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šiomis dienomis pasirodė kny
ga “Man of Independence”, ap
rašanti prezidento Trumano gy
venimą, nuo jo vaikystės dienų 
iki dabartinių laikų. Ją parašė 
Jonathan Daniels, buvęs Roose- 
velto ir Trumano artimas asis
tentas.

Knygoje labai atvirai rašoma 
apie daug vadinamų politinių 
paslapčių. Mums čia įdomu pa
žymėti tik vieną tariamą nau
jenybę:

1944 m., dar dviem mėnesiais 
prieš demokratų partijos kon
venciją Chicagoje, visiems demo 
kratų partijos ir valdžios viršū
nėse buvo aišku, kad Roosevelt 
yra netoli mirties ir todėl kandi
dato į viceprezidentus parinki
mas iš tikrųjų reiškė naujo pre
zidento rinkimą. Nors tai ir ži
nota, visiems ir visur skelbta, 
kad Roosevelt yra stiprios svei
katos, kad jis reikalingas šaliai 
dar vienam terminui ir t. t.

Roosevelto šeima ir artimieji 
administracijos asmens slėpė nuo 
visų ne tik tai, kas slaptose kon
ferencijose 
pareigota, 
mirštančio 
padėtį.

su Stalinu buvo įsi- 
bet ir melavo apie 

prezidento sveikatos
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Ryšium su buvusju New Yor
ke čiurlioniečių koncertu, Chi- 
cagos dienraščiuose smarkiai su
sikirto “Vienybės” administra
torė su savo leidžiamo laikraščio 
redaktore. Neužteko joms vietos 
savo pastogėje, tad ištiesė “gink
lus” į tolumas. Ir visa tai todėl, 
kad vienai jų labai patinka vie
nas artistas, o antra yra kitokios 
nuomonės...

Besiginčydama dėl meno aukš
tumos, koncertų rengėja pasisa
ko, kad koncertai .New. Yorke 
ir Philadelphijoje ne tik nedavę 
plačiai garsinamo pelno, bet ren
gėjams atneše nuostolį.

Kadangi nebuvom rengėjų 
skaičiuje, ne mūsų teisė gilintis, 
kas gavo pelno ir kas susilaukė 
nuostolio. Bet kadangi rengimo 
reikalų vyriausia tvarkytoja vie
šai skundžiasi nuostoliu, tai gal 
ir paaiškintų, kaip tas nuostolis 
galėjo susidaryti, jei ir ansam
blis ir solistas už dainavimą nie
ko neėmė?

O gal tas nuostolis taip supran
tamas: rengimo reikalų vedėja 
tikėjosi tam tikros sumos pelno, 
o gavo tik pusę, vadinasi, tokiai 
laukto pelno trūkstamai sumai 
padengti susidarė nuostolis...
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VĖLIAUSIOS

ŠNIPŲ PAŽADĖTOJI ŽEMĖ
Stockholmas yra ne tik Šve

dijos sotinė, bet ir stambus uos
tas, kuris yra “vartai į Rytų 
Europą.” Tad visai natūralu, 
kad čia kas savaitė atvyksta 
tūkstančiai nepažįstamų jūrinin
kų.

Pagal seną paprotį, jūrininkai 
viso pasaulio uostuose ir jų smu
klėse jaučiasi namie. Jokio kraš
to policija į didelius formalumus 
dėl jų išlipimo į krantą nesilei
džia. Jūrų garbės kodeksas rei
kalauja, kad, kapitonui laidavus 
jž savo laivo vyrus, jiems nebūtų 
daroma jokių trukdymų išlipti į 
krantą. Jie turi tik grįžti į laivą 
nakvynei, o kitaip privalo regis
truotis. Bet kaip juos sukontro
liuosi, ypač didesniam uoste? Ir, 
štai, dabar švedų policija nuolat 
nusiskundžia, kad tie jūrininkai 
daugeliu atvejų nakvoja krante, 
o ne kartą, į krantą išlipę, dau
giau į laivą ir visai nebegrįžta.

Su panašiais reiškiniais, žino
ma, visų kraštų policijai tenka 
susidurti. Bet švedams reikalą 
komplikuoja čia pat esanti So
vietų geležinė uždanga. Sovietą! 
dabar valdo 3000 kilometrų Bal
tijos kranto ir iš Pabaltijo uostų 
nuolat čia atplaukia Sovietų ir 
jų satelitų laivai. O būdami su 
Sovietais toki artimi kaimynai, 
švedai, ir žinodami, kokių pauk
ščių tie laivai vežioja, nesiryžta 
labai griežtai jų kontrolei.

Visai tad suprantama, kad 
Sovietų šnipai šią padėtį kiek tik 
galėdami išnaudoja. Manoma, 
kad kiekvienas Rytų Europos 
laivas įšmugeliuoja bent vieną 
Sovietų agentą. Ir ne tik į Stock
holmą. Goeteborgas, Malmoe ir 
šiaurėje Lulea tų svečių ne ma

Švedija yra ir vienintelis tarp 
Rytų ir Vakarų neutralus kraš
tas, tad ji yra kartu ir ideali 
vieta, iš kur gali būti, organizuo
jamas visą pasaulį apimantis 
Sovietų šnipinėjimo tinklas, bei 
geriausias jų agentų išeities į 
Vakarus taškas.

* Tasai dalykas jau ne nuo šian
dien švedų policijai skaudina 
galvą. “Liaudies demokratijos” 
laivų atplaukia ypač daug. Mui
tinės ir policijos tarnautojams 
kapitonai su malonia šypsena 
tuojau parodo visų keleivių ir 
įgulos sąrašus. O kai išplaukiant 
laivui, ‘jis vėl inspektuojamas, 
visos fotografijos ir dokumen
tai ir vėl puikiausioj tvarkoj. Bet 
švedai galėtų prisiekti, kad laive 
yra naupų veidų, ir tai — kur 
kitur matytų. Bet ką jie gali 
padaryti? Jei jie ir įsitikinę, jog 
kurą nors “jūrininką” prieš ke
lias dienas matė prie Bofors į- 
monių kaip šoferį, negali įrodyti, 
kad tai neatsitiktinis panašumas.

Seniau kapitonai laikė savo 
pareiga pranešti policijai apie 
laivo personalo pasikeitimus. 
Bet “liaudies demokratijos” lai
vuose nebe jie šeimininkai. Kiek
vienam jų laive sėdi enkavedis
tas. Šiaip jis yra tariamai pa
prastas darbininkas, bet iš tikro 
jis, o ne kapitonas yra tikrasis 
laivo viršininkas. Jis kontroliuo
ja — ir reikale pakeičia — do
kumentus, atveža slaptus įsiky- 
mus ir pinigus agentams bei 
seka politines nuotaikas pačiame 
laive, j krantą paprastai jis ne
lipa, kad kartais neįkliūtų, bet 
reikalingiems pranešifnams jis 
turi laive trumpų bangų siųstu-

kur gabenama iš Kiruna kasy
klų geležies rūda ir kur didžiau
sias komunistų procentas iš vi
sos Švedijos. Kadangi Švedijoj 
komunistų partija tirpsta ir jos 
kasa tuščia, čia Sovietai nuolat 
stengiasi jšmugeliuot komunis
tinių instruktorių ir atvežti pi
nigų partijos kasai papildyti.

šina būdu šiandien Švedijoje 
knibždėte knibžda sovietiniai šni
pai. Jie šnipinėja ir pačioj Šve
dijoj. Bet taip pat iš čia vyksta 
į kitus kraštus ir iš kitų kraštų 
vyksta į ŠveBiją perduoti surink
tų žinių arba grįžti čia stovin
čiais Sovietų ir jų satelitų lai
vais namo.

VLIK PIRMININKAS IŠVYKO 
Į PARYŽIŲ IR LONDONĄ

Lietuvos laisvinimo reikalais 
VLIKo ir VT pimi. prel. M. Kru
pavičius išvyko į Londoną ir Pa
ryžių.

Dr. S. A. Bačkis dištovaus ir 
estų reikalus.

Estų politinei vadovybei pra
šant, Lietuvos atstovas Paryžiu
je Dr. S. A. Bačkis atstovaus ir 
estų reikalus. Prąncūzų įstaigos 
su tuo sutiko.

Spalių 21 d. Popiežius suteikė 
audienciją J. V. eukštąjam ko
misarui Vokietijoje, John. J. Mc 
Cloy.

Iš Korėjos fronto
Korėjos karas eina visai prie 

galo, nes pagal Jungt. Tautų ka
rinės vadovybės pranešimą, dau
giau organizuoto komunistų pa
sipriešinimo jau nebėra. Sutin
kama kartais pasipriešinimo tik 
paskirų dalinių. Iš aviacijos žval
gybos duomenų sprendžiama, 
kad dar gali bandyti komunistai 
spirtis prie Mandžiurijos sienos, 
bet nemanoma, kad tai turėtų 
kokios didesnės įtakos įvykių ei
gai. Jungt. Tautų net pėstininkų 
divizijos kartais ligi 30 mylių 
į dieną žygiuoja pirmyn. Ligi 
šiol jau 123.000 komunistų pa-

_____lA..'.
• Sovietų žinių, agentūros pa

skelbė, jog k^nlĮiiystinės Kinijos 
kariuomenė pradėjo veržtis į 
Tibetą jo gyventojus “išvaduo
ti”.

• Prancūzija sutiko su kūri
mu Europos armijos, kurioje bū
tų ir vokiečių daliniai.

• Sovietai Austrijoj .įsikišo jau 
ir į administracinius austrų vy
riausybės veiksmus, sutrukdy- 
dami atleisti netinkamus, bet So
vietams palankius policijos val
dininkus. Austrų vyriausybė pa
reiškė prieš tai protestą.

• Sovietų spauda pradėjo pul
ti Jungt. Tautas, kad jos esą 
JAV “valdomos”.

• Pakistane prasidėjo nera
mumai. Hyderabade, policijai 
susirėmus su riaušininkais, 10 
asmenų žuvo ir 12 sunkiai su
žeisti.

• Australijos policija pradėjo 
kratas komunistų biuruose ir

SOVIETAI GRAIBSTO SKANDINA
VIJOS ŽEMĖLAPIUS

• _______
(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)
Stadsgaerden, Stockholmo uo- 1 

sto krantinėje, kur seniau su lie- Į 
tuviška trispalve stiebo viršūnė
je sustodavo baltasis “Marie- ’ 
holm” — nors jis buvo vadina
mas Baltijos jūros juoduoju kati
nu — dabar dažnai sustoja taip 
pat baltas laivas, bet- raudonu 
kaminu — tai sovietų “Sestro
retsk”. šis laivas; pro kurį doras 
žmogus praeidamas nusispjauna 1 
iš pykčio, kad tokiam “brudui” 1 
leidžiama įplaukti, šiandien mini
mas švedų spaudoje, o minimas 
ne dėl kdkio žygdarbio, bet dėl 
“žulikysčių”. Mat, šiuo laivu 
plaukią sovietų karininkai užplu- : 
do . Stockholmo knygynus, ir 
jiems taip patiko Skandinavijos 
pakraščių jūrų žemėlapiai, jog 
3ie prtsipirko jųr netik sau,*- bet 1
ir “zopostui”. Tas jų supirkimas 
turėjo atkreipti net valdžios or
ganų dėmesį, ką gi, 400 norve
giškų ir 300 švediškų žemėlapių 
tai “ne juokas dalykas”, brolyti 
Ruskeliai dabar ant “Sestroret- 
sko” denio galės pasitiesti visas 
Norvegijos ir Švedijos pakran
tes, o kas gi drįs pasakyti, kad

laivui nereikia jūros žemėlapių, 
ypač Skandinavijos šiaurės, tuo 
labiu, kad "Sestroretsko” marš
rutas yra Leningradas - Stock
holmas - Londonas.

Asmenys, kurie arčiau sovie
tų laivus stebi Stockholmo kran
tinėje, sako, kad tokie “užpirki
mai” nėra jau toks retas atsiti
kimas. Seniau lenkų laivai mėg
davo tokių žemėlapių atsargas 
sudarinėti. Laivininkystės sluog- 
sniuose sensacijos iš to nedaro, 
bet “legalaus” špionažo minties 
jie negali atsikratyti. Reikia da
bar tik laukti, kokiu keliu tie 
žemėlapiai pateks į Sovietų Są
jungą, nes legaliai laivas tegali 
turėti tik tiek žemėlapių, kiek 
jų reikalinga kelionei. Belieka 
šmugelio ‘arba diplomatinio pa- 
kieto keliais, bet, faktinai, koks 
gi skirtumas tarp tų abiejų bū
dų, ruskelio akimis žiūrint.

New Yorko katalikų
seimelis

Jo Eksc. Brooklyno vyskupas T. E. Molloy ir gubern. T. E. 
Dewey užgiria BALF rinkliavą

sietuvos įgaliotas ministeris P. Žadeikis ragina lietuvius į taikę

Iki šiol tremtyje Balto nusiųs
tas gėrybes dalino Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus tarnautojai bei 
jų pakviestos komisijos. Balto 
pirmininko administraciniu pa
tvarkymu, nuo šių metų rudens 
labai sumažėjusias Balto gėry
bes skirstys tie patys LRK žmo
nes, tik užsidėję Balto “unifor
mas”

Baltui nedraugiškai rihsiteiku- 
si spauda mėgina iš to sudaryti 
didelį dalyką, lyg čia būtų įvyk
dytas istorinės reikšmės žygis 
nukreiptas prieš nežinia ką.

Kai Balto gėrybės skirstytos 
ne Balto vardu, tai kai kurie jas 
gavusieji šaukė, kad Baltas ne
gerai elgiasi, leisdamas savo gė
rybes atiduoti ne savo vardu 
Dabar, kai Balto gėrybės bus 
dalinamos Balto vardu — ir vėl 
negerai...

Nedėkingas tas šalpos ir lab
daros darbas. Neįtiksi nei tiems 
kurie aukoja, nei tiems, kurie 
aukas gauna ir jomis pasinaudo
ja. Geriausia — dirbti taip, kaip 
išmanai ir negirdėti to, kas 
pagrįstai plepama.

ne

NEW YORKO MIESTO MAYORAS VINCENT R. IMPELLITTERI SKELBIA PROKLAMACIJĄ 
PAŽYMĖDAMAS, KAD VISOS, DIENOS NUO SPALIŲ 27 IKI LAPKRIČIO 11 YRA BALF

T DIENOS DIDŽIAJAME NEW YORKE
“I wish you to know that I am acquainted with the highly meritorious services of aid and relief which youi 

irganizatlon has offered particularly in behalf of the good Lithuanian people for whom you have managed tc 
ibtain so many homes here in our own Country and particularly for those who have resettled in New York 
Itate. I note also the very extensive assistance rendered to many who were in need of employment, of home turni
ūre and of clothing. »

This very meritorious work of relief and rehabilitation merits and receives my fullest endorsement. I am 
ilso happy to offer an expression of my own sincere interest and desire to assist the worthy and blessedly use
ful aspirations of you and your associates by forwarding the enclosed contribution.

May you and the other officers and members of the Greater New York Committee of the United Lithuanian 
belief Fund of America, Inc., continue to be favored with blessing and success.

Faithfully yours,
... ... "* ■" THOMAS E. MOLLOY,

----- Bishop of Brooklyn.”
The UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND of AMERICA

I am in receipt of your message indicating that O ctober 27 and 28 have been designated as Tag Days tc 
enable the United Lithuanian Relief to raise funds for the benefit of Lithuanian Displaced Persons. I extend 
to you my best wishes for the success of your worth endeavor. The United Lithuanian Relief is doing a magnifi
cent job in its humanitarian program providing relief and rehabilitation for Lithuanian victims of soviet tyrany 
ind aggression.

BAKTERIJŲ BOMBOS

Anglijos mokslininkai yra 
pažindinami su bakterijų bom
bomis, kurios yra •daug baises
nės, negu atominės bombos, nes 
jos galėtų išnaikinti pusę visų 
gyventojų, kur jos būtų panau
dotos.

su

THOMAS E. DEWEY
PROCLAMATION

WHEREAS distinguished American leaders from many walks of life are supporting the work of the United Lith
uanian Relief Fund of America, Inc., and

WHEREAS this organization, since the enactment of the Displaced Persons Act has obtained home 
surances for more than 25,000 Lithuanian DP’s, and

WHEREAS, this organization must rely on the generosity and cooperation of the American public to 
work, and

WHEREAS the annual Fund appeal of the Greater New York Committee of the United Lithuanian 
of America, Inc., will be held October 27th through November 11th, 195ė.

NOW, THEREFORE, I, Vincent R. Impellitteri, Acting
Mayor of the City of New York, do hereby proclaim that period as ,

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND DAYS
in the City of New York, and do request the generous citizens of the City to support this worthy, charitable 
tause. _
IN WITNESSS WHEREOF I have hereunto set my hand and caused the Seal of the City of New Yorko to 
be affixed this 14th day of October/ 1950.

(signed) VINCENT R. IMPELLITTERI, Acting Mayor.

and job as-

carry on its

Relief Fund

BALF’as kviečia ne tūkstanti, bet kelis tūksančius rinkiku, kurie spalių 27 ir 28 d.ds pasirodytą ant visų skers
gatvių Brooklyn’e, Manhattan’e, Queens, Bronx ir Statetr Island apsiginklavę rinkikai ne vien artimo meilčs dva
sia, bet taipgi apsiginklavę ryžtingumu pastovėti su dėžute kelias valandas vardan Lietuvos prisikėlimo ir jos žmo
nių sveikatingumo. Laisvos Lietuvos laikais mūsų broliai ir sesės buvo pratę savo didžiuosius ūkio darbus atlikti 
talkos keliu. Tas pats kelias tinka ir Didžiojo New York’o lietuviams.

Velydamas Jums pavyzdingai pasirodyti šioje kilnioje talkoje, lieku
Jūsų, -v ..’ T ■ '

F. 2ADEIKIS, Lietuvos įgaliotas Ministras. —

imta į nelaisvę, kas sudaro apie 
12 š. Korėjos divizijų. Manoma, 
kad komunistai turi apie 25.000 
karių. Kartu paimta labai dideli 
kiekiai ginklų ir karo medžiagų, 
tarp jų 557 rusų gamybos tan
kai, 196 122milm. haubicos, 485 
76 milm. patrankos, apie pusan
tro tūkstančio minosvaidžių ir 
t. t. Paimtų ginklų pakaktų ap
ginkluoti 12 pėstininkų ir 2 šar
vuočių divizijom.

Žygiuodami pirmyn, Jungt. 
Tautų daliniai nemaža išvadavo 
anksčiau į komunistų nelaisvę | pas jų vadus. Rasta nemaža in- 

.į kriminuojančios medžiagos.
• JAV ir Kanada pradėjo pa

tarimus gynybos reikalais.
• Italijoj gimęs anglų fizikas 

B. Pontecorvo, dirbęs atominių 
ir vandenilio bombų srity, ma
tyt, šnipinėjęs komunistams ir 
pajutęs, kad gali įkliūti, pabėgo 
į Sovietus.

pakliuvusių amerikiečių ir kitų 
tautų karių. Bet daugelis rasta 
nužudyti. Belaisvių žudynes ko
munistai ir toliau tebevykdo. 
Paskutinėmis dienomis vėl nu
žudyta prie Sunchon 68 ameri
kiečiai, o prie 
500 durtuvais 
korėjiečių.

Pastebėta, 
bando slėpti ginklus jų numato
mam partizaniniam karui. Tokių 
paslėptų ginklų jau atrasti di
deli kiekiai.

Yonghung rasta 
subadytų pietų

kad komunistai
JO EKSC. BROOKLYNO VYS- 

KUP. T. E. MOLLOY AUKA 
BALFUI

DEKOJA PREZ. TRUMANUI

Vidurio Europos krikščionių 
demokratų partijų JAV sambū
ris, kuriame atstovaujama Lie
tuva, Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija ir Jugoslavija, pasiun
tė prez. H. Trumanui padėka už 
San Franciske pasakytoj kalboj 
pareiškimą, kad JAV kovos prieš 
agresiją, kur tik ji pasireikš.

Vidurio Europos krikšč. demo
kratų partijų atstovai pareiškė, 
kad Vidurio^, Europos tau
tos yra pasiryžusios įkartu su 
JAV kovoti' už laisvę, kol bus 
nugalėtas stnurtas ir įgyvendin
ta demokratinė santvarka.

Jo Ekscelencija Brooklyno 
vysk. Thomas E. Molloy, prel. 
J. Balkįūnui tarpininkaujant, į- 
teikė BALFui $500 auką lietu
viams tremtiniams šelpti, pažy
mėdamas, kad dar atsiųs 
trą čekį.

ir an-

sukilo 
j ura-

— Rytų Vokietijoje 
prieš komunistų policiją 
nijaus kasyklas varomi vergai— 
darbininkai. Užmušta 4 policinin
kai ir keli darbininkai.

sustabdytas
sako senat. Ale Mahon

SUNKIAI SUSIRGO MSGR.
IGNOTAS STARKUS

Kvietimas į Katalikų Seimelį
Gerbiamieji, broliai ir sesės ' 

lietuviai, jau daug metų čia yra 
vykdomas įgyvendintas gražus ' 
ir kilnus paprotys, kasmet turėti 
rios apylinkės Lietuvių Katalikų 
seimelį, kurin yra kviečiamos 
r raginamos visos lietuvių kata- 
Hkų draugijos savo atstovus at
siųsti. Katalikų Seimeliuose yra 
ipsvarstomi ir išsprendžiami la
bai svarbūs šios apylinkės ir lie
tuvių katalikų Abganizuotos vi
suomenės veiklos reikalai. Visi 
buvę šios apylinkės Katalikų 
Seimeliai yra atlikę labai daug 
svarbių darbų.

bidžiojo New Yorko ir jo a- 
oylinkės Katalikų Seimelis yra 
šaukiamas 1950 metų gruodžio 
mėnesio 17 dieną, sekmadienį, 2 
valandą popiet, Viešpaties Jėzaus 
Atsimainymo parapijos salėje, 
64-25 Perry Ave., Maspeth, L. L, 
N.. Y. Seimelio darbotvarkėje 
bus labai svarbūs klausimai: pa
galbos teikimas Lietuvos žmo
nėms tremtyje, lietuvių jaunimo 
palaikymas, savo spaudos tvirti
nimas ir kitų svarbių reikalų 
svarstymas. Maloniai kviečiame 
šios apylinkės lietuvių katalikų 
draugijas šiame seimelyje daly
vauti ir prašome tuo tikslu at
stovus išrinkti, reikalingais liu
dijimais su Dvasios Vado, pirmi
ninko ir sekretoriaus parašais 
juos aprūpinti ir seimelin atsiųs
ti.

Tikimės, kad šį kvietimą drau
gijos maloniai priims ir atsiųs 
seimelin savo atstovus, tad drą
siai sakome: iki pasimatymo šios 
apylinkės Katalikų Seimelyje. 
Atstovų registracija bus pradėta 
pirmą valandą po pietų. Draugi- 

; jų atstovai ir katalikų visuome- 
. nės veikėjai prašomi nesivėlinti, 
‘ nes seimelį pradėsime 2 valandą 

po pietų.
Kat. Federacijos N. Y.

Apskr. Valdyba

Jau besiruošdamas išvykti j 
JAV, britų zonos Vokietijoje lie
tuvių dekanas msgr. Ignotas 
Starkus staiga sunkiai susirgo. 
Kraujui išsiliejus j smegenis, bu
vo be sąmonės nugabentas j li
gonine. Šiomis dienomis gauto
mis žiniomis monsignoro sveika
ta palengva gerėja, bet dėl ne
tikėtos ligos gali kuriam laikui 
susitrukdyti išvykimas į JAV.

V. ANDRIULEVIČ—ANDRIU
LIS SUIMTAS

JAV teisingumo įstaigos pra
dėjo plataus masto suėmimus 
svetimšalių komunistų. Iš jų 10 
jau suimta ir dar 76 turi būti 
suimti. Suimtieji galimas daly
kas bus ištremti iš JAV.

Tarp suimtųjų yra ir žinoma? 
lietuvių tautos išgama ir “Vil
nies” raudonlapio redaktorius 
V. Andriulevič—Andriulis.

Taip pat prez. Trumanas pa 
skyrė 5 narių komunistų priežiū
ros komisiją, kuri turės nusta
tyti, kurios organizacijps bei ku
rie asmens laikytini komunistais 
Reik manyt, kad komisija pati
krins ir lietuviškųjų “progresy
vių” tikrąjį veidą.

DANAI NEĮSILEIDŽIA ILJOS 
EHRENBURGO

Kominformo apaštalas ir mi- 
sijonierius Uja Ehrenburg vieši 
dabar Osloje. Pavasarį jis buvo 
atsivežęs “taikos balandėlį” ir į 
Stockholmą. Spalių 14 d. jis tu
rėjo nuo bačkos sakyti pamoks
lą danų “talkininkų miniai”, bet 
danų vyriausybė nedavė jam lei
dimo tai misijai, nes danų vy
riausybei, matyt, žinomas vieno 
mintytojo pasakymas: “Ko ver
tas pamokslas apie teisingumą 
ir blaivybę, jei pamokslininkas 
savo skernuose laiko pavogjtą 
žąsį ir pats pasigėręs”.

Genocido Konvencijos Jungti
nėse Tautose priėmimo proga 
1950 spalių 16 d. ‘ senatorius 
Brien Me Mahon (demokratas, 
Connecticut atstovas) pasiuntė 
JAV delegatui Jungtinėse Tau
tose Mr. Warren Austin’ui ši
tokio turinio telegramą:

Genocido Konvencija turi būti 
ratifikuota, kai tik susirinks mū
sų Senatas. Mes turime numa
tyti tarptautines sankcijas ginti 
mažoms tautoms ir religinėms 
grupėms prieš negailestingą ir 
bedievišką imperializmą. Aš, 
kaip senato užsienio reikalų ko
miteto genocido komisijos pir
mininkas, noriu pareikšti Jums 
ir per Jus kitiems Jungtinių 
Tautų Visumos susirinkimo at
stovams savo džiaugsmą ir pa
sitenkinimą, kad šiandien, dvi
dešimts pirmai valstybei panau
dojus ratifikacijos galią, genoci
do konvencija tampa tarptauti
niu įstatymu. Tai iš Tikrųjų yra 
didelis laisvos žmonijos laimėji
mas, nes nuo šiandien masinė 
tautų, religinių ar tautinių gru
pių ar jų kultūrinio bei istorinio 
palikimo eksterminacija bus 
skaitoma įstatymo baudžiamu 
nusikaltimu.

Kaip kiekviena tvarkinga ben
druomenė negali leisti žudynių 
ar žmogžudysčių, taip ir tarp
tautinė bendruomenė negali bū
ti laikoma civilizuota, kol masi
nės žudynės ar genocidas nėra 
viešai pasmerktas ir baudžiamas. 
Masinės eksterminacijos aktai, 
kuriuos naciai pavartojo prieš 
žydus, lenkus, ukrainiečius ir ki
tas tautas ir kuriuos komunistai 
tebepraktikuoja Lietuvoje, Es
tijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ven
grijoje, Čekoslovakijoje ir kituo
se kraštuose, yra nusikaltimas 
prieš žmoniškumą.

Aš tikiu, kad Jungtinėms Tau
toms priėmus genocido konven
ciją, JT nariai panaudos efekty
vias priemones paspausti geno- 

> cidu apkaltintas valstybes, kad 
tie žiaurumai būtų tuęjau sus
tabdyti.
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Raštus ir Žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

Kelių paskutiniųjų mėnesių 
būvy Korėjos karas daugiau ai 
mažiau buvo nustūmęs į šalį vi
sas kitas didžiąsias politines pro
blemas. Jei jos ir buvo prisime- 
menamos bei diskutuojamos, ta: 
vis dėlto prie jų neįmanoma buvo 
susitelkti. Dabar tasai karas re
gimai artėja prie galo. Liks tik 
reikalas atstatyti karo sunaikin
tą kraštą ir įvesti jame tvarką 
Tad Korėja darosi jau nebe tok: 
degantis dalykas, dėl kurio visi 
kita turi būti atidėta į šalį.

Šis dalykas turi įtakos visa 
pasaulinei ir paskirų kraštų pc 
litikai. Visos didžiosios politinė 
problemos, kurias Korėjos įvĮ 
kiai buvo laikinai nustūmę į šai 
vėl atsiduria pirmame plane. Rį 
tų ir Vakarų įsitempę santykia 
Vokietijos, Austrijos ir Jąpor. 
jos taikos sutartys, surizgę T< 
limųjų Rytų klausimai — vėl v 
su platumu ir aštrumu išryškė. 
dienos politikoj, nekalbant d, 
apie eilę kitų plataus masto kla 
simų.

žinoma, ir šiuo metu, kaip 
visam pokario laikotarpy, pa 
aktualiausias klausimas yra R. 
tų ir Vakarų santykiai. Nuo . 
priklauso beveik visų kitų didži 
jų politinių klausimų sprendin 
galimybės. Jei Rytai ir Vakar, 
ypač žymiausi jų atstovai — . 
vienos pusės Sovietai, iš antri 
JAV ir Anglija su Prancūzų 
— neranda bendradarbiavin 
bazės, tuomet apie kitų klaus 
mų sėkmingą sprendimą daug.

' liti atyejl? begali būti nė kalbo
Nenuostabu, jog iš naujo k< 

liamas klausimas, kad didžiose 
valstybės dar kartą pabandyt 
savo tarpe jas skiriančius dalj 
kus padiskutuoti. Tai iškelta pt 
galiaus net Jungt. Tautose i 
Vakarų atstovai iš viso prieš to 
kią konferenciją nepasisako. Be 
Vakaruose vis dėlto vyrauji 
nuomonė, 
kad rinktis į tokią konferen
ciją nėra prasmės, kol Sovie- 

, tai nepakeitė savo laikysenos 
Jei paskutiniaisiais metais į- 
tempimas tarp didžiųjų vals
tybių padidėjo, tai ne dėl kon
ferencijų stokos, bet dėl Sovie
tų užblokavimo visų kelių į 
taikų klausimų sprendimą.

Dėl to tokia konferencija grei
tu laiku greičiausia nelauktina, 
nes kol kas nėra ženklų, kad So
vietai būtų pasiryžę keisti savo 
ligšiolinę liniją. Iš to, kad jie 
pareiškė esą pasiruošę dalyvauti 
taikos sutarties su Japonija de
rybose, dar negalima daryt iš
vados, kad jie keičia savo laiky
seną. Priešingai, jie reikalauja, 
kad Vakarai pakeistų savo lai
kyseną. Greičiau galima laukti 
kad jie, eidami į derybas nori 
užkirsti kelią pasirašyti su Japo 
niją sutartį, kaip yra padarę su 
Austrija. Daugelio stebėtojų nuo 
mone, daugiau ar mažiau sėk
mingos tokios konferencijos ga 
Įima laukti tik apie 1952 m., ka
da išaugusi Vakarų karinė, eko
nominė ir politinė pajėga Sovie
tus įtikins, kad jie turi palaidoti 
visas viltis lengvai laimėti agre
sinius karus ir pavergti laisvąjį 
pasaulį.

Turint prieš akis tokias pers
pektyvas ir faktą, kad per pen
ketą metų didžiosios valstybės 
nė. per nago juodumą negalėjo 
pažengti susitarimo ir didžiųjų 
politinių problemų sprendimo ke
liu, kitas valstybes pradeda ap
imti nekantrumas. Jos pradeda 
dairytis, ar negalima būtų rasti 
dar kokio kelio. O visai supran
tama, kad tokių, kurie tariasi

kelią suradęs tariasi Indijos min. 
pirm. Nehru. Jau anksčiau iš jo 
ižimtos pozicijos daugelis darė 
švadą, kad jis bandys organi- 
:uoti iš Azijos tautų “trečiąją 
a jėgą”, vedančią tiek nuo Va- 
;arų, tiek nuo Sovietų nepriklau- 
omą politiką. Dabar tai jis ir 
iešai pareiškė. Kokios reikšmės 
isai politinei pasaulio raidai 
Tehru užsimojimai turės, šian- 
ien dar sunku pramatyti. Bet 
i jo užsimojimų daug kas daro 
įvadą, kad šalia didelių ambi- 
ijų galima pastebėti ir gana aiš- 
us indų politiko nerealumas. 
Is nori į tą “trečiąją pajėgą” į- 
-aukti ir komunistų Kiniją, ne- 
tsižvelgdamas, kad, Indijai už
mojus vesti nepriklausomą nuo 

’akarų politiką, Mao-Tse-Tun- 
as ištikimai laikosi Maskvos 
įverno ir nerodo jokių tenden- 
jų nuo jo atsipalaiduoti.
Tad kol kas galima tik kons- 
tuoti, kad didžiųjų valstybių 
''.sutarimas sukelia vis nauju 
ūniavų, bet kad jom pašalint’ 
itų rasta kokių reikšmingi’ 
iemonių, kol kas nėra jokių 
’mių. O kol tas įtempimas ne- 
ažėja, pasaulio politika negab’ 
eiti iš dabartinio kelio, kuri? 
"a ne kas kita, kaip
Rytų ir Vakarų kovos kelias.
Ta kova eina visur ir visose 
ityse — politinėj, ekonominėj 
arinėj ir apima nuo Vokieti jot 
uropoje ligi Tolimųjų Rytų, į- 
:aitant net tokius izoliacijoj gy- 
jnančius kraštus, kaip Tibetas.- . ...

Paskutiniu metu LTSR-e Mas
kva įvykdė kai kuriuos liaudies 
komisarų (dabar vadinamų “mi
nistrais”) pakeitimus. Drg. Cis- 
tiakovas Aleksiejus, Michailo sū
nus, paskirtas LTSR ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduoto
ju (pirmininku tebėra M. Ged
vilą). Drg. Augustinaitis Vladis
lovas, Josifo sūnus, atleistas iš 
LTSR tarybinių ūkių ministro 
pareigų ir paskirtas LTSR že
mės ūkio ministru. LTSR tary
binių ūkių ministru paskirtas 
drg. Mamajevas Dimitrijus, A- 
leksiejaus sūnų.

nės maisto produktų atsargos. 
Dėl to šiais metais Lietuvoje bol
ševikų pareigūnai stengėsi iš
traukti iš kolchozų kiek galima 
daugiau grūdų. Su ypatinga par
tijos pareigūnų priežiūra visi ja- 
buvo suvežti į kolchozų klojimus, 
be atodairos iškuliami ir tuojau 
raudonosiomis gurguolėmis su
vežti į valstybinius sandėlius, 
paliekant ,fik mažą kiekį sėklai 
ir kolchozįninkų reikalams. Dau
gelyje .Lietuvos vietų organizuo
tas naktinis kūlimas. Kolchozi- 
ninkai turėjo vargti dienas ir 
naktis, kol javai buvo iškulti ir 
išgabenti.. ..

KIAURI „SANDĖLIAI

Naujas plano komisijos 
pirmininkas

LTSR aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo įsaku iš 1950. VIII. 
25 d. drg. Petrovas Aleksiejus, 
Michailo sūnus paskirtas Vals
tybinės plano komisijos pirmi
ninku. (Tiesa, 1950. VIII. 
No 203).
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PRIEŠ AMERIKA
Iš pakartotinai gautos liepos 

mėn. pabaigos ir rugpjūčio mėn. 
vidurio lietuvių kalba spausdina
mos tarybinės spaudos skilčių 
matyti, kad bolševikų vedama 
priešamerikinė akcija dar labiau 
sustiprinta. Negalėdami išugdyti 
priešamerikoniškų tendencijų 
suaugusiųjų lietuvių tarpe, pra
dėjo ją vesti per mokyklas. Mi
tinguose ir moksleivių susirinki
muose, taip pat spaudoje, reika
laujama “Sudrausti Amerikos 
agresorius”, arba “Šalin iš Ke
rčios kruvinus imperialistų na
gus!”

Telegrama, iš Kauno j Daujėnus 
per 3 dienas

Nekartą spaudoje ir per radi
ją sovietai gyrėsi Lietuvoje ne
paprastai išplėtę pašto tinklą ir 
pagreitinę; laiškų bei telegramų 
pristatymą. Tačiau praktika nuo 
propagandos žymiai skiriasi. 19- 
50. Vm. 26 d. “Tiesa” pati nu
rodo faktus, kad iš Vilniaus pa
siųsta telegrama liepos 26 d. pa
siekusi Daujėnus tik liepos 28 
dieną, taigi ėjusi 3 dienas. Ir tai 
dar buvusi nepaprasta, bet “sku
bi telegrama”. TSRS Ryšių mi
nisterijos įgaliotinis prie LTSR 
ministrų Tarybos drg. Belianinas 
šį faktą patvirtinęs. — Mums 
atrodo, kad būtų galima žinią 
iš Vilniaus į Daujėnus per tris 
dienas atnešti pėsčiomis . . .

Visa bolševikinė snauda be a- 
todairos ragina Lietuvos kolcho
zus skubiai suvežti į valstybinius 
sandėlius savo grūdus. Tačiau 
iš “Tiesoje” atspausdintų kores
pondencijų matyti, kad tie san
dėliai nėra kaip reikiant paruoš
ti. Štai kaip “Tiesos” korespon
dento žodžiais (Nr. 199 — 50. 
VIII. 23) atrodo Radviliškio grū
dų centriniai sandėliai: “Stogai 
kiauri, grindys nesutvarkytos, 
grūdų valymo mašinos neaprū
pintos pilnu sietų komplektu, 
grūdų valymo aikštelė neparuoš
ta”. Negeriau ir kitur: “Baisio- 
galos grūdų paruošų punkte san
dėliai “atremontuoti”, bet san
dėlyje Nr. 1 per stogą teka, san
dėlis Nr. 7 visiškai netinka grū
dams laikyti. Kėdainių grūdų 
paruošų punktas neparengė ga
lutinai technikinės bazės grū
dams priimti. Sandėliuose, kur 
laikomi grūdai, sienos 
Grūdai, žinoma, dėl to 
Dviejų sandėlių stogai 
Joniškio grūdų paruošų
direktorius drg. Marčenko nuro
dė ataskaitoje, kad punkte pil
nutinai parengta, technikinė 'ba
zė.

Tuo tarpu sandėliu Nr. Nr. 
5, 8, 10 stogai nesutaisyti, san
dėlyje Nr. 3 reikia dėti naujar 
grindis, sandėliai nedezinfektuo 
ti.”

VAIKO
V. (ižiūnas

IR JAUNUOLIO LAISVALAIKIS
BEI PRAMOGOS

l.ouid

KULIA NAKTIMIS
Busimojo karo ruošai, kurį, 

be abejo, bandys sukelti Sovietu 
Sąjunga, labai reikalingos didės

AUTORIŲ IR LEIDĖJŲ 
DĖMESIUI <

' tai kovai panaudojamos visos3 • Geh.‘ Konsulatas;'frėw.-Volfo
ganomos priemonės, neišski- 
ant nė tokių, kurios žiūrovui 

i šalies išrodo tikri kurjozai. 
ntai, Vakarų Vokietija pradė- 
j prieš Rytų Vokietijos komu- 
Istus ir jų globėjus Sovietus a- 
ekdotų karą — visais būdais 
latinami visuomenėj anekdotai 
pie komunistinę santvarką ir 

tos vykdytojus. Ir tai vykdoma 
iistematingai bei plačiu mastu. 
9 nuo Europos neatsilieka ir A- 
aja. Komunistinės Kinijos radi- 
as kreipia visų dėmesį, koks rie
bus ir raudonas esąs Mao-Tse- 
rungas ir koks liesas Čiang-Kai- 
Sekas. Tai, esą, rodą, kad Tun
tas neturįs daug rūpesčių, jo val
tornoj Kinijoj viskas gerai vyks- 
ą, o Čiangui bėdos galvą ėdan

čios.
Nacionalistai gi sako, jog ko- 

nunistų vadai raudoni todėl, kad 
ziską iš gyventojų sau išplėšia, 
palikdami juos badu mirti.

Ar ta pačia prasme reikia su
kasti faktą, kad Indokinijoj ko- 
nunistų vadas Ho-Chi-Minh yra 
iesas, o jo priešas Bao-Day nu
kukęs, kol kas komunistai tyli.

Ne mažiau originaliai kova5 
,’uošiasi ir Tibetas. Komunistinės 
grėsmės akyvaizdoje jis nemaV 
tokių galimybių ginklu atsispirk 
Tad žada, komunistų invazijos 
įtveju, griebtis hipnozės. Tibete 
budistų vienuolių tarpe esą to
kių “stebukladarių,” kad galį iš 
tisą armiją užhipnotizuoti. Tad 
komunistams į Tibetą veržiantis 
tibetiečiai ir pasiryžę jutos už
hipnotizuoti ir įsakyti jiems ne
šiotis namo.

Šitie politiniai kurjozai bent 
tuo geri, kad šiandieninėje toli 
gražu nelinksmoj padėty bent 
prajuokina žmones. Bet ir jų es
mė yra ta pati, kaip visų Vakarų 
ir Rytų santykių — kova visom 
galimom priemonėm be perspek
tyvos į taiką.

— Katalikų agentūra “News 
Service” praneša, kad Vokieti
jos rytų zonos komunistinė val
džia svarsto, kaip įsteigti čia e-LIIX411A, HUM . CC-A.X 3VQ101V, nuiįj V- VVCOl C.

tokį naują kelią suradę, niekuo- kančioms protestantų sektoms N. Y.

turi lietuviškų leidinių ir kriygi 
svetimom kalbom apie Lietuv? 
bibliotekėlę. Iki Lietuvos okupa 
gijos ton bibliotekėlėn patekda 
vo daugiausia leidiniai reikalin 
gi Gen. Konsulato darbui, bei 
nasėkoje Lietuvos okupacijoj 
oradėta rinkti visi lietuviški lei
diniai, o taipgi leidiniai visom 
kalbom apie Lietuvą ir bendrai 
Baltijos kraštus.

Esamoje padėtyje Generalinis 
Konsulatas neturi lėšų užsipre
numeruoti laikraščių bei žurna
lų, lygiai kaip jis nepajėgtų įsi
gyti daugelio svarbių leidiniu 
bei knygų. To akivaizdoje laik
raščių bei žurnalų redaktoriai ir 
knygų autoriai bei leidėjai viso 
se pasaulio šalyse prašomi siun 
tinėti po vieną egzempliorių sa 
vo leidinių Gen. Konsulato New 
Yorke bibliotekai. Gautos kny
gos bus įrašytos į Gen. Konsu
lato inventoriaus knygą ir bus 
laikomos Nepriklausomos Lietu- 
tuvos Valstybės turtu, o atsiun- 
tusis gaus atitinkamą pakvitavi
mą. Atsiunčiant knygą, taipgi 
malonėkite nurodyti jos kainą ir 
kame ją galima įsigyti.

Jau ir dabar ne kartą gauna
me pasiteiravimų apie vienoje ar 
kitoje pasaulio dalyje pasiro- 
ižiusį laikraštį, žurnalą ar kny
gą ir kartais negalime duoti tin
kamo atsakymo patys tikrai ne
žinodami, kad toks leidinys eg-' 
zistuoja.

Vieno egzemplioriaus laikraš
čio ar žurnalo nemokamai siun
tinėjimas Gen. Konsulatui finan
sinės padėties gal perdaug neap
sunkins, o tuo tarpu netiesiogi
niai gali patarnauti ta prasme, 
kad suinteresuotiems Gen. Kon
sulatas galės visada suteikti tik
slių žinių apie tą ar kitą leidi
nį ir kame jis gaunamas. Kny
gų autoriai ir leidyklos taipgi 
tą prašome turėti dėmesy.

Visus leidinius Gen. Konsula
tui prašome adresuoti: Consu
late General of Lithuania, 41 
West 82 Sttto&V,' New York 24,New York 24,

met netrūksta. Tad ir dabar tokįi valstybinę Bažnyčią. Lietuv. Generalinis Konsulatas

-j

šlapios, 
genda, 

kiauri, 
punkto

Lietuviai pasaulyj
ITALIJA

Atvyksta lietuviai vyskupai
Šio mėnesio pabaigoje į Romą 

„atvyks Jo Ekscelencija Dr. J. J. 
jkvireckas, Kauno Arkivysku- 
■as ir Metropolitas. Jo Ekscelen- 
*ija dalyvaus Marijos Dangun 
imimo dogmos paskelbimo iš- 
dlmėse. Drauge su Ekscelencija 
'letropolitu '^atvyks dalyvauti 
ninėtose iškilmėse ir Jų Eksce- 
encijos V. Padolskis, Vilkaviš
kio vyskupas koadiutorius bei 
V. Brizgys, Kauno vyskupas pa- 
jelbininkas.

zuoti ir išlaikyti lietuvišką gim
naziją. Šiuo reikalu jau yra įteik
tas prašymas Bonnos vyriausy
bei.

KILNOJA STOVYKLAS
Paskutiniu metu visose trijosi 

Vokietijos okupacinėse zonose 
lietuvius ir kitų tautybių trem
tinius vėl palietė stovyklą kilno 
jimo banga. Kai kurie perkėlimą:’ 
buvo atlikti staiga, IRO įstai 
goms nuodugniai nepasiruošus 
Dėl to dar kartą nukentėjo mūsų 
tautiečiai. Perkilnojimų pasėkoje 
beveik visose vietose dar labiau 
sumažėjo kultūrinio darbo bei 
veikimo galimybės. Pažymėtina, 
kad IRO nei pati steigia mokyk
lų tremtinių vaikams, nei leidžia 
tautinėms grupėms tokias mo
kyklas steigti, neduodama patal
pų ir neprisidėdama prie moky
tojų išlaikymo. Dėl to amerikie-

Koks gi turi būti vaiko ir jaunuolio laisvalaikis? Laiko tvar
kos atžvilgiu kiekviena šeima nusistatė kiek skirtingą savo narių, 
taigi ir vaikų, dienos eigą. Tuo reikalu netenka kas ypatinga 
aptarinėti, nebent tai, kad tėvams visada turi būti žinoma, kur yra 
jų vaikai ir ką jie veikia. Taip pat neleistinas tėvų apsileidimas, 
kad vaikams yra leidžiama vieniems būti gatvėje, 
aikštėje ar kieme iki vėliausios sutemos. Nenuostabu, kad iš tokių 
vaikų tėvai susilaukia daug karčių valandų, ypač jiems paaugus 
ir pasidarius daugiau savarankiškais. Labai neretas šiuo metu 
jaunuolių ir net vaikų banditizmo reiškinys Amerikos didmies
čiuose yra kaip tik per menkas tėvų priežiūros arba ir visiškos 
nepriežiūros padarinys. Tai yra socialinė (visuomeninė) negala, 
kurią gydyti gali ir turi tėvų ir valstybės bei visuomenes organų, 
pirmoje eilėje mokyklos ir bažnyčios , talka. Tai yra problema, 
kurios tinkamas sprendimas, gal būt, vargiai ii' yra galimas mil
žiniškų miestų, kaip New Yorkas, Chicaga ar kili, aplinkybėse.

Sunkus, kartais ir beviltiškai sunkus yra uždavinys turėti 
vaikų ir auklėti juos, kai abu šeimos tėvai yra aplinkybių ver
čiami dirbti, apleidžiant namus didelei paros daliai. Ypač nuos
tolingas vaikų auklėjimui yra motinos darbas už namų ribų. Tuo 
atveju vaikai atsiduria gatvės įtakoje, jos betarpiškų įspūdžių 
poveikyje, kurio nugalėti neįstengia namo poilsiui sugrįžę tėvai. 
Daugelis jų mato vaikų elgsenos liurbėjimą, palaipsninį jų dorinį 
gverimą, tačiau neberanda būdų toms negerovėms atitaisyti. Tais 
atvejais vienintelė priemonė priversti vaiką paklusti ar liautis 
lenkti savo elgsena kitiems yra tik diržas arba lazda. O kai šios 
priemonės vis dažniau ima “reguliuoti” vaikų bei paauglių san
tykius su tėvais, bendraamžiais ar kaimynais, galime būti tikri 
dėl tolimesnių, vis sunkėjančių, blogybių tose šeimose ir visoje 
jų gyvenamoje aplinkoje.

Kur gi reikia ieškoti priemonių užbėgti už akių minėtoms 
Mogybėms, visokiems auklėjimo sunkumams šeimoje? Ar tos 
priemonės būtinai turi atimti vaikui laisvalaikį, kada jis nori ir, 
linoma, turi teisę būti pats vienas, be suaugusių priežiūros, ir 
veikti tai, kas jam patinka? Atsakymai į šiuos klausimus paaiškės 
š tolimesnių samprotavimų bei gyvenimiškų faktų jiems paremti.

Kartą gal visai atsitiktinai pusšeštų metų vaikas tarė savo 
levui: “Tėveli, aš noriu būti su tavim! Bet kodėl tu man neleidi 
liti pas vaikus? Juk aš visą dieną būnu su dideliais ir su senais!” 
Tai buvo aiškus, kad ir vaikiškas, problemos pateikimas tėvui. 
Vaikas, abiem tėvam išvykus iš namų į darbą, pasijunta vienišas 
tarp kitų suaugusiųjų. Jam dar nelankant mokykylos, šaltą žie
mos dieną tenka būti be sau lygių draugijos ir žaisti namie vie- 
lam. Jis žaisdamas ima dramatizuoti įvairius pokalbius su įsi
vaizduojamais asmenimis, pats klausia ir pats atsako žaismo 
2igoje, taigi “burbuliuoja”, “kalba pats su savim” kitų namiškių 
akyse. Atsitikus vienai — kitai kritiškai pastabai iš jų pusės, kad 
taip negražu ir net kvaila daryti, vaikas palengva prisitaikė prie 
tylos reikalavimų, kol pagaliau beveik visai mažai bežaidė. Pra- 
lėjo gulinėti sofoje ar kur tūnoti tyliai kampe. Tai buvo labai 
autrus momentas vienturio vaiko auklėjime. Vėliau šis klausimas 
šsisprendė orui atšilus pavasarį ir šeimai persikėlus į tokią ap- 
inką, kur vaikas rado tinkamų bendraamžių draugų žaisti.

(Bus daugiau)
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Šv. Kazimiero kolegija pradeda 
naujus mokslo metus.

šiomis dienomis pradeda rink
tis visų bažnytinių kolegijų šiu
lentai į Romą.

šv. Kazimiero kolegijos šiu
lentai jau beveik visi yra susi
rinkę. Dar turi atvykti vienas j čių ir prancūzų zonoje kaip ir 
kunigas iš Vokietijos ir vienas ■ nebėra lietuviškų mokyklų. Ka- 
klierikas , iš Didž. Britanijos. į dangi vokiečių mokyklos taip pat 
Naujuose mokslo metuose kole- Į nėra linkusios tremtinių vaikus 
gija turės l? studentų kunigų ir priimti, lietuvių tremtinių vaikai 
l klierikus- Naujų šiems metams dažniausia niekur nebesimoko. 
Tiimtą,5-kunigai ir 2 klierikai, i — IRO patvarkymu likviduo- 
Dažymėtina, kad tarp naujai pri- jama DP džiovininkų sanatorija 
mtųjų yrą 2 kunigai atvykę iš Heilbrono mieste. Dalis ligonių 
Jungtinių.,Amerikos Valstybių,1 paleidžiama iš ligoninės, kiti per- 
būtent kunigas Leonas Peciuke- 
vičius ir kun, Kazimieras Vaišvi- 
vilas. Pirmas yra Filadelfijos ar- 
chidiecezijos kunigas, o antras 
Vilniaus, — į Ameriką nuvykęs 
do šio karo ir dirbęs vienoje 
Grand Rapids vyskupijos para
pijoje. Kun. L. Peciukevičius, jei 
atitinkami vyresnieji leis, eis ko
legijos prefekto pareigas.

kas OFM, numato taip pat įsteig-, travičius ir kili. Visi kalbėtojai 
ti kokią nors religinę organizaci
ją prie lietuvių parapijos.

— Spalių 6 d. Šv. Povilo kole
gijoje pradėjo savo repeticijas 
mišrus bažnytinis choras, kuriam 
vadovauja uoli lietuvių kolonijos 
veikėja Viktorija Šmaižienė.

pabrėžė tą didelį pirmininko 
ir kitų valdybos narių pasiauko
jimą, nuveiktus darbus ir atei
čiai sudėtas viltis.

IŠĖJO NAUJA VERAX 
KNYGA

VOKIETIJA
Lietuviškų mokyklų sunkumai

Lietuvių Bendruomenės valdy
ba Vokietijoje rūpinasi, kad ga
lėtų turėti lietuvių, vaikams sa
vas mokyklas. Anksčiau beveik 
kiekvienoje didesnėje lietuvių 
tremtinių stovykloje buvo lietu
viškos pradžios ir vidurinės mo
kyklos. Dabar, daugumai išemi
gravus, mokyklų reikalas susi
duria su didelėmis kliūtimis. Lie
tuviai yra išsklaidyti mažomis 
grupelėmis po visą Vokietiją. Jų 
vaikus surinkti į kokią nors mo
kyklą yra daug ekonominio ir 
praktinio pobūdžio sunkumų. Be 
to, iškyla cerizuotų mokytojų ir 
mokyklų legalizavimo klausimas. 
Nežiūrint šio viso, dedama pas
tangų ir turima vilties, kad Bri
tų zonoje bus galima suorganį-
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keliami į IRO išlaikomą DP sa
natoriją Amberge. Ligoniai ne
linkę ten važiuoti, nes sanatorija 
yra tik 30 km. nuo Čekoslovaki
jos sienos. Pažymėtina, kad Heil- 
brono sanatorijoje gydosi ir 30 
lietuvių.

KANADA
“Tėviškės Žiburių” spaustuvė 

jau steigiama
Netaip seniai įkurtas fondas 

įkurti spaustuvę, kuri spausdins 
“Tėviškės Žiburius” ir kitus lie
tuviškus leidinius, jau tolokai 
pažengė. Pradžiai surinkta pini
gų ir nupirkta pirmoji mašina 
— linotipas. Tuo būdu pagrin
das spaustuvei jau sudarytas.

Susidomėjimas spaustuvės įsi
gijimu ne tik Toronte, bet ir 
kitose lietuvių kolonijose yra di
delis, tad tikimasi spaustuvei rei
kalingą sumą netrukus surinkti.

Buriamas meno kolektyvas
Naujai atvykęs į Winnipegą 

dvasios vadovas kun. B. Mika
lauskas OFM, deda pastangų į- 
kurti lietuvių'meno kolektyvą—1

Šiomis dienomis Buenos Aires 
spaudos išėjo aktuali knyga 

Mūsų Pastogė” bus padidinta I “Diez anos de martirio” Lietu
vos gedulo dešimtmečiui paminė
ti. Tai K. Čibiro-Verax straips
nių rinkinys apie Maskvos pink
les 1939-1910 metais Lietuvos 
nepriklausomybei sunaikint, kaip 
mūsų tėvynė buvo pavergta, ką 
apie tai sako savo atsiminimuose 
buvę bolševikų agentai, ką sle
pia stalininė uždanga, kai kurie 

| gauti laiškai iš anapus, slaptas 
! Politbiuro dokumentas baltie- 
I čiams išdeportuoti, apie vergų 
j darbus Sibire, apie genocidą 
(tautžudybę) ir kit.

Knygą išleido žymus Argenti
nos lietuvių veikėjas Pr. Rama-

AUSTRALIJA I iš

Persitvarkius Australijos Lie
tuvių Draugijai į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, “M. P.” perei
na A. P. L. B. Krašto žinion. Ji 
ir toliau tarnaus bendriems visų 
Australijos lietuvių reikalams.

Krašto Valdybos nutarimu, 
“M. P.” jau dabar bus padidinta 
ir lankys savo skaitytojus paau- j 
gusi iki 6 pusi.

Kaldins medalį lietuvių koloni
jos įsteigimui paminėti.

ALD-jos Adelaidės skyrius 
nutarė nukaldinti medalį lietuvių 
kolonijos Australijoje įsisteigi- Jauslias" 
mui atminti.

Medalio projektui pagaminti I 
skelbiamas slaptas konkursas. | 
Konkurse gali dalyvauti visi 
Australijoje gyveną lietuviai 
skulptoriai.

KOLUMBIJA

i

ARGENTINA
Lietuvai Išlaisvinti Centro 

dešimtmečio minėjimas
Lietuvai Išlaisvinti Centro 

Valdybos pagerbimo arbatėlė į- 
vyko rugsėjo 3 d. Ypač buvo pa
gerbtas Ignas Padvalskis, kuris 
nuo pat tos organizacijos įsikū
rimo jau 10 metų jai nenuilsta
mai pirmininkauja. Be Padvals- 
kio L. I. Centro valdyboje dar 

i dalyvauja įvairių patrijotinių or
ganizacijų atstovai: Z. Juknevi-

Lietin ių meno paroda
Proje’ktuojama Medelline lap

kričio mėn. padaryti parodą, ku
rioje dalyvaus specialiai pakvies
ti iš Bogolos keturi lietuviai dai
lininkai: Kulvietis, Bagdonas, 
Penčyla ir žeromskis su savo 
kūriniais.

Koncertavo I. Vasyliūnas
Neseniai atvykęs į Kolumbi

ją žinomas Europoje smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas apsigy
veno su savo šeima Maniraleso 
mieste, kur veda konservatorijo
je smuiko klasę.

Rugsėjo m. pabaigoje jis davė
chorą, taut, šokių grupę ir dra-'čius, J. Gilvydis, A. šantaras, K. i Bogotoje didelį ir gražų koncer- 
mos sekciją. Kun. B. Mikalaus- (Misiūnas, V. Rymavičius, A. Pe-|tą.
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NCWC konferencija DP reikalais
Spalio 19 d. Belleville, prie St. 

Louis įvyko konferencija trem
tinių, ypatingai emigracijos rei
kalus aptarti. Konferencijoje da-

aiko tvar- * lyvavo apie 100 delegatų iš į-
ivo narių, vairių J. V. valstybių.
ypatinga Paaiškėjo, kad pagal 'dabarti

i, kur yra nį DP įstatymą dar trūksta apie
įleidimas, 60.000 darbo ir buto garantijų.
i gatvėje. Vyskupijos pasižadėjo ligi 1951
d iš tokių metų vasario mėnesio (nes tai
; paaugus esąs paskutinis terminas) pava
iuo metu lyti smarkų vajų tokias garanti
didmies- jas parūpinti.

r visiškos Lietuvių tremtinių, kartu su
) negala, klaipėdiečiais, neturinčių darbo
s organų, ir buto garantijų, skaičius siekia
noblema, ligi 2000 asmenų. Yra dar ir An
imas mil- glijoje apie 400 lietuvių, karia
ybėse. vusių kartu su alijantais lenkų
ys turėti kariuomenėje. Užtikrinau kon
vbių ver- ferenciją, kad mes per BALFą
iač nuos- aprūpinsim juos darbo ir buto
l ibų. Tuo garantijomis.

įspūdžių Konferencijos metu atkreiptas
ižę tėvai. dėmesis, kad lietuviai darbo ir
jų dorinį buto garantijų parūpinime užima
•;yti. Tais pirmą vietą.
ir liautis Lenkų iš Anglijos galėtų at-
i kai šios vykti apie 17.000, tačiau iš tikro
glių san- jų atvyks tik apie 7.000. Konfe
;ūti tikri renciją nustebino žinia, kad
ir visoje šiems tūkstančiams lenkų trem

tinių atgabenti į Ameriką, lenkų
minėtoms visuomenė Amerikoje parūpino

Ar tos tik 240 garantijų. Ukrainiečių
nori ir, tautybės karių Anglijoje skai-

Rašo kan. prof. J. B. KONČIUS
ir asmenis su fiziniais trūkumais, amatą, užtikrintai gali užsidirb- ko konferencijai išaiškinti šio 
*s— L—n—... mr, -----x:—i x: -----  ----------- :—. j=* i rejškinio priežastis, būtent: men

kas atlyginimas už darbą ir ki
tos nepakeliamos sąlygos verčia 
tokius žmones ieškoti palankes
nių sąlygų. Mano pakviestas į 
konferenciją East St. Louis lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Dr. A. Deksnys painformavo 
konferenciją apie tremtinių elg
seną, pav.: jis savo parapijoje 
susilaukė 22 šeimų ir pavienių 
daugiau kaip 100 tremtinių ir 
visi jie susirado darbą, gyvai ko- 
peruoja su senaisiais lietuviais, 
sustiprino ekonominę ir kultūri
nę parapijos veiklą. Kun. Deks- 
nio pareiškimas padarė konfe
rencijai gerą įspūdį ir išsklaidė 
susidariusią dėl blogos informa
cijos apie tremtinius neigiamą 
nuomonę.

Kun. Deksnys pareiškė, kad 
esąs pasiryžęs dar parūpinti ke
liolikai šeimų buto ir darbo ga
rantijas.

Šiuo reikalu IRO (International ti savo pragyvenimui ir todėl 
Refugee Organization) skiria už kvietėjams sunkumų nesudarys, 
kiekvieną tokį asmenį (Hard j Tokių tremtinių sąrašą BALĘ 

“ ” ' ' pagamins ir paskelbs spaudoje.
IRO veiklos pratęsimas: šį mė

nesį įvykusioje Genevoje konfe
rencijoje nutarta IRO veiklą 
pratęsti dar vieneriems metams, 
t. y. ligi kovo mėnesio 1952 me
tų.

Kadangi IRO pasižymėjo di
deliu rūpestingumu ir uolumu, 
globojant ir įkurdinant tremti
nius, dariau žygių Washingtone 
ir Europoje, kad ši organizacija 
galėtų dar ilgiau veikti, nes nu
traukus jos veiklą, dar daug 
tremtinių atsidurtų beviltiškoje 
būklėje.

Atvykusių jų nepastovumas: 
konferencijoje buvo nusiskundi
mų, kad atvykusieji tremtiniai

Core) nuo $500 ligi 650 pašalpą 
tiems asmenims ar organizaci
joms, kurie sutiks juos pakviesti 
ir sutiks atgabenti nemokamai į 
kvietimo vietą. Praktiškai šis 
reikalas jau pradėtas vykdyti: 
Little Sisters of Poor jau pa
kvietė 245 senelius ir invalidus. 
Nutarta raginti pavienius asme
nis ir organizacijas kviesti tokius 
asmenis.

Šiai kategorijai asmenų yra ir 
lietuvių tremtinių tarpe, taigi 
lietuviai ir lietuviškos organiza
cijos turi geros progos parodyti 
savo kilnaširdiškumą, juo la
biau, kad IRO teikia visai ap- 
čiuopamą paramą. Daugelis to
kių tremtinių lietuvių yra dar 
pajėgūs, nors ir būdami senyvo 
amžiaus arba tik su viena ran- labai nepastovūs ir bėga iš pie- 
ka ar koja, bet, mokėdami kurį tinių valstybių į rytines. Man te-

Lietuviai pasigailėjo
Vokietė pasakoja, kaip lietuviai išgelbėjo ją nuo bado mirties
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čius siekia apie 2.000 ir reikia 
manyti, kad ukrainiečiai jiems 
visiems garantijas parūpins.

Plačiai buvo diskutuojamas 
klausimas apie atgabenimą 54.- 
000 DP vokiečių iš Rytų Euro
pos šalių. Šis DP įstatymas 
jiems turi galios ligi 1952 m. lie
pos 1 d. Yra vilčių, kad Ameri
kos vokiečiai saviesiems parūpins 
kvietimus, ypač kad NCWC šiuo 
reikalu sutiko tarpininkauti.

Toliau konferencija aptarė 
šiuos klausimus:
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Profesionalų :■ paaiškėjo , kad 
tremtiniai profesionalai (ypač 
inžinieriai, gydytojai, mokytojai 
ir t. t.), mokantieji anglų kalbą, 
be ypatingų sunkumų galės gau
ti darbą savo profesijoje. Jau čia 
atvykusioms lietuviams profesio
nalams, mokantiems anglų kal
bą, patartina kuo greičiausiai 
apsirūpinti darbu pagal specia
lybę, nes šiuo metu tokių gali
mybių yra.

Senelių, invalidų: daroma pas
tangų atgabenti j Ameriką, iš 
Vokietijos ir Austrijos senelius

Vokiečių tremtinių mokslinin
kų būrelis Goettingene nutarė 
paminėti penkerių metų sukaktį 
nuo Potsdamo sutarties pasira
šymo. Paminėti pasirašymą to 
dokumento, sako jie, kuris “į 
žmonijos istoriją įeis kaip ne
žmoniškumo dokumentas ir bus 
krauju bei ašaromis rašyta is
torija perduodamas ateinančioms 
kartoms, kaip neturįs sau ly
gaus.”

Šie mokslininkai betgi pasi
rinko ypatingą minėjimo formą: 
prieš nežmonišką Potsdamo do
kumentą, kuris leido geležinei 
uždangai užkristi ne tik ant Ry
tų, bet ir ant geros dalies Vaka
rų Europos, pastatyti priešais 
kitus — žmoniškumo dokumen
tus. Šiam reikalui buvo sukurta 
speciali organizacija, kurios var
du paskelbtas atsišaukimas j 
vokiečius tremtinius, pergyvenu
sius daugelį baisumų, kviečiant 
įuos patiekti dokumentinės me- 
džigos apie tas tautas, kurios 
kuomi nors buvo padėjusios vo
kiečiams jų didžiuliame varge 
ši medžiaga betgi turėjo būti 
renkama ne vokiečiams drau
giškai nusiteikusių, ne jų sąjun
gininkų, bet priešingai, prieš

y- jų

dalis 
rinki-

juos kariavusių tautų t. 
tautos priešų tarpe.

Surinktosios medžiagos 
šiomis dienomis pasirodė
nyje “Dokumente der mensch- 
lichkeit aus der Zeit der Masse- 
naustreibung” Gesammelt und- 
herausgegeben vom Goettinger 
Arbeitskreis, Holzner-Verlag Ki- 
tzingen-Main.” Knyga turi 194 
puslapius. Joje randame daug 
gražių atsiliepimų apie ameri
kiečius, belgus, danus, anglus, 
prancūzus, lenkus, rusus, slova
kus, čekus, kurie padėjo vokie
čiams tremtiniams masinio trė
mimo metu.

Knygos redaktoriai pabrėžia, 
kad čia nebus kalbama nei apie 
vokiečiams draugiškas tautas, 
nei apie neutralias. Tačiau iš to 
viso reikia “padaryti vienintelę 
išimtį apie tuos, kurie teikė vo
kiečiams pagalbą, patys būdami 
tokios pagalbos labai reikalingi.” 
čia turima galvoje Lietuvos gy
ventojai, kurie padėjo sovietų 
Rytprūsių dalies badaujantiems 
vokiečiams. Toliau rašoma:“Ką 
ypatingai lietuviai, taip pat lat
viai su estais, čia yra padarę, 
kad išgelbėtų tūkstančius mū
sų Rytprūsių tautiečių gyvybių,

galime pavadinti didžiausia ar
timo meilės giesme” (11 pusi.).

Kadangi šių faktų rinkimas 
nesąs minėtos institucijos užda
vinys, knygos autoriai pageidau
ja, kad šie žmoniškumo faktai, 
kuriuos atliko lietuviai, Rytprū
sių tremtinių organizacijų būtų 
suregistruoti ir , dokumentuoti. 
Autoriai šioje knygos laidoje 
turį pasitenkinti vienu lietuvių 
geraširdiškumo pavyzdėliu, kurį 
iš tos knygos paėmę lietuviška
me vertime ir patiekiame mūsų 
skaitytojams, kaip vienos Ryt
prūsių vokietės, bado metais nu- 
vykusios į Lietuvą, pasakojimą:

“Iš Jųsų atsišaukimo patyriau, 
kad Jūs renkate žinias apie tai, 
kokiu būdu svetimų tautų žmo
nės yra padėję vokiečiams, taigi 
noriu ir aš Goettingeno Darbo 
Rateliui parašyti mažą straips
nelį apie pagalbą; kurią suteikė 
lietuviai su latviais. Deja, nesu 
rašytoja, o tik jauna ūkininkė iš 
Rytprūsių, ir todėl prašau Tams
tas ištaisyti klaidas, kurias pa
dariau, ir tikslingiau sudėlioti 
sakinius. Jeigu šis straipsnelis 
būtų paskelbtas, prašyčiau mano 
pavardės neminėti.

Tai buvo 1948 m., kada aš,

kaip civile belaisvė, dirbau vie- Ei
name kolchoze prie Friedlando, 
Rytprūsiuose. Kadangi 1947 m. 
žiemą iš beveik 1.000 žmonių 
neliko nė 300 — kiti mirė badu 
— mes, 10 moterų, nutarėme 
eiti į Lietuvą, kad parneštume 
iš ten savo vaikams duonos. Ta
da man buvo 27 metai ir dėl sun
kaus darbo, kurį dirbti mane 
vertė rusai, buvau visiškai nu
silpusi. Mano berniukui tebuvo 
5 metai; jis buvo bado taip nu
vargintas, kad nebegalėjo paeiti. 
Taip atėjo diena, kurią mes bu
vome pasiryžusios išvykti į Lie
tuvą. Mus eiti vertė badas, — 
aš norėjau išgelbėti vargšą vai
kelį, kuris labai priminė tėvą. 
Iki Gedauės turėjome eiti pės
čiomis, tenai gi įlipti į prekinį 
vagoną ir važiuoti iki Tilžės, nes 
keleiviniai traukiniai nevaikš
čiojo. 1948 metų sausio mėnesį 
siautė didelis šaltis, mūsų apda
ras gi buvo labai vargingas, tai
gi baisiai šalome. Tačiau su Die
vo pagalba, stovėdamos ant va
gono laiptelių, pasiekėme Tilžę. 
Ten perėjome Nemuno tiltą ir 
šiapus Klaipėdos prisikabinome 
prie keleivinio traukinio, nesgi 
neturėjome rublių ir negalėjome 
pirkti bilieto. Tokiu būdu pasie
kėme Kelmės apylinkes. Ten mes 
pasiskirstėme ir ėjome toliau iš 
namo į namą. Nors žmonės bu
vo ir labai neturtingi, vis dėl to 
nė vienas neišleisdavo mūsų šio 
to nedavęs. Mes gaudavome ten 
miltų arba kruopų, nes bulvės 
būtų tuojau sušalusios ir, be to, 
labai sunkios. Surasdavo mums 
jie vieteles ir nakvynei. Būdavo 
patiesiamas ant molinės aslos 
šiaudų kūlys, padedama kailinių 
pora — taip galėdavome ramiai 
miegoti. Dažniausiai žmonės tu
rėdavo vieną kambarį ir dar šį 
dalydavosi su smulkiais gyvu
liais: vištomis, ožkomis, avimis. 
Greta to visko mielai priimdavo 
ir mus vokiečius, kurių nepaži
nojo. Jie matė, koki mes buvome 
vargšai ir kaip badavome — pa
sigailėdavo mūsų. Visur čia at
vykdavo moterų su vaikais iš 
Karaliaučiaus, Prūsų Eiluvos, 
Derduvos, Įsručio — visi norė
davo išgelbėti savo gyvybę. Po 
dviejų savaičių mūsų kuprinės 
buvo pilnos — galėjome grįžti 
namo.

Pakilusia nuotaika žiūrėjau j 
savo vaikelį, į kurio rankas ga
lėjau įduoti gabaliuką duonos. 
Su baisiausiu nuovargiu pavyko 
mums sugrįžti, tačiau tik 4 mo
terys turėjo laimę parsigabenti 
pilnas kuprines. Kitos 6-ios bu
vo pakeliui apiplėštos. Laimin
gųjų tarpe buvau ir aš, galėjau

Kristaus Karaliaus švente
Visais laikais atsiranda mokslo įgyvendinimą žemė- 

žmonių, kurie ilgesniam ar , je mes negalime būti abejin- 
trumpesniam laikui nutrau- 
kia ryšius su Dievu. Tačiau 
šiuo laiku nuo Dievo nusi
gręžęs žmogus priėjo net iki 
to, kad jau nebesitenkina 
Dievo apreikštos tiesos nei
gimu ar vien tik religijos iš 
viešojo gyvenimo pašalini
mu, bet pradeda paties Die
vo neapkęsti, o religiją va
dinti didžiąja žmonijos be
protybe.

Ir ne kas kitas, kaip tik 
tas nuo Dievo nusigręžęs 
žmogus taip sujaukė visą pa
saulį, kad jau atrodo, jog 
niekas nebepajėgs jo iš klyst
kelių išvesti.

Tame baisiame sumišime 
ir visuotinėje netvarkoje ti
kinčio žmogaus žvilgsnis vėl 
krypsta į Dievą ir laukia, 
kada Dievas tars savo žodį, 
kaip pasaulio tvėrimo metu: 
“Tepasidaro šviesa!”

Tas šviesą ir tvarką nešąs 
Dievo balsas, kurio mes taip! 
pasiilgome, iš tikrųjų jau se
niai pasigirdo. — Tai įvyko 
tada, kai Dievas žmonėms 
apreiškė savo įsakymus ir 
kai ant Taboro kalno apaš
talams pareiškė: “štai mano 
mylimiausias Sūnus! Jo klau
sykite!”

Vadinasi, turime, kas gali 
pasauliui tvarką grąžinti: tu
rime Kristų, kuris atėjo į 
pasaulį visą žmoniją iš dva
sinės tamsumos išvesti ir pa
saulį iš griuvėsių prikelti.

Tačiau neužtenka Kristų 
savo tarpe turėti, bet reikia 
Jo mokslą pažinti, juo persi
imti ir visą gyvenimą juo 
grįsti. Visi turi drauge su 
šventu Petru išpažinti: “Ne
duota žmonėms kito vardo 
po dangumi, per kurį mes 
turėtumėme būti išgelbėti” 
(Apd.. 4, 12).

Ir toje kovoje už Kristaus

gi, nes “kas ne su manimi, 
tas prieš mane... Kas neren
ka su manimi, tas barsto” — 
sako pats Kristus.

Tokiu būdu Kristaus Ka
raliaus šventė visiems pri
mena tai, kad Išganytojas 
yra ne vien tik “avinėlis, ku
ris naikina pasaulio nuodė
mes,” ne vien tik privatus 
pavienės sielos bičiulis, bet* 
Jis taip pat yra ir Valdovas, 
kuriam turi lenktis tautos, 
valstybės ir visa žmonija.

Mes, Kristaus Karaliaus 
šventę švęsdami, turime pri
siminti paties Išganytojo 
mums duotą pareigų kovoti 
už Jo karalystės įgyvendini
mą žemėje.

“Svarstymų ir projektų 
kūrimo laikas praėjo; dabar 
yra veikimo valanda!” — pa
reiškė šv. Tėvas Pijus 
Katalikiškosios Akcijos 
riams Italijoje.

i Šiuos šventojo Tėvo žo
džius ir mes turėtumėme iš
girsti ir įsijungti į darbą, į 
kovą už krikščioniškai su
prastą žmogų, į kovą už Kris
tų ir Jo karalystę.

Tik turime atsiminti, kad 
kova už Kristų vedama ne 
žodžiais, bet gyvenimu. Juk 
ir Kristus, apaštalus į pasau
lį siųsdamas savojo mokslo 
skleisti, nesiuntė jų į aukš
tąsias mokyklas svetimų kal
bų ar iškalbos mokintis. 
Išganytojas žinojo, kad 
saulis atnaujinamas ne 
kiais išradimais ar vien 
mokslu, bet Dievo malonės 
gavimu ir jos užlaikymu.

Tik gyvenimas malonėje ir 
iš jos plaukią darbai pada
rys, kad mes skleisime Dievo 
karalystę žemėje ir viską 
atnaujinsime Kristuje.

Kun. V. Pikturna
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A. Mankūnas

Planingas ūkis
Tarybiniams darbuotojams ir 

komjaunimo bei kompartijos at
stovams susėdus, vietos komu
nistų partijos sekretorius drau
gas Pipkus išėjo į priekį, atsis
tojo prie stalo ir tarė:

— Draugai, mūsų mitingą ū- 
kio planavimo reikalu pradėsi
me. Mūsų tėvo, draugo ir moky
tojo Stalino bei visasąjunginės 
komunistų partijos dėka mes 
džiaugiamės laimingu gyvenimu. 
Priešakinis tarybinis mokslas 
ašigalį apsodino vyšniom, o pu
pas ir žirnius taip apiformino, 
kad pupų grūdai užauga nema
žesni kaip jaučio inkstas, o žir
niai kaip kaštanai. Mes dėkoja
me draugui Stalinui, visasąjun
ginei komunistų partijai bei ta
rybiniams agrobiologams draur 
gams Mičiurinui ir Lysenkai, su 
bolševikiniu pasiryžimu nuvy- 
kusiems į ašigalį ir ten pasodi
nusiems vyšnių, ir kviečiame 
juos visus į garbės prezidiumą.

Po tų žodžių, duodamas ki
tiems pavyzdį, draugas Pipkus 
pradėjo ploti. Taip paskatinti, 

< smarkiai paplojo ir kiti. O tuo
met draugas sekretorius pridė
jo:

— Kadangi prakeikti buržu
aziniai imperialistai graso mūsų 
tarybinei tėvynei, draugas Sta
linas ir visasąjunginė komunistų 
partija turi budėti, o draugai

pintis jiems pritvirtinto priša- 
kinio tarybinio mokslo pažanga, 
tad į mūsų mitingą jie negalėjo 
atvykti. Juos tad garbės prezi
diume atstovauti kviečiu draugą 
MVD viršininką Samochvalovą.

Draugas Samoch va lovas sėdė
jo pirmoj eilėj, atkišęs, matyt, 
nuo vaikystėj persirgto rachito 
kreivas kojas, ir krapštinėjo na
gu rauplių sugadintą bei nuolat 
traiškanojančią akį. Pakviestas 
į garbės prezidiumą, jis atsistojo, 
nusižiovavo ir, timptelėjęs už 
“matiko” labiau ant akių ke
purę, atsisėdo garbės vietoj už 
stalo. Atsisėdęs, išsiėmė popie
riaus, kažką 
kui patogiai 
dėjo dairytis 
šojo keletas
ir draugas Samochvalovas, norė
damas paįvairinti jam nuobodų 
tame mitinge sėdėjimą, savo pri
tyrusio mergininko akim ėmėsi 
jas vertinti.

Kol Samochvalovas įsitaisė 
užstalėje, Pipkui davus ženklą, 
vėl visi paplojo, o nutilus delnų 
pliauškėjimui, ėmėsi jau paties 
reikalo.

— Taigi, draugai, — tarė vėl 
Pipkus, — mes džiaugiamės lai
mingu gyvenimu. Draugas Sta
linas mus veda į šviesią ateitį. 
Bet ką mes bėsidžiaugdami ma- 

įiuiuju tu,, uulu.,,, vr uxauga*;tome?
Mičiurinas su Lysenka turi rū-| Tai taręs, jis truputį patylėjo,

pasižymėjo, o pas- 
atsišliejo ir pra- 
po salę. Ten kep- 
moteriškų galvų

galvodamas, tur būt, ką toliau I 
sakyti, o paskui smarkiu balsu 
pakartojo:

— Taigi, sakau, ką mes ma
tome? Į akis jums, draugai, sa
kau: velnias žino ką matome! 
Noriu paklausti jus, draugai, ta
rybiniai darbuotojai, komjauni
mo aktyvistai ir partijos nariai, 
ai’ jūs tai matote? O jei nemato
te, kur jūs akys? Gal ten, kur 
vėžio?

Susirinkusieji nuleido galvas 
ir nutilo, kad musę skrendant 
būtum girdėjęs. Visi suprato, 
kad dabar prasidės bolševikinė 
savikritika, ir tik laukė, kuriam 
klius ir kuo ji kliudytam pasi
baigs.

O draugas kompartijos sekre
torius tęsė:

— Socialistinio tarybinio bu- ■ 
irumo, draugai, trūksta, nes, 1 
kaip sakau, velnias žino, ką ma
tome. Paimkime žemės ūkio t 
lektorių. Aš noriu paklaust ’ 
iraugą žemės ūkio skyriaus ve- i 
lėją: kodėl nebuvo laiku įvyk- 1 
lytas laukų tręšimo planas? 1

— Pagal planą, turi būti ligi i
kovo pirmos visi laukai apmėžti, 
— pastebėjo iš vietos žinomas i 
partijos darbuotojas Icikas Ka- < 
ganas. I

— Taigi, turi būti ligi kovo ’ 
pirmos mėžimo planas įvykdy- ; 
tas, — reaguodamas į pastabą, i 
kalbėjo draugas sekretorius, — ; 
o kada mūsų kolūkiuose jis buvo ] 
įvykdytas? — Jis iš viso nebuvo j 
įvykdytas. Kodėl? Aš noriu pa- ten užmigusį vaiką, 
klaust dar draugą žemės ūkio 
skyriaus vedėją, kodėl kaip tik' lopšeliai, — atsiliepė iš kitos 
prieš sausras buvo vykdoma sė-\ kertės kultūros skyriaus vedėja 
ja, dėl ko kultūros blogai sudy- Faiva Icikovičiūtė.

go, ir kodėl kolūkiai išėjo javų 
piauti vėl kaip tik prieš lietus 
ir supūdė laukuose derlių? Gal 
draugas skyriaus vedėjas žino, 
kodėl jam patvirtintuose kolū
kiuose kiaulės nė pusės užpla
nuotų paršelių neatsivedė, o 
melžėjos iš joms pritvirtintų 
karvių primelžė užplanuotą kie
kį tik slaptai atsinešdamos, ei
damos melžti, po pusę kibiro 
vandens?

Tai taręs, draugas Pipkus nu
tilo ir grėsmingai pasižiūrėjo į 
žemės ūkio skyriaus vedėją, ku
ris, nuleidęs galvą, neramiai su
kiojo savo švarko sagą. Paskui 
draugas kompartijos sekretorius 
užmetė akį ant pramprekybos 
skyriaus vedėjo.

— O pramprekybos skyriaus 
vedėjas gal galėtų paaiškinti, 
kodėl stalių artelė 30% viršijo 
grabų gamybą, bet neišpildė 
lovų ir lopšių gamybos plano? 
Velniam tie grabai — negyvėlį 
grabe ar negrabe suės tos pačios 
kirmėlės, bet tarybinis pilietis 
turi turėti lovą. Aš tos nuomo
nės.

— Ir be lopšio negali išsivers
ti,— atsišaukė iš kertės tarybinė 
darbuotoja Gužienė. — Draugas 
Stalinas sako, kad tarybinei tė
vynei reikia daugiau piliečių. 
Bet tegul pamėgina juos be lop
šio auginti stalių artelė, kai, su
grįžusi iš darbo, turi visus kam
pus išmaišyti, kol. randi už ko
kių griozdų nusikėburiavusį ir

— Vaikams bus tuoj vaikų

— Bus bus . . . Kada ? — no
rėjo kirstis su kultūros skyriaus 
vedėja Gužienė.

Bet draugas Pipkus barkšte
lėjo krumpliais į stalą.

— Drausmės, draugai, — su
draudė jis. — Aš dabar kalbu.

— Lopšelis vaikams bus, drau
ge, — pastebėjo jis Gužienei. — 
Jis užplanuotas. Bet reikia pir
miau pagamint lopšių. Tik drau
gas stalių artelės pirmininkas, 
nežinia kodėl, nemėgsta gaminti 
lopšius, jis geriau kala grabus.

Stalių artelės pirmininkui šito 
jau buvo perdaug.

— Prašau balso, — susuko 
jis, pakeldamas ranką.

— Ką draugas pasakysi? — 
paklausė jį Pipkus.

— Aš pasakysiu, kodėl kalu 
grabus, — atsakė stalių artelės 
pirmininkas.

— Laikykis draugas tvarkos, 
— pastebėjo jam draugas sekre
torius. — Aš dar nebaigiau kal
bėti.

Stalių pirmininkas nepatenkin
tas atsisėdo, bet to kitų į jo kal
bą įsikišimo Pipkus buvo išmuš
tas iš vagos ir nebeatsiminė, ką 
čia toliau jis buvo užsimojęs sa
kyti.*'

— Taigi, draugai, — pradėjo 
jis vėl, norėdamas įsivaryti į 
kalbą, — vadinasi, sakyčiau, pa
tys matot, kad velnias žino, ką 
matome.

Bet kad vėl sugrįšt prie savi- 
kritikos jam nesisekė, jis savo 
kalbą užraukė, įprastine tokių 
kalbų pabaiga.

— Taigi, draugai, mūsų tėvas 
ir mokytojas Stalinas mus veda 
į šviesią ateitį, o mes ką ma-

.■‘r

paskutinius mėnesius atlaikyti, 
iki pavyko atvykti į Vokietiją. 
Baisi buvo ši kelionė, nes jeigu 
stotyse būtų mus pamatę, būtų 
sumušę. Dažnai turėjome po va
gonais šliaužioti, kad tik kas ne
sučiuptų. šiandien tad daugelis 
žmonių yra lietuviams didelio 
dėkingumo skolingi, nes lie iš
gelbėjo daug daug žmonių. Pa
našiai ir latviai. Tik į tą kraštą 
kelionė būdavo dar sunkesnė ir 
ilgesnė. Dėkojame Viešpačiui 
Dievui, kad Jis leido mums su
rasti žmones, kurie mus išgel
bėjo paskutinę minutę".

Holzner-Verlag Kitzingen lei

tom? — Grabus vietoj lopšių 
kalam. Trūksta socialistinio ta
rybinio budrumo.

— Prašau balso, — vėl pakėlė 
ranką nekantrus stalių artelės 
pirmininkas.

— Prašau, — dabar jau leido 
jam kalbėti draugas Pipkus.

— Aš, draugai, pasakysiu, — 
tarė stalių artelės pirmininkas, 
— kaip atsirado tų grabų per
viršis. Ar kas mums pasako, kiek 
per metus bus negyvėlių ? — Ne. 
Draugas partijos sekretorius 
pats žino, kad blogas buvo ga
mybos planas, štai užplanuota 
buvo pernai, kad tiek ir tiek per 
metus mirs mūsų artelės aprū
pinamų piliečių. Na, gerai — 
mes tiek ir darome. O čia — šil
tinė. Taip sakant, mirčių virš 
plano. Mes pasispaudėm irgi vir
šyti planą, o čia atšalo oras, ar 
dėl ko kito, ir šiltinė neišsiplėtė, 
kiek mes skaičiavom — štai ir 
karstų perviršis.

— Kas gi gali pasakyt, kiek 
per metus žmonių mirs arba bo
bų sugrius? — atsiliepė kažkas 
iš susirinkusių.

— O vis dėl to galima pasa
kyti, — įsiterpė statistikos sky
riaus vedėjas.

Jis neseniai buvo paskirtas ir, 
tur būt, norėjo pasirodyti; jog 
geriau reikalą išmano, kaip anks
čiau buvęs, kuris nemokėjo su
planuoti, kiek reikės karstų. Tad 
čia pat pradėjo aiškint, kad rei
kia žiūrėt, kiek kitais metais 
mirė, ir gali apskaičiuoti, kiek 
mirs ateinančiais.

— Na, o jeigu šiltinė prasi
dės? — vėl atsiliepė tas pats 

(balsas iš susirinkusiųjų tarpo.

dykla, kuri minėtus dokumentus 
dideliu tiražu paskelbė vokiškai, 
žada netrukus juos išleisti an
glų ir prancūzų kalbomis.

BRAZILIJA
Vėl mokosi tėvų kalbos

Sao Paulo mieste Saleziečių 
seminarijoje baigia teologijos 
mokslą lietuvis salezietis Boles
lovas Kačenauskas, kuris šių 
metų gruodžio men. bus įšvęstas 
į kunigus.

Jis jau kiek primiršęs savo 
gimtąją kalbą stengiasi išmokti.

Statistikos skyriaus vedėjas 
minutėlei stabtelėjo, nesusigau- 
damas, ką sakyti. Bet tuoj vėl 
susigriebė.

— Planuojant, reikia viską tu
rėt galvoj, — atsakė jis. — Rei
kia ir šiltinę užplanuoti.

— O kaip su tais, kurie pri
gers besimaudydami, perkūnas 
užmuš arba plėšikai papiaus? — 
nenusileido statistiko oponentas.

— Užplanuot reikia viską — 
ir skenduolius, ir perkūniją ir 
plėšikus, — spyrėsi ir statistikas.

Ir jie gal dar ilgai būtų kir- 
tęsi, bet čia įsikišo draugas kom
partijos sekretorius.

— Tai ką, draugas Vainis? — 
kreipėsi jis į statistiko oponen
tą. — Išrodo, kad draugas turi 
dar supuvusios buržuazinės dva
sios ir nori pasijuokti iš planin
go tarybinio ūkio?

Taip gribšteltas, draugas Vai
nis kaip matai sušvelnėjo.

— Ne, drauge sekretoriau,
— tarė jis, — aš žinau, kad tik 
planingas ūkis veda mus į švie
sią ateitį. Bet aš tik norėjau

I pasiaiškinti . . .
— Taip, pasiaiškinti ... Ži

nom mes tokius pasiaiškinimus. 
Dar vis neišgaravo ne vienam 
iš galvos buržuazinis raugas, — 
piktai atsiliepė į Vainio žodžius 
draugas Pipkus.

Draugas statistikas, matyda
mas, kad jo priešas jau nusodin
tas, patenkintas ėmėsi toliau dės
tyt savo planavimo teorijas.

— Taip, draugai, — tęsė jis.
— Reikia viską užplanuoti — 
perkūnijas, plėšikus, šiltinę . . .

Bet dabar draugas Pipkus pa
stebėjo, kad ir statistikas nukry- 1
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AR JAU DAVEI A U K Ą ?

Spalių 27, 1950

Žemės drebėjimas išgelbėjo 
Tibetą.

4

Kai kurie geologai tvirtina, 
kad žemės “jaunystės” laikais 
nuo Afrikos kontinento atitrūko 
nemaži plotai ir dar neatšalusiu 
apatiniu sluogsniu nuplaukė ligi 
Azijos. Nuo šių plaukiojančių 
plotų su Azijos kontinentu susi
dūrimo esą atsiradę ir Himalajų 
kalnai, kurie ligi mūsų laikų li
kę “nesveiku” tašku mūsų že
mės kūne. Tai kaip tik priminė 
neseniai šiaurės rytų Indijoj iš
tikęs žemės drebėjimas, kuris 
milžiniškoj Asamo srity visiškai 
pakeitė žemės paviršių — ne tik 
visai pranyko Dibrugacho'mies
tas, pakeitė savo vagą Brama- 
putros upė, dėl ko kilo milžiniški 
potvyniai, bet “paaugo” ir Hi
malajų kalnai. Geologų tvirtini
mu, po šio žemės drebėjimo, 
aukščiausias pasaulio kalnas E- 
verestas pasidaręs dar 65 me
trais aukštesnis ir dabar siekia 
8947 metrus aukščio.

Pastebėtina, kad šis žemės pa- 
purtymas, kurio metu, kaip tvir
tina vietos gyventojai, po jų ko
jomis žemė lingavo lyg laivo 
denis audros metu, turėjo ir žy
mių politinių pasekmių. Dabar 
paaiškėjo, kodėl Kinijos komu
nistai nepradėjo tuo metu lauk
to Tibeto puolimo. Šio žemės 
drebėjimo rytinis Tibetas buvo 
paverstas griuvėsiais, įvairiomis 
kryptimis tebebangavo dar ne
sustingusios lavos upės, buvo at
siradę giliausi žemės plyšiai, iš 
kurių veržėsi vandenys ir užliejo 
plačias sritis. Nedaugelis takų, 
kuriais galima iš Rytų Azijos 
patekti į Tibetą, buvo užgriauti 
ir užtvindyti vandenų. Tuo būdu 
iš Sikango ir Činghai raudonieji 
kinai nebegalėjo per naujai at
siradusias kliūtis į Tibetą įsi
veržti, nors jau ir buvo jie pra
dėję savo žygį.

Mizara tvirtina, kad 
Kolona” esanti tik 
mėšlo, surankiota iš

MANDAGUMAS APSIMO
KĖJO

. Dodge automobilių firmos 
pėdiniai, gavę palikimą, nutarė 
fabriką parduoti tam, kas bran
giau mokės.

Varžytinėse dalyvauti ryžosi 
dvi firmos, bet paskirtu laiku 
vienos firmos atstovas neatėjo, 
įpėdiniai jau buvo linkę fabriką 
perleisti atvykusiam pirkliui, 
bet dėl mandagumo nusprendė 
dar 20 minučių palaukti.

Koks visų buvo nustebimas, 
kai atėjęs antrasis pirklys pasiū
lė už fabriką $21,000,000 dau
giau, negu pirmasis.

Tuo būdu įpėdiniai uždirbo po 
milijoną dolerių į minutę.

į-

ATVIRAS LAIŠKAS “GERAI LAIS 
VIETEI” C-NEI

Atsitiktinai patekus man į1 pats buvau Kauno sunkiųjų dar- 
rankas “Laisvės” Nr. 161, pas
tabų skiltyje radau R. Mizaros 
tokį dalykėlį: “Prieš tūlą laiką 
bruklynietė Laisvės skaitytoja 
C-nė man davė knygą, pavadin
ta “Mirties Kolona.” — Man šią 
knygą įkišo tūlas tarybinės Lie
tuvos priešas, — ar tai gali būti 
bent dalelė teisybės, kas joje 
telpa?” — stebėjosi ši gera Įais- 
vietė.

— Melas, — atsakiau. — Ei
linis liaudies priešų melas, ku
riuo norima paklaidinti daugiau 
žmonių.”

Toliau 
“Mirties 
“krūvelė
patvorių,” o jos autorius tik “ei
linis avantiūristas, melagis ir 
šmeižikas.”

Dėl to Mizaros tvirtinimo, aš, 
buvęs ilgą laiką sovietinio kalė
jimo kalinys, kad ir pavėluotai, 
negaliu neatsiliepti ir Tamstai, 
“gera laisviete” C-ne, štai ką 
noriu pasakyti.

“Mirties Kolonos” autoriaus 
asmeniškai aš nepažįstu. Bet 
man tai ir nesvarbu. Gali jis 
šiandien būti ir toks, kad ne tik 
kalėjimo, bet ii' kartuvių vertas, 
žiniomis iš Švedijos, jį suėmus 
ir darant kratą, rasta dalykų, 
kurie rodo, kad jis turėjęs ryšių 
su Sovietų ambasada Švedijoj. 
Taigi jis iš tikro dabar gal dau
giau draugas Tamstos, laisviete 
C-ne, ir R. Mizaros, o ne mano, 
tik atsitiktinai gyvo iš Sovietų 
kalėjimo išėjusio. Kodėl jis tuo 
keliu nuėjo, sunku spręsti. Gali
mas dalykas, kad po tų žudynių 
ir sovietinio kalėjimo ilgainiui 
galėjo pakrikti jo nervai ir pa-’ 
lūžti moralis atsparumas. Pergy
venę tas žudynes kun. Petraitis, 
pulk. Petraitis ir lakūnas kapit. 
Jasiunskas net be laiko į kapus 
nuėjo. Nieko nestebintų, jei ku
ris tas žudynes pergyvenusių, 
pasirodytų netekęs dvasinės pu
siausvyros. Daug sovietiniuose 
kalėjimuose ir visai iš proto iš
eina. Bet tai, kad po kiek metų 
autorius nuėjo gal net ir labai 
blogu keliu, ar gali padaryti į- 
takos jo prieš eilę metų parašy
tai knygai.’ — Jokios. Ji pasilie
ka — gera ar bloga — kaip ir 
buvusi.

O ką galime apie A. Tolio 
knygą pasakyti?

Aš pirmutinis džiaugčiausi, jei 
R. Mizaros būtų tiesa, kad melas, 
kas toje knygoje parašyta. Tuo
met mano kančių sovietiniam 
kalėjime draugai būtų gyvi ir 
gal net mūsų tarpe. Deja, aš

bų kalėjimo V skyriuje, kai 1941 
m. birželio 23 čl. nakties metu 
įsibrovė į šio kalėjimo IV skyrių 
specialios paskirties enkavedistų 
dalinys ir aliarmiškai išsivarė 
to skyriaus kalinius. Tad aš pats 
esu liudininkas, kaip tie kaliniai 
buvo išgabenti. Kas juos ištiko, 
liudija ne viena A. Tolio knyga. 
Yra net čia pat New Yorke po 
tų žudynių išlikusių gyvų žmo
nių, kurie, susipažinę su jos tu
riniu, pripažįsta, kad joje apra
šyta visi tie įvykiai teisingai. Tų 
pačių įvykių ig tokį pat aprašy
mą galima rasti ir kitų po tų 
žudynių gyvų išlikusių paskelb
tuose atsiminimuose.

Taigi nei A. Chmieliausko a- 
vantiuros, nei R. Mizaros šauk
smas, jog tai netiesa, negali čia 
nieko pakeisti — Červenės žudy
nės buvo ir buvo tokios, kaip jos

“Mirties Kolonoj” aprašytos.
Bet išrodo, jog “gerai laisvie- 

tei” C-nei sunku tikėti tuo, kai 
toje knygoje parašyta, ne tiek, 
kad jos autorius padarė avan
tiūrą, bet kad per daug baisūs 
dalykai pasakojami. Patariu 
Tamstai pasikalbėti su ameri
kiečiais kariais, kai jie grįš iš 
Korėjos. Tuomet nė trupučio 
Červenės įvykiai neišrodys neįti
kimi, palyginant su tuo, kokius 
komunistų darbus tie kariai ma
tė Korėjoje. O Amerikos karių 
fašistais Tamsta, “gera laisvie- 
te” C-ne, tur būt, neapšauksi fa
šistais, kuo dažnai bando apšauk
ti Mizara su kompanija lietuvius 
tremtinius.

O jei nori Tamsta dar tvirčiau 
tuo įsitikinti, pasikalbėk su New 
Yorke gyvenančiais Červenės 
žudynių liudininkais (kurių ir 
pavardės toje knygoje minimos). 
Jie ir dokumentais galės savo 
teigimus paremti ir parodyti kur 
tiesa — ar Mizaros, ar “Mirties 
Kolonos”. B. Valdaugis

PUSE ŽMONIŲ ŠIEK TIEK 
PAMIŠĘ?

Pasirodo, kad tie, kuriems tru
putį atsileidęs galvoj koks varž
telis, gali labai nesijaudinti. 
Bent taip tvirtina Birminghamo 
universiteto profesorius C. W. 
Valentine. Jis britų mokslo drau
gijos posėdy pranešė, kad eilę 
metų tyręs apie 1.000 asmenų 
ir priėjęs išvados, jog 60% iš 
jų turi šiokių ar tokių neurozi
nių sutrikimų. Jis net pareiškė, 
jog būtų šiandien nenormalus 
dalykas būti visai normaliu žmo
gumi. Ta proga daug kas tik ke
lia klausimą, ar pačiu prof. Va
lentine galima tikėti, nes gali 
būti, jog ir jis yra ne visai 
normalus.

SUSIKALBĖJO

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

Office at 258 Broadway, Brooklyn 11, N. Y.
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peš nuo partijos linijos ir eina, I ve uždarė. Atsimeni, kaip Leibus 
velnias žino kur.

— Palauk, palauk, draugas,
— nutraukė jis beįsivarantį į 
statistines gudrybes skyriaus 
vedėją, — kokią koše čia verdi! 
Aš perskaičiau trumpą visasą
jungines komunistų bolševikų 
partijos istorijos kursą ir buvau 
politgramotas kursuose, bet nie
kur neradau, kad draugai Mark
sas, Leninas * ar Stalinas būtų 
užplanavę kada šiltine ir perkū
nijas. Gal tik išdavikai trockiniai 
šunes tokius dalykus buvo už
planavę, norėdami pasitarnaut 
kapitalistiniam kraugeriams ir 
buožėms.

•— Ką jis čia prasimano, tasai 
smirdas! — pamačiusi, kad par
tijos atstovas ima statistiką į na-

■ . gą, kibo jam į kuodą ir viena iš 
tarybinių darbuotojų. — Dar to 
betrūko, kad perkūnijas ir šilti
nę ant mūsų galvų užplanuotų!

— Nebūtų buožės vaikas! — 
pritarė jai kita.

— Koks aš tau buožės vai
kas?! — šoko gintis statistikas.
— Tris hektarus žemės tėvas 
teturėjo.

— Bet vis tiek turėjo, — kibo 
neapkenčianti buožių tarybinė 
darbuotoja.

— O tu turėjai daržą. Ir dar 
kokį daržą! Pati sakydavai, kad 
į bet kokį ūkį tokio daržo nemai- 
nytumei, — užstojo kita darbuo
toja statistiką.

— Tu geriau ne apie mano 
daržą pasakok, bet už ką tupėjai 
belangėj. Be reikalo pasakoji, 
kad už darbininkų teisęs ten ta-

tau iš po skverno ištraukė ge
lumbę? — smogė buvusi daržo 
savininkė statistiko gynėjai.

Po tų žodžių staiga jos abi 
pradėjo šaukti, bet draugas Pip- 
kus vėl barkštelėjo krumpliais 
į stalą.

■ — Drausmės! — suriko jis. — 
Palikit tuos buržuazinių laikų 
niekus. Apie tarybinio ūkio pla
navimą dabar kalbame.

Abi tarybinės darbuotojos, 
nors mėlynos iš pykčio, užsičiau
pė.

— Taip, draugas statistikas, 
— kreipėsi vėl į jį Pipkus, triuk
šmui aprimus. — Jei draugas 
Stalinas šiltinės ir perkūnijų ne
planavo, tai reiškia, kad jų ir 
nereikia planuoti.

— Taip, bet jei šiltinė prasi
dės ... — dar bandė spirtis sta
tistikas.

Bet toks atkaklumas visai su
pykdė draugą Pipkų.

— Nesidėk labai gudrus esąs 
ir nesuk galvos, kuo nereikia. 
Taip ir žinok: kad plane jokių 
perkūnijų nebūtų.

— Na, kaip norit, — pusbal
siu burbtelėjo rezignuodamas 
statistikas ir atsisėdo.

— Užteks jau apie tuos kars
tus ir šiltinę, — atsiliepė kaž
kas iš susirinkusiųjų. — Eikim 
prie kitų dalykų, nes laikas tuoj 
bus ir namo eiti.

— Taip, užteks apie tai. Eiki
me prie kitų dalykų, — sutiko 
ir partijos sekretorius.

(Bus daugiau)

Viena svarbi pataisyto soc. 
draudimo įstatymo fazė, kuri į- 
sigalėjo 1950 m. rugsėjo 1 d., 
liečia II-jo pasauk karo vetera
nus ir šeimos narius vyrų bei 
moterų, tarnavusių II-jam pa
sauk kare.

Šeimos nariai tų veteranų, ku
rie mirė trijų metų būvyje po 
jų atleidimo iš kariuomenės, jau 
žino apie pataisą soc. draud. įs
tatyme, padarytą jų naudai jau 
1946 m. Bet tai buvo tik laikinė 
pataisa. Pirmiausia, ji lietė tik 
veteranus, mirusius trijų metų 
būvyje po atleidimo. Antra, ji 
negaliojo tuo atveju, jei Vete
ran’s Administration galėjo mo
kėti pensiją ar kompensaciją pa
gal laiką, ištarnautą aktyvioje 
tarnyboje. Trečia — ir svarbiau
sia — kad už tarnybą ji neužti
krino senatvės pašalpos.

Tas laikinis veteranų šeimos 
narių draudimas pasilieka galio
je ir toliau. Tačiau, jei pagal 1950 
m. pataisytą soc. draudimo įsta
tymą galimi didesni išmokėjimai, 
jie bus ir taikomi.

Kokios yra naujai numatytos 
sąlygos II-jo karo veteranams? 
Pirmiausia, veteranams teikia
mi nuolatiniai algų kreditai po 
160 dok už kiekvieną aktyvios 
tarnybos mėnesį nuo 1940 m. 
rugsėjo 16 iki 1947 m. liepos 24 
d. Kur tik mūsų bylos rodo, kad 
mirusysis buvo veteranas, bus 
daromi perskaičiavimai, įtrau
kiant į sąskaitą algų kreditus. 
Jei mūšų bylose tai nėra pažy
mėta, veterano šeimos nariai tu
rėtų tai pranešti. Prašymai, ku
rie buvo anksčiau nepatenkinti, 
kadangi veteranas buvo per 
trumpai dirbęs ar neatitiko se
nojo įstatymo nustatytų reika
lavimų, dabar gali būti iš naujo 
paduoti, jei šeimos narys turi 
teisę į soc. draudimą pagal nau
jąjį įstatymą.

Priešingai 1946 m. laikinajam 
įstatymui, naujas įstatymas ne
kreipia dėmesio j kompensacijas 
ar pensijas, mokamas per Vete
rans Administration. Vienintelis 
atvejis, kada 160 dol. algų kre
ditai nebus duodami, yra tas, kai 
pašalpa gaunama iš kurios nors 
kitos valstybinės organizacijos, 
oav. Civilinės Tarnybos (Civil 
Service) ar Geležinkeliečių Pen
sijų (Railroad Retirement).

160 dol. algų kreditai bus duo
dami kiekvienam veteranui, ku
ris ištarnavo 90 dienų ar dau
giau kariuomenėj ar laivyne nuo 
1940 m. rugsėjo 16 iki 1947 m. 
liepos 24 d. ir kurio atleidimas 
iš karo tarnybos nebuvo negar
bingas. Jei jis buvo atleistas dėl 
sužeidimo arba invalidumo, ar 
žuvęs tarnybos metu, nebūtina 
kad jis būtų ištarnavęs 9($ die
nų.

Kreditai bus teikiami pagal 
grupes ir apskaičiuojant visas 
mėnesinių draud. premijų rūšis, 
mokamas už kiekvieną mėnesį, 
pradedant 1950 m. rugsėjo mėn. 
Tai liečia ir tuos atvejus, kai 
veteranas mirė prieš 1950 rug
sėjo mėn. Tačiau jie bus naudo-

mi kaip suma, bendroms mirties 
išlaidoms tik tada, kai veteranas 
mirė po 1950 rugpiūčio 31 d.

Aišku, šitie 160 dol. mėnesi
niai algų kreditai pagal naują 
soc. draud. įstatymą įgalins šei
mos narius tų veteranų, kurie 
mirs kelių metų būvyje, gauti 
didesnes draudimo premijas.

Taip pat daugelis II-jo karo 
ex-veteranų, dabar 50-60 metų 
amžiaus, įgis senatvės ir mirties 
draudimo statusą per tuos tar
naujant kariuomenėj įgytus algų 
kreditus.

Platesne prasme, šis pataisyto 
soc. draud. įstatymo nuostatas 
įgalins daugelį veteranų atgauti 
prieš karą įvestą soc. draudimo 
statusą. Be to, tai padės įgyti 
soc. draudimo teises tiems vete
ranams, kurie prieš įstodami į 
karo tarnybą, dirbo į soc. drau
dimo sritį neįeinančius darbus.

Sekančiame straipsnyje aš pa
liesiu laisvų profesijų soc. drau
dimą.

Eisenache, sovietinėj Vokieti
jos zonoj, gyventojai sugalvojo 
atstatyti karo metu sugriautą 
paminklini garsiojo muziko Ba
cho namą. Tuo reikalu Bacho 
draugijos pirm. prof. Neke krei
pėsi pas rusų komendantą.

— O ar tasai Bachas komu
nistas? — tuojau susidomėjo 
rusų majoras.

Tam jau pasiruošęs, profeso
rius atsakė:

— O, majore, protestantibus 
catolicisque communis ėst (jis 
priklauso tiek protestantams, 
tiek katalikams).

— Communis ėst? Gerai, ge
rai, atstatykite, — sutiko rusas.

NEPAPRASTAS BULIUS
Madride žemės ūkio parodoj 

buvo parodytas dviejų tonų svo
rio bulius, kuris turi tik vieną 
galvą, bet du kūnu, kurie abu 
normaliai veikia. Jis net buvo 
panaudotas veislei ir iš šešių at
siradusių veršiukų penki yra 
normalūs ir tik vienas su dvieili 
galvom.

PRIEŠAKINIO MOKSLO 
KRYŽIAVONES

ŠYPSENOS
ATVIRAS ŽODIS

di-“Keleivio” 42 nr. BALFo 
rektorė M. Michelsonienė malo
niai painformavo lietuvių visuo
menę, kad BALFo direktorių 
didžiuma arba neskaito laikraš
čių ir BALFo raportų arba vi
sai reikalų nesupranta.

Ačiū už atvirą žodį! Vienas 
tik klausimėlis: kuriai grupe? 
priklauso pati BALFo direktorė 
M. Michelsonienė — ar tai, kuri 
laikraščių ir BALFo raportų ne
skaito, ar tai, kuri visai reikalų 
nesupranta?

Kaip žinome, draugų Mičiuri- 
no ir Lysenkos “priešakinis ta
rybinis mokslas” ypač daug vi
sokių “pasiekimų” yra padaręs 
“sukryžiavimų” srity. Paskuti
nėmis žiniomis taip toli šioj sri
ty jau pažengta, kad esąs paša
lintas net elektros lempučių trū
kumas — pavykę sukryžiuoti 
kriaušės medį su šv. Jono vaba
lu. Dabar, sulaukus rudens, vie
toj elektros lempučių galima bus 
kabinėti kriaušes. Visa bėda, kad 
jos ilgainiui supūva, bet ir ši 
bėda būsianti pašalinta — tą 
kriaušės su šv. Jono vabalu “kry- 
žiavonę” dar sukryžiuos su ak
meniu. O visi žino, kad akmenys 
nepūva.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS:

K 
k' 
k 
k

1> 
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MARIJOS šventovei
ŠVENTŲJŲ METŲ paminklui pastatyti?
Pasiusk, dar ne vėlu.

Adresas:
IMMACULATE CONC. CONVENT BUILDING FUND

R. F. D. 2., Putnam, Conn.

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

(Atkirpęs šį lapelį su auka pasiųsk Vienuolynui)

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

k Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
t 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
* Tel. EVergreen 4-9737
f

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenee ’ . Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

Telefonas: EV 7-7411 ft
KLEEN KOL COAL CO. K

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. į
Anglys, Coke ir Aliejus į

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. j
Gyvenimo vieta ?

53-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maapeth, N. Y. ft
Telefonuoti po 5 vaL vakarais V

KLAUSYKIT RADIJO! |
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO ft
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Operinio apsisnukiavimo rezul
tatai dar nepaaiškėjo

Kadangi susirėmimas spaudos 
skiltyse pakankamai neišaiškino, 
ar “Čiurlionio” ansamblio spek
takliuose reikalingas operinis 
solistas, Valytė ir Saliute ryžosi 
šį nepaprastai painų klausimą 
išspręsti laisvo stiliaus apsisnu- 
kiavimu — kuri parties savo o- 
ponentą ant menčių, tos ir tiesa

Apsisnukiavimas įvyko, deja 
per neapsižiūrėjimą nebuvo pa
kviestas teisėjas, kad nuspręstu 
kas laimėjo. Dėl to dabar užtruks 
kiek laiko, kol apsisnukiavimo 
duomenys bus sutvarkyti ir į- 
teikti teisėjui, kad padalytų 
sprendimą.

— Ar aš galiu tave, tetule, 
vieno dalyko paklausti?

— žinoma, vaikuti.
— Bet ar tu nepyksi?
— Tikrai ne.
— Sakys, tetule, ar tu iš tikro 

priklausai prie gražiosios lyties?

— Na? Daugiau nebegeri?
— Ne. Turiu būti atsargus — 

po alkoholio gėrimo man prade
da nosis -kraujuoti.

— Taip, taip. ‘Man irgi tai vi
suomet baigiasi muštynėmis.

Ballukaitė-Jončieiiė, Ona su šeima.
Kitkauskaitės, Magdalena ir Uršu- 

’ė, iš Cečkų km., Gižų vi., Vilkaviš
kio ap.

Bublytė (Bublis)-Idzelienė (Idzelis), 
Barbora, iš Gargždų, ir vyras Idzelis 
Frank.

Endriukaitis, Antanas, iš Pelenių 
km., Sintautų vi., šakių ap.

Kačerauskų, Eurebijaus ir Liucijos, 
giminės prašomi atsiliepti.

Kavsečik (Kuosaitis), Petras, iš 
Griebčių km., Kybartų vi., Vilkaviš
kio ap.

Kopas, Evaldas, Fridrikas su žmona 
Tda, ir Robertas, bei jų seserys Berta 
Vinklerienė ir Marytė, iš Nemakščių, 
Raseinių ap'.

Labanauskas, Antanas, iš Pielių km., 
Telšių vi.

Levinskas, Juozas, gyvenęs Alytaus 
ap.

Namikaitė-Pukaitė, Genė, iš Radžiū
nų km., Praupio vi., Ukmergės ap.

Padagas, Pranas.
Pautienius, Juozas ir Kazimieras, iš 

Sausininkų km., Bartininkų vi., Vil
kaviškio ap.

Schulz, Adolph, iš Jurbarko.
Tatoris, Martynas, iš štakyrių km., 

Biržų vi.
Teresevičius, iš Kybartų vi., Vilka

viškio ap.
Valantinas, Antanas, žmona Sofija, 

sūnus Vaclovas, ir duktė Zuzana, iš 
Terespolio dv., Gudžiūnų vi., Kėdai
nių ap.

Vizbaras, Juozas, iš Cečkų km., Gi
žų vi., Vilkaviškio ap.

Vaitkunas, Juozas ir Kazys, ir jų 
seserys Vaitkunaitės, Magdutė, Mary
tė ir Onutė, iš Cyčkų km., Alvito vi., 
Vilkaviškio ap.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti j:

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

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
★ yra geriausias savaitraštis,-—sako kiekvienai, 

turėjęs progos su ja susipažinti.
“AMERIKOJE”

visada rasi įdomių,.naudingų pasiskaitymų ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

“AMERIKA”
■fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar ^gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
metams kainuoja tik  ....................$3.00
Užsienyje   ...........   ........... $3.50

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikon* 
numerius susipažinimui

“AMERIKA”
417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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Philadelphijos, Pa., naujienos

— Šv. Cecilijos Draugija mini 
savo veikimo 50 metų jubiliejų. 
Ši savišalpinė draugija yra labai 
daug gera nuveikusi per 50 me
tų. Ji pirma veikdavo ir lietuviš
kumo dirvoj. Pasikeitus narių 
sudėčiai, draugija pasiliko lietu
viška ir daugiau rūpinosi savo 
narių šelpimu. Iškilmingas jubi
liejinis bankietas bus lapkričio 
5 dieną, šv. Kazimiero parapi
jos salėje.

— Lietuvių kalbos ir literatū
ros kursai iškilmingai atidaro
mi spalių 28 dieną, 4 vai. p. p. 
šv. Andriejaus salėj, 11 ir Lemon 
St. Paskaitos bus skaitomos žy
miausių profesorių. Tai tikrai 
didelis pasiaukojimas ir laimėji
mas lietuviškumui. Dabar reikia 
tik ištverti ir tikrai bus daug 
nuveikta. Kursų vadovybė pain
formuos visuomenę plačiau tuo 
reikalu. ff

— Nauju Vyčių įirmininku iš
rinktas Al Stankus, 106 Watkin 
St. Jis užėmė sunkią vietą, nes 
vyčiai yra vienintelė lietuvių or
ganizacija, kuri plačiai palaiko 
lietbvišką veikimą. Tikima, kad 
ir Al Stankus pasieks daug gero 
su visų vyčių pagalba.

— Kristaus karaliaus šventės 
minėjimas įvyks šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. 11 vai. ben
dra komunija, bendri pusryčiai 
su programa ir šventoji-valanda 
bažnyčioj. Vyčiai, ateitininkai, 
skautai ir visas jaunimas mielai 
kviečiamas dalyvauti šventėj.

— Jonas Karpis, 1818 S. Wa
ter St., neseniai baigęs Villa 
Nova kolegiją inžinieriumi, da
bar sėkmingai dirba savo profe
sijoj Philco Co. Jaunas profesio
nalas yra uolus lietuvis ir domisi 
visuomenine veikla. Pasisekimo 
jaunam profesionalui.

— Literatūros ir dainos vaka
ras" jau rengiamas. Programoje 
jau sutiko dalyvauti prof. V. 
Krėvė, Antanas Vaičiulaitis, Ka
zys Bradūnas ir tikima sutiks

{steigtas Lietuvių Kalbos 
Draugijos skyrius

Steigiamasis LKD Philadel
phijos skyriaus susirinkimas į- 
vyko spalių 18. dieną. Į valdybą 
išrinkti: pirm: — prof. A. Salys, 
vicepirm. — L. Dambriūnas, 
sekr. — A. Klimas.

Suinteresuotieji visais reika
lais prašomi kreiptis į bet kurį 
valdybos narį Adresai: dr. A. 
Salys: 3423 Woodlawn Ave., Phi
ladelphia 4, Pa., L. Dambriūnas: 
2004 Mt. Vernon St., Philadel
phia 30, Pa., A. Klimas: 3605 
Chestnut St., Philadelphia 4, Pa.

ELIZABETH, N. J. ŽINIOS
— Švento Petro ir Povilo pa

rapijoj rudens metu buvo pa
krikštyti šie kūdikiai: Donaldas 
Antanas Kulbokas, Barbora Ona 
Sadlosca, Maria Loreta Gruzdys, 
Diana Marie Bogda, George 
Paul Onda, Gintautas Kazimie
ras Kliučinikas, Wayne Frank 
Krivickas, Constance Banilis, 
Ronald Paul Frankovich, Salome 
Constance Litwin, James Char
les Yanchaitis, John Phillip Res- 
cigno, Gregory Anthony Kopus- 
taitis, Lorraine Hentze, Joseph 
John Brazinski, Edward Horre, 
Frank Ruzgą, John Feins, Ruth 
Ann Romel, Charles Michael 
Ziznauskas, Debora Antoinette 
Saranczak.

— Palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis: Justina Bulauskienė, 
Teodora Grybienė, Juozas Rus
teika, Petras Tamošauskas, Vin
cas Gapšis, Magdalena Baronie
nė, Jonas Venskis.

— Priėmė moterystės sakra
mentą: Jonas C. Karalis su Ma
tilda B. Kossakaite, Petras Nor
mantas su Albina Vosyliūte, 
Prosper Stanziale su Olga Sali- 
klyte, Bonaventūras Linkus su 
Emily Malinauskaite, Vito Cipa- 
ris su Joan Green.

— Šią savaitę laikomos an^- 
lų kalba jaunimui ir angliškai 
kalbantiems misijos, kurioms

p. N. Mazalaitė. Dainos dalį iš- i vadovauja kun. Mažukna, M.I.C. 
pildys solistė p. >Juzė Augaitytė, — Spalio 29 d. rengiamas pa-
p. Kaulinio vedamas vyrų okte
tai ir dar' bus'parrfftrgtnimų. Po 
programos bus galima visiems 
linksmai pasišokti ir užkandžiai. 
Šokiai bus nuo 8 vai. lig 11 vai. 
kad visi galėtų pailsėti ir vėl į 
darbą stoti. Vakaras įvyks lap
kričio 12 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 4 vai. p. p.

rapijos salėje N. J. parapijų 
chorų koncertas. Chorai dainuos 
atskirai kiekvienas ir bendrai vi
si. Prašome atsilankyti.

— Parapijos bazaras šiais me
tais bus mūsų parapijos salėje 
lapkričio m. 24-26 dd. Loterijos 
laimėjimams skiriamos geros do
vanos.

Vienybės ‘jautrusis karalaitis’ susinervino
Dėl pastabos jo adresu “Ame

rikoje” p. S. Vainoras “Vieny
bės” 42 nr. kelia baisų “gevalt” 
—jam vaidenasi muitininkai, fa- 
ziejai ir visokios apokaliptinės 
baidyklės. Dėl šio nervinio riks
mo p. Vainorui galima nebent 
patarti, kad, sušlapinęs šaltam 
vandeny skudurą, atsistotų ant 
jo basais padais — tai, sako, 
nuramina nervus ir gelbsti nuo 
haliucinacijų.

Nusiverkia ta pačia proga p. 
Vainoras, kad su juo nebuvo 
rimtai diskutuojama ir dėl “iš
kilusių nuomonių skirtumų”, 
žinoma, mes užjąučiam žmogų, 
kurio gražiausias svajones šuo 
ant uodegos nunešė. Bet ką pa
darysi, kad jis neiškėlė jokių 
nuomonių skirtumų, o tik ne
rimtai kabinėjasi dėl jo paties iš 
piršto iščiulptų ir kitiems prime
tamų dalykų. Su tokiu žmogum, 
kuris, jo paties “Amerikos” ko
respondentui taikomais žodžiais 
tariant, žiūri į knygą, o mato 
špygą, niekas į rimtas diskusijas 
nesileidžia.

Dabar p. Vainoras bando iš
raityti, kad ten jo buvo “nuo
monių skirtumai” išdėti. Vaidin
damas, kad jis savo kišenėj turi 
niekam kitam nežinomą švedų 
demokratijos bei parlamentariz
mo paslaptį, įtikinėja, jog Skan
dinavijoj “nebėra aplamai pa
grindo kalbėti apie demokratijor 
ydas tenai.” Dėl to su p. Vainotu 
nėra mums reikalo ginčytis, nes 
“Amerika” niekad švedų parla
mentarizmo ir demokratijos ydv 
nėra nagrinėjusi. Bęt, tiesos dė- 
Įiai pastebėtina, kad* iš “tikro ii 
Skandinavijos demokratija, non 
ir kiek gerų ypatumų jai pripą-

žintume, turi savų ydų, kaip ir 
kituose kraštuose. Ilgai nesiknai- 
sant, užteks priminti, kad švedų 
demokratai, padarydami viso pa
saulio demokratijai gędą, atida
vė Sovietams nužudyti pas juos 
prieglaudos ieškojusius pabaltie- 
čius. Šio vieno fakto pakanka, 
kad p. Vainoras savuosius besą
lyginio švedų demokratijos gy
rimo superlatyvus tyliai įsikištų 
atgal į kišenę.

Dėl kibimo prie koresponden
to pavardės p. Vainoras pašoka 
net į “naujo apreiškimo” skelbė
jo aukštybes: jis esąs įsitikinęs, 
kad tai slapyvardis, o jo galva 
slapyvardis “galima kritikuot iš 
literatūrinio aspekto.” Kai jis 
tuos savo “literatūrinius aspek
tus” išdėstys, tuomet galima bus 
dėl jų kalbėti. O jo rašinėly radę 
tik priekabų nosies raukymą, be 
jokių “literatūrinių aspektų”, ir 
pasakėm, kad taip spaudoj nesi
elgiama, nes tai piemenų privi
legija. Kad ir kaip mums gaila, 
neturime pagrindo apie p. Vai
noro elgesį pakeisti nuomonę.

Pagaliau tenka pastebėti, kad 
daug rūpintis “Amerikos” redak
torių maininkavimu p. Vainorui 
mažiausia yra reikalo ir pagrin- 
lo. Jis geriau padarytų pasirū
pinęs tuo maininkavimu jam ar
timesnėj redakcijoj, nuo kurios 
’edaktorių maininkavimo srity 
“Amerika” gerokai atsilikus. Pa
daliau “Amerikoj” niekas snukių 
ienas kitam nedaužo, kas vyks
ta p. Vainorui artimesnėj re- 
lakcijoj. Daug geriau p. Vaino
ms padarys ten taikos balandž
iu pabuvęs — gal bent ačiū su
plauks nuo tų, kuriems savo tar- 
'ininkavimu apsaugos sveikus 

dantis.
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Bayonne, N. J Newark, N. J SKUBIAI REIKALINGI

— Mūsų parapijos bažnyčia 
iš lauko yra perdažoma. Dabar
tinė spalva bus kitokia ir daug 
tamsesnė už buvdsią.

— šiais metais Visų šventųjų 
šventė trečiadienį — mūsų no- 
venos dieną, šv. Mišios tą dieną 
bus 8, 9, 10:30 ir 11:50 vai. ryte 
ir po piet novenos pamaldos šio
mis valandomis: lietuviškai — 
7:45 vakare; angliškai — 2, 5:15, 
7 ir 8:30 vakare.

— Lietuvių Tag Day rinkėjų 
tarpe New Yorke bus rinkėjų 
ir iš mūsų parapijos. Labai gera 
ir patogu, kad rinkėjai gali visus 
reikalus, liečiančius rinkimą, 
tvarkyti savo parapijos kleboni
joje ir nereikia klaidžioti kitur.

— Mūsų parapijos katalikai 
veteranai priims bendrai šv. Ko
muniją Kristaus Karaliaus šven
tės dieną ateinantį sekmadienį 
per 9 vai. šv. Mišias.

— Spalių 28 d. — šeštadienio 
vakare, šv. Rožančiaus draugija 
ruošia kortų žaidimą (card par
ty) parapijos salėje.

— Lapkričio 4 d. Šv. Onos 
draugija taip pat ruošia kortų 
žaidimą parapijos salėje. Į abi 
pramogas parapijiečiai ir svečiai 
yra kviečiaini atsilankyti.

— Lapkričio 11 d. mūsų para
pijos katalikai veteranai para
pijos salėje ruošia šokius. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Iš anksto mūsų parapijos 
Vyčių 67 kuopos valdyba prane
ša,' kad š. m. lapkričio 26 d., 
sekmadienį, įvyks šios kuopos 
ruošiamas lietuviškas vakarėlis 
— teatras. Programa bus labai 
įdomi. Įdomiausia tai, kad vy
čiai stengsis patys išpildyti pro
gramą lietuviškai, kas mūsų pa
rapijoje vyčių jau seniai nebuvo 
daryta. Iš anksto Vyčių kuopa 
kviečia parapijiečius ir kaimy
nus ruoštis į šią programą ir jo
je dalyvauti.

— Po iškilmingų šv. Mišių 
palaidotas Juozas Jasukaitis, vie
nas iš pirmųjų parapijos steigė
jų. Mirė sulaukęs gilios senat
vės. Teilsisi velionis ramybėje ir 
amžinoji šviesa jam tešviečia.

— Mūsų parapijos bažnyčioje 
susituokė: Joan Keegan su Ri 
chard Fellis ir Dolores Staunch 
su-Anthony Baginski.

MINES KRISTAUS KARA
LIAUS ŠVENTŲ

Spalių 29 d. 12'vai. Newarko 
ateitininkų kuopa ir lietuvių pa
rapijos Šv. Cecilijos choras ren
gia Kristaus karaliaus šventės 
minėjimą. Paskaitą skaitys prof. 
Račkauskas. Meninę dalį išpildys 
ateitininkai ir Šv. Cecilijos cho
ras. Įėjimas nemokamas. Kvie
čiami visi lietuviai gausiai daly
vauti.

Kun. P. Totoraitis skaitys per 
radiją paskaitą

Kristaus Karaliaus šventės iš
vakarėse Jok. J. Stuko vadovau
jamos lietuviškos radijo valan
dos metu kūn. P. Tptprąitis skai
tys paties radijo valandos vedė
jo pageidautą paskaitą “Ką švč. 
Marija reiškia Lietuvai.” Pra
džia 4:45 vai. p. p. Stotis WEVD 
1330 kil. 5000 w. , •

Cleveland, Ohio
Vyskupija leidžia tikybą dėstyti 

lietuvių kalba
Cleveland© Šv. Jurgio parapi

jos tėvų ir mokytojų delegacija 
kreipėsi į Clevelando vyskupo 
švietimo vadovą įvesti lietuvių 
kalbą ir tikybos dėstymą lietu
vių kalba į lietusių parapijos 
mokyklą tiems vaikams, kurių 
tėvai to pageidauja. Vyskupijoje 
konkrečiam delegacijos patiek
tam planui gautas vispusiška' 
oritarimas. Su numatomais dės 
tomųjų dalykų reikalais išsiaiš 
'dnta ir su mokyklą vedančio
mis seselėmis, aptarta eventua 
’tai mokytojų reikalas ir t.t 
Dabar tuo reikalu tariamasi si 
’lebonu. Padėčiai aptarti su
lauktas tėvų susirinkimas i 
’eikalui tvarkyti išrinkta komi 
sija iš St. Barzduko, dr. A. Da 
mūšio, V. Kavaliausko, prof. Ir 
Malinausko ir A. Augustinavi- 
lienės. Į valdybą pakviesti ir d- 
amerikiečių lietuvių tėvų atsto 
vai.

Dėl išsikėlimo skubiai perle’ 
džiamas 5-ių kambarių ir virtu 
vės butas. ’

Dėl sąlygų teirautis “Ameri
kos” administracijoje.

LIETUVIAI PIRMAUJA 
FUTBOLE

Gražus spalių mėn. 22 d. po
pietis atnešė dar vieną įtikinan
čią Lietuvių pergalę prieš New 
Rochelle F. C. — 6:2 (3:2).

Lietuviai išbėgo į aikštę nuo
latiniame savo sąstate: Daukša; 
Mileris, Simanavičius; Stepona
vičius, Saldaitis, Jokūbaitis: 
Gricevičius, Kalašinskas, Saba
liauskas, Adomavičius, Kubilius. 
Trūko Gražio (serga) ir Modze- 
liausko (!).

Žaidimo pradžia parodė, kad 
turima reikalo su gerai susižai
dusiu vienetu, kurs pasiryžęs 
žūt būt laimėti rungtynes. Taip 
ir atrodė rungtynių pradžia, kai 
priešininkas nuolatiniais savo 
antpuoliais spaudė lietuvių var
tus, bet pasekmės nepasiekė. 20 
min. Steponavičius fiksuoja lie
tuvių persvarą 1:0, bet prieši
ninkas 30 min. išlygina — 1:1, 
o Adomavičius 36 min. persveria 
2:1. Įtempimas didėja, nes’ prie
šininkas stengiasi dar nebeyil- 
tišką rezultatą išlyginti, bet Ša- 
baliauskas 42 min. pradeda 
griauti New Rochelle viltis, gra
žiu smūgiu atžymėdamas pasek
mę 3:1, bet ir šeimininkai nes
naudžia ir švelnina pasekmę 3:2. 
Tuo ir baigiamas pirmasis kėli
nys.

Pertraukos metu lietuvių tar
ne jaučiamas tam tikras susi
jaudinimas, nes pergalė nebuvo 
dar tikra. Pakeičiamas Kubilius 
Kligiu II. Jau pirmosiose minu
tėse vaizdas pakitėja ir 49 min. 
Adomavičius iš Gricevičiaus 
gražaus kampinio padavimo ne
laikomu šūviu stiprina pergalę - 
4:2 ir Kalašinskas iš prasiverži
mo kerta žaibišką. 5:2, o Saba
liauskas 53 min. baigia įvarčių 
eilę .— 6:^. Toliau vyksta per
mainingas žaidimas, bet nei vie-

na pusė rezultato pakeisti neiš
gali. 15 min. prieš rungtynių pa
baigą, teisėjo abejotinu spren
dimu pašalinamas iš aikštes Kli- 
gys II ir lietuviai lieka 10-tiese, 
bet ir tai priešininkui nepadeda.

Saugo pozicijoje visai gerai 
sužaidė Jokūbaitis, gi Simanavi
čius nuolatinėm savo klaidom 
nemaža baimės įvarė Daukšai 
ir, žinoma, nemažai veikė į lie
tuvių žiūrovų nervus.

A. V.

— Prie lietuvių futbolo ko
mandos organizuojama H-ji lie
tuvių jaunių futbolo komanda. 
Norintieji žaisti joje skubiai pra
neša savo adresus p. J. Atko- 
čiui, 7807 — 97th Avė., Ozone 
Park, L. L

Lietuvių Futbolo Komanda

NEW YORKO FUTBOL-
NINKA1

Šiemet įsikūrusi New Yorke 
lietuvių futbolo komanda yra 
sėkmingai pasirodžiusi eilėje 
draugiškų rungtynių prieš pa
jėgias New Yorko ir New Jersey 
vienuolikes ir dabar žaidžia Ger
man American lygos A kl. pir
menybėse. Dabar yra suorgani
zuota ir antroji vienuolikė, nes 
žaidikų pakankamai ir norima 
turėti prieauglį. Futbolininkai 
yra išsinuomavę naują aikštę, 
kuri yra 474 Jonsson Ave., Bro
oklyn. Aikštę pasiekti galima 
galima važiuojant BMT 14th St. 
— Canarsie linijos požeminiu 
traukiniu iki Morgan Avė. sto
ties. Naujoj aikštėj bus žymiai 
patogiau ir žiūrovams, kuriems 
yra pakankamai sėdimų vietų.

Sekmadienį, spalio 29 d., 2:30 
vai. po pietų šioj aikštėj lietu- 
viąi žaidžia pirmąsias rungtynes 
dėl US National Amateur Cup. 
Priešininkas French SC. Lietu-

I

5 ar 6 kambariai — su šiluma ar 1 
be — seniai gyvenančiai šeimai 
Brooklyne, bet dėl susidėjusių 
aplinkybių reikalinga persikelti i 
į kitą apylinkę.

Prašome pranešti “Amerikos” 
įstaigoje. Tel. EV. 8-7012

Parduodu namus su saliūnu 
arba atskirai tik saliūną; elck- 
trikinį šaldytuvą, virtuvės bal
dus ir kt.

406 South 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.
Tel. EV. 4-9168

Walter Ambrose

Išnuomojami du dideli apšil
domi kambariai su reikalingais 
patogumais.

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

dos, arba telefonu JE 9-8314

Išnuomojamas kambarys at
skiru įėjimu ramiam viengun
giui. Kreiptis vakarais po 6-tos 
valandos, antri laiptai, 304 Bed
ford Ave. (kampas South 1st 
Street) Brooklyne.

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

į Tel. Market 2-5172

| Matthew A. Buvus Į
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

a- b
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

viškoji visuomenė kviečiama at
vykti. Be to, visuomenė kviečia
ma vienuolikę paremti finansiš
kai, nes iki šiol patys žaidikai iš 
savo kuklių išteklių yra pirkę 
kojinę aprangą, kamuolius ir 
žaidžia labai margomis unifor
momis. Yra atspausdinti aukų 
lapai ir tikimasi, kad visuomenė 
parems sportininkus, kurie yra 
daug padarę ir daro lietuvių var
dui populiarinti.

Čk.

BROOKLVNO KREPŠININKAI
Brooklyno Lietuvių Atletų 

Klubo pirmoji krepšinio koman
da praeitame sezone taip vyku
siai reprezentavusi mūsų krep
šininkus amerikinėse,pirmenybė- 
,e ir draugiškose rungtynėse, be 
eita ko, buvo nuskridusi ii’ j 
Kanadą, kur žaidė su Toronto 
Vyties komanda, šiemet LAK 
oirmoji komanda jokiose pirme
nybėse dalyvauti nenumato, bet 
žais draugiškas rungtynes. Pa
geidaujama, kad atsilieptų kitų 
miestų lietuvių krepšinio koman
dos ir taip būtų galima susitarti 
sužaisti draugiškas rungtynes. 
Jau yra planuojama tokias rung
tynes turėti Chicagoje, kur prieš 
Brooklyno Lietuvių Atletų Klu
bą žaistų Chicagos Grandies ir 
Cicero Tauro kombinuota rink
tinė. Būtų džiugu, jei rungtynė
mis. susidomėtų ir kitų miestų 
lietuviai. Kadangi neturima a- 
dresų, kreipiamasi per spaudą. 
Rungtynių reikalais prašome ra
šyti Brooklyno • Lietuvių Atletų 
Klubo krepšinio vadovui Alfon
sui Andruliui. Adresas: Mr. Al
fonsas Andrulis, 132-39 Averg 
Ave., Flushing, L. I., N. Y.

t
■r

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

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

Tel. WAverly 6-3325

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—
I i

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato z 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar y 
Užsienių Šalyse. ~ n

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- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris Y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių V 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, (j 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi'bile bizniuose i 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. Z

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link Y 
mano geriausio jums patarnavimo. 7

RAŠYKITE: A

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) V
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. I. 4

Telefonas: EV 4-3049 2)

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

švent&dieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

JStephen Aromiskis'
4 (Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

v
tEVergreen 8-9770

Tel. STagg 2-5043

į Matthew P. Ballas
t (Bieliauskas) • -

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 ‘Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499 Z

i F. W. Shalins
j (Šalinskas) X
j Laisniuotas Graborius v 
i Suteikiam Garbingas r 
1 Laidotuves J
i -$150- |
l KOPLYČIA SUTEIKIAM 6

231 Bedford Avenue, j? J) NEMOKAMAI V
Brooklyn, N. Y. y § 84 - 02 Jamaica Avenue, į 

{? (? Brooklyn, N. Y. 6

v Joseph Garszva

y Graborius—Balsamuotojas

L

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. Y.54-41 — 72nd Street

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

".AMERIKA"
417 GRAND STREET, -:- BROOKLYN 11, N. Y. 11
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AMERIKA Spalių 27, 1950
4HY* 
• X A 4 1

VIETOS ŽINIOS /
Apreiškimo Parapija Maspetho Žinios

— Spalių 18 d. Moterų Sąjun
gos 29 kuopa turėjo susirinkimą. 
Narės nutarė uoliai prisidėti prie 
BALFo rinkliavos 27, 28 dieno
mis. Be to, jos rengia gražią va
karienę su programa sekmadie
nį, rugsėjo 29 d. 5 vai. p. p. “A- 
merikos” namo šėrui pirkti.

— Spalių 22 d. įvyko Šv. Pran
ciškaus Tretininkų susirinkimas. 
Narės atydžiai išklausė praheši- 
mo “Tag Day” rinkliavos reika
lu ir ryžosi savo darbu prisidėti. 
Tretininkės nutarė gruodžio 17 
d. rodyti filmą iš Šv. Antano 
gyvenimo parapijos salėje.

MOTERŲ SĄJUNGOS NARIŲ 
DĖMESIUI

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
spalių 29 d. 8 vai. šv. mišių me
tu eis bendrai prie šv. Komuni
jos. Viso narės kviečiamos da
lyvauti.

Vakarienė “Amerikos” naudai
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

spalių 29 d. 5 vai. vakaro Aprieš- 
kimo parap. salėje ruošia su pro
grama vakarienę. Visi “Ameri
kos” rėmėjai ir kuopos narės 
kviečiami dalyvauti šiame pobū
vyje.

Nauja narė
I Mot. Sąjungos 29 kuopą įs

tojo nauja narė Pranciška Oža- 
lienė. Sąjungietės džiaugiasi nau
ja nare.

J. Razmantienė

Angelų Karalienes 
Parapija

— Praėjusį sekmadienį buvo 
Amžinojo Rožančiaus draugijos 
metiniu .ųarių susirinkimas, ku
riame buvo padaryta metinė vei
kimo apyskaita ir renkama nau
ja valdyba.

Valdybos patiekta apyskaita 
buvo viso susirinkimo priimta ir 
užgirta, todėl, visam susirinki
mui pageidaujant, ateinantiems 
metams palikta ta pati valdyba: 
pirmininkė — Ona Sijevičienė, 
vicepirmininkė — O. Panataus- 
kienė, sekretorė — M. Brangai- 
tienė, ir kasininkė U. šarkaus- 
kienė.

Amžinojo Rožančiaus draugi
ja gruodžio 10 dieną rengia lai
mėjimų vakarą, kurio pelnas 
skiriamas parapijos reikalams.

— Šį šeštadienį, spalių 28 die
ną, 4 vai. 30 minučių, Šv. Vardo 
draugija parapijos salėje rengia 
metinį rudens vakarą, kuriame 
kviečiami visi dalyvauti.

— Sekmadienį, spalių 29 d. 
yra Kristaus Karaliaus šventė. 
Ta proga New Yorko ateitinin
kai rengia Kristaus Karaliaus 
garbei akademiją, kuri įvyks 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje 4 vai. 30min.

Bus kun. Paulausko paskaita 
ir turtinga meninė programa, 
įėjimas visiems laisvas. Kviečia
mi ir laukiami visi.

— Parapijos koncerte, kuris 
įvyks lapkričio 5 dieną, dainuos 
Alekso Mro^insko vedamas kvar
tetas, kuris šį ketvirtadienį išpil
dys programą per televiziją.

Kristaus Karaliaus šventė
šį sekmadienį — Kristaus Ka

raliaus šventė — bus išstatytas 
Švenčiausis nuo 1 vai. ligi 7:30 
vai. vakaro, kada bus Šventoji 
Valanda. Per Šv. Valandą pa
mokslą sakys kun. V. Paulaus
kas. Draugijos bendrai praleis 
maldoje po valandą: 1 vai. Kat. 
Veteranai ir Vyčiai, 2 vai. Šv. 
Vardo dr., 3 vai. Motery Sąjun
ga ir Šv. Onos Sodalicija, 4 vai. 
Rožančiaus draugija, 5 vai. Tre
tininkės ir Atoriaus draugijos,
6 vai. Sodalietės, Ateitininkai.
7 vai. choras ir kolektoriai, 7:30 
visiems bendrai.

Visi Šventieji ir Vėlinės
Visų Šventųjų dieną mišios 

bus šiomis valandomis: 6, 7, 8. 
9, 10, ir 12 vai. Vakare 7:30 vai. 
abieji mišparai ir pamokslas 
(kun.*V. Paulauskas). Vėlinėse 
mišios kas pusvalandis, prade
dant 6 vai. ryte, suma — 9 vai. 
Vakare procesija 7:30 vai.

— Tag Day komitetas bus abi 
dienas salėje nuo 8 vai. ryto ligi 
9 vai. vak. Dėžutės galima pasi- 
mti ar grąžinti bet kuriuo laiku 
tomis dienomis. Rinkliava prie 
bažnyčios bus sekmadienį per vi
las mišias.

— Kat. Veteranų šokiai bus 
šeštadienio vakare (lapkričio 4) 
oar. salėje.

— Julius Karvelis mirė spalio 
21 d. ir palaidotas Šv, Jono ka- 
ouose spalio 25 d. Adelė Saulė- 
nienė palaidota spalio 20 d.

Šv. Jurgio Parapija
Padaugėjo mirimai

Paskutiniuoju laiku padaugėjo 
mirimų skaičius. Kaip pageltę 
rudenio lapai krinta nuo medžių, 
taip ir mūsų senesnioji ateiviu 
karta, daugelis nesulaukę nė 60 
metų, skiriasi su šiuo pasauliu.

Pereitą savaitę įvyko dvejos 
laidotuvės. Spalių 19 dieną pa
laidota Kazimiera (Katarina) 
Pazulienė - 45 metų; laidotuvė: 
įvyko su trejomis šv. mišiomi; 
ir palaidota šv. Jono kapuose 
Paliko nubudime savo vyrą To
mą, du sūnus ir dukterį su šei
ma, taipgi savo mylimą seser; 
Stelą žižiūnienę, kuri skubotai 
atvyko į sesers laidotuves iš Mon
treal - Canada. P. žižiūnienė yra 
artima giminaitė kompozitoriaus 
žižiūno. .

— Šį sekmadienį Maskvos ber
nų namuose, Liberty Auditorijo
je, Atlantic Avė. įvyksta komu
nistų organizuojamas koncertas, 
kurį rengiamasi pikietuoti. Pi- 
kietas prasideda 3 vai po pietų. 
Visų lietuvių pareiga pikiete da
lyvauti.

“AITVARAI” RUOŠIAS 
KONCERTUI

“Aitvarų” kvartetas, gavęs sa
lę, uoliai ruošiąsi savo koncertui 
kuris įvyks Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave., vietoj ank
sčiau numatytos sausio 28 d 
sausio 14 d.

šį ketvirtadienį jis taip pat 
dainavo per televiziją, o dabar 
ruošiasi Angelų Karalienės pa
rap. koncertui. Gauna daug pa
kvietimų ir kitur dainuoti. Kvar
tete dalyvauja V. Bražėnas - 1 
tenoras, B. Svogūnėlis - 2 teno
ras, Iz. Ališauskas - baritonas ir 
K. Skobeika - bosas. Vadovauja 
pian. A. Mrozinskas.

Šiuo metu kvartetui susidarc 
daug darbo, nes savo koncertui 
nori paruošti visai atskirą „pro
gramą.

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

Kaina $4500.—
(44) Mrs. B. Swancon

t EV 4-9293 t

| SALDAINIŲ PALOCIUS |
* Geriausias rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbatą., Hot Chocolate *
f PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS T
* Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš *
T ’..f geriausios Smetonos. * T
T Priimami užsakymai Įvairiems parengimams T

į JUOZAS GINKUS J
f 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. J
r**7"I~H-I*****I*l*p***>fr*I*f ************* ******

KARALIENES ANGELŲ PARAPIJOS CHORAS 
vadovaujamas muziko P. A. Dulkės, sekmadienį, lapkričio 5 dieną, parapijos koncerte išpildys 
plačią dainų programą.

------ "..." %

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-9293
:----------------- • ... ................. . .............
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428 Grand Street,

++♦*4

Enterec 
office i

JERSEY PORK
Brooklyn, N. Y

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos
LIETUVIŠKOS DEŠROS SKANŪS SKILANDŽIAI

OIOIO

Trumpai iš visur

to, ji yra Rutgers 
prekybinių dalykų

Mocejūnas su žmo-

• Gen. Jonas Černius pasi
traukė iš BALFo įstaigos ir iš
vyko į Flint, Mich., kur jis pa
kviestas inžinieriaus darbui į 
General Motors dirbtuvę.

• Leopoldas Dimša, buvęs Lie
tuvos konsulas Vokietijoje, šio
mis dienomis pradėjo dirbti 
CARE įstaigoje, kur jis eina fi
nansinio patarėjo pareigas.

• Vyt. Maziliauskas, knygų 
leidyklos “Patria” atstovas, iš 
Stamford, Conn., išsikėlė gyven
ti į Clevelandą.

• Aldona Valaitytė ruošiasi 
daktoratui New Yorko univer
sitete. Šalia 
universitete 
dėstytoja.

• Pranas
na iš Rochesterio savo rudens 
atostogas praleido Bostone ir 
New Yorke.

• Kunigų Vienybės rytų pro
vincija į savo naują valdybą iš- 
’inko kun. J. Pakalniškį, kun. 
P. Lekešį ir kun. J. Kintą.

• Adv. Z. šalnienė iš Bostono 
buvo atvykusi į “Herald-Tribu- 
le” metinį forumą. Turėjo pro
gos susitikti su vietos veikėjo
ms. Advokatė yra tarptautinės 
irofesonalių moterų s-gos val- 
lyboje.
• Mečys Razgaitis, VI. Iva- 

lausko dainavimo studijos moki
nys, šeštadienį nelaimingai pa
kliuvo po automobiliu ir sunkiai 
;užeistas nuvežtas į Kings Gene- 
•al Hospital Brooklyne.

SUSIPAŽINIMO VAKARIENE 
PILIEČIŲ KLUBE

P. J. Montvilos, J. Žerolio, P. 
Vaitukaičio ir kitų Brooklyno 
lietuvių siuvėjų iniciatyva spalių 
14 d. Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo patalpose, 280 Union Avė., 
įvyko graži senųjų ir naujai at
vykusių lietuvių' susipažinimo 
vakarienė. Ir vienų ir antrų at
vyko gana gražus būrys, nors 
naujųjų galėjo būti ir daugiau. 
Vakarienei vadovavo J. Glaves- 
kas. Iš vienos ir antros pusės 
buvo pasakyta eilė nuoširdžių 
kalbų. Kalbėjo iš naujai atvyku
sių Bagdonas, R. Žukas, P. Min- 
kūnas, Andrulis' ir “Amerikos” 
red. A. Gražiūnas, Iš senųjų A- 
merikos lietuvių kalbėjo pats 
vakarienės vedėjas J. Glaveskas, 
J. P. Montvila, Ęr. Milas, J. Bui
vydas ir Pr. Vaitukaitis.

Programą .' deklamacijom paį
vairino tremtinė moksleivė Ga- 
liniutė, o dainomis lęva Lašaitė 
ir R. Povilauskas. Po to buvo 
bendros visų vakarienės dalyvių 
dainos, o jaunimas smagiai pa
sišoko. - . '

šiuo adresu: K.V. Katelė, 446 
Linwood St., Brooklyn 8, N.Y.

Yra numatoma lapkričio mėn. 
26 d. sukviesti steigiamąją skau
tininkų ramovės sueigą.

V.K.

Stephen B redes Jr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

EVergreen 7-1423

Electro Motorų Dirbtuvė
TAISO:

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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ATITAISYMAS
“Amerikos” 42 nr. įsibrovė 

nemaloni klaida. Vyt. Žarėno 
straipsny buvo sumaišytos pas
kutinės pastraipos eilutės. Pa
straipa turėjo būti tokia:

Taigi K. Marksas paneigė ne 
tik žmogų, bet prigimties teisę 
r 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 
laugiau. Kiek papildant Adomo 
Jakšto žodžius, būtų galima taip 
komunizmo-bolševizmo atsiradi- 
ną charakterizuoti: pradžioje 
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.

Autorių dėl to neapsižiūrėji
mo atsiprašome. Red.

REIKALINGOS
Moterys lengvam dirbtuvės 

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

Aurora Electric Co.
323 Berry St., Brooklyn 11, N.Y.
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu T«l.
WO 2-3497 NE 9-568*

REIKALINGA ŠEIMININKE
New Yorko apylinkėje, mo

derniškame name prie geros šei
mos su 5, 11 ir 13 metų vaikais. 
Yra skalbimui ir indų plovimui 
mašinos Duodama atskiras kam
barys ir gera alga. Gali būti mo
teris su 1 vaiku. Dėl sąlygų ra
šykite:

D. Brodsky, 1776 Broadway, 
New York 19; N. Y.

; Koresp.

SKAUTININKŲ ŽINIAI
New Yorko ir apylinkių visos 

skautininkės ir visi skautininkai 
maloniai prašomi registruotis

Atsiranda du dideli kambariai 
su virtuve ir rakandais. Šiluma 
ir patogumai yra. Pašaukite ar 
ateikite vakare po šešių ar visą 
dieną sekmadienį ar pirmadienį.

Anna Jarvis
261 52 St., Bayridge-Brooklyn 

Telefonas: GE 9-8314

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

P A R D U O D A M I NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportaeijos).

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

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

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

3 šeimoms mūrinis, šviesūs kamba
riai — $10,500.

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

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

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

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

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Angelų Karalienės Parapijos

KONCERTAS
— įvyks —

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

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

Švento Vardo Draugijos

SU UŽKANDŽIAIS,. GĖRIMAIS, MUZIKA IR ŠOKIAIS

Šešįądienį, Spaliy-October 28, 1950
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE

Roebling ir So. 4th Sts., Brooklyn
Pradžia 7:30 yal. vak. —:— t Įžanga 50 centų

N. Y.

Z l) P P ’ S BAR
MOpEBNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA

-— NEBRANGU — ir — SMAGU -----
v-C ' ' - '' -

Jos. Zeidat, Savininkas
111 GRAND STREET j . BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

* STw 2-14*4

t F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTBAKTORIAI

+ Atlieka mūrinių namų sienų 14- 
lyginimu plasteriarima, šallgat-

* rių oemeatarima ir kt darbus.
* N* MAUJKK 8T, 
T BROOKLYN *, N. Y.

*

T t•J* F “F* F F F *T' *T*

Parduoda
NAMUS, BIZNIUS

Namų ir biznių pirkinio 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

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, IS. Y

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
& Siūlo Geriausių Firmų ;
t REFRIGERATORIUS į
| • GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
g • WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
| RADIO APARATŲ
| TELEVIZIJOS APARATŲ
I SKALBIMO MAŠINŲ
5 Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, ;
6 «ad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
x Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu I
X ■ JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per j j gausite didžiausią nuolaidą ....
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