangės, saulutėje 
burkuojančių balandžių, gelstan
čio beržo, audringos Baltijos jū
ros, baltučių žuvėdrų ir šniokš
čiančių pušų,” autorius—kun. K. 
Gečys, šiuo metu besiruošiąs sa
vo trečiam doktoratui Fordham 
universitete — skyrė savo knygą 
“Katalikiškoji Lietuva”.

Tai 575 puslapių veikalas, bei 
taip įdomiai parašytas, jog ne
sistebi, kad 1946 m. išleidus 
10.000 egz., dabar, berods, tik 
Bostone “Darbininko” redakci
joj kelios dešimtys bepalikę. 
Kaip pats autorius apibūdino, 
šios knygos tikslas supažindinti 
skaitytoją su katalikiška Lietu
va, su jos kovomis praeity dėl• 
katalikybės, su jos originaliais 
krikščioniškais papročiais, žaviu 
religingumu, katalikiškos dva
sios persunkta kultūra, liaudies 
menu, katalikybės galiūnais, ka
talikiškomis 
apskritai su 
niais visose 
srityse.

Šią knygą
būtinai katalikui, ne būtinai net 
lietuviui — kiekvienos tautos ir 
kiekvienos religijos atstovų tar
pe yra geros knygos mėgėjų. 
Autorius, draugų patariamas, 
tad pasirūpino savo veikalą iš
versti į anglų kalbą. Deja, jau 
bene treti metai šis vertimas 
tebelaukia leidėjų. Ir tai yra la-

bai apgailėtinas dalykas. Argi 
kenkiančių Lietuvos žmonių dė
dės, tetos, broliai, o pagaliau ir 
dabai’ atvykę tremtiniai negalė
tų “The Catholic Lithuania” į- 
duoti • bent beveik 30.000.000 
JAV katalikų į rankas? Jų žodis 
mums labai svarbus, tad ir rei
kia, kad Lietuva jiems būtų ne 
tik žinoma, bet ir pažįstama. Ne 
mažiau reikšminga būtų ją įduo
ti į rankas ir lietuviškai nebe- 
paskaitančiai jaunajai JAV lie
tuvių kartai; Paskaičius šį vei
kalą, jų širdis gyviau suplaktų 
jų senajai tėvynei.

Kas šį veikalą turėtų išleisti? 
Suprantama, kad tai katalikiš
kosios visuomenės reikalas. Ir 
būtų tikrai labai gražu, jei kata
likiškoj JAV lietuvių visuomenėj 
atsirastų ne tik susidomėjimo, 
bet ir realių pastangų šį reikš
mingą veikalą išleisti.

Ainius

organizacijomis ir 
katalikybės reiški- 
lietuvių gyvenimo

įdomu skaityti ne

NAUJAS “AIDŲ” NUMERIS
Jau išėjo “Aidų” 8 numeris, 

kuriame yra Z. Ivinskio, V. Ma
ciūno ir K. Mockaus straipsniai. 
Grožinės literatūros davė J. 
Kėkštas, V. šlaitas, J. Jankus ir 
V. Jonikas.

Šį “Aidų” numerį 
Galdiko, T. Valiaus, 
Bakio, A. Vaičaičio, 
vičiaus, A. Girardo 
įdomi Strasburgo 
skulptūra.

Be to, yra literatūros, knygų 
bei žurnalų, religinio, visuome
ninio, politinio gyvenimo platūs 
apžvalgų skyriai.

puošia A. 
V. Rato, J. 
J. Smugto- 
kūriniai ir 

katedros
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NELEISKIT PAMIRŠTI LIETUVOS VARDĄ
Ligoniai, seneliai ir našles sn vaikais lankia skubios pagalbos

New York lietuvių Tag Day komiteto pirm. J. BOLEY apie tremtinių šalpos reikalus.
Užsukus į BALFą, kaip tik 

grįžta ir New Yorko lietuvių 
Tag Day komiteto pirmininkas 
p. J. Boley. Jis su BALFo reik, 
vedėju p. P. Minkūnu buvo Ap
reiškimo parap. pas kleboną 
kun. N. Pakalnį aptarti, kaip ir 
kuo Apreiškimo parapija prisi
dės, kad ruošiamoji rinkliava 
sėkmingai praeitų. Patenkintas, 
kad kun. klebonas pažadėjo vi
sokeriopą šiam darbui paramą, 

• pirmininkas sėdasi minutei at
sikvėpti ir pagalvoti, ko dabar 
iš eilės reikės imtis, šiomis die
nomis jam darbo iki kaklo — 
siuntinėjami tūkstančiai laiškų, 
reikia susitarti dėl rinkėjų su
sirinkimo vietų, palaikyti ryšį 
su kitais komiteto nariais bei > 
rengėjais, rūpintis rinkliavos dė
žutėmis, ženkleliais, rinkėjams 
liudijimais ir tt. ir tt.

— Daug darbo, pastebiu.
— Daug, — atsako p. Boley, 

— bet jis būtinas, štai pasižiū
rėkite.

Jis atverčia vieną iš trijų sto
rų bylų. Tai trys tūkstančiai 
anketų, kurių kiekviena mums 
pasakoja kurio nors tremty 
vargstančio ir negalinčio emig
ruoti lietuvio tragediją. Nyku 
darosi jas pavertus, štai: Abro
mavičius. Jaunas vyras, 1909 m. 
gimęs, bet invalidas —paraližuo- 
tos strėnos. Baukienė ar 70 m. 
amžiaus senelė ir dar ligonė — 
vidurių plėvės trukusios. Gali- 
naitis su savo 80 metų — nebe 
to amžiaus,' kad galėtų kur e- 
migruoti. F. Gudavičiūtė —jau
na, bet per bombardavimą jai 
sutrupinta ranka, be to, džiovi
ninkė.

Versk tuos visus lapus — ir 
kiekviename rasi tą pačią liūd
ną istoriją.
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VYT. ŽARENAS

Neapgaudinėkime savęs
Vis dažniau tenka nugirsti,' dar labiau paryškino jo 

kartais ir mūsų spaudoje paste
bėti, kad dabartinis komunizmas 
yra tik stalinizmas. K. Marksas 
nieko blogo nenorėjęs, jo tikslas 
buvo geras. Taip, jo tikslas buvo 
geras, bet klaidingai suprastas, 
dar klaidingiau jis buvo siekia
mas. “Marksas teisingai matė 
didelę ekonominių sąlygų reikš
me žmonių gyvenime, bet jis 
klysta, skelbdamas, kad jos yra 
pagrindinė tikrovė, kad jos 
apsprendžia ir lemia asmens bei 
tautos gyvenimą, pačią istorijos 
eigą. Materialistinio istorijos su
pratimo pagrinde . yra mintis, 
kad žmogus ir jo gyvenimo rai
da priklauso visai nuo medžia
gos. Tuo pačiu paneigiama žmo
gaus dvasia ir laisvė... Marksas, 
nesiskaito su priemonėmis. Jam 
tikslas pateisina priemones” 
(Kun. K. Mažutis). Tokiu būdu 
jis pavertė ■ žmogų menkaverčiu 
daiktu, valstybinio kapitalizmo 
įrankiu ir vergu. Reikėjo ir rei-
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niai: Bebelis, Liebknechtas, 
Dietzgenas ir kiti nekrikščionys, 
tvirtindami: “Vienintelė darbi
ninkų religija — tai socializmas; 
buvo krikščionybės principų ne
silaikymas, jų piktnaudojimas, 
kuris pagimdė K. Marksą. Mark
sui gimė Engelsas; Engelsui gi
mė Bebelis; Bebeliui gimė Kaut- 
skis ir Rožė Liuksemburgaitė; 
Kautskiui — Klara Zetkinaitė 
ir Leninas. Leninui pagaliau gi
mė pats “genialiausias” pasaulio 
“mokytojas”, “negęstanti sau
lė”... Stalinas su marksistiniu 
komunizmu ir visais jo praga
riškais žiaurumais. Stalinas — 
ištikimiausias K. Markso idėjų 
vykdytojas! Mes tai žinome, bet 
kai kurie giliau apie tai nepa
galvoja ir save apgaudinėja, 
aukščiausia tos naujos religijos 
būtybė — žmonija; vienintelis 
Dievo Sūnus — darbininkų luo-1 
mas; naujų laikų Išganytojas — 

e.~.....- - o— -------j- j darbas, o didžiausias laisvės ir
kia'kovoti už gerovę ir prieš iš- kultūros priešas — krikščiony- 
naudotojus, tik ne smurto, kerš
to ar neapykantos vardan. Smur
tas, neapykanta viską ardo, bet 
nieko nestato. Marksas vadova
vosi senosios žydų etikos princi
pu: akis už akį, dantis už dantį...

Krikščionybė, skelbdama arti
mo meilę, tam pasipriešino. Ji 
visuomet kovos ir už žemiškąją 
gerovę, tačiau socialinio teisin
gumo ir socialinės meilės prin
cipu. K. Mąrksui ir jo pasekė
jams tas atrodė daugiau negu 
juokinga. Jam krikščionybė buvo 
kapitalistų užtarėja, religija — 
liaudies opiumas. Šią pažiūrą

“Aš atėjau žemėn tam, 
kad ugnies atneščiau, todėl 
nieko kito nenoriu, kaip tik 
tai, kad ji degtų” — pasakė 
Kristus.

Išganytojas mus atpirko, 
tikėjimo tiesas apreiškė ir 
paliko visas priemones išga
nymui pasiekti, o mus įgalio
jo tą tikėjimą išplatinti ir 
visai žmonijai duoti galimy
bės tomis .Kristaus palikto
mis išganymo priemonėmis 
naudotis. Tai aišku iš jo įsa
kymo: “Kaip Tėvas mane 
siuntė, taip ir aš jus siun
čiu... Eikite ir mokinkite vi
sas tautas, krikštydami jas 
vardan Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios...”

Tuos žodžius Išganytojas 
taikė ne vien tik apaštalams, 
bet ir mums visiems, todėl, 
tikėjimo skleidimas yra ne 
vien tik apaštalų, kunigų ar 
vienuolių darbas, bet visų ti
kinčiųjų būtina pareiga. Tai 
gana aiškiai išryškina šv. 
Petras: “Jūs esate išrinktoji 
-giminė, karališkoji kunigys-' 
te, šventoji tauta, įsigytieji 
žmonės, kad skelbtumėte do
rybes to, kurs pašaukė jus 
iš tamsybių į savo įstabią 
šviesą” (1 Petr. 2, 9).

Pirmieji krikščionys- pui
kiai suprato' savo pasiuntiny
bę visam pasauliui Kristaus 
mokslą nešti ir duoti progos 
visiems žmonėms Išganytojo 
paliktomis išganymo priemo
nėmis naudotis, todėl Kris
taus mokslas greitai po visą 
pasaulį paplito. Jie gerai ži
nojo Senajam Įstatyme užra
šytą faktą, kad Kainas buvo 
prakeiktas ir prakeikimo žy
me paženklintas ne vien tik 
už savo brolio Abelio užmu
šimą, bet ir už akiplėšišku
mą, kada jis į Dievo paklau
simą: “Kur yra tavo brolis?” 
— atsakė: “Ar aš esu mano 
brolio sargas?!”

Taip, mes esame atsakingi 
ne vien tik už savo, bet taip 
pat ir už savo artimo darbus, 
žodžiai, pasakyti pranašui 
Ezechieliui, ir mums yra tai
komi: “Eik ir pasakyk savo 
broliams, kad jie mestų pik
tus darbus, nes kitaip jie

mirte numirs. Jei jie tavęs 
nepaklausys, tai jie bus nu
bausti... Bet jei tu jų nepers- 
pėsi, tai iš tavęs aš pareika
lausiu atskaitomybes...” 

žodžiu, mes visi esame į- 
pareigoti plėsti Kristaus mo
kslą žemėje.

Deja, ne visi turime pro
gos į pagonių apgyventus 
kraštus išvykti, ne visi tam 
reikiamai pasiruošę, todėl tu
rime bent tiems padėti, ku
rie tą pareigą pildo, savęs ir 
viso gyvenimo atsižadėdami.

Šiuo metu visame pasau
lyje yra apie 80.000 misijo- 
nierių kunigų, vienuolių bro
liukų ir seselių. Jie Visi lau
kia mūsų paramos. Negi mes, 
pasirinkę patogesnį gyveni
mą, nepadėsime jiems darbą 
dirbti, į kurį ir mes patys ne 
tik pašaukti, bet ir įpareigoti 
esame?!

Štai spalių 22 yra misijų 
sekmadienis, kada visi tikin
tieji raginami kiek galėda
mi paremti misijas. J. A. V. 

. tą dieną surinktos aukos da
linamos į tris dalis: 51% ei
na pagoniškų kraštų misi
joms, 40% skiriama tikėjimo 
skleidimui J. A. Valstybėse, 
o 9% perleidžiami labdary
bės darbams Artimuosiuose 
Rytuose.

Argi tiems reikalams tu 
neaukosi? — Negali neauko
ti, nes tai mūsų visų būtina 
pareiga!

Tačiau ne vien tik pinigais 
misijos palaikomos, bet taip 
pat ir malda bei gerais dar
bais. Melskimės už pagonių 
bei klaidatikių atsivertimą, 
už misijonierius, už pašauki
mus į misijų darbus.

Patys gi savo aplinkumoje 
apaštalaukime pavyzdingu 
gyvenimu.

Tad misijų sekmadienį 
sveikieji pasiryžkime aukoti 
ligoniams, turtingesnieji — 
vargšams, tikintieji — tikė
jimo nepažįstamiems. Gi tie, 
kurie patys yra ligoti ir nieko 
neturi, teaukoja savo vargus, 
žodžiu, visi turime rūpintis 
misijų pasisekimu ir visi tu
rime ta intencija melstis.

Kun. V. Pikturna

— Trys tūkstančiai negalės nį žmonių skaičių. O viso šiais 
emigruoti, — pastebi p. Boley. | metais BALFas iš CARE gavo
— Negi galime mes palikti juos už apie 40.000 dol. maisto, 
be globos?
— Gaila, — sakau, — kad ne 
visi gauna pavartyti šias anke
tas. Yra jau net manančių, 
kad dauguma lietuvių išemigra
vo, kiti greit išemigruos, ir šal
pos darbas jau nebebus reikalin
gas.

— Yra ir bus reikalingas, — 
sako p. Boley. — Ir tai organi
zuotas šalpos darbas. Pavieniai 
šelpėjai nepajėgs to vargų kalno 
nuversti. Organizuotam darbui 
visai kitos sąlygos ir galimybės.

Ir tai jis čia pat pavaizduoja 
gyvais pavyzdžiais. Paskutinę 
savaite BALFas užsakė trem
tiniams šelpti 30.000 svarų svies
to, 20.000 sv. sūrio, 30.000 svarų 
kiaušinių miltelių ir 60.000 sv. k*ą lietuviai šitose baisiose sąly- 
pieno miltelių. Šita siunta, skai- gose turi daryti, atsakė:

— NELEISKITE PAMIRŠTI 
LIETUVOS VARDĄ,

Ir tai teisinga mintis — jei 
Lietuvos vardas pasaulio bus pa
mirštas, mūsų byla bus pralai
mėta. Tad ir turim stengtis, kad 
taip neatsitiktų. O ši rinkliava 
ir yra gera proga New Yorkui 
Lietuvos vardą priminti. Jei mes 
tūkstančiais išeisime į gatves — 
visi atkreips į tai dėmesį ir pri
simins mums padarytas ir daro
mas skriaudas.

Paklaustas, kaip iš tikro vyks
ta pasiruošimas rinkliąvai, pir
mininkas kiek pagalvoja, kaip iš 
tikro reikėtų vertinti.

— Pritart tai visi pritaria, — 
sako jis, — bet kai reikia darbu 
prisidėti, ne visi mūsų tautiečiai 
pakankamai jautrumo parodo. 1 

Vis dėlto jis laiko, kad ligi 
šiol visi pasiruošimai vyksta pa
tenkinamai, ir susilaukta net la- 
'abai žymių asmenų nuoširdžios 
baramos bei pritarimo.

Pats gubernatorius Dewey 
atsiuntė BALFo dirbamo dar
bo pagyrimą ir savo linkėjimus, 
kad ruošiamoji rinkliava kuo 
geriausiai pavyktų. Miesto ma- 
yoras Impellitteri ne tik at
siuntė panašų linkėjimą, bet ir 
pranešė, jog išleis į miesto gy
ventojus atsišaukimą, kad pa
remtų lietuvių rinkliavą.

Jo Ekscelencija Brooklyno 
vyskupas Thomas E. Molloy, 
atsiuntęs savo linkėjimus ir au
ką, taip pat pranešė, jog para
gins ir visus savo vyskupijos 
katalikus sušelpti lietuvius 
tremtinius. /

pieno miltelių. Šita siunta, skai
tant minimalinėmis kainomis, 
yra 45.000 dol. vertės. Skaitant 
svaro pristatymą po 14 centų, 
susidaro dar apie 19.000 dol. Bet 
BALFas, būdamas pripažinta 
šalpos organizacija ir gaudamas 
visas lengvatas, visa tai gauna 
10 kartų pigiau — visa operacija 
pareikalaus 6-7.000 dol. Neor
ganizuota šalpa šito niekuomet 
nepasieks. Antra vertus, mes vie
ni vargiai galėtume tik savomis 
jėgomis 'bėnt kiek jaučiamai tiek 
žmonių sušelpti. Štai, aukų šal
pai iš mūsų visuomenės per sau- 
šio mėn. gauta 1638 dol. Kovo 
mėn. — 2212,15 dol. Su tuo kal
nų dar nenuversi. Bet kas kita, 
kai BALFas, būdamas CARE 
narys, sausio mėn. dividendų 
sąskaiton iš CARE gavo už 6546 
dol. ir kovo mėn. už 6282 dol 
maisto pakietų. Tai jau kiekiai, 
kuriais galima sušelpti ir dides-

RAŠYTOJU ŽODIS LIETUVIU 
VISUOMENEI

Brangūs Tautiečiai
Lietuvis rašyto,jas nuo pirmosios mūsų knygos pasirodynv 

iki mūsų dienų dėjo ir tebededa pastangas ginti savo tautą nuo 
visų jai gręsiančių pavojų ir drauge kurti veikalus, kuriuose spin
dėtų pati tauta ir jos genijus, bet jam visada buvo sunku eiti savo 
pašaukimo pareigas, ir jis tai dažnai darė be pačios tautos paramo: 
ir pritarimo. Visos praėjusios caristinės priespaudos laikotarpi, 
rašytojui buvo kovos laikas, bet tik tos jo kovos dėka tauta galėji 
susilaukti laisvės, kurią šiandie vėl svetimi tironai kojomis mindo 
Šiandie ir vėl lietuvis rašytojas paėmė plunksną tai pačiai kovai 
dėl to visai geros valios lietuvių visuomenei turėtų rūpėti,, kai 
gyvenimo reikalai neišmuštų rašytojui plunksnos iš rankų.

Rašytojas turi būti, kaip kūdikis, laukiamas, mėgiamas ii 
puoselėjamas. Kaip ir kokio mes jo lauksime, toki ir turėsime 
Jei mes jį maitinsime trupiniais, tai trupinius ir turėsime. Su šird 
gėla reikia pripažinti, kad mūsų visuomenė labai menkai vertine 
savo talentus. Talentas yra dangaus dovana, jei mes juos užka
sime, nuslopinsime ar sunaikinsime, tai laikas mus už tai pasmerks 
Tikrumoje kūrėjas, kaip izraelio dvasiškiai, turėtų būti visos tauto' 
išlaikomas, jis turėtų būti jos garbė ir pasididžiavimas.

Esame maža tauta ir mūsų kūrėjui visada bus sunku ir bever 
neįmanoma iš savo pašaukimo gyventi, dėl to mes norėtume pa 
sekti norvegų pavyzdžiu, kurie, remdaihi talentus, aukštai iškeli 
savo literatūrą ir kitus menus ir tuo būdu patys save išgarsino.

Reikia pasidžiaugti, kad dabar jaučiamas tūlas susirūpinimą' 
mūsų raštu: Čikagoje viena literatūros mylėtojų draugija ir viena: 
mecenatas paskyrė premijas novelei. Tai gražūs mostai: juos rei 
kia sveikinti ir duoti pavyzdžiu kitiems. Deja, tos premijos laba 
mažos. Nenorime tuo užgauti nuoširdžių mūsų rašto rėmėjų i. 
mylėtojų, bet smulkios ir atsitiktinės premijos reikalo neišspręs 
reikia, kad tais pavyzdžiais pasektų visa geros valios visuomene 
ir visi prisidėtų prie mūsų rašto ir kultūros paakinimo žygio.

Mes savo tarpe neturime tokių turtuolių, kurie raštui galėtų 
skirti šimtus ar dešimtis tūkstančių. Tačiau, jei mūsų visuomenė 
giliau suprastų rašto ir kitų menų svarbą tautai gyvenamuoju 
momentu ir pagal išgales paremtų, mes galėtume sulaukti didelių 
ir vertingų veikalų, kuriais tauta galėtų didžiuotis.

Mes labai dažnai pro pirštus į tuos dalykus žiūrime, laikome 
raštą niekais ir pasakomis, bet tik dėlto mes ir negalime didelių 
dalykų sulaukti, kad mūsų rašytojai negali skirti savo pašaukimui 
visų pastangų ir viso gyvenimo.

Lietuvių Rašytojų Draugija nori mūsų rašto ugdymo žyg 
organizuoti platesniu mastu. Nori sudaryti fondą, iš kurio galėtų 
skirti didesnę metinę premiją už geriausią pasirodžiusį veikalą ir 
medžiagiškai paremti bent tuos kūrėjus, kurie dėl amžiaus ar ne
sveikatos nepajėgia savo likimu pasirūpinti.

Tai yra rimtas ir visos išblaškytos tautos reikalas, dėl to mes 
šiuo raštu kreipiamės į visus geros valios tautiečius ir į visas kul
tūrines bei visuomenines draugijas prašydami aukomis paremti 
lietuvius rašytojus kovoje dėl lietuviško rašto ugdymo ir politinės 
nepriklausomybės atgavimo.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS VALDYBA —
J. Aistis, St. Santvaras, J. Tysliava, 

Bern. Brazdžionis ir F. Kirša
P. S. Aukas prašome siųsti Draugijos iždininko vardu: 

Mr. F. Kirša, 928 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

už apie 40.000 dol. maisto.
— Bet ir šitie kiekiai yra dar 

nepakankami, kad tremtiniams 
galima būtų suteikti bent būti
niausią paramą, — sako p. Bo
ley. — Reikia ieškot dar ir kitų 
būdų, kad gautume platesnės 
amerikiečių visuomenės paramą 
mūsų tremtiniams. Tam tad ir 
rengiama Tag Day. Visų tauty
bių New Yorko gyventojai pa
rems mūsų tremtinius, reikia tik, 
kad patys lietuviai uoliai šioje 
rinkliavoje dalyvautų.

— Be to, — pastebi Tag Day 
komiteto pirmininkas, — reik 
atsiminti, kad šiuo atveju yra 
ne tik šalpos klausimas. Vienas 
užsienio diplomatas, Lietuvos 
okupavimo dienomis paklaustas,

Lietuvių visuomenė taip pat 
'eatsilieka.

Visos New Yorko lietuvių pa- 
•apijos uoliai prisideda prie rin- 
diavos ruošimo ir vykdymo, 
laukiami parapijose specialūs 
uo reikalu susirinkimai, sudaro- 
ni rinkliavos komitetai, regis- 
ruojami rinkėjai, duodamos, 
■eikalui esant, salės bei kitos 
patalpos ir tikintieji per pamok
ius raginami prie šio kilnaus 
larbo uoliai prisidėti. Prel. J. 
3alkūnas net išsiuntinėjo savo 
larapijiečiams asmeninius tuo 
•eikalu laiškus.

Lietuvių organizacijos taip pat 
gyvai atsiliepė. Jau ne viena ir 
;avo auką įteikė ir visos įparei
goja savo narius uoliai rinklia
voje dalyvauti.

Rinkėjų registracija tik buvo 
ligi šiol nepakankamai gausi. 
Matyt, vis daug kas atidėlioja, 
manydami, jog yra dar daug lai
ko. Bet labai svarbu, kad anks
čiau būtų registruojamas!, nes 
reikia iš anksto rinkėjus tinka
mai paskirstyti, todėl 

pirmininkas labai pageidauja, 
kad rinkėjai nedelsdami regis- 
truotųsi.
Pačiai rinkliavai gauta dvi li

cencijos — gatvėse rinkti spa
lių 27 ir 28 d. ir patalpose nuo 
spalių 27 ligi lapkričio 11d.

Turėtų tad nelikti nė vienos 
lietuvių šeimos, kuri nepaimtų 
rinkliavos dėžutės ir neparink
tų bent) pas savo kaimynus 
tremtinių reikalams aukų.
Oficialus rinkliavos atidary

mas įvyks spalių 26 d. New Yor-

bė.”
Taigi K. Marksas paneigė ne 

tik žmogų, bet prigimties teisę 
ir tikrąją religiją. Nekitaip el
giasi ir “tėvelis” Stalinas. Jei 
jis būtų bent kiek nukrypęs nuo 
komunizmo tėvo — Markso lini
jos, jis būtų jau seniai “pensi
jon” išėjęs... Tarp marksizmo ir 
stalinizmo praktikoje yra toks 
skirtumas, kaip tarp pusės dole
rio ir penkiasdešimt centų — ne 
daugiau. Kiek papildant Adomo 
Jakšto žodžius, būtų galima taip 
komunizmo-bolševizmo atsiradi
mą charakterizuoti: pradžioje

AR PASIKARTOS ANTROJI KORĖJA EUROPOJE

AR BUS VOKIETIJA LAISVOS 
EUROPOS RAMSTIS?

Rašo A. VIRŽIS, mūsų korespondentas Vokietijoje
■ .4-

Kaip praeitą įkartą minėta, vo
kiečiai, kaip ir Vakarų sąjungi
ninkai, aiškiai mato, jog reikia 
organizuotis atsparai prieš rau
donųjų agresiją. Vakaruose dau
gelis tuo pat laiku yra nuomo
nės, jog šiai atsparai suorgani
zuoti beveik būtinas ir vokiečių 
prisidėjimas. Jie, kaip buvo nu
rodyta, turi pažymėtinų gabumų 
ne tik dirbti, bet reikale ir ka
riauti. Taigi daug kas norėtų is 
Vokietijos padaryti vieną svar
biųjų laisvosios Europos rams
čių. Tik Hitlerio valdymas juos 
sunaikino ir iš Vagos išmušė 
Tad jie, dar turi atsitiesti, atsi
gauti ir bent iš dalies apgydyti 
Hitlerio valdymo ir jo vesto ka
ro žaizdas. 4 <

Kaip gi šiuo atžvilgiu vokie
čiams sekasi? .■<
Anglai apsiverkė iš pasipikti

nimo
Aplankęs per karą žiauriau

siai subombarduotus miestus, 
kaip Berlyną, Hamburgą, Bre
meną, Nuernbergą, Muencheną 
dabar tiesiog negalėtum atsis
tebėti, kaip jie kyla tartum anl 
mielių. Ten, kur seniau ištisus 
kilometrus traukėsi tik griuvė
siai ir griuvėsiai, nūnai dygsta 
nauji statiniai, krautuvės, kuria
si įmonės, laužai dingsta vienas 
po kito. Vokiečiai su savo auto
mobiliais, vad. Volkswagen, ne-’ 
gali tiesiog atsiginti nuo užsa
kymų. Turizmas vėl pradeda žy
dėti.
Juk savo Bavarų Alpėse jie 
turi daugybę nuostabaus gro
žio ežerų ir vietovių, kaip Gar- 
mish - Partenkirchenas, Te
gernsee, Schliesee, Fuesenas, 
Bad Reichenhall, Koenigsee 
su Berchtesgadenu, Weilfiei-

ko miesto mayoro Impellitteri 
ofise.

— Darbo, žinoma, daug, — 
atsisveikinant pastebi dar p. Bo
ley, — bet jo negalime ne tik 
atsisakyti, bet ir atidėti, nes a- 
teina žiema, o į tremtinius, ypač 
senelius, ligonius, našles su ma
žais vaikučiais, iš kiekvienos 
kertės žiūri kietas vargas. Ir 
mes visi turime prisidėti, kad jis 
sumažėtų.

AŠ. *

Mittenwaldas su Bad 
laikomi vienais iš gra- 
miestukų visoj Vokieti-

mas, Konstanca ir daugelis ki
tų,

o toks 
Toelzu 
žiausių
joj. Oberamergau vaidinimai šie
met sutraukė jau apie i/2 mili
jono žmonių (tokia Roma tik 
4 k. daugiau), bet vis tiek ir jį 
pralenkė Berchtesgadenas su vie
nu iš gražiausių visame pasauly
je kalnų ežerų, Koenigssee, kur 
turistų skaičius šiemet prašoko 
pernykštį net 300%, o trečioj 
vietoj eina Bad Woerrishofen 
kneipinio gydymo (vandeniu, žo
lelėmis etc.) centras.

Prieš kiek laiko Muencheną 
buvo aplankę anglų žurnalistai, 
kurie, pamatę čia tiek visokių 
gėrybių, o ypač maisto produk
tų aibes, tiesiog ko neapsiverkė 
iš pasipiktinimo: sako, vokiečiai 
sunaikino veik visą Europą ir 
pralaimėjo karą, o dabar — turi 
visko daugiau nei mes, kurie 
juos nugalėjome ir ligi šiol /ne
galėjome atsisakyti nuo būti- 
liausių reikmių racionavimo.

Tiesa, dar ir dabar ir čia pas
tebėsi daug visokių karo invali
dų, žmonių be rankų ir kojų, ku
rie gatvėse, nors ten ir draudžia
ma ^elgetauti, betgi su priešaky 
oądėta kepure traukia armonika 
visokias karo metu draustas me
lodijas a la “Es geht alles vo- 
rueber” arba stengiasi atkreipti 
į save praeivių akį įvairiausiais 
paveikslais, pažymėdami, jog tat 
esąs darbas grįžusių iš Rytų ka
ro belaisvių, arba kad ir tokiais 
plakatais: “Prof. Otto Probst, 
žymiausias vokiečių grafikas, 
prigėrė begelbedamas kito gyvy
bę. Neužmirškite jo vargan pa
tekusios šeimos ir paremkite ją 
pirkdami jo paliktus paveikslus”. 
Tačiau niekam ne paslaptis, jog 
šiandien vokiečių socialinis drau
dimas yra kokia 30 metų pra
lenkęs tos pat rūšies anglų ins
titucijas, o gatvėse retai kada pa
matysi neriebų švabą ar prūsą. 
Kavinės ir restoranai — nuolat 
pilni žmonių. Visi vis valgo ir 
geria — ir turi už ką. Tokiam 
Frankfurte ar Muenchene judė
jimas kaip kokiam mažuty Bro-

(Nukeita j 4-tą puslapį;
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Jūsų naujas socialinis aprūpinimas
Rašo DAVID L. KOPELMAN Manager of the Social Security 

Office at 258 Broadway, Brooklyn 11, N. Y.
Pagal pataisytą socialinio 

draudimo įstatymą vidutinių a- 
merikiečių vaikas turės teisę į 
didesnį soc. draudimą.

Nors išėjusio į pensiją darbi
ninko vaikas ir toliau gauna tik 
pusę tėvo (ar motinos) pensijos, 
bet sąlygos, liečiančios vaiko tin
kamumą, priklausomumą ir vai
ko draudimo pensijos didį, dar
bininko mirties atveju yra žy
miai palengvintos.

Pradedant š. m. rugsėjo mėn. 
draud. premijos išmokėjimu, 
darbininkų, mirusių po 1939 m. 
vaikai jei vienturčiai, gauna % 
mirusio darbininko draud. pre
mijos. Jei šeimoje yra daugiau 
vaikų, kiekvienas vaikas gauna 
pusę mirusio darbininko draud. 
premijos, plius ketvirtadalis tos 
draud. premijos, padalintos iš 
vaikų skaičiaus.

Pagal naująjį įstatymą adop- 
tuotam mirusio darbininko vai
kui nebereikia ypatingų laiko 
kvalifikacijų, kad būtų vaikas 
turįs teisę į soc. draudimą. Jis 
turi tokias pat teises, kaip ir 
tikras mirusiojo vaikas.

Išėjusio į pensiją darbininko 
atveju adoptuotas vaikas turi 
būti adoptuotas bent trim me
tais prieš užpildant prašymą jo 
draud. premijai gauti. Tas pats 
perijodas reikalingas ir povai- 
kiams. Jei povaikis yra savo pa
tėvio (ar pamotės) vėliau adop
tuotas, laikas, praėjęs povaikio 
su patėviu (ar pamgtę) giminys
tėje, įskaitomas į reikiamą trejų 
metų peri jodą.

Pataisytas įstatymas įveda 
daug pataisų į sąlygas, liečian
čias vaiko priklausomybę nuo 
motinos ar patėvio (pamotės). 
Vaikas skaitomas išlaikomu jo 
natūralinės ar adoptavusios mo
tinos, nors tėvas yra namuose,

atmestas dėl neatitikimo

ir neatsižvelgiant į tėvo prisidė
jimą prie vaiko išlaikymo. Tai 
galioja tais atvejais, kai motina 
buvo apdrausta jos mirties metu 
arba kai ji įgavo teisę į pensiją. 
Vaikas gali būti skaitomas išlai
komu motinos (ar pamotės), jei 
motina davė bent pusę išlaiky
mo savo vaikui jos mirties arba 
išėjimo į pensiją metu.

Vaikas skaitomas išlaikomu 
patėvio, su kuriuo jis gyvena, jei 
patėvis duoda jam bent pusę iš
laikymo, nors tikrasis vaiko tė
vas taip pat prisidėtų prie vaiko 
išlaikymo. Vaiko ar vaikų drau
dimo premijos suma didėja, kaip 
anksčiau minėjau, padalinus ke
tvirtadalį darbininko draud. pre
mijos iš vaikų skaičiaus.

Jei vaiko prašymas anksčiau 
buvo
laiko ar priklausomybės, o pa
gal naująjį įstatymą jis turi tei
sę draud. premiją gauti, jis pri
valo paduoti naują prašymą. Jei 
jūs žinote tokių atvejų, praneš
kite juos artimiausiai soc. drau
dimo įstaigai.

Sekančiame savo straipsnyje 
aš kalbėsiu apie naujas sąlygas, 
duodant nuolatinį — atlyginimą 
— kreditą II-jo Pasaul. karo ve
teranams.

(Aš taip pat tik ką gavau laiš
kui š Ridgewood gyventojo, ku
riame jis prašo prisiųsti tabelę, 
pagal kurią peržiūrimos draud. 
premijų sumos, mokamos pagal 
naują įstatymą. Tabelė susideda 
iš daugelio puslapių; viena, anks
čiau buvusi spausdinta metropo
lijos dienrašty, davė tik apytiks
lį vaizdą. Jai kas nors iš jūsų, 
dabai- gaunančių soc. draudimą, 
norite patikrinti savo naujos 
draudimo sumos tikslingumą, 
prašau mums parašyti, o mes 
jums paaiškinsime kaip ta suma 
atsirado).

i
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Ar bus Vokietija laisvos Europos ramstis?
(Atkelta'iš 3 psl,)

adwayjuj, kur- kartkartėmis galį 
išvysti net ir naujausią šių die
nų išradimą — “triratį”, kuriuo 
paprastai kur nors savaitgalio 
praleisti ar būtiniausių reikalų 
į miestą atlikti traukia visa šei
ma: spaudžia pedalus vienas po 
kito susėdę tėvas, žmona ir sū
nus, o jauniausią šeimos atžąlą 
turi priešaky prisirišę tam tikroj 
pintinėlėj prie vairo.

Tiesa, šiandien iš Europos tau
tų blogiau už vokiečius , valgo 
(t. y. mažiau suvartoja mėsos, 
palyginti su prieškariniu lygme
niu) tik 3 tautos: bulgarai, aus
trai ir italai, tačiau vaisių ir 
kitokių žalumynų — čia jau į 
valias. Ir tai italų vynuoges ir 
apelsinus čia kažkokių nuosta
biu būdu gali gauti pigiau nei 
pačioj Italijoj.

Dygsta tūkstančiai naujų būs
tų, stiepiasi nauja sodyba po 
sodybos, fabrikai atsistato vie
nas po kito, nedarbas mažėja, 

ir pirmoj rugpjūčio pusėj pirmą

Greit skrisim į mė-

Atominės bombos galės būti 
“pakabintos ore”

Neseniai Europoje posėdžiavo 
visatos eirdvės tyrinėtojų kon
gresas. Tarp kitų svarbiųjų jo 
nagrinėtų klausimų buvo ir tarp- 
planetinio susisiekimo klausimas.

Daugelis mokslininkų mano, 
jog iš tikro ši žmogaus svajonė 
greit tapsianti tikrove. Ypač a- 
tominės energijos atpalaidavimas 
darąs šį dalyką visai įmanomą. 
Net tvirtinama, kad po dešimties 
metų jau būsią galima paleisti 
į erdves atominę rakteą su žmo
nėmis, o be žmonių dar ir aukš
čiau. Taip galės žmonės pirmai 
pradžiai nuskrist bent į mėnulį, 
į kurį jau yra pavykę pasiųsti 
radaro signalus. (195ZŲ m. britų 
parodoj jau kiekvienas Taikyto
jas galės paspausti mygtuką ir 
pats pamatyti, kaip jo paleistos 
radaro bangos, atsimušusios į 
mėnulį, atgal grįžta).

Bet šis erdvių tyrinėjimas at
skleidžia ir kitų — nelauktų net 
kartais — galirrfybių. Pav., dau
gelis mokslininkų mano, jog bus 
įmanoma erdvėj įsitaisyti tam 
tikras dirbtines “salas”, kurios 
galės patarnauti tarpplanetiniam 
susisiekime “atramos punktais.”

Šiam reikalui užtenka tik iš
šauti tokią raketą, kuri galėtų 
išskristi už žemės traukos ribų 
ir kur dar neveikia kitų planetų 
traukos jėga. Ten ta raketa lik
tų “ore kabėti”, o po ja suktųsi 
žemė. Tokioje “saloje” moksli
ninkams atsivertų fantastiškos 
galimybės — iš pagrindų ištirti 
kosminius spindulius, nufotogra
fuoti žemės sukimąsi ir t. t.

Deja, visus šiuos tyrinėjimus 
nuolat lydi karo šešėlis. Lakios 
vaizduotės žmonės net sako, jog 
vieną dieną kurios nors valsty
bės generalinis štabas gaus iš 
tokios “salos” ar net iš mėnulio 
maždaug tokį pranešimą: “Mes 
esame mėnulyje. Visas išsikeiki
mas pavyko planingai. Mes nu
statėme, kad nuo mėnulio ato
mines bombas pasiųsti net leng
viau, kaip nuo žemės, nes čia 
aštuonis kartus mažesnė traukos 
jėga.” Bet ir nefantazuojant 
tarpplanetinis karas išrodo jau 
greit būsiąs galimas. Yra laiko
ma įmanomu dalyku, kad pavyks 
iššauti į erdves atominę bombai, 
kuri ten kabos tol, kol atsisuks 
ties ja atitinkama žemės vietą. 
O tuomet ji būsianti prileista 
kristi ir sprogs. Atkris visas rū
pestis, kaip ją ant priešo miesto 
nugabenti. Yra tvirtinama, kad 
šį dalyką vokiečiai planavo jau 
praėjusio karo metu. Ne kitais 
tikslais ir dabar įvairios valsty? 
bės šaudo į erdvę visokias rake
tas — tai vis įvairiausios pušies 

"bandymai. Daug kas ąpėją, kad 
ir tos visus stebinančios “skrai
dančios lėkštės” yra ne kas kita, 
kaip slaptai bandomi, skirtį erd
vei užkariauti, sviediniai ar apa: 
ratai.

kartą po karo bedarbių skaičius 
nukrito iki 970.000. Nors 80% 
visų vokiečių, gauna nedidesni 
atlyginimą kaip 250 DM mėne
siui, tačiau ir už tiek gali išsi
versti, nes šiandien vokiečių 
markė — jau visur vertingas ir 
mielai imamas pinigas, Pramo
nės lygmuo, nepaisant visų karo 
meto sunaikinimų, jau yra pra
šokęs 1936 m. (patį aukščiausią 
prieš karą) lygmenį, o kai įs
tengs visą savo pajėgumą paro
dyti vokiečių bkmens anglis ir 
plienas, pridėjus įprastinį vokie
čių drausmingumą, darbštumą, 
tvarkos pamėgimą ir puikų sa
vo amato mokėjimą, tai tiesiog 
nesinorės tikėti, kad kraštas, su
naikinęs veik visą Europą, gali 
vėl taip staiga veik iš nieįp pa
kilti. šaukiama, jog krašte (y. 
Vokietijoje) yra per daug 9mil. 
žmonių (pabėgėlių ir išvarytų
jų), iš kurių jei dar 3 milijonai 
oačių pajėgiausių išemigruos sve
tur, tai, pridėjus 3y2 milijono 
Hitlerio išsterilizuotųjų, Vokie
tija pasiliks tik senių, invalidų 
;r vaikų šalis su stambiu ępoterų 
perteklium, nes jau dabar kiek
vienam šimtui darbingų tenka 
80 nedarbingų. Tačiau energinga 
Adenauerio vyriausybė, kuria 
pasitikėjimas žmonėse kaskart 
vis didėja, reikia tikėtis, ir čia 
ras reikalingą išeitį, sugebėda
ma Vakarų demokratijų pavyz
džiu neblogai bendradarbiauti ir 
su opozicija.
Tad tenka pripažinti, jog vo

kiečiai daugeliu atžvilgių daro 
pažymėtiną pažangą ir neilgai 
truks, kol jie vėl bus gana stambi 
politinė, ekonominė, o, gal būt, 
net ir karinė pajėga. Tik ar ji 
taps ir visai patikimu laisvos ir 
taikios Europos ramsčiu, dar ne
galima griežtai tvirtinti. Neabe
jotina, kad šioj srity su ja sun
kumų bus.

Valgant, apetitas pakyla
Vokietis nebūtų vokiečiu, jei 

jis visai išgytų nuo plačių pre
tenzijų. Kai tik jam pradeda ge
riau sektis, jis vėl pradeda atsi
minti, ko jis yra. nustojęs ne tik 
savo, o ir — svetimo. Vis dau
giau randasi balsų, kurie irria 
tuos visus pasinešusius svetur 
emigruoti, o ypač pabėgėlius iš 
Rytų, raginti, jog taip greit ne- 
sibastytų į svečias žemes: jie 
būsią reikalingi dar ir namie — 
Rytams.
Vokiečių niekas netiki, kad y- 
pač sienos Rytuose bus amži
nos: neturės, tvirtina, sveti
mieji nei Pomeranijos, nei 
Rytprūsių. Jiems jokios Ode- 
rio-Neissės linijos neegzistuo
ja-
Nekartą čia viename, čia ki- 

me vokiečių žurnale rasi įdėtą 
paveikslą ar straipsnį, primenan
tį, jog ne tik Breslau ar Kara
liaučius, bet ir nuostabioji Nida 
su Tylos slėniu “priklauso prie 
jų laikinai prarastų, bet kada 
nors vėl turėsiančių prie tikro
sios motinos grįžti sričių”, kurių 
nevalia užmiršti nė vienam vo
kiečiui. O kad tas priminimas 
neišeitų niekad iš atminties, Bąd 
Harzburge pastatytas 20 m. 
aukščio kryžius, kurio vienoj pu
sėj įrašyta data, kada yra pra
rasti Vokietijos rytai, o dešinėj 
palikta laisva vieta, kurioj turės 
būti įrašyta data, kada jie vėl 
grįš išlaisvinti.

Suprantama, kad toki dideli 
apetitai taikos ir sutarimo neža
da. Kai eina kalba apie Oderio 
liniją, gal ir galima pripažinti 
vokiečių nusitatymam pagrindą, 
bet kai jiė pradeda jau ir apįe 
Nidą kalbėti—aiškiai matai, kad 
vokiečiai savo senų imperializ
mu dar atsirūgsta.

Vis dėlto jaučiama, kad Va
karai, ypač amerikiečiai, sten
giasi kiek galėdami gerinti. su 
vokiečiais santykius (norą gąl 
ir turėdami savo nuomonę apie 
dideles vokiečių pretenzijas). Už 
ką dar kokiais 1945 m. čiupdavo 
už pakarpos ir gabendavo į po
licijos prezidiumą, šiandien, .są
lygotos pasikeitus, jau laikoma 
pe tik geistinu, bet netgi, sektinu 
.dalyku.
Iš kur toks didelis perversmas?

Atsakyinąą paprastas: peęsįo-

rientuoti verčia taip pat pavojus 
iš Rytų. Komunizmo grėsmė jau 
aiškiai imama suprasti ir Vaka
ruose. Būtų gera, jog žodžius vį- 
sup drauge pasektų ir veiksenai. 
Kai vokietis tikrai žinos, jog ti
krosios Vokietijos sienos prasi
deda ne prie Temzės ar Senos, 
bet prig Elbės, kaip kad galiau
siai tat jau ir oficialiai buvo pas
kelbta, jis tada kitaip ir galvos 
— ir mažiau bus tokių atvejų, 
kur bolševikai, išvystę velnišką 
propagandą, įstengs terorizuoti 
neatsparias mases. Pora mažučių 
pavyzdėlių. Kai Dortmunde, ne
paisydami vietos vyresnybės 
draudimo, komunistai karinių 
dalinių sąskrydžio taktika per 
keletą minučių užplūdo gatvę su 
FDJ (Freie Demokratische Ju- 
gend, kom. or-jos) šūkiais ir 
plakatais, norėdami demonstruo
ti, policija demonstrantams pa
sipriešino. Kilo muštynės, kurių 
metu net
atvykę saviesiems į pagalbą 
kai kurie iš policininkų plojo 
juos puolantiems komunistams.
Kaip tat būtų galima išaiškin

ti? Pasirodė, kad komunistai 
tuos policijos pareigūnus buvo iš 
anksto įgrasinę, sakydami: ne
drauskite mums veikti, eikite su 
mumis; jei drausite, žinokite: 
kai ateis “mūsiškiai” iš Rytų, 
jūsų galvos lėks kaip kopūstai. 
O ne vieno eilinio policininko 
galvosena yra kaip ir eilinio, 
palyginti, neblogai gyvenančio 
vokiečio: nors jam ir neblogai, 
vistiek rėkia, jog už viską kalti 
okupantai. Jis taip samprotauja: 
jei prieš bolševikus būsiu ne per 
stropus, dėl to manęs niekas ne
kars; ko daugiausia galiu nus
toti, tai nebent savo tarnybos. 
Bet jei eisiu prieš bolševikus, — 
rizikuoju amžių amžiams savo 
galva. Todėl geriau rizikuoti tuo, 
kas yra mažiau...

Panašaus grasinimo bolševi
kai griebiasi visur. Ne paslaptis, 
kad tokius įspėjimus “persiorien-

tuoti, kol dar ne per vėlu” gauna 
taip pat visa eilė pramonininkų 
ir žymių pareigūnų, kurie tuo 
būdu savo įnašais gausiai papil
do nuo visokių biznių ar nuo su- 
mažėjusios iš anapus paramos 
gerokai ištuštėjusias komunistų 
kasas. Taip juk buvo net Nepri
klausomoj Lietuvoj.
Kai savo laiku apie tokios rū
šies “operacijas’- būvą yaųi- 
formupfa' Lietuvos Respubji- 
kos vyriausybė, toji tiesiog ne
norėjo tikėti, kad kai' kurie 
kino teatrų savininkai ir žy
mūs pareigūnai reguliariai mo
kėtų komunistų or-joms mo
kesčius, - 1

tuo būdu stengdamiesi “nuo ga
limų įvykiiį’iš anksto apsidraus
ti." Todėl' tiek vyr. komisaras 
McCloy, tiek naujasis Bavarų gu
bernatorius Schusteris iš anks
to įspėjo tokius opurtunistus, jog 
su jais ateity bus elgiamasi taip, 
kaip jie to nusipelno, nes .tikri 
yra FBI šefo E. Hoowerio žo
džiai: kiekvienas komunistas ka
ro metu bus arbą šnipas, arba 
sabotažninkas, kitaip jis nebūtų 
komunistas.

Šios aplinkybės ir verčia Va
karus ieškoti būdų suartėti su 
vokiečiais, nors šių kai kurios 
tendencijos jiems ir nepatrauk
lios. Vakarai nori pirmiausia nu
galėti komunistų pavojų ir tikisi, 
jog kai to bus pasiekta, vėliau 
pavyks surasti ir kokį kompro
misą, kuris sukurs sąlygas ir 
vokiečiams taikiai su kaimynais 
sugyventi.

Ar tai pilnai Vakarams pa
vyks, galima būtų tik pranašau
ti. Bet kad, to paties komuniz
mo pavojaus verčiami, vokiečiai 
eis bent kol kas su Vakarais 
šiandien jau neabejotina, jei tik 
jie matys, kad Vakarai, įpainia- 
ję, nepaliks jų vienų aiškiai to
kiu atveju numatomam likimui. 
Jei tokio pasitikėjimo Vakarais 
truks — vokiečiai iš anksto mo
kės “atsiperkamuosius mokes
čius” komunistams ir bandys 
su jais rast kokią kalbą.

SKRIDIMAS SU KLIŪTIMIS « 1 • ••
Kai mr. E. Grosman norėjo 

kelionei iš Londono į Muencheną 
ąėąti į' dvimotprinį Viking lėktu
vą, pasirodė, jog neįtelpa į sė
dynę ir parašiuto diržas per plaš
taką per trumpas. Mr. E. Gros
man sveria 280 svarų ir per 
krūtinė yrą 1,5 metro apimties. 
Tad negalėjo ir skristi, nes sau
gumo taisyklės reikalauja, kad 
kylant ir leidžiantis būtų užsi- 
dędamą parašiutas. Teko pasi
naudoti JAV keturmotoriu lėk
tuvu, bet ir šiuo atveju parašiuto 
diržai turėjo būt prailginti. Be 
to dar negalėjo prasisprausti pro 
duris į autobusą, kuris veža ke
leivius iš aerodromo stoties ligi 
lėktuvo, ir buvo priverstas tą 
kelią nueiti pėsčias.

SABOTUOJA PLANAVIMĄ.
Vienas čekų gesinimo aparatų 

fabrikas paskelbė spaudoj nusis
kundimą, kad jam neteikiamos 
žinios, kiek bus ateinančiais me
tais panaudota šių aparatų (at
seit, kiek numatoma gaisyų). 
Dėl šio sabotažo fabrikas negalįs 
sudaryti ateinantiems metams 
gamybos plano.

VISKAS ATBULAI
Anglijoj vienose maudyklių 

varžybose policininkas Sam 
Marsh laimėjo plikiausio More- 
cambo žmogaus titulą, bet tuo 
pačiu metu laimėjo premiją už 
labiausiai apžėlusią krūtinę.

KIEK ŽMONIŲ GYVENO 
PASAULY?

Vienas anglų mokslininkas 
apskaičiavo, jog ligi šiol žemėje 
gyveno mažiausia 46.627.834.- 
975.075.000 žmonių. Pagal jo 
apskaičiavimą, kiekvienam kva
dratiniam sausžemio metrui ten
ka 45 ligi šiol gyvenę žmonės. 
Norint juos visus palaidoti, tek
tų visą sausažemį paversti ka
pinynu, kuriame būtų negyvė
liai suguldyti 128 eilėm.

KORĖJOS “MATĄ HARI”
Kiekviename kare didelį vaid

menį suvaidina šnipai. Taigi jų 
netrūko ir dabartiniame Korė
jos kare. Ir kaip visur, taip ir 
čia, svarbiausias šnipo vaidmuo 
teko moteriai.

1942 metais, dar Antram Pa
sauliniam karui nepasibaigus, 
gauja Maskvos pasamdytų agen
tų visoje Korėjoje jau rezgė “tė
vo” Stalino raudonąjį voratinklį. 
Vienu tokių agentų buvo korė
jietis Lee Kung.

Viename susirinkime Lee 
Kung susipažino su jauna, gražia 
Kim Suim, kuri buvo Amerikos 
metodistų gerai išauklėta ir bai
gusi jų mokyklą.

Nors Kungui, fanatiškai nusi
teikusiam komunistui, meilė ne
rūpėjo, jis pasistengė su Kim 
Suim susidraugauti, kad galėtų 
ją išnaudoti savo partijos tiks
lams. Suim irgi nuo jo nesišali- 
no, kadangi Lee Kung, būdamas 
gerai apmokamas Stalino agen
tas, su pinigu nesiskaitė ir švais
tė jį į visas puses.

1945 metais Korėja padalinta 
į dvi dali: į šiaurę nuo 38 para
lelės visas kraštas pakliuvo į 
Maskvos agentų nagus, o pietinę 
dalį, kol susidarys vietos valdžią, 
paėmė valdyti amerikiečiai.'

Kai į Seulą įžengė amerikie
čių kariuomenės dalinys, miesto 
gyventojai iškilmingai juos pa
sitiko. Pasitikimui sudaryton ko- 
misijon, kaip mokanti anglų kal
bą, pakliuvo ir mums jau žinpma 
Kim Suim. Aukštų pareigūnų 
pasikalbėjimuose ji tuojau tapo 
nepakeičiama vertėja įr Banto 
viešbutyje jai buvo pavesta pri
iminėti svečius. Greitu laikų tad 
ji puikiai žino daug svarbių pasi
tarimų ir kariuomenės dalinių 
judėjimą ir... tą pat žino jos mei
lužis, komunistų agentas Lee 
Kung.

Niekeno neįtariama, Kim Suim 
šeimininkauja Banto viešbutyje 
metus laiko ir tiek išpopuliarėja, 
kad pakviečiama dirbti ameri
kiečių kariuomenės raktinėje, 
koptr-žvalgybos biure* Tokios 
vjętoęp kiekvienas šnipas jai pa
vydėtų!

Bet Kim Suim ir Čia jaučiasi, 
kaip namie, ypač kai ji artimai 
susidraugauja su vienu žymiu 
Amerikos kariškiu. Jai paskiria
ma japonų turtuolio liuksusiškai 
įrengtas namas, kurį tas japonas 
buvo pavedęs amerikiečių oku
pacinei kariuomenei.

Greitu laiku tas prie Kind 
Jade gatvės ;namas pasidaro a- 
merikiečių'lankymosi mėgia
miausia vieta, nes ten ruošia
mos arbatėlės ir įvairūs pasi
linksminimai. Iš kur tam visam 
gaunamos lėšos — atspėti ne
sunku: savo šnipams Maskva 
aukso negąįli. Bet ir Kim Suim 
nelieka komunistams skolinga. 
Tuo pačiu jĮnetu, kai ji viršuti
niame aukšte puotauja ir siau
čia su amerikiečiais, rūsyje jos 
meilužis Leę Kung su savo drau
gais gamina įvairiausius sienai 
pereiti leidimus,' kuriems ji tu
rės gauti parašus ir antspaudas. 
Su tais leidimais visada galima 
parsivežti iš šiaurės komunis
tams algoms išmokėti pinigų, o 
ginklai ryžių dėžėse gabenami 
dienos metu. Gi visa, kas reika
linga šiaurės korėjiečiams, iš Se
ulo siunčiama kariškuose veži
muose, kurių niekas nesulaiko.

Bet pagaliau Pietų Korėjos 
pareigūnai neiškentė patys neį- 
sikišę. Nors merginos jie nedrįso 
kabinti, įsakė suimti nors jos 
meilužį Lee Kungą.

1946 metais rugsėjo pabaigo
je, kai Kim Suim ramiai su a- 
merikiečių karininku gėrė arba
tą, atbėgęs tarnas jai pranešė, 
kad policija į jos namą atsivijo 
Kungą ir npri jį suimti.

Tris dienas Suim verkšleno 
amerikiečių karininkui, kad šiau
rės pusėje tariamai labai ser
ganti jos mątiųa ir kad reika- 
kalingas sienai pereiti leidimas 
jai ir vienam gydytojui.

Leidimas tuojau buvo gautas 
ir Suim. su “daktaru” išvydo.- 
Bet atgąl grįžo tik Suim viena, 
nes “(įįaktąras” buvęs ne kas 
Hitas, kaip jos meilužis Lee 
Kung. ;r ?r

Norą Kung į Pietų Korėją

darbas Kim Suim namuose nenu
trūko. Dar trejus metus, kol iš 
Korėjos išsikėlė Amerikos ka
riuomenė, Kind Jade namo rū
syje rinkdavosi Kungo palikti 
agentai, kurie čia gaudavo vis
ką, kas komunistams buvo rei
kalinga.

Bet pagaliau amerikiečių įgu
la iš Seulo išsikėlė. Kai tik din
go “užuovėja”, prie Kim Suim 
namo durų prisistatė Pietų Ko
rėjos policija ir ją išsivedė.

Šių metų birželio mėnesio pra
džioje Seule prasidėjo šnipės 
Kim Suim byla. Pasirodė, kad 
policijai buvo žinomi visi jos nu
sikaltimai ir ji buvo nuteista 
mirti.

Kim Suim sušaudyta birželio 
28 dieną, kai jau į Pietų Korėją 
buvo įsiveržę komunistai ir tais 
pačiais ginklais, kuriuos jiems 
parūpino Kim Suim, jie žudė 
nekaltus Seulo gyventojus.

Pažymėtina, kad jos draugę 
poetę Yung Sook Mo, kuri teis
me daugiausia ją gynė, tie patys 
komunistai nužudė.

PAGRĮSTAS ĮSPĖJIMAS
Sovietų humoro laikraštis 

“Krokodil” pataria Sovietų kve
palų koncerno vedėjui draugui 
Dillman atsargiai parinkinėti 
naujiems kvepalams vardus, kad 
nepralįstų buržuazinės Vakarų 
tendencijos ir nebūtų pažeistas 
Sovietų piliečių skonis. Ir įspė
jimas visai vietoj — draugo Dill- 
mano pirmtakūnas išlėkė įš 
savo vietos už tai, kad vieną 
kvepalų rūšį pavadino “Stalino 
kvapas”, o Stalinas, jų pauostęs, 
rado, jog tų kvepalų kvapas vi
sai netikęs.

Uošvės geresnės, negu apie jas, 
kalbama.

Soųthamptono vedybų pata
riamoji komisija priėjo išvados, 
kad uošvės yra žymiai geresnės, 
negu apie jas kalbama. Tyrinė
jant vedybinio gyvenimo ne
sklandumų priežastis, pasirodė, 
jog uošvės šiuo atžvilgiu stovi 
paskutinėj vietoj.

N. P. SESERŲ VIENUOLYNO KOPLYČIA

šventijjii — 1950 Metų Paminklas (Projektas) 

Putnam, Conn.

Spalis — Mari jos

AR JAU DAVEI A U K A

šiai

MARIJOS šventovei

ŠVENTŲJŲ METŲ p a m i n

Pasiųsk, dar ne vėlu.

Adresas:

Garbinimo menuo
?

IMMACULATE CONC. CONVENT BUILDING FUND

R. F. I). 2., Putnam, Conn.

Siunčiu Vienuolyno koplyčiai statyti auką $

Vardas, Pavardė .................................................
Adresas ........................................... ....................

(Atkirpęs šį lapelį su auka pasiųsk Vienuolynui)
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E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

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

SS S DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

g 44 M U 
ž5 ‘‘MUZIKOS ŽINIOS'| f 
S K -------- . .
* ‘‘MUZIKOS ŽINIAS” jeiuzia Ainer
K Sąjunga, kuriai priklauso veik
ft kai. dane artistu, menininku, n
S k’S 
k 
k 
k s 
k

yra vienintelis perijodinis bažnytinės, lietuvių 
tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.

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

i” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
: visi Amerikos lietuviai vargoninin

kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.
'MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1 

Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu: 
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.
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Telefonas: EV 7-7411 j
KLEEN KOL COAL CO. X

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. |
Anglys, Coke ir Aliejus S

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. d
Gyvenimo vieta X

58-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. 4
Telefonuoti po 5 vai. vakarais 7

KLAUSYKIT RADIJO! ?
KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO .S

Z UP P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA

■ ---- - NEBRANGU — ir — SMAGU -—

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
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TEGU SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS 
PLAČIAUSIAS

Prieš kelioliką metų visose 
JAV, kur tirščiau gyveno lie
tuvių ir veikė lietuviška parapi
ja, buvo apygardomis susiskirs
tę parapijiniai chorai, kad būtų 
patogiau veikti bendrai — dides
nėmis grupėmis. Visi tie chorai 
buvo susispietę į taip vadinamą 
Parapijinių Chorų Sąjunga, Tai 
sąjungai priklausė apie 3.000 
chorų narių.

Būdavo rengiamos jungtinių 
chorų dainų šventės, kurios su
traukdavo tūkstantines minias: 
New Yorko apylinkę, Bostono 
apylinkę, apie Willkes-Barre a- 
pylinkę, Pittsburgo apylinkę, 
Chicagos ir t. t.

Kas neatsimena Vytauto Di
džiojo metų, kuriais jungtiniai 
chorai stebindavo svetimtaučius 
Bostono ir šv. Patrick’o New 
Yorke katedrose darniu bažnyti
nių giesmių giedojimu. Bostono 
kardinolas, išgirdęs lietuviškas 
giesmes giedant, net stebėjosi 
nepaprastu jų gražumu. Neten
ka pamiršti, jog tas kardinolas 
buvo muzikas ir pats nemažai 
giesmių yra parašęs. Ta proga 
lietuviams kunigams prieš pa
maldas net pareiškė: “Kad mes 
airiai nors vieną tokio grožio 
giesmę turėtume...”

Taip pat buvusiose pasaulinė
se parodose Chicagoje ir New 
Yorke jungtiniai chorai papuošė 
visą šventę savo lietuviška dai
na. Ypatingai New Yorke, kai 
buvo beveik 3.000 narių jungti
nis choras. Tai visa pasiliko tik 
prisiminimu, praeitimi, nes karas 
ir apsileidimas šiandien mūsų 
chorus sunaikino ir vėl grąžino 
į provincionalizmo padėtį, kokio
je buvo prieš 30 metų. Kai visos 
tautos sugebėjo savo idėjinius 
chorus grupėmis sujungti ir tąs 
grupes panaudoti .savo tautos 
garbei, mes dar bandome disku
tuoti, kokia nauda iš jungtinių 
chorų. Tokios diskusijos būtų 
buvusios vietoje prieš 40-50 me
tų, kol dar nebuvo išbandyta

£ WU K A
Philadelphijos, Pa., naujienos

-r- P. Gilės, L. Zimmerman ką 
tik paskirtas Inter. House direk
toriumi. Jis rūpinsis ir užsienie
čių studentų rūkalais. Mūsų lie
tuviai studentai galėtų mėginti 
pasikalbėti su juo. Jam pagelbs-

chorų vertė tarptautinėje plot
mėje etnografiniuose festivaliuo
se. Bet šiandien, kai mums ten
ka dažniau rodytis svetimtau
čiams, mes nepajėgiame — net 
paprasčiausios Garbinkime ar: y p q Mills. Juodu galima rasti 
Šventas Dieve — darniai sugie
doti svetimtaučių akyvaizdoje, 
kaip tai įvyko kelis kartus iš ei
lės New Yorke Šv. Patrick’o ka
tedroje. Tai begalinis apsileidi
mas, apsnūdimas, net žodžių 
trūksta tokiai padėčiai apibū
dinti, kur jokios tvarkos net liau
diškame giedojime nebeturime.
Taip yra tik dėl to, kad mes ne- 
nitvarkom savo chorų į dides
nius vienetus ir jų nelaviname. 
Ihorai lavinasi per tam tikrus 
jungtinių chorų pasirodymus sa
vųjų tarpe kaip pasaulinėje dai
goje taip ir giesmėje.

Kad mūsų giesmė ir daina vėl 
galėtų harmoningai ir darniai 
ateityje suskambėti, New Jersey 
lietuvių parapijų chorai, susijun
gę į vieną vienetą, pradeda vėl 
lietuviškos dainos viešus pasiro
dymus. Pirmas toks viešas kon
certas įvyksta Elizabethe, N. J. 
šv. Petro ir Povilo parapijos sa
lėje šio mėnesio 29 d. 6:30 po 
pietų. Dainuos pavieniui Bayon
ne, Elizabeth, Harrison, Newark 
ir Pa’erson parapijų chorai, va
dovaujant tų chorų vedėjams, ir 
sujungtas krūvon apie 160 narių. 
Po to bus šokiai ir šiaip pasilink
sminimas. Kaip girdėti, chorai 
iš širdies rengiasi tai dainos iš
kylai, nes dainos mylėtojai nori 
kuogražiau savo dalį atlikti. A- 
teinaričią vasarą numatoma kur 
nors apylinkės parke surengti 
ir kviesti svečius dirigentus, ku
rių tarpe yra atvykusių didelių 
Lietuvoje buvusių autoritetų. 
Girdėti bilietai uoliai perkami. 
Ypatingai naujakuriai smarkiai 
dalyvauja choruose ir pirmieji 
perkasi bilietus. Garbė jiems už 
tai, kad gerbia savo dainą. Kvie
čiu gausiai lankytis.

i , J. Žilevičius

3905 Spruce St., Evergreen 
2-4650. •

— 40 vai. Atlaidai šv. Kazi
miero parapijoj praėjo labai sėk
mingai. Pamokslus sakė T. pran
ciškonas F. Giedgaudas. Labai 
daug žmonių pasinaudojo atlai
dais. Ypač įspūdingai atrodė pro
cesija atlaidų pabaigoj.

— Henrikas Krikščiūnas, nese
niai atvykęs iš tremties, ką tik 
baigė aukštesne mokyklą ir šio
mis dienomis išvyksta, savo pa
šaukimo kviečiamas, vienuoly
nam Jo draugai ateitininkai at
sisveikino ir palinkėjo sėkmės 
naujame mokslo ir gyvenimo 
take. '

— Ateitininkų pobūvis ir su
sirinkimas spalio 14 dieną Kelly 
Valgykloje buvo labai sėkmin
gas ir įdomus. Buvo plačiai pra
nešta iš katalikų kongreso ir A- 
teitininkų suvažiavimo Pittsbur- 
ge. dalyvavo ir ateitininkų sve
čių, jų draugų ir bičiulių.

— Vyčiai uoliai rengiasi lite
ratūros ir dainos vakarui, kuris 
rengiamas lapkričio 12 dieną šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pro
gramoj pakviesta žymios litera
tūros jėgos. Kai tik bus gauti 
sutikimai ir sudaryta programa, 
tai tuoj bus paskelbta. Programa 
numatoma 4 vai. p.p., o po to 
linksmas pobūvis. Tikima su
traukti labai daug lietuviškos 
knygos ir 
bus viešas 
atidarymo 
vyčiai jau
lietuvišką knygą. Vakaro metu 
bus platinamos knygos ir žur-

dainos bičiulių. Tai 
Liet. Knygos Kiosko 
paminėjimas. Mat, 

kuris laikas platina

Newark. N* J

Los Angeles lietuvių veikimas
— Amerikos Lietuvių Tarybos 

; visai valdybai su pirm. gen. St. 
.Raštikiu atsistatydinus, išrinkta 
.'nauja valdyba iš pirm. J. Milerio, 
,sek. M. Aftukienės, V. Kazlaus- 
iįko ir V. Archio — vicepirm., M. 
Steponavičienės—ižd., V. Trum
pos ir A. Deringienės — nariais.

—Prof. M. Biržiška, gen. St. 
Raštikis, F. Masaitis, J. Mileris, 

/VI. Pažiūra, ir red. J. Vitėnas 
sudaro komisiją sukelti VLIKui 
fondą, panaudojant buv. minis
terio O. J. C. Noremo dovanotą 
tam tikslui smuiką.

— L. Zaikienės Liet. Taut. 
Šokių Grupė spalio 2 d. išpildė 
programą POMONA COUNTY 
FAIR (L. A. apylinkės ir žemės 
ūkio parodoje), kurią aplankė 
šimtai tūkstančių žmonių. Be to 
šioji grupė šoko Tarptautinėje 
Dienoje spalio 14-15 d. d. Inter
national Institute — 435 *S. 
Boyle Ave., kurią galėjo kiek
vienas aplankyti ir susipažinti 
su įvairių tautų šokiais, muzika, 
liaudies menu bei įvairių tautų 
valgių paragauti. Taip pat šo
kėjai pildys programą Exposi
tion parke ir Santa Ana, Calif. 
Grupė daugiausia pasirodo tarp 
svetimtaučių.

— DaiL Povilas Purinas lai
mėjo ketvirtą vietą tarp Los An
geles menininkų. Jo trys kūriniai

išstatyti parodoje, kuri prasidėjo 
spalio 15 d., Greek Theater, 2700 
N. Vermont Ave., L. A. Iš 2000 
menininkų šiai parodai parinko 
tik 200 dailininkų kūrinius. P. 
Puzinas yra “Lietuvių Dienų” 
magazino meninės dalies redak
torius.

— Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubas pakvietė gubernatorių į 
ruošiamas politines prakalbas. 
Gubernatorius pranešė, kad dėl 
laiko stokos jis pasiųs savo ats
tovą. Šis klubo susirinkimas į- 
vyks spalio 21 d. 2208 4th Avė. 
Visi lietuviai gali dalyvauti.

— Lietuvių Dienų neseniai pa
sirodęs septintasis numeris turi 
daug gražių iliustracijų iš Kana
dos lietuvių veikimo. Viršelį puo
šia rašytojo Vinco Krėvės-Mic
kevičiaus fotografija. Turinyje: 
“Kaip dirba ir gyvena Vincas 
Krėvė”, taip pat buv. ministerio 
Lietuvai O. J. C. Norem pasi
kalbėjimas Lietuvos reikalais. 
L. D. yra vienintelis liet.-anglų 
kalba gausiai iliustruotas maga
zinas. Leidžiamas — 9204 S. 
Broadway, Los Angeles, Calif. 
(Metinė pren. visame pasaulyje 
$3.00, nuo Nr. 7 iki galo metų 
$1.00).

Ruošia Kristaus Karaliaus 
šventęs minėjimą.

• -k .4 w
Newarko ateitininkų kuopa ir 

Šv. Cecilijos choras ruošia iškil
mingą Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimą, kuris įvyks para
pijos salėje spalių 29 d. 12 vai. 
Rengėjai tikisi jau visi vietos lie
tuviai gausiai šioje šventėje da
lyvaus.

Didingas Šv. Vardo paradas

Spalio 8 dieną, 1950 m., Ne- 
warke įvyko didingas Šv. Vardo 
vyrų paradas miesto gatvėmis. 
Jame dalyvavo visos Newarko 
miesto ir apylinkių R. kat pa
rapijos. Parade labai gražiai ir 
pavyzdingai dalyyavo Newarko 
Šv. Trejybės lietuvių parapi
jos vyrai. Jie po keturis greto
mis su savo dvasios vadais kun. 
orelatu Ign. Kelmeliu ir kuni
gais vikarais Pranu Bastakiu įr 
Petru Totoraičiu gražiai žygia
vo miesto gatvėmis, nešdami 
Kristaus ir Amerikos vėliavas, 
žmonės, stebėdami gatvėse eise
ną, ypatingai gražiai einančius 
lietuvius vyrus, iš džiaugsmo net 
apsiverkė, kad jie taip drąsiai ir 
įspūdingai parade dalyvauja, iš
reikšdami savo prisirišimą ir 
meilę didžiausiam savo' vadui 
Kristui. Garbė vyrams.

CHICAGO, ILL.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje įvy
ko pirmasis naujai atsikūrusio 
“Dainavos” ansamblio koncer
tas, kuris klausytojams paliko 
gilaus įspūdžio. Dalyvavo solis
tai A. Brazys, St. Klimaitė ir 

r St. Peškys ir “Dainavos” cho
ras, vadovaujamas Stp. Sodei
kos. žodį tarė kun. Zakaraus
kas. Koncertą globojo kleb. kun. 
A. Linkus.

JERSEY CITY, N. J.

šv. Onos lietuvių parapijos 
metinis bazaras įvyks spalio 20, 
21 ir 22 d. vakarais par. salėje. 
Visi parapijiečiai ir rėmėjai pra
šomi atsilankyti.

DfiL LOS ANGELES KATA
LIKŲ ŠMEIŽIMŲ “DIRVOJE” 

IR “NAUJIENOSE”

Ryšium su įvykusia Lietuvių 
Dieną pas Dr. O. J. C. Norem 
“Dirvoje” ir “Naujienose” per 
keletą kartų užpilta gerokai pa
mazgų katalikams už nedalyva
vimą toje dienoje. Dėl to turiu 
pareikšti, kad rengimo komiteto 
vadai, protestantų kun. Dagys ir 
p. Račkai, patys asmeniškai su
sikvietę draugus į komitetą, ne 
tik ignoruodami katalikų orga
nizacijas, bet net nepakviesdami 
vietos ALT ir BALF skyrių at
stovų. Nors šių organizacijų val
dybų adresai skelbiami kiekvie
name “Lietuvių Dienų” numery
je, tačiau jie net asmeniškai ne
gavo kvietimų į šį parengimą.

% Antanas Skilius,
buv. tuo laiku ALT sekr.

Vaidino “Ameriką pirtyje” X
Po parado, apie 6 vai. vakare, 

parapijos salėje įvyko Newarko 
parapijos Šv. Cecilijos choro 
vakaras, į kurį atsilankė labai 
daug žmonių, norėdami pa
gerbti chorą už gražų giedoji
mą bažnyčioje pamaldų metu. 
Jame dalyvavo kun. prelatas 
Įgn. Kelmelis su vikarais, Tė
vas domininkonas Žiūraitis, pa
rapijiečiai ir daug svečių. Buvo 
labai gerai suvaidinta “Amerika 
pirtyje”, 3-jų veiksmų komedija. 
Labai puikiai suvaidinta buvo 
žydelio rolė, kurią vaidino Bal
trus Vembrė. Režisavo Bronius 
Balčiūnas. Veikalo pastatymu 
rūpinosi nenuilstantis Newarko 
Šv. Trejybės lietuvių parapijos 
vargonininkas Marijonas Berno
tas. Dekoracijas piešė Pr. Skir
mantas ir V. Kvedaras.

. ” Stebėtojas

_ *

nalai. Tai pirmas tokios rūšies 
parengimas Philadelphijoj.

— V. Tamulis, atvykęs iš Vo
kietijos, spalio 17 dieną, išeina 
tarnauti j US kariuomenę. Tai 
jau kelintas naujai Atvykęs, kurs 
tarnauja naujam kraštui ir žmo-' 
nijai. Ateitininkai, išlydėjo jį, at
sisveikindami spalio j 14 dieną.

— Vyčių svarbus; susirinkimas 
kuriame bus renkama nauja val
dyba, kviečiamas, spalio 22 die
ną 1 vai. p.p. TŪ^ima susilaukti 
daug naujų narių,-nes vyčiai ti
krai atlieka labai gražų lietuviš
ko veikimo darbą., Laukiama Vy
čių centro pirmįpįpką p. A. Va
siliauską dalyvausiant tame su
sirinkime. Tad, vyčiai, tikima, 
užplūs susirinkimą, jaunimo lau
kiama lietuvišką! dirvai arti.

CICERO, ILL. ’

Parapijos mokykloje tikybą 
dėstys lietuviškai

Parapijos salėje įvyko lietu
vių tėvų susirinkimas. Buvo iš
klausytas Chicagos Liet. Moky
tojų Sekcijos pirm. M. Kriščiūno 
pranešimas apie lituanistikos 
mokymo svarbą dabart. laikais. 
Numatoma, kad vienuolių veda
moje parapijos mokykloje lietu
viams vaikams tikybos ir lietu
vių kalbos dėstymą perims iš 
tremties atvykęs senas pedago
gas kun. Karalius, o šeštadienių 
mokykloj būsią mokoma kitų li
tuanistikos dalykų.

Iškeltas taip pat sumanymas 
organizuoti vaikams' laisvalaikio 
metu skaityklą — žaidynių vie
tą, kur vaikai laisvalaikio metu 
galėtų būti lietuviškoj aplinkoj.

Kleb. kun, J. Albavičiui susi
rinkimas pareiškė padėką už tei
kiamą paramą, organizuojant 
lituanistinių dalybų mokymą.

PATIKSLINIMAS *
“Amerikos” spalių m. 6 d. Nr. j 

40 tūpusiame ALRKAF 31-ojo 
kongreso darbų aprašyme įsi
brovė kai kurių netikslumų.

ALRKF kongreso dalyviams 
rugsėjo 30 d. 9 vai. ryto šv. Ka
zimiero bažnyčioje mišias laikė 
ALRKF Dvasios Vadas . Prelatas 
J. Balkūnas ir pamokslą pasakė 
kun. Vaškys, o ateitininkų Dva
sios Vadas kun. P. Juras, spalių 
m. 1 d. 8 vai. ryto Šv. Kazimiero 
bažnyčioje mišias laikė ir pa
mokslą pasakė ateitininkų kon
ferencijos dalyviams.

Po Šventosios Valandos Pitts- 
burgho katedroje ALRKF kon
greso posėdžiai nebebuvo tęsia
mi, nes Kongreso darbas buvo 
baigtas ir rezoliucijos priimtos.

Po šventosios Valandos sayo , 
posėdžius tęsė ateitininkų kon
ferencijos dalyviai. 1

Dalyvis

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

Kaina $4500.—
(44) Mrs. B. Swancon

V. Vaičiulis, norėjęs nuo
motis kambarius 261 52nd St., 
Brooklyn, N. Y., prašomas už
eiti tuo .reikalu pasikalbėti. (42)

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

ĮTIKINANTI FUTBOLININKŲ PERGALĖ
Gražų įspūdi parsivežė negau

sus lietuvių žiūrovų būrys iš 
Central Park po įvykusių lie
tuvių Futbolo Kpmąndos ir Fo
rrest Hills F. C.t rungtynių, ku
rias lietuviai pelnytai laimėjo 
9:2. snu’ i

Šioms pirmenybių rungtynėms 
lietuvių sąstatai; buvo: Daukša. 
Alg.; Simonavičtus/ Modzeliaus- 
kas; Kligys I, Sąldaitis, Stepo
navičius; Sabaliauskas, Jokūbai
tis, Adomavičius, . Kalašinskas, 
Gražys.

Šį kartą priešininkas parodo 
didelį atkaklumąJ‘ir,,iš pirmųjų 
minučių be atodairos lanko 
Daukšos vartus, Bet įvarčių ne
pasiekia. LietuvihT vėda daugiau 
defensyvinį žaidimą, o jau 5 
min. Gražys galvįf šauna nelai
komą 1:0. Priešininkas nepasi
duoda ir 15 min. ’iŠ pabaudos 
smūgio (25 m.) išlygina rezul
tatą 1:1, bet jab £25 min. Kala
šinskas persveria 2:1 lietuvių 
nąudaj, o Gražys tvirtina pasek
mę gražiu kampu 3:1 (27 min.) 
ir 35 min. papildo iki 4:1. 37 
min. lietuviams priteisiamas bau
dinys (11 m.), kurį gražiu “pro 
šalį” išpildo Jokūbaitis. Toliau 
seka proga po progos, bet visa 
nelaimė, kad lietuvių puolimas 
bando apvesti net vartininką ir, 
kaip paprastai, tai nepavyksta. 
Pirmasis kėlinys baigiamas 4:1.

Antrame kėlinyje 49 min. A- 
domavičiųs atidąro įvarčių seri
ją silpnų smūgiu įrisdamas 5:1. 
Priešininkas, sąyo keliu, praėjęs 
gynikų liniją švelnina rezultatą 
5:2. 63 min. Gražys, apvedęs 
per toli išbėgusi priešininko var
tininką, kelia pasekmę 6:2, o 
Simonavičius neišnaudoja bau
dinio (11 m.) prašaudamas 45° 
kampu pro šalį. .Lietuviai nepra
leidžia priešininko į savo aikštės 
pusę ir žaidimas vyksta prieši
ninko baudos aikštėje, šaudoma 
daugiausiai į vartininką, bet 76 
min. Steponavičius, pakeitęs su
žeistą Kalašinską, (Steponavi
čiaus vieton įleidžiamas Kligys 
II — gyhiku) šauna 7:2, o Gri- 
cevičius, pakeitęs Sabaliauską, 
puikiu žemu smūgiu fiksuoja 
8:2 (84 min»)Ų gi Steponavičius

galva (89 min.) ženklina rung
tynių pasekmę 9:2.

Šios rungtynės pasižymėjo sa
vo gražiais deriniais ir darniu 
komandiniu žaidimu.

Ateinantį sekmadienį, spalių 
mėn. 22 d. 3 vai. p. p. lietuvių 
futbolininkai žais pirmenybių 
rungtynes prieš New Rochelle F. 
C., New Rochelle, Columbus 
Field stadione (Vykti traukiniu 
iš Grand Central geležinkelio 
stoties 13:30 vai. Bilietas trau
kiniu $1.30 į ten ir atgal).

Žiūrovas

ŠACHMATININKAMS

Lietuvių Atletų Klubo Šach
matų Sekcija spalių 12 d. įvyku
siame susirinkime svarstė atei
nančio sezono veikimą ir nutarė 
susirinkti kiekvieną trečiadienį 
ir šeštadienį 18 vai. Lietuvių 
Atletų Klubo patalpose, 168 Mar
cy Ave., Brooklyn, N. Y.

Visi šachmatininkai ir jų drau
gai kviečiami prisidėti.

E. Staknys
LAK šachmatų Sekcijos vad.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas) •

LAIDOTUVIŲ, 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon SL 
Philadelphia, Pa] 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne , .

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį

Išnuomojami du dideli apšil
domi kambariai su reikalingais 
patogumais

261 52nd St, Brooklyn, N. Y.
Kreiptis vakarais po 7 valam 

dos, arba telęfonu JE 9-8314 .
(42)

Išnuomojamas kambarys at. 
kirų įėjimu ramiam viengungiui. 
Kreiptis vakarais po 6-tos vą. 
landos, antri laiptai,.3Q4 Bed
ford Ave (kampas South 1st 
Street) Broklyne.

$

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

Jau 9-ti Metai Kai

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

JOK. J. STUKAS, Dir.

1264 White St., Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325

į SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
į Sutvarkom visokios rūšies taksus visu 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 
I ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 

kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių

1 Ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
. Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 

i 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 (ZUBAVIČIŲS)
1.11 Ainslie Street Brooklyn 11, N. V.

Telefonas: E V 4-3049

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9228

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

tep 1 y Matthew P. Ballas t
į X (Bieliauskas) K

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

’ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

i F, W. Shalins
j (Šulinskas)
i Laisniuotas Graborius 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

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 pavyzdini.

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.



AMERIKA Spalių 20, 1950

VIETOS ŽINIOS
Apreiškimo Parapija Maspetho Žinios

— Sekmadienį, spalių 15 d., 
per 12:15 vM. Mišias susituokė 
Jonas Sasavage su Mildred Rač- 
kis.

— Pereitą sekmadienį įvyko 
Amžinojo Rožančiaus draugijos 
susirinkimas. Draugijos pirmi
ninkė E. Kašėtienė daug rūpes
tingumo ir širdies deda draugijos 
veiklai sustiprinti.

— Vienuolis pranciškonas Tė
vas Petras Baniūnas pakrikštijo 
savo giminaičių Jono ir Teklės 
Galenskių sūnų, Jono vardu.

— Sekmadienį, spalių 22 d., 
po Rožančiaus pamaldų įvyks 
šv. Pranciškaus tretininkų susi
rinkimas.

Tag Day komitetas
Spalio 11 d. maspethiečiai iš

sirinko savo Tag Day komitetą. 
Pirmininkais yra Antanas Vismi
nas, vicepirm. Pr. Jočius, sekr. 
Daunorienė ir J. Černius, ižd. 
P. Kubilius, iždo glob. kun. P. 
Lekešis ir P. Venclovas. Buvo 
išaiškinta rinkimo taisyklės. Kal
bėjo Alksninis ir Dr* Jasaitis. 
Užregistruoti pirmieji rinkėjai. 
Maspethas pasiryžo suorganizuo
ti bent 200 rinkėjų ir surinkti 
ne mažiau kaip 2000 dolerių. 
Rinkėjai gali registruotis bet 
kuriuo laiku klebonijoje ir pas 
valdybos narius.

y Angelu Karalienes Parapijos

KONCERTAS
♦ „ — įvyks —

r
Sekmdienį, Lapkričio-Nov. 5 d., 1950

Šv. Stanislovo Parapijos Salėje
185 Driggs Ave. ir Newell St., Greenpoint 

Brooklyn, N. Y''.

Koncerte taip pat dainuos A. Mrozinsko vadovaujamas
“Aitvarų” kvartetas

KVIEČIAMI VISI ATSILANKYTI

Po koncerto šokiai

Trumpai is visur

TAG DAY TALKININKAMS 
RODOMA FILMĄ

Trečiadienį, spalių 25 d. 8:30 
vai. vakare. Apreiškimo parap. 
salėje Tag Day talkininkams — 
rinkėjams bus rodoma paskiau
sioj! labai įspūdinga IRO filmą 
iš tremtinių gyvenimo. įėjimas 
nemokamas. Ta pačia proga kal
bės buvusių rinkliavų dalyviai, 
pasidalindami su naujai dalyvau
siančiais savo patirtimi, ir norin
tieji jau galės pasiimti rinklia
vos dėžutes bei rinkėjų liudiji
mus.

Tretininkų metinis susirinkimas
Kun. Modestas OFM atlankė 

tretininkus metinėj vizitacijoj ir 
susirinkime spalio 
vak.

18 d. 8 vai.

Atmintinos dienos
gruodžio 16,

Angelų Karalienes 
Parapija

— Choras visu smarkumu ruo
šiasi būsimam koncertui, kuris 
įvyks lapkričio 5 d. šv. Stanis
lovo salėje. Choras išpildys ei
lę dainų ir suvaidins trumpą, bet 
įdomią ir linksmą komediją.

Koncerte dalyvaus taip pat 
pian. Alekso Mrozinsko vadovau
jamas “Aitvarų”-kvartetas, ku
rio pasirodymo visi nekantriai 
laukia.

Koncerte solo bei duetus dai
nuos A. Kiziėnė, E. Lašaitė, Dr. 
B. Svogūnėlis, S. Lesevičienė, D. 
Uvikaitė ir O. Dulkytė.

— Šį penktadienį, spalių 20 
d., po vakarinių pamaldų tėvas 
pranciškonas vizituos parapijos 
tretininkus.

Parapijos salėje
17 ir 18 dd. vyks “Amerikos” 
savaitraščio bazaras. Gruodžio 
17 d. įvyks Metinis Apylinkės 
Seimelis. Toms dienoms ruošiasi 
visos draugijos svečius priimti. 
Prašome visų draugijų nieko 
kito tomis dienomis neruošti.

— Petras Lisauskas ir M. Klo- 
daitė susituoks spalio 22 d., 4:30 
vai. p. p. Priėmimas Klaščiaus 
salėje.

— Šeštadieninė Lietuvių kal
bos mokykla jau pradėjo veikti. 
Pamokos šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto.

Šaukiamas ateitininkų susirin
kimas

Jaunųjų ateitininkų organiza
cinis susirinkimas šaukiamas 
penktadienį, spalių 20 d. 8 vai. 
vak. Susirinkime dalyvaus iŠ 
tremties atvyki? ir Amerikoje 
gimę moksleiviai.

Amžin. Rožančiaus draugijos 
narėms.

Šį sekmadienį 9 vai. bus Am
žinojo Rožančiaus draugijos me
tinės mišios. Visos narės daly
vaus mišiose organizuotai, tad 
prašomos 8:30 vai. susirinkti 
prie bažnyčios. 4 vai. po pietų 
draugijos narės dalyvaus Ro
žančiaus pamaldose ir procesi
joj, o po šių pamaldų, 4:30 vai., 
įvyks metinis draugijos susirin
kimas, kur bus 'duota metinė vei
kimo apyskaita ir renkama nau
ja valdyba. Visos narės kviečia
mos dalyvauti.

Lietuvių kalbos kursai 
suaugusiems

Spalių 25 d. pradeda darbą 
lietuvių kalbos kursai suaugu
siems. Pamokos vyks kas trečia
dienis parapijos salėje 7:30-9 vai. 
vakaro. Kursų organizavimu rū
pinasi Lietuvos Vyčiai. Klausy
tojams lietuvių kalbą dėstys prel. 
J. Balkūnas. Pažymėtina, kad į 
kursus įstojo ir nori lietuvių 
kalbos pramokti net keletas ne
lietuvių amerikiečių.

CHORISTŲ DĖMESIUI
Šį penktadienį, spalių 20 

8 vai vak. kviečiami susirinkti 
visi choristai bei choristės, šo
kėjos ir norintieji į chorą įstoti, 
nes šį sekmadienį po sumos bus 
daromos choro nuotraukos spau
dai ir kitiems reikalams.

Choro ved. P. A. Dulkė

d.,

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 svarstomi 
svarbūs klausimai.

Po susirinkimo bus šokiai.

ALRK FEDERACIJOS NEW 
YORKO APSKRITIES 

SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio Parapija
40 vai. atlaidai praėjo labai 

įspūdingai
40 valandų atlaidai praėjo la

bai iškilmingai. Visas tris die
nas gausiai lankėsi žmonių. Ypač 
atkreipė dėmesį įspūdingas cho
ro giedojimas. Specialiai šioms 
iškilmėms dar buvo paruoštas 
duetas Th. Dubois “Ecce Panis”, 
kurį išpildė p. Brundzienė ir žy
mus operos solistas baritonas L. 
Ciamerini, kuris taip pat solo 
giedojo C. Franch “Panis Ange- 
licus.”

Visų akį taip pat traukė se
selių pranciškiečių nepaprastai 
gražiai gėlėmis papuoštas alto
rius.

Apgailestavo broliai Klemen
sas ir Edvardas Tijūnaičiai, kad 
jie dėl ligos negalėjo dalyvauti 
giedojime, nors per 20 metų nė 
karto' nebuvo apleidę šių atlai
dų. Linkėtina jiems greit pas
veikti.

Antradienio vakare kleb. kun. 
A. Petrauskas suruošė chorui 
gražias vaišes.

Varg. J. Brundza reiškia pa
dėką solistams ir chorui už lan
kymąsi visas tris dienas į miš
parų giedojimą ir klebonui už 
surengtas vaišes.

I atlaidus pas kun. Petrauką 
tas tris dienas gausiai lankėsi 
apylinkės dvasiškiai.

Iškilmingos laidotuvės
Spalio 13 d. vakare, padėjęs 

iš biznio vietos staiga mirė (šir
dies liga) žymus biznierius Ka
zimieras Kasparavičius, 59 m. 
amžiaus. 4» L?

Kadangi šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj tuo laiku tęsėsi 40 vai. 
atlaidai, tai a. a. velionis Kas
paravičius buvo palaidotas iš 
Karalienės Angelų bažnyčios. 
Iškilmingos laidotuvės su 5 ku
nigais įvyko spalio 16 d. žymūs 
kviesti solistai žavėtinai išpildė 
mišių giedojimą. Vargonais gro
jo J. Brundza, talkininkaujant 
p. Dulkei.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną, dukterį, sūnų 
bei jų šeimas ir brolį.

Velioniui buvo daug sudėta 
dvasinių vainikų (šv. mišios).

Lai ilsisi velionio siela amži
noje dangaus ramybėje.

Ruošiasi BALFo rinkliavai
Šv. Jurgio parapijos lietuviai 

su savo klebonu kun. A. Petraus
ku prieky gyvai ruošiasi BALFo 
rinkliavai. Prie Šv. Jurgio para
pijos bus vienas rinkėjų susirin
kimo ir paskirstymo punktų.

RUOŠIASI KRISTAUS KARA
LIAUS ŠVENTEI

Ateitininkų sendraugių New 
Yorko kuopos valdyba spalių 
14 d. buvo susirinkusi dienos 
reikalų aptarti. Nutarta iškil
mingai paminėti Kristaus Kara
liaus šventę. Ateitininkai sen
draugiai, studentai ir mokslei
viai spalių 29 d. 11 vai. dalyvaus 
iškilmingose už at-ko sendrau
gio St. Seleno vėlę mišiose Ap
reiškimo parap. bažnyčioje ir 
4:30 vai. Angelų Karalienės pa
rap. salėje iškilmingame minėji
me. Taip pat laišku paraginti vi
si kuopos nariai aktingai daly- 
.vauti BALFo rinkliavoje.

• Dr. Domas Jasaitis, buvęs 
Liet. Raud. Kryžiaus pirm., da
lyvavo Maspetho par. salėje 
BALF rinkliavos narių pasitari
me, kur pasakė kalbą apie BAL
Fo atliktą darbą ir apie reikalą 
tęsti šalpą.

• Kan Dr. J. B. Končius spa
lių 14 d. Chicagoje kalbėjo BAL
Fo reikalais masiniame susirin
kime.

• Gen. V. Nagius su žmona, 
minėdami sidabrinę savo vedybų 
sukaktį, gavo iš Šv. Tėvo spe
cialų palaiminimą.

• Žurnalistas Ant. Rimydis, 
neseniai atvykęs iš Vokietijos į 
New Yorką, jau gavo darbą.

• Inž. A. J. Mažeika išrinktas 
Pittsburghe išeinančių “Lietuvių 
Žinių” leidėjų pirmininku.

• Kun. Dr. Kazimieras Šir
vaitis, šv. Jurgio parapijos vi
karas, pakviestas dėstyti socio
logiją į St. John’s College Cle- 
velande.

• Jurgis ir Marijona Jočiai, 
gyv. Newarke, N. J., spalio 8 d. 
minėjo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį.

• Vladas ir Ona šleiviai 
(Bronx, N. Y.) šiomis dienomis 
mini vedybinio gyvenimo 15 me
tų sukaktį.

IŠ KAT. DARBININKŲ KLUBO 
VEIKLOS

Lietuvis laikrodininkas 
A. ANDRIUŠKEVIČIUS 

taiso laikrodžius ir juvelinius 
dalykus.

Darbas atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai.

245 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

įvyksta spalio 27 dieną 8 vai. 
vak. Apreiškimo Parapijos są- 
lėje. Bus pranešimas iš Federa
cijos Kongreso ir bus sudaromi 
ateities veikimo planai. Kat. or
ganizacijų atstovai ir visuome
nės veikėjai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Valdyba

t EV 4-9293 ! ‘

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

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

geriausios Smetonos
Priimami užsakymai įvairiems parengimams

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

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

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

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI

X 
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Stephen Bredes Jr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394
OIOIOIOIO

EVergreen 7-1423

J. Kumpi ko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Pirmasis “Kęstučio” korporaci
jos konventas.

Sekmadienį, spalių 15 d., įvy
ko New Yorke gyvenančių atei
tininkų “Kęstučio” korporacijos 
narių pirmasis Amerikoje kon
ventas — susirinkimas, kuriame 
buvo aptarti ateities veiklos pla
nai ir išrinkta valdyba, į kurią 
įėjo Dr. Z. Prūsas, Pr. Grušaus- 
kas ir Alg. Kepalas.

Nutarta sudaryti ryšius su 
kitur JAV ir kituose kraštuose 
gyvenančiais kęstutininkais bei 
pasiųsta korporacijos garbės na
riui prel. M. Krupavičiui sveiki
nimas jo 65 m. sukakties proga.

Vienam dar Vokietijoje tebe- 
studijuojančiatn korporacijos na
riu^ paremti sumesta $30.

Konventas praėjo darbingoje 
ir draugiškoje nuotaikoje.

IŠ NEW YORKO LIET. TARY
BOS VALDYBOS POSĖDŽIO
“Amerikos” red. patalpose 

spalių 16 d. įvyko New Yorke 
Liet. Tarybos valdybos posėdis 
einamiesiems reikalams aptarti 
Anksčiau buvo nusistatyta or
ganizuotai spalių 21 d. dalyvau
ti Jungt. Tautų penkerių metų 
sukakties iškilmėse. Bet iškilmes 
nukėlus į spalių 24, darbo dieną, 
lietuviai organizuotai nedaly
vaus. Tačiau p-lė M. Kižytė pa
prašyta ir įgaliota organizuoti 
grupę tautiniais drabužiais pa
sipuošusių lietuvių moterų. Ti
kimasi, kad tokią grupę sudary
ti pavyks.

Tame pačiame posėdyje ap
tarta Vasario 16 d. minėjimo a- 
pimtis ir programa.

Spalių 13 dieną, “Amerikos” 
patalpose įvyko Liet. Kat. Dar
bininkų Klubo narių svarbus su
sirinkimas, kurį vedė G. žerolis, 
o užrašus darė S. K. Lukas.

Iždininkas P. J. Montvila žo
džiu pranešė apie Klubo pinigi
nį stovį.

M. Miluko pasiūlymas, kad iž
dininkas pranešimus išduotų tik 
kas trys mėnesiai, susirinkimo 
buvo vienu balsu priimtas.

Klubo patalpų komisijos var
du platų ir smulkų pranešimą 
padarė K. Gagas. Patalpų reika
lu dar išsitarė P. J. Montvila, 
M. Milukas, S. K. Lukas, Pr. Pol- 
ieraitis, G. Žerolis, K. Krušins- 
kas, O. Sijevičienė ir kiti nariai. 
Visų buvo pageidauta Klubą jau 
įkorporuoti.

Iš Lietuvių Tarybos veikimo 
pranešimą darė P. J. Montvila, 
pažymėdamas, kad Liet. Tarybos 
valdybos nariai dalyvavo Cru
sade for Freedom 8 d. spalių mi
nėjime ir parade, kur buvo 
ir “Laisvės Varpas” vežamas, ir 
kad lietuviai yra pakviesti da
lyvauti spalių 24 d. parade su 
kultūriniais šūkiais, minint UNO 
5 metų gyvavimo sukaktį. Vasa
rio 16 šventė bus minima vasa
rio 18 dieną.

Taip pat nutarta po Naujų 
Metų surengti balių su šokiais.

• S. K. Lukas
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New (York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tai.
WO 2-3497 NE 9-568t
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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 NA M A I 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
barių, atskiras, arti paiko, atskirai 
tpšildomas.

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

Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sus 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 žehiės prie geriausio Jericho 
Turnpike kelio — $3,000.

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

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259
RALPH K RUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

REIKALINGOS
Moterys lengvam dirbtuvės 

darbui nuo 3:30 iki 12 vai. vaka-1 
re. Anglų kalbos mokėjimas ne
reikalingas.

Aurora Electric Co.
323 Berry St., Brooklyn 11, N.Y.

DAINUOS IR KALBĖS OPER. 
SOLIST. P. STOSKA

Ketvirtadienį, spalių 26 d., 12 
vai. dieną, per televizijos stotį 
WABD Chanel 5, programoje 
Headline clues, dainuos ir tars 
į visuomenę BALFo rinkliavos 
reikalu žodį oper. solist. P. Stos- 
ka (Stoškiūtė).

ŠEŠTADIENINES LIETUVIŲ 
MOKYKLOS

tėvų susipažinimo pobūvis bus 
lapkričio mėn. 12 dieną Apreiš
kimo parapijos salėje. Pakvie
timai iš anksto gaunami pas mo
kyklos vedėją.

Tėvų Komitetas

Švento Vardo Draugijos
. SU UŽKANDŽIAIS, GĖRIMAIS, MUZIKA IR ŠOKIAIS

RUDENINIS BALIUS
Šeštadienį, Spalių-Octobėr 28, 1950

Roebling ir So. 4th Sts., Brooklyn, N. Y.

ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE
Pradžia 7:30 vai. vak. —:— Įžąnga 50 centų
Pradžia 7:30 vaL vak. —:— Įžanga 50 centiy

“Ateities” bičiulių pobūvis
“Ateities” redakcija, talkinin

kaujant New Yorko studentų 
At-kų kuopai, lapkričio 4 dieną 
Angelų Karalienės parapijos 
’ėj ruošia “Ateities” bičiulių 
būvį. Literatūrinę programą 
lieka “Šatrijos” klubas. Be
bus muzikinė programa, jumo
ristinis laikraštis, kavutė, šokiai 
ir kt. Pradžia 7 vai. vak.‘

Kviečiami atsilankyti visi a- 
teitininkai ir kiti “Ateities” bi
čiuliai.
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F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų U- 
lyginimą, plaateriavimą, šaligat
vių eementavimą ir kt. darbu*.

t»S MAUJER 8TM 
BROOKLYN «. N. Y.
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Parduoda
NAMUS, BIZNIUS

Namą 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

sa-
po- 
at- 
to,

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

Rengėjai

Skautų arbatėlė
New Yorko skaučių-tų tunto 

vadovybė spalio 21 d. (šeštadie
nį) 6:30 vai. vakare Angelų Ka
ralienės parapijos salėje (South 
4th ir Roebling St. kampas, Bro
oklyn, N.Y.) ruošia skautišką 
arbatėlę, į kurią maloniai 
kviečiami atsilankyti visi skau- 
tininkai-ės, skaučių-tų tėvai, vy
resniosios skautės ir skautai vy
čiai.

V.K.

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
“Amerikai aukojo:

Mrs. A. Lelis,
Brooklyn, N. Y.........  $2.00

Mr. P. Zobarskis,
California.....................  2.00

Aukojusiems nuoširdžią padė
ką reiškia

“Amerikos” Administracija

Brooklyn 6, N. Y
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

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

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