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VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

• Alen Valentine, JAV ūkio 
mobilizacijos direktorius, pareiš
kė, jog, norėdamos išvystyti ligi
reikiamo lygio savo karinį pa-
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office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 “1“A"1AVI PENKTADIENIS, LAPKRIČIO - NOV. 3, 1950 Nr. 44 (941) Kaina 10c.

jėgumą, JAV ne tik ketverius, 
bet žymiai daugiau metų priva-

Belgijoje dabar valdanti par
tija yra krikščionys demokratai. 
Parlamente vietų daugumą jie 
laimėjo demokratiškiausiais rin
kimais. Jiems opozicijoje yra 
socialistai, liberalai ir komunis
tai.

Praeitą savaitę vyriausybė pa
siūlė priimti biudžetą, kuriame 
yra paskirta parama ir katalikų 
mokykloms, turinčioms tūkstan
čius vaikų. Šiam siūlymui griež
tai pasipriešino socialistai. Aiš
ku, savo įsitikinimus reikia pa
reikšti ir juos ginti. Bet kaip tai 
daro Belgijos socialistai?

Didesniam dėmesiui sukelti ir 
parlamento darbams pertraukti, 
socialistai išėjo iš posėdžių drau
ge su komunistais ir liberalais. 
Taigi, Višinskiu, gromykų ir ma- 
iikų yra ir už Sovietų ribų. Jų 
labai daug turi ir demokratijos 
skraiste besidangstą socialistai.

Lapkričio 17-18 dienomis New 
YOrke Amerikos Lietuvių Tary
ba turės metinį posėdį. Džiugu, 
kad mūsų svariausio Lietuvos 
Idisvei dirbančių asmenų, gru
pių ir organizacijų organo žmo
nės susirinks praeitų metų veik
lai peržvelgti ir naujoms darbo 
gairėms nutiesti.

Taryba turi jau dešimties me
tų darbo istoriją. Kiek teko pa
tirti, Tarybos sudarymo idėja ir 
net organizacinis planas kilo Ka
talikų Federacijos valdyboje, ku
ri gavo Federacijos Tarybos pri
tarimą 1940 m. rugpiūčio mėn. 
Pradžioje į bendrą darbą stojo 
katalikai, sandariečiai ir tauti
ninkai. Netrukus, kai spalių 15 d. 
Washingtone lankytasi pas pre
zidentą Rooseveltą, į jungtinį 
darbą įsiliejo ir socialistai. 1941 
metais tt Tarybos išėjo tautinin
kai, kurie sugrįžo po šeptyneritT 
mfetų “divorsd”, ktirs, kaip pi- ; 
aiškėjo, buvo tik “separacija”. ,

Sveikindami 'tarybos pastan
gas kasmet ieškoti vis naujų 
priemonių savo tikslams siekti, 

- nuoširdžiai linkime jai dar di- 
dėsnių laimėjimų, o jų bus, jei 
mūsų visa visuomenė, sustiprė- ; 
jusi naujomis jėgomis, tvirčiau 
parems Tarybos siūlymus, pla
nus ir darbus.

SOVIETŲ AGENTŪROS SUOMIJOJ

Spalių 27 ir 28 dienomis New 
Yorko gatvėse buvo Balfo bičiu
lių surengta rinkliava Vokietijo
je liksiantiems lietuviams trem
tiniams šelpti. Rinkliavai daug 
šilimos parodė miesto vadovybė 
su mayoru Impellitteri prieša
kyje, gubernatorius T. Dewey, 
Brooklyno vyskupas T. Molloy, 
miesto spauda, televizijos stotis, 
Lietuvos atstovybė ir konsula
tais. Mes ir mūsų kaimynas davė 
sAvo puslapius rinkliavos pro
pagandai ko plačiausiai. Lietu
viškos radijo programos skyrė 
savo brangų laiką. Šimtai rin
kėjų aukojo savo laiką ir darbą. 
Bažnyčiose mūsų kunigai nuo
širdžiausiai rėmė.

Tai gražioji lietuviško vienin
gumo dalis. Bet, teisybės var
dan, turime čia pažymėti, kad 
šis šventas labdaros darbas, šis 
kilnus savo broliui skurde pagal
bos rankos tiesimas buvo visiš
kai ignoruotas SLA leidžiamos 
"Tėvynės” puslapiuose — ten, 
beveik joks žodelis negalėjo pra
siskverbti apie rinkliavą.

Girdėti, Balfo direktorių aiš
ki dauguma yra SLA nariai, bet 
kaip elgiasi jų organizacijos ofi
cialus organas?

(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)
Pinigas reikalingas visiems, 

jis reikalingas ir komunistams. 
Švedijoje esama visų tos pačios 
nuomonės, kad švedų komunis
tai pinigus iš Kominformo gauna 
per rytų Vokietijos firmas, ku
rios labai “legaliu” būdu per
veda vieną kitą “grašį” savo 
vienminčiams. Suomijoje gi eina 
gana aštrūs ginčai tarp suomių 
maitinimo ministerijos ir- ben
drovės Seximo, vienos iš didžių
jų Sovietų valdomų įmonių. Rei
kalas liečia druską ir cukrų, ku
rių monopolį turi Seximo paver
žusi ir nuo ko labai kenčia suo
miai vartotojai. Bendrovės pel
nas, reikia pasakyti, Iš krašto 
neišeina, o pereina į komunistų 
maknelką, nes kaip tik komunis
tai diriguoja toms labai sunkiai 
prieinamoms įmonėms. Social
demokratų organas kartą nulip
dė, kad pinigai "sulaikomi" su
falsifikuojant mokesčių mokėji
mą, į valdžios rankas yra tokių 
sufalsifikuotų popierių patekę. 
Klausimas lieka atviras, ar už 
tai bus iškelta byla. Reikalas 
laikomas labai jautriu, o komu
nistams, kurie tuoj šoko peotes- 
tuoti ir kaltinti, kad “užsienio 
politika perkeliama ir į mokes
čių sritį”, jis dar jautresnis. ..

Suomių komunistams pagalba 
iš kitur būtinai reikalinga, nes 
jie, tarp kitko, turi ir savo švie
timo įstaigą, Sirola, kuri pasku
tiniu laiku kainuoja 25 milijo
nus suomių markių. Partijos na
rių mokestis siekia apie 55 mili
jonus, bet jis sunaudojamas ki
toms išlaidoms. Apmokamų 
funkcionierių kadras siekia ligi 
500, tarp kurių. 160 politinių, rei- vyb 
W! Vedėjų. IšlaidU'kohto' Žy
miai pakilo, o partijos narių skai
čius žymiai sumažėjo. Kadangi 
tiek komunistams, tiek kitiems 
pinigai iš dangaus nebyra, tai 
jie turi ateiti iš užsienio, ir tai 
jau netaip mažai — apie 200 mi
lijonų markių kasmet. Tie pini
gai kaip tik ir įplaukia per ru- 
sų-suomių prekybą.

Kaip jau žinorila, sudarant tai
ką, visos vokiškosios įmonės 
Suomijoje buvo pakeistos į So
vietiškas, taip kad apie 70 įvai
rių firmų atiteko komunistų 
(tiek rusų, tiek suomių) kontro
lei. Paskui atsirado dar kelios 
naujos leidyklos. Dabar Sovietų 
Sąjunga turi daugumą akcijų 
apie 60 įvairių bendrovių, o 20 
firmų jų akcijos sudaro gana 
reikšmingą mažumą. Tų įmonių 
yra įvairių rūšių, didelių ir ma
žų, vietinių ir gana plačiai išsi
šakojusių: keletos pačių svarbių
jų pramonės šakų eksportinės 
firmos, krašto mitybai labai 
reikšmingos importo bendrovės, 
Osram elektros lempučių fir
ma, suomiškoji AEG filiale, 
viena mechaninė dirbtuvė, vie-

MILIJONAI DOLERIŲ 
KATALIKŲ VEIKLAI

Prieš dvi savaites miręs John 
J. Raskob paliko penkių milijonų 
dolerių fondą katalikų veiklai. 
Šis fondas yra inkorporuotas 
Delaware valstybėje.

Raskob mirė nuo staigaus šir
dies smūgio, sulaukęs 71 metų. 
Jis paliko našlę, 1$ vaikų ir 24 
vaikaičius. Kiekvjęnam vaikai
čiui paliko po 5O.O0O dol., o savo 
žmonai ir kiekvienam vaikai po 
atskirą atsargos fondą.

Raskob buvo žymus labdarys, 
pramonės valdytojas, politikas. 
1928 m. jis vadovavo Alfred E. 
Smitho prezidentinei rinkimų 
veiklai ir per ketveris metus bu
vo demokratų partijos pirminin
kas. Jam pavyko ištraukti demo
kratų partiją iš nuolatinių skolų. 
Kai velionis prezidentas Roose
velt nusisuko nuo Savo politinio 
draugo Smitho, Raskob pasitrau
kė iš demokratų partijos viršū
nių ir veikė nepriklausomai.

Rąskob buvo kilęs iš neturtin
gos šeimos. Jo pirmas darbas 
buvo —’raštininko pareigos ma
žoje bendrovėje, kur jam mokė- 

lohūs užsienio tarpininkai” pa- j jo penkis dolerius savaitėje, čia 
dėjo jiems įvežti. O jeigu per- ’ 
mokama už druską ir cukrų, 
tai permokama dėl to, kad 
komunistai turėtų kapitalo. Vi
sa tai vyksta pagal tam tikrą 
planą, pagal išdirbtą schemą. 
Komunistų vadovybė, lygiai 
kaip ir vyriausybė, yra pasi
dalinus į departamentus, sky
riais vadinamus. Karinis skyrius 
rūpinasi infiltruoti kuo dau
giausia savo agentų į kariuo
menės vadovybę, jo žinioje yra 
įn visos "žūklės bei medžio
klės draugijos”. Iš kitų skyrių 
suminėtini: moterų skyrius, blai-

BALF rinkliavos New Yorke atidarymas

Winston Churchill tęsia savo 
atsiminimus, kurie leidžiami per 
laikraščius, žurnalus ir knygų 
tomų tomus. Mums čia įdomu 
paminėti vietą, kur Churchill 
aprašo Sovietų spaudimą Pabal
tijo užgrobimo pripažinimo rei
kalu.

Churchill pažymi, kad 1941 
m. gruodžio mėnesį Maskvoje 
ministeriui Edenui Molotovas į- 
teikė griežtą reikalavimą pripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir Esti-

jos užgrobimą. Eden tada spy
rėsi, aiškindamas, kad Anglijos 
vyriausybė yra pasižadėjusi A- 
merikos vyriausybei nedaryti 
jokių slaptų susitarimų dėl teri
torijų pripažinimo. Tuo metu 
Churchill lankėsi Washingtone, 
tarėsi su Rooseveltu ir rėmė E- 
deno atsisakymą.

1942 m. kovo mėnesį Maskva 
vėl visu įžulumu spaudė Chur- 
chillį, reikalaudami pripažinti 
Rusijai Pabaltijo respublikas, šį 
kartą Churchill nebesijautė ga
lįs “fiziškai apginti užimtą mo
ralinę padėtį". Jo nuomonė “Pa
baltijo valstybių atžvilgiu buvo 
ir yra nepasikeitusi, bet jaučiau, 
kad aš jos šiuo metu ilgiau ne
begaliu palaikyti”, sako Chur
chill.

Susvyravęs Churchill pareis^ 
kia, kad prezidentas Roosevelt 
ir Valstybės Departamentas lai
kėsi savo linijos ir toliau. Ši 
Washingtono laikysena nulėmė, 
kad ir Anglija nepripažino So
vietams Pabaltijo respublikų.

na laivininkystės beridrovė, ra
dio parduotuvės, filmų bendro
vės ir t. t. Tačiau didžiausia 
iš jų yra Seximo — metalo, 
statybinės medžiagos, tekstilės, 
žemės ūkio ir kitų maisto pro
duktų importo* bendrovė. Kaip 
matyti, Sovietai gali kontroliuo
ti pačių svarbiųjų dalykų impor
tą. Jeigu prekyba su Sovietais 
dar išsiplės, tai šis tinklas tu
rės naujų uždavinių. Jau ir 
dabar, prekiaujant su “liaudies 
demokratijų" kraštais, suomių 
importinės firmos nustumiamos 
į šalį ir visa prekyba rūpinasi 
Seximo arba kuri nors kita rau
dona importinė firma. Toji pa
ti tendencija matyti ir dabar 
vedant derybas tarp suomių 
ir rusų.
./ (Tai su tokiomis problemomis 
grūtniasi suomių pilkoji kas- 
cūahybė. O kai komunistų a- 
geptai vyksta pas savo rinkė
jus ir varo juos prie urnų, jie 
vyksta motociklais, kuriuos “ma-

įstaigos vedėjai pastebėjo jo di
delį darbštumą ir administraci
nius sugebėjimus. Po to sekė 
nauji ir vis didesni pdsišbkimai. 
Jis pateko į Du Pont pramonę, 
vėliau į General Motors bendro
vę, kur pasiekė pačių viršūnių. 
Ten jis tapo ir stambiu dalinin
ku, kurio akcijos nešė didelius 
pelnus.

Raskob liko didelis turtuolis, 
bet jis. niekada neužmiršo tos 
visuomenės, iš kurios jis kilo. 
Katalikų labdara visada buvo 
arti jo širdies, ir-jai gyvas būda
mas yra aukojęs -milžiniškas

ros 1r profesiniai skyriai, o 
pagaliau ir patys svarbiausi — 
partijos politinis, propagandos, 
organizacinis (pastarasis iš jų 
vadovaujamas gatvinių susirė
mimų specialisto Lehen, ku
riam ligi šiol neleidžiama pri
imti suomių pilietybę) ir sar
gybos su partijos policija bei 
asmenų sąrašų skyriai (šis pa
skutinis yra partijos pirminin
ko Aaltonen žinioje).

Kad “legalūs” pinigai būtų 
kaip reikiant paskirstomi, rū
pinasi aukščiausia partijos va
dovybė, susidedanti iš Lehen, 
Nevalainen, Pessi, Hertta Kuu
sinen, Aaltonen, na, ir amba
sados patarėjo draugo Feodo- 
rov.

6 MIL. BALSUOTOJŲ
New Yorko valstybėje lapkri

čio 7 dienos rinkimams užsirašė 
6,432,770 piliečių. Šis skaičius 
yra 423,933 didesnis, nei 1946 m. 
gubernatoriaus rinkimų įsirašy
me.

Stambi dalis, manoma, rinki
muose nedalyvaus.

Visi prisidėjo savo aukomis
ATCO Electronic Company 

dirbtuvėje, kurioje visi darbinin- 
(apie 20 žmonių) yra lietuviai, 
vyresniojo darbininko H. Jelins- 
ko iniciatyva BALFo reikalams 
suaukojo 71 dolerį. Prisidėjo au
komis ir firma bei pora svetim
taučių meisterių.

Mire iš Lietuvos kilęs garsus artistas
Spalių 26 d. Hollywoode pa

laidotas, miręs nuo širdies smū
gio, garsusis artistas Al Jolson, 
kilęs iš Lietuvos,

Tikras jo amžius nežinomas, 
nes jis jo niekam nesakė. Būda
mas didelio garso artistas, Jol
son turėjo milijonus dolerių pa
jamų. Nors labai daug pinigų jis 
ir “prašvilpė”, bet paliko ketu
rių milijonų dolerių fondą lab
daringiems tikslams. Didelės jo 
sumos teks katalikų, protestan
tų ir žydų labdaros įstaigoms.

Laidotuvių apeigoms vadova
vęs rabinas Nussbaum pareiškė, 
kad Jolsono dainavimo technika 
ir šilima kilo iš žydų liturginio 
giedojimo Lietuvoje, kur artisto 
tėvas buvo kantorius ir rabinas.

Jolson yra ne pirmas Lietuvos 
žydas, pasiekęs Amerikoje dide
lio vardo. Jų buvo ir dar yra vi
sa eilė. Lietuvos žydai davė ir 
atstatytai Izraelio valstybei pir- 
fną prezidentą — Weicmaną. 
Izraelio delegacijos prie Jungti
nių Tautų vyriausias patarėjas 
yra buvęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos juriskonsultas 
Dr. Robinzonas. Yra visa eilė 
turtingų pramonininkų žydų, at
vykusių iš Lietuvos.

Tik labi! gaila, kad Lietuvos 
žydai bevelk nebuvo įjungti nei 
| nepriklausomos Lietuvos bičiu-

lių užsienyje eiles, nei į Lietuvos 
laisvės kovotojų armiją, Lietuvai 
patekus į okupaciją. Kodėl taip 
įvyko, ne šios skilties uždavinys 
aiškinti. Mums tik norisi pabrėž
ti, kad Lietuvai niekada nebus 
perdaug draugų.

KAŠKIAUČIUS PATEKO 
KALĖJIMAM

Dr. Jonas Kaškiaučius-Kash- 
kevich spalių 26 d. pasodintas 
į New Jersey kalėjimą, kur jam 
teks būti nuo 12 iki 15 metų už 
padarytą abortą, po kurio jauna 
motina mirė.

Nuteisdamas dr. Kaškiaučių, 
teisėjas Francis pareiškė, kad 
Kaškiaučiaus nusikaltimų “re- 

i kordas yra šlykščiausias, kokį 
jam teko žinoti”. Kaškiaučius už 
abortus buvo baustas įvairiomis 
bausmėmis 1921, 1923 ir 1943 
metais.

Kaškiaučius buvo labai uolus 
komunistinėje veikloje, vienas 
artimiausię komunistų “Laisvės” 
bendradarbis. Kai bolševikai o- 
kupavo Lietuvą 1940 metais, jis 
buvo vienas iš tų išgamų, kurie 
lapkričio 7 d. iškilmėse Sovietų 
konsulate New Yorke gėrė šam
paną už Lietuvos laisvės pasmau- 
gėjų ir lietuvių tautos žudikų 
sveikatą.

New Yorko miesto mayoras Vincent R. Impellitteri, dricialiai 
atidaręs BAFL rinklivą; įteikia BALF pirmininkui Kan. J. B. 
Končiui Proklamaciją ir“ sveikindamas linki rinkliavai geriausio 
pasisekimo.

Spalių 26 d. apie 12 vai. New 
Yorko miesto mayoras Vincent 
R. Impellitteri savo kabinete, 
New Yorko miesto rūmuose, ofi
cialiai atidarė Bendrojo Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo di
džiojo New Yorko rinkliavą, ku
ri tęsis iki š. m. lapkričio 11 d.

Atidarant vajų, BALF pirmi
ninkas kan. Juozas B. Končius 
lietuvių vardu pasveikino miesto 
mayorą ir nurodė, kad New 
Yorko lietuviai giliai įvertina jo 
pastangas ir darbą tvarkant šio 
didmiesčio reikalus. Padėkojęs 
BALF pirmininkui, miesto ma
yoras perskaitė proklamaciją,

■ Trečiokas, iždininkė dr. Aldona 
Šliupaitė ir eilė kitų visuomenės 
veikėjų ir vajaus talkininkų.

Po oficialių iškilmių miesto 
mayoras maloniai pasikalbėjo 
su susirinkusiais lietuviais, ypač 
labai gėrėjosi lietuvaičių tautiš
kais kostiumais.

Iškilmes sekė ir jomis įdoma- 
vosi beveik visa New Yorko di
džioji spauda.

Spalių 27-28 dd. rinkliava New 
Yorke jau pasibaigė, bet vidaus 
rinkliava, po namus, krautuves, 
įstaigas dar tęsis iki lapkričio 
11 d. BALF talkininkai maloniai 
kviečiami toliau šiai rinkliavai 
pagelbėti; prašomi užeiti į BALF

lės laikytis tam tikrų ūkio su
varžymų.

• Ministerių kabineto paruoš
toj sosto kalboj Anglijos darbie- 
čių vyriausybė pasisakė už nuo
latinę ūkio kontrolę ir pagrei
tinimą ginklavimosi bei civilinės 
apsaugos programų vykdymo.

• Iš Indijos pranešama, jog į 
Indijos notą, kurioj buvo pareikš
tas nusistebėjimas ir apgailesta
vimas, kad komunistinė Kinija 
veržiasi į Tibetą, Mao-Tse- Tun- 
gas atsakė, jog tai esąs kinų 
vidaus reikalas, į kurį kiti neturi 
reikalo kištis.

• Atlanto pakto valstybių gy
nybos ministerių konferencija 
Washingtone dėl vokiečių Vaka
rų Europos gynyboj dalyvavimo 
dar nepriėjo jokios bendros nuo
monės.

• Sovietai apginklavo Rytų 
Vokietijos komunistinę "liaudies 
policiją” sunkiaisiais tankais.

• Sovietų užs. reik, ministe- 
rio pavaduotojas Malikas pareiš
kė, jog Sovietai Japonijos taikos 
sutarties klausimu dar nesą pa
siekę su JAV jokio susitarimo, 
kaip spaudoj buvo pranešta.

• Jungt. Tautų visumos posė
džiuose svarstomas gen. sekr. T. 
Lie tarnybos prailginimo klau
simas. T. Lie palaiko ypač JAV, 
o Sovietai skelbia, jog toks da
lykas būtų Jungt. Tautų chartos 
pažeidimas. Be to, T. Lie esąs 
J. T. sekretorium netinkamas, 
nes tarnaująs amerikiečių poli
tikai.

• Indokinijoj prancūzai pradė
jo ofensyvą prieš komunistinius 
partizanus ir atsiėmė eilę vie
tovių.

“United Lithuanian Relief'" Fund 
Days” visame New Yorke.. Č .

šią proga miesto mayoras į- 
teikė BALF pirmininkui oficiąlę 
proklamaciją ir palinkėjo:.BALF 
rinkliavai geriausio pasisekimo. 
Atidarydamas rinkliavą mayo
ras Impellitteri pasišaukė-mažu-. 
tę Elenutę Jurgėlaitę, pasipuo
šusią tautišku kostiumu, ir pir
mas į jos rinkliavos dėžutę įdėjo 
savo auką BALF’ui. Tuo metu 
batarčja spaudos aparatų riet 
keletą kartų užrekordavo šį is
torinį įvykį.

Iškilmėse, be BALF pirminin
ko kan. J. B. Končiaus dalyvavo 
Vajaus Komiteto garbės nariai 
prelatas Ignas Kelmelis, prel. Jo
nas’ Balkūnas, generalis Lietu
vos konsulas Jonas Budrys, Va
jaus Komiteto pirmininkas Juo
zas Boley, vicepirm. Albinas S.

aukoms rinkti. Visi lietuviai prar 
šomi prie šio vajaus prisidėti.

KATALIKAI JUGOSLAVIJOJ 
TEBEPERSEK1OJAMI

Iš geraį informuotų šaltinių 
natiriar^ kad. ^soslavijoje

SOVIETAI BOIKOTUOS 
T. LIE

„į Sovietai paskutiniu laiku pra
dėjo labai smarkiai pulti Jungt. 
Tautų gen. sekretorių T. Lie, 
kuris esąs kapitalistų bernas ir 
jų politikos įrankis. Kadangi T. 
Lie kadencija baigiasi, Sovietai 
griežtai pasisako prieš jo perin- 
kimą naujai kadencijai ir pa
reiškė, jog nepalaikys su juo 
jokių santykių, jei jo tarnybos 
laikas būtų prailgintas. Kaip pri
simename, T. Lie savo laiku 
stengėsi labai Sovietams įtikti 
ir net važiavo į Maskvą kalbėtis 
su Stalinu, tikėdamasis rasti to
kį kelią, kuris leistų Jungt. Tau
tose sklandžiai Sovietams su 
Vakarais bendradarbiauti.

kaltinamojo akto 283 kunigai. 
Tėvas Petito, atvykęs į Italiją, 
šitai apibūdino katalikų kunigų 
padėtį Jugoslavijoje: “Daug pa
rapijų pasiliko be savo tikrųjų 
ganytojų vadovavimo ir sutvir
tinimo. Tikintieji neturi galimy
bės sekmadieniais išklausyti šv. 
mišių, priimti sakramentų ar be 
baimės priimti kunigą į savo 
namus.

Iš Korėjos fronto
Šiaurės Korėjoj Jungt. Tautų 

pajėgos žygiuoja pirmyn, norė
damos pasiekti Mandžiurijos sie
ną. Bet pastarosiomis dienomis 
buvo sustiprėjęs komunistų pa
sipriešinimas, kuris iš dalies su
lėtino Jungt. Tautų pajėgų žy
giavimą. Tai nulėmė, bent iš 
dalies, kinų komunistų pagalba 
jau visiškai nusilpusiems Korėjos 
komunistams. Tos pagalbos a- 
pimtis dar ligi šiol nėra išaiškin
ta. Pietų korėjiečių duomenimis, 
iš Mandžiurijos į Korėją esą įžy- 
gievę 30.000-60.000 komunisti
nės Kinijos karių. Bet vyriausio
ji Jungt. Tautų karinė vadovybė 
šių žinių dar nepatvirtino, nors 
jau niekeno neabejojama, kad 
komunistinių kinų karių Korėjoj 
yra. Pasunkina J. T. kariuome
nei žygį ir jau prasidėjusi Š. Ko
rėjoj žiema. Taip pat tam tikrų 
sunkumų sudaro ir J. T. dalinių 
užnugary likusieji pakrikę ko
munistiniai daliniai, kurie ne tik 
vykdo plėšimus, bet užpuldinėja 
ir J. T. karius.

Vis dėto paskutinėmis dieno
mis buvęs sustiprėjęs komunistų 
pasipriešinimas vėl silpsta, ir

manoma, kad greitu laiku J. T. 
daliniai pasieks Mandžiurijos 
sieną, o paskui liks tik krašto 
valymas nuo pakrikusių ir be
sislapstančių komunistinės armi
jos likučių.

NORI IŠTREMTI 250.000 
TURKŲ

Komunistinė Bulgarijos vy
riausybė kėsinasi ištremti į Tur
kiją ligi šiol Bulgarijoj gyvenu
sių 250.000 turkų.

Jei nebus greitu laiku rastas 
koks nors įmanomas šio klausi
mo sprendimas, Turkija pasiry
žusi tuo reikalu kreiptis įjungt. 
Tautas arba Tarptautinį Teismą 
dėl tokio brutalaus žmogaus tei
sių pažeidimo. Šis smurtas prieš 
Bulgarijoj gyvenančius turkus 
yra taip pat dalis Sovietų veda
mo nervų karo, kuriuo norima 
priversti turkų tautą rodyti So
vietams daugiau nuolaidumo.

GERIAU ALŽYRO TYRUMOS.
Neseniai už priešvalstybinę 

veiklą Prancūzijoj suimtiesiems 
177 ispanų komunistams buvo 
leista pasirinkti arba išvykti į 
Sovietus, arba pasilikti internuo
tiems Alžyro tyruose esančioj 
stovykloj. 147 iš jų atsisakė vyk
ti į jų pačių peršamą “rojų” ir 
pareiškė, kad jie pasirenka pa
silikti stovykloj Afrikos tyruose.

IEŠKO INŽINIERIŲ-SAVA-
!'■ NORIŲ

J. V. kariuomenės Aliaskoje 
įnžinierijos viršininkas, D. H. 
Boyd atvyko New Yorkan ieš
koti inžinierių-savanorių, sutin
kančių važiuoti Aliaskon. Meti
nės algos siūloma nuo $3,875 iki 
$.6,750. D. K. Boydo biuras yra 
1 East 19 St., New York State 
Employment name.

VOKIETYS APIE “AŠARŲ 
SALĄ”

Priėmus naują imigracijai 
tvarkyti įstatymą, daug ateivių 
yra sulaikomi patikrinti, ar jie 
nepriklausę nacių, komunistų ir 
fašistų organizacijoms.

Sulaikytieji paprastai yra ve
žami į Ellis Island, vadinamą 
“ašarų sala” ir ten apgyvendina
mi, kol bus išspręsta jų byla.

Del tų suvaržymų į Ellis Is
land pakliuvo ir vokietis Her
bert Behrens. Grąžintas į Vokie
tiją už priklausymą nacių parti
jai, Behrens paskelbė Hambur
go Freie Presse aprašymą, kaip 
jis Ellis Island’e praleido 7 die
nas. Žinoma, išalkęs vokietis 
daugiausia nusiskundžia dėl 
maisto:

— Pusryčiams mes gaudavo
me silpnos kavos, ir dvi riekutes 
duonos su bloga uogiene. Pie
tums nedavė mėsos, bet ir to. ką 
davė, mes negalėdavdme praryti, 
matydami ant stalo bėgiojančius 
tarakonus...
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Paskelbta DfeVo Mėtinoš DangHn 
Paėmimo dogma

Lapkričio 1 d. Romoje, Šv. Per rymo proga J. E. kardinolas Pi- 
tro bazilikoje paskelbta švč. >ardo, šventosiom seminarijų ir

• » n________  _ j™ nnivprcitptii .Knn empora riinc nrp-

fektasj pasakė kalbą; Romos-gy
ventojų vardu kopgresą svejjji- 

Kjcjii.-

Raštus ir Halas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korės 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklu.

ministeris Shinwell viešai pabrė
žė, jog Korėjos įvykiai parodo, 
kad, norint išvengti nemalonių 
staigmenų, reikia būti pasiruo 
šusiam. Kalbama, jog tas pasi
ruošimas bus išreikštas 50-8C 
žemyno divizijų, skirtų Atlante 
pakto valstybėms saugoti. Šitų

Ligi šiol politikoj ir diploma
tijoj buvo laikoma aiškiu dės
niu, jog, esant nuomonių skirtu
mų, negalima atsisakyti derėtis 
ir diskutuoti — tai būtų ženklas, 
kad iš tikro nenorima pasiekti 
susitarimoi. Tuo galima paaiš
kinti, kodėl Vakarai, po tiek ne
malonių patyrimų, vis dar su divizijų prieky greičiausia atsi- 
Sovietais neatsisako derėtis ir stos gen. D. D Eisenhoweris, su 
diskutuoti. Bet pastarųjų metų kuriuo neseniai kalbėjosi prez. 
patirtis parodė, kad jog šiandien. Trumanas.
reikia laikytis ir kito labai reikš- j Iš ko daugiau bus naudos, a- 
mingo dėsnio — derantis laikyti teity — ar iš diskusijų su So- 
ir paruoštą šauti pistoletą. Tad vietais, ar iš šios karinės konfe- 
dabartinė Vakarų politika ir re
miasi šiais dviem pagrindiniais 
dėsniais.

Laikydamiesi dėsnio, kad ne
galima atsisakyti derybų ir dis
kusijų, Vakarų atstovai kantriai 
diskutfrdjfel,^h Sovietais įvairius 
taikos plafrūsf’šiuo tarpu Jungt. 
Tautų f’dt®n&?1''

Sovietams, suprantama, labai 
patiktų sudaryti tokį ‘taikos pla
ną”, kuris nuginkluotų jų gali
mą priešą, o jų ginklų nepalies
tų. Tad jie ir pasiūlė savo planą, 
kurio pagrindinis reikalavimas 
kad būtų prakeiktas kiekvienas, 
kuris panaudos atominę bombą 
— jos Sovietai, mat, prisibijo. 
Vakarai, laikydamiesi dėsnio,

> kad negalima diskusijų atsisa
kyti, visą praeitą savaitę su jais 
dėl to plano diskutavo ir jį pa
gal visus tvarkos reikalavimus... 
atmetė. Žinoma, su paaiškini
mais kodėl. O jų motyvai tokie: 
kiekvieno atominės bombos, pa- 
naudojiiųp negalima srĮ^įi^ .— 
atsiradusiam agresoriui ją nu
mesti ant galvos visai nępeikti- 
nas dalykas. Jei jau diskutuoja
ma apie nusiginklavimą ir taiką, 
tai reikia padiskutuoti visus 
ginklus — iš didelės taikos mei
lės išmetęs per tvorą savo ato
minę bombą, gali apsižiūrėti, 
kad atrieda tai padaryti patyru
sio kaimyno kokie 40.000 tankų 
Tam taip pat reikia užkirsti ke
lią. Maždaug tokio turinio save 
taikos planą Vakarai ir yra pa 
dėję Jungt. Tautoms ant stalo 
Dėl jo, aišku, bus daug dar pa 
sikalbėta, kol jis bus priimtas — 
ko greičiįiyjjjaJima tikėtis — ar 
ba atmesta3stJųo labiau teks pa 
sikajbėjįįj^ad. Sovietų atstove 
prie jo pasiūlė tiek savų papil 
dymų, kurie tą planą padaro.. 
kaip lašas į lašą panašų į jau 
atmestąjį Sovietų ‘taikos planą.”

Bet jei tas planas ir būtų pri
imtas, dar nereiškia, kad jis iš 
tikro kokios įtakos turės. Sovie
tinis blokas greičiausia pasakys, 
jog toks planas jiems visai ne
priimtinas. Kaip tik šitos gali
mybės skatina Vakarams laiky
ti ir paruoštą šauti pistoletą. 
Šiuo reikalu, išrodo, labai išsa
miai dabar kalbasi Atlanto pais
to valstybių karinė konferencija 
Jos atstovai, deja, pasirodo la 
bai nekalbūs. Tik anglų kari

rencijos — galima būtų, žinoma, 
tik pranašauti. Bet visus esamus 
duomenis ir patyrimus apsvars- 
tydami, daugumas stebėtojų ma
no, kad tos diskusijos iš esmės 
yra tuščias dalykas, nes Sovietai 
dėl jokių susitarimų ar nutarimų 
savo tikslų ir planų nekeis. Rea
lus dalykas, santykiuose su So
vietais, yra tik divizijos ir ato
minė bomba.

Marijos Dangun Paėmimo dog
ma. šis naujas Dievo Motinos 
garbės skelbimas rado plataus 
atgarsio visame katalikų pa
saulyje. Ypač iškilmingai šiai 
šventei buvo pasiruošta Romo
je. Tarp kita ko ypatingai pa- 
ninėtinas prieš dogmos paskel- 
limą įvykęs tarptautinis mari- 
!ologijos kongresas, kurio tiks- 
as buvo deramai pasiruošti iš
kilmingam Dievo Motinos Dan
am Ėmimo Dogmos paskelbi- 
nui. Jame aktyviai dalyvavo, 
skaitydami paskaitas, geriausi 
teologai iš įvairių pasaulio kraš
tų. Kongresą savo dalyvavimu 
pagerbė daugiau kaip 1000 vys
kupų ir beveik visi kardinolai. 
Kongreso darbų pagrindinė te
ma buvo “švč. Mergelės ir Die
vo Motinos Marijos misija gy
venime, dogmoje ir Bažnyčios 
istorijoje.” Kongresas buvo da
linamas į dvi dalis. Pirmoji da
lis, kuri tęsėsi nuo 23 iki 28 
spalių buvo grynai mokslinė. Jo
je buvo studijuojami teologiniai 
klausimai, liečiantys Švč. Mer
gelės Marijos Dangun Ėmimo 
faktą. Antroje dalyje buvo pa
reiškimas viešos pagarbos į dan
gų paimtajai Dievo Motinai, ši 
dalis baigėsi dogmos paskelbimo 
iškilmėmis.

Marijologinio kongreso atida-

universitetų /Kongregacijos pre-

nę Romęą burmistras I 
nii Visai kitas tautas ? 
atstovavo ir jų sveikinimus iš
reiškė ambasadoriai .* prie/ šy. 
Sosto. V. čižiūnas

KANADA

nemoko- 
Mokyk- 

daugiau-

Steigiama šeštadieninė mokykla
Sudburio lietuvių kolonijoje 

steigiama šeštadienio mokykla. 
Sudburyje yra apie 15 mokyk
linio amžiaus lietuvių vaikų. 
Mokykloje bus mokoma tų lie
tuviškų dalykų, kurių 
ma vietos mokyklose, 
los steigimo reikalais
šia rūpinasi neseniai atkeltas 
lietuvių kapelionas kun. - A. Sa
bas.
KL Kat. Moterų. D-jos skyrius

Sudburyje įsisteigė Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Dr
ujos skyrius. Spalio 15 d. bu
žo sušauktas steigiamasis susi
rinkimas, kuriame be organiza
cinių reikalų buvo aptarti kai 
curie ateities darbai.

baž-

SOLISTO ALGIRDO BRAZIL 
KONCERTAS PER RADIJU

S

Chicagos operos solistas Al
girdas Brazis, po pavykusio kon
certo Scrantone, Pa., spalio 28 
d. davė savo dainų koncertą per 
Juozo Ginkaus vadovaujamą lie
tuviškąją radijo valandą Brook- 
lyne, N. Y. Solistas, turįs galin
gą baritono balsą, gražiai išpil
dė Gruodžio “Visur tyla” Sar- 
paliaus “Dul-dul-dūdelė”, Kača- 
nąusko “Patekėk, aušrine” ir 
“Tų mergelių dainavimas”, ari
ją iš Kamavičiaus operos “Gra
žina” ir Valentino maldą iš Gu- 
noud operos “Faustas”. 1951 m. 
balandžio 8 d. solistas A. Brazis1 
duos savo dainų koncertą Car
negie, Hall, New Yorke.

J ■

Operos solistė POLINA STOSKA
spalių 26 d. per televiziją tarė jautrų žodį į New 
Yorko visuomenę, kviesdama paremti lietuvių Tag 
Day proga Vokietijoj vargstančius lietuvius tremti
nius.

Lietuviai pasulyje
ANGLIJA

Anglijos lietuvių suvažiavimas
Londone spalių 14-15 d. įvyko 

Britanijos Lietuvių Sąjungos 
skyrių atstovų ketvirtasis meti
nis suvažiavimas.

Suvažiavimą atidarė

Tarsis Maž. Lietuvos veikėjai
Mažosios 1 Lietuvos Taryba 

šiuo metu numato sušaukti dar 
vieną, kiek siauresnio masto, 
Vokietijoje gyvenančių Mažo
sios Lietuvbš darbuotojų ir sky-

VAIKO IR JAUNUOLIO LAISVALAIKIS 
BEI PRAMOGOS

pirmąsias šv. Mišias šv. Ka
zimiero Kolegijos koplyčioje ii 
čia dalyvaujantiems lietuviams 
suteikė primicijų palaiminimą.

Visuomenė remia naujos 
čios statybą.

Naujai lietuvių bažnyčiai sta- 
yti Fondu Toronto lietuvių ka- 
alikų tarpe yra didelis susido- 
lėjimas ir pritarimas. Pagal 

maudoje paduotą Fondo valdy
bos aukoms siųsti adresą, yra 
auta nemaža aukų. Fondo val- 
'yba yra užvedusi banke baž- 
yčiai statyti sąskaitą, į kurią 
au yra įplaukę daugiau kaip| 
nisantro tūkstančio dolerių.
čiurlioniečiai vėl koncertuos 

Toronte
“Čiurlionio” ansamblis gruo- 

Ižio 2 d. vėl koncertuos To- 
onte. šį kartą koncertas į- 

;yks žymiausioj ir didžiausioj 
Toronte Massey salėj.

Eaton Auditorijoje įvykęs 
‘Čiurlionio” ansamblio koncer- 
as padarė gerą įspūdį ir To- 
onto muzikos žinovams. Vie
las iš Massey Hall managerių 
buvęs koncerte, davė suprasti, 
;ad “Čiurlionis” pilnai tinka 
concertuoti ir Massey salėje 
T turėsiąs pasisekimą Toronto 
lublikoje.

PATIKSLINIMAS
Skelbiant BALF rinkliavos 

širmosios dienos rezultatus per 
radiją, per klaidą nepažymėta, 
kad uolus rinkėjas Jonas Lukas 
surinko arti $70.00, kiek trūko 
iki 70.00 pats iš kišenės pridėjo. 
Lukas daugiausia rinko aukas 
Matulio ir Waiginio siuvykloje, 
kur visi, išskiriant 4 komunistus, 
aukojo. Naujakuriai darbininkai 
anot Jono Luko, aukojo po 2-3 
dolerius. Antanas Matulis malo
niai leido darbo metu aukas dirb
tuvėje rinkti, be to, pats paėmęs 
dėžutę išėjo į kitą dirbtuvę aukų 
parinkti.

Suvažiavimą atidarė s-gos rių atstovų šUvažiavimą — pa- 
pirm. M. Bajorinas, dėkodamas sitarimą; kuris būsiąs atliktas 
į suvažiavimą atvykusioms gar-; specijąlių' religinių kursų me- 
bės svečiams, ministeriui B. K. tu. Bus tariamasi lietuviškumo 
Balučiui, VLIKo pirm. prel. M. stiprinimo1 ‘ rūkalais. 
Klflbavįčiui, Vokietijos lietuvių | 
bendruomenės pirm. inž. Zundei,! 
Prancūzijos lietuvių atstovui inž. [ 
Bulotai ir Škotijos lietuvių ats
tovui kun. Gutauskui. 1

Svarbiausią kalbą suvažiavi
me pasakė VLIKo pirmininkas 
Prelatas Krupavičius pranešė a- 
pie VLIKo veiklą ir krašto va
davimo darbą.

Suvažiavimas padarė visą eilę 
reikšmingų nutarimų.

Pritardamas reikalui įsijungti 
Anglijos ir Škotijos lietuviams 
į pasaulio lietuvių šeimą, DBLS- 
gos suvažiavimas nutarė pavesti 
C. Valdybai imtis iniciatyvos 
sudaryti D. B. L. Bendruomenės 
Laikiną Organizacinį Komitetą, 
kviečiant į jį visų D. Britanijos 

i lietuvių organizacijų atstovus. 
L. O. K. uždavinys yra paruošti 
laikinąjį statutą ir pravesti D. 
B. L. B. Krašto Tarybos rin
kimus.

Taip pat nutarta rūpintis lie
tuviškų mokyklų steigimu, įsi
gijimu lietuvių namų, informa
cijos biuro organizavimu ir kit.

S-gos pirmininku vienbalsiai 
suvažiavimas išrinko buvusį s- 
gos pirmininką M. Bajoriną. 
Dauguma balsų Centro Valdy- 
bon išrinkta kun. Kazlauskas, 
Varkala, Bulaitis, inž. Vilčinskas. 
Kandidatais liko J. Dėdinas 
inž. Šalkauskas.
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ITALIJA
Naujas lietuvis kunigas

Spalių 10 d. Romoje Germani- 
kumo kolegijoje buvo įšvęstas 
kunigu dijakonas Jonas Jurai- 
tis. Jaunasis kunigas aukojo

Romoje mirė gydytojas 
R. Fuchsas

Spalių 16 d. Romoje mirė 
lietuvis dr. Raimundas Fuch 
sas. Velionis buvo gimęs 1911 
m. Aukštojoj Panemunėje. Bai
gęs Kauno' '• Jėzuitų' giiŽtiaziją: 
studijavo Romos medicinos fa
kultete ir vėliau čia vertėsi 
gydytojo praktika. Už a. a. 
dr. Fuchso sielą Lietuvių šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioje 
buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos.

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

Office at 258 Broadway, Brook lyn 11, N. Y.

Pagrindinis galimai sėkmingo vaikų auklėjimo šeimoje dėsnis 
yra tėvų meilės ir pagarbos jausmo išlaikymas vaikų širdyse. 
Tai, kas buvo savaime suprantama patriarchalinėje Lietuvos kai
mo šeimoje, gerokai buvo pakitę tos pačios Lietuvos mieste ir 
dar labiau yra pakitę išeivijoje, ypač didmiesčio sąlygose atsidū
rus. Kai vaikų protuose ir širdyse dar stipriai išsilaiko meilė ir 
pagarba tėvams, kai tėvai jiems yra žymiai daugiau kas, negu 
tik duonos bei pastogės rūpintojai, dar nevėlu kalbėti apie dorinį, 
tautinį ir kitokį auklėjimą tokiose šeimose. Kitaip nusakydami 
tėvų meilės ir pagarbos reikalavimą vaikams, mes tą meilę bei 
pagarbą norime vaizduotis, kaip nuolatinį proto ir širdies ryšį 
tarp vaikų ir gimdytojų, nuolatinį negęstantį dvasinį kontaktą 
tarp vienų ir antrų. Tatai gali būti pasiekta tik pastovaus ir sis- 
tematingo bendravimo keliu. Jei tėvai ieškos sau poilsio po darbo, 
kuriame klube, restorane, svečiuose pas kaimynus, o gal net ir 
labai kilnioje kultūrinėje veikloje už namų bei šeimos sienų ir 
neškim vaikams nė valandėlės laiko, toks kontaktas su vaikais 
pamažu dils, kol, pagaliau, ateis diena ir valanda, kai del tokio 
nusvetimėjimo teks gailėtis ir atgailauti vieniems ir kiliems. Taip 
atsitinka net ir tokiose šeimose, kur iš šalies žiūrint nū čia minėtos 
tėvų “ekspansijos” anapus šeimos ribų nepastebima: ima ir nu
trūksta dvasinis ryšys tarp tėvų ir vaikų. Pastarieji pasidaro per 
anksti savarankiški, tėvų autoritetas jiems per menkas, visi kiti 
autoritetai taip pat reliatyvūs (nepastovūs ir nepatikimi). Tada 
ima belstis į šeimos duris didesnė ai- mažesnė nesantaika tarp 
tėvų ir vaikų, pamažu virstanti tėvų ir vaikų tragedija.

Ta proga prisimenu dviejų kaimyninių šeimų, gyvenusių 
Kaune, Žaliakalnyje, pavyzdį. Abi čia pavaizduojamos šeimos 
priklausė skirtingoms visuomeninės padėties kategorijoms, tačiau 
jos abi kiekviena savaip tragiškos, abi ir skaudaus tautos likimo 
paliestos, kaip tūkstančiai kitų lietuvių šeimų. Abiejų šeimų vaikai 
lankė tą pačią pradinę mokyklą, todėl jos mokytojams buvo 
nesunku sekti kai kuriuos būdingesnius tų šeimų gyvenimo ir 
auklėjimo bruožus.

Pirmoji, vieno žymiausių lietuvių intelektualų šeima buvo 
šių eilučių autoriaus kelerius metus iš betarpiškos artumos ste
bima. Šeimoje augo keturi vaikai: du berniukai ir dvi mergaitės. 
Kol buvo maži, vaikai tenkinosi šeimos aplinka, kaip ir daugelis 
eitų vaikų. Skirtumas čia buvo tik tas, kad savo tėvą jie tik 
lietų ir vakarienės metu tematė, šiaip visas tėvo laikas buvo 

' įkirtas mokslinei ir visuomeninei veiklai. Būdamas nepaprastai 
larbštus, tėvas nešė ant savo pečių didelę mokslinio ir visuome
ninio darbo naštą, beveik neturėdamas laisvalaikio. Grįžęs namo 
:š mokslinio ar visuomeninio darbo viešumos ir vos suskubęs 

■ lavalgyti ir žodžiu — kitu pasitarti su žmona ūkiniais reikalais, 
lis užsidarydavo savo kabinete ir dirbdavo ten iki vėlyvos nakties. 
Atėjusį pas jį kokių reikalu vaiką jis retai maloniau priimdavo 

, ir bent išklausydavo; paprastai tuojau pat ir gana šiurkščiai 
‘ pavarydavo lauk.

Motinos autoriteto šiems vaikams neilgam užteko. Pradėję 
'ankyti aukštesniąsias mokyklas ir pasiekę vyresnių klasių, vaikai 
įasidarė jau tiek, “savarankiški”, kad išmoko melu dengti savo 
naktines išvykas ir kitokius žygius. Pradžioje visą šeimos nesėk
mę ėmėsi sau motina. Ji ilgą laiką tenkinosi ašaromis ir tuo, 
:ad pasiskųsdavo porai patikimų asmenų savo vaikų elgsena ir 

teiraudavosi, kas yra jos priežastis. Atėjo pagaliau ir tas mo
mentas, kad ir tėvas turėjo pastebėti, kaip “toli nueita” jo vy
resniųjų vaikų. Jam tai buvo didelis moralinis smūgis. Jis reagavo 
labai jautriai, griebėsi gana sunkių bausmių, kol, pagaliau, su
prato, kad ir jas taikyti jau per vėlu. Teko ieškoti švelnesnės 
išeities, kad būtų išvengta platesnio apsigarsinimo šeimos skan
dalu. (Bus daugiau)
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VOKIETUA
Baigiamas paruošti liet, 

ginio aptarnavimo planas 
Vyriausias Lietuvių Sielova

dos reikalų tvarkytojas kan. 
F. Kapočius drauge su Vokie
tijoje gyvenančiais lietuviais 
vyskupais jau baigė paruošti 
katalikų lietuvių religinio ap
tarnavimo planą Vokietijoje. 
Pagal jį čia būsią palikta 14 
lietuvių kunigų. Dalis jų ap
sisprendė likti savanoriškai, kiti 
būsią paskirti iš čia dar esan
čių apie 40 lietuvių kunigų 
tarpo. Ir pati delegatūros (sie
lovados tarnybos) įstaiga bai
gia, savo darbą. Netrukus pats 
kan. Kapočius išemigruos į 
Jungtines Amerikos Valstybes.

reli-

Gal būt praeity jūs sakėte, ar 
girdėjote ką nors kitą sakant: — 
John H. buvo bendrovės bran
giausiai apmokamas tarnautojas. 
Dabar jis išėjo į pensiją ir gau
na mėnesinę soc. draudimo pre
miją. Aš turiu savo nuosavą biz
nį, duodanti man kuklias paja
mas. Kai aš juo nebesiversiu, 
mano pajamos pasibaigs. — Aš 
sociališkai neapdraustas.”

Toks pasakymas, prieš prezi
dentui pasirašant pataisytą soc. 
draudimo įstatymą, buvo visiš
kai teisingas. Tačiau, pagal nau
jąjį įstatymą, pradedant 1951 
sausio mėn., jūs galite gauti soc. 
draudimą.

Savarankiškai dirbantieji as
menys gali pradėti rūpintis į- 
gyti senatvės ir mirties draudi
mą nuo ateinančių metų pirmos 
dienos. Jie, kaip ir algą gaunan
tieji darbininkai, išėję į pensiją, 
gali gauti mėnesinę draudimo 
premiją, jų šeimos, jiems išėjus 
į pensiją, taip pat gali gauti 
draud. premiją, o jiems mirus, 
šeimos ,gali.I; gauti jų gyvybės 
draudimo premiją.

Savarankiškai besiverčią as
menys įeina į. soc. apdraustųjų 
kategoriją, jeigu jų metinės ne
tto pajamos riekia bent 400 dol. 
Jis gaus ketvirtį draud. sumos 
už kiekvieną.ipO dol. mėnesinių 
pajamų, bet jąm nebus duodama 
daugiau kaip 4 ketvirčiai draud. 
sumos už vienerius metus.

Savarankiškai dirbantis as
muo (kuris;faktiškai yra pats 
darbdavys ir pats darbininkas), 
pradedant 1951 metais, turės 
mokėti už savo netto. pajamas, darbiauti su savo taxi. Jūs ga

jei jos siekia 400 dol. į metus 
ar daugiau, 2*Ą% soc. draudimo 
mokesčių. Jam nebereiks mokėti 
už pajamas daugiau kaip 3,600 
dol. į metus. Savo pirmąjį pra
nešimą apie pajamas soc. draud. 
tikslu savarankiškai dirbantis 
asmuo atliks prie pajamų mo- 

i kesčio grąžinimo pranešimo, ku
ris daugumai savarankiškų vers
lininkų bus pildomas 1952 m. 
kovo 15 d. Jei jis neturi soc. 
draudimo kortelės, ji jam ir ne
bus reikalinga iki pildant mokes
čių grąžinimo pranešimą už 1951 
metus.

Šis pranešimas apie jo netto 
pajamas daugiau kaip 400 ir iki 
3,600 dol. apims kiekvienas pa
jamas iš biznio operacijų paties 
savarankiško verslininko kaip 
savininko ar kaip dalininko. Ta
čiau čia neįskaitomos pajamos 
iš ne iš darbo kilusių šaltinių, 
kaip nuomos pajamos, jei asmuo 
nėra nekilnojamo turto biznie
rius. Taip pat neįskaitomi ir di
videndai ir palūkanos už indė
lius ir bonus, jeigu jis nesiverčia 
vertybinių popierių prekyba. Ka
pitalo nešamas pelnas ar nuosto
lis ir pajamos iš nekilnojamo 
turto taip pat nebus įskaitomos 
į. soc. draud. apdraustų pajamų 
sąrašą.-

Verslų ir profesijų rūšys, pa
gal kurias savarankiškai dirbąs 
asmuo gali įgyti soc. draudimą, 
yra labai įvairios. Jūs galite būti 
savininku ar dalininku parduotu
vės, grožio saliono ar. benzino 
pardavimo stoties. Galite turėti 
šivo kirpyklą, restoraną ar už-

Atremia sovietinius melus
Kaip prisimename, Sovietai i ir kancleris kun. Juozas Stan- 

paskelbė apie religijų atstovų' kevičius. Komunistinė spauda 
naudodamasi Maskvos informa
cijomis, paskelbė kun. Stanke
vičiui priskiriamą pareiškimą, 
kuriame komunistine neapykan
ta perpildytu tonu smerkiami 
anglai-amerikiečiai ir kviečia
mi visi krikščionys prisidėti 
prie taikos partizanų akcijos. 
Bet pareiškimo stilius nerodo 
nė mažiausio autentiškumo žy
mių. Romos katalikų spaudos 
agentūra CIP šiuo reikalu pa
skelbė paaiškinimą, kuriame 
taip rašoma: “šiandien Lietu
vos kunigai yra visiškai išblaš
kyti ir Lietuvoje jau nėra li
kusios nė vienos religinės or
ganizacijos ar draugijos. Kun. 
Juozas Stankevičius negali bū
ti Kauno Arkivyskupo vikaras 
ir kancleris, nes Kauno Arki
vyskupas drauge su savo pa- 
gelbininku vysk. Brizgiu ir su 
generaliniu vikaru mons. Šau
liu 1944 m. buvo deportuotas 
į Vokietiją. Per šį laikotarpį 
Kauno Arkivyskupijos generali- 
galimybės paskirti ką nors 
Kauno Akivyskupijos generali
niu vikaru. Jis šia proga tik 
gali patvirtinti, kad kun. Stan
kevičius jam yra pažįstamas 
kaip geras ir pamaldus kuni
gas, kuris savo noru jokiu bū
du negalėtų padaryti Maskvos 
jam primetamų pareiškimų, ne
bent jie būtų išgauti prievarta 
ir žiaurių kankinimų pasėko
je”.

oakvietimą į Maskvoj įvykusią 
komunistinę taikos konferenci
ją. Katalikus ten atstovavęs 
Kauno Arkivyskupijos vikaras

lite dirbti savo pramonės įmo
nėje, arba batus valyti. Jūsų biz
nio apimtis čia nesudaro skirtu
mo.

Taip pat jūs galite būti rašy
tojas, dailininkas, fotografas, iš
kabų dažytojas, privatus moky
tojas ar nepriklausomas kon- 
traktorius.

Jei norite greičiau sužinoti, 
ar jūsų pajamų dalis ar net visos 
pajamos įeina į soc. draudimo 
apdraustų pajamų grupę, per
žiūrėkite šį sąrašą verslų ir pro
fesijų, išskirtų iš soc. draudimo. 
Pajamos nebus apdraustos, jei 
jos bus gautos iš šių profesijų: 
gydytojo, dantisto, osteopato, 
chiroprakto, optometristo, na- 
turopato, Krikščioniškojo Moks
lo praktiko, veterinarijos gydy
tojo, laidotuvių direktoriaus, tei
sininko, licencijuoto, registruo
to ar pilnalaikio knygvedžio ir 
profesijonalo inžinieriaus arba 
architekto.

Ūkininkai taip pat nebus soc. 
apdrausti.

Savo artimiausiame straipsny
je aš aptarsiu naujuoju įstatymu 
praplėstą darbininko definiciją 
ir atkreipsiu ypatingą dėmesį į 
pardavėjus, agentus ir namų 
darbininkus. ‘
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Emigracijos stabdžiai
Rašo kan. prof. J. B. KONČIUS

mas įstatymo 13 parag., kuris 
kalba apie saugumą. Patyriau, 
kad bent 85% lietuvių, kuriems 
šis parag. atsistojo skersai kelio, 
yra žinomi kaipo antikofhunis- 
tai, geri žmones, Lietuvoje ir 
tremtyje turėję gerą vardą. Šis 
klausimas mane tiek sujaudino, 
kad ryžausi pašvęsti kelias sa
vaites išaiškinimui tikros padė
ties. Tuo tikslu lankiausi karo 
ir DP saugumo centruose ir kal
bėjausi su karo saugumo virši
ninku maj. Abraham ir su DP 
viršininku p. Bornstein. Pasikal
bėjime išryškėjo neįtikėtini kal
tinimai, dėl kurių žmonėms už
kertamas kelias emigruoti. Cha- 
rakteringesnius atsitikimus pa
minėsiu. Pav., pilietis R. kalti
namas tuo, kad jis priklausė Lie
tuvos šaulių Sąjungai: pilietis 
T. kaltinamas esąs VLIKo narys; 
pilietis L. kaltinamas priklausąs 
social-demokratų partijai ir pan. 
Ypatingai mane nustebino vie
nos ukrainiečių šeimos likimas. 
Tą šeimą radau sulaikyta Grohn 
stovykloje. Vadinasi jie Marčėne 
ko ir ši pavardė buvo dažnai 
linksniuojama spaudoje, kadangi 
Marčenko buvo liudytoju Rrav- 
čenko byloje Paryžiuje. Iš šios 
ir kitų bylų paaiškėjo, kad 1©* 
jalus asmenys sulaikomi, o pro- 
komunistai praleidžiami. ■r

Visus žymesnius faktus pa
siunčiau vyr. J. V. karo vado
vybei, DP komisijai ir Depart
ment of State.

įsidėmėtinas faktas, kad sau
gumo sumetimais sulaikytųjų 
tarpe yra tik katalikai, protes
tantai ir ortodoksai, bet nėra nė 
vieno žydo.

Šitokie reiškiniai labai slegia 
tremtinių nuotaikas, tačiau dėl 
jų netenka kaltinti nei mūsų vy
riausybės, nei humanistinio įsta
tymo. Blogumo priežastis glūdi 
tarųe, kad emigracinėse įstaigo
se dirba ar vadovauja jauni, ne
prityrę valdininkai, tarpe kurių 
gali atsirasti ir nesąžiningų bei 
blogos valios.

Visa emigracijos eiga į Ame-

Išleistas 1918 m. liepos mėn. 
1 d. DP įstatymas, buvo išgar
sintas kaipo “priešžydiškas” ir 
“prieškatalikiškas”. Kad tokis 
šio įstatymo apibūdinimas nea
titinka tikrenybės, rodo šie fak
tai ir duomenys: pradedant įsta
tymą vykdyti DP stovyklose bu
vo registruotų: žydų 9%, kata
likų 50G, protestantų, ortodok
sų ir kt. 41%. Ligi šiol pagal tą 
įstatymą atvyko apytikriai: žydų 
24% (38.400 asmenų), katalikų 
47r; (75.200 asmenų), protes
tantų ir visų kitų 29% (46.400 
asmenų). Man tikrai žinoma, kad 
katalikų jerarchija ir organiza
cijos Amerikoje niekad nebuvo 
nei viešai, nei privačiai pasisa
kiusios, kad tasai įstatymas e- 
sąs prieškatalikiškas. Jei tokis 
priekaištas daromas katalikams, 
tai tatai yra darbas neatsakingų 
asmenų.

Norėdamas išstudijuoti vieto
je emigracines galimybes ir nu
galėti daromas tremtiniams kliū
tis emigruoti, šią vasarą trijų 
mėnesių būvyje aplankiau Vo
kietijoje ir Austrijoje visas tris 
okupacines zonas, buvau nuvy
kęs į Italiją, Šveicariją ir Pran
cūziją. šių kelionių metu teko 
turėti pasitarimų su IRO virši
ninkais Genevoje ir zonose, su 
privačių charitatyvinių organi
zacijų vadovybėmis, su DP ko
misijos pareigūnais, federalinės 
valdžios konsulatais ir emigraci
jos autoritetais. Savaimi aišku, 
kad aplankiau daugelį-tremtinių 
stovyklų ir turėjau pasitarimų 
su tremtinių organizacijų vado
vais bei pasikalbėjimų su pačiais 
tremtiniais, ne tik su lietuviais, 
bet ir su kitataučiais.

Iš mano padarytų studijų pa
aiškėjo, kad emigraciniai reika
lai sklandžiausiai tvarkomi pran
cūzų zonose ir neblogai britų. 
Labai nustebino faktas, kad JAV 
zonose daugiausia pasitaiko su
trukdymų emigruoti dėl labai 
netikslių įvairių priekaištų, ypa
tingai taip vadinamų politinių. 
Dėl šių priežasčių J. V. zonose ---------- o___ f ..................... _
yra užkliuvusių apie 600 lietuvių I riką neina sklandžiai ir vėl tik 
tremtinių; kitų tautybių, kaip 
antai ukrainiečių, lenkų, estų, 
latvių ir kt. yra apie 2000 užkliu
vusių. Visiems užkliuvusiems 
tremtiniams daugiausia taiko-

tuo gi tarpu patyriau, kad pas
kutiniais keliais mėnesias buvo 
paruošiama vos po 7.000 ir todėl 
ligi 1951 metų liepos 1 d., kaip 
numato DP įstatymai, nebus at
gabenta visi 170.000 tremtinių.

Pasilikusiųjų tremtinių būklė 
nepavydėtina: aprūpinimas da
rosi kaskart blogesnis, ypatingai 
tų, kurie pereina į vokiečių ūkį. 
Vokiečiai, savo kilmės tremtinių 
iš įvairių Europos šalių turi virš 
9.000.000 žmonių ir jais pirmo
je eilėje rūpinasi, o kitais sten
giasi kuogreičiausiai nusikratyti.

Visus šiuos faktus raštu pa
tiekiau mūsų valdžios atitinka
miems organams.

Paskutiniu metu jau gauname 
žinių, kad emigraciniai reikalai 
gerėja.

BROOKLYN© VYSKUPAS ĮTEIKIA SAVO AUKA BALF’UI

Iš kairės į dešinę — Jo Ekscelencija Brooklyno vyskupas1 
Thomas E. Molloy, BALF “Tag Day” rinkliavos proga New Yorke, Į 
įteikia savo auką $500.00 BALF Vajaus Komiteto garbės nariui 
prelatui Jonui Balkūnui ir BALF reikalų vedėjui Petrui Minkūnui. 
Šią auką turėjo priimti Vajaus Komiteto pirmininkas Juozas Boley, 
bet tuo metu negalėjo atsitraukti nuo savo pareigi).

LAPKRIČIO 7 PAREIGA - BALSUOTI
Lapkričio 7 d., antradienį, 

New Yorko valstybėje bus ren
kami gubernatorius, viceguber- 
natorius, vyriausias prokuroras, 
kontrolierius, valstybės senato 
ir ’atstovų rūmų nariai ir kiti į- 
yairūš pareigūnai. Be to, renka
mas senatorius pilnam šešerių 
metų terminui.

New Yorko mieste bus labai 
svarbūs miesto mayoro rinkimai. 
Partijos už savo kandidatus ve
dė labai karštą agitaciją. Respu
blikonų kandidatas gubernato
rius Thomas E. Dewey nori būti 
gubernatorium trečią kartą. De
mokratai prieš jį išstatė kongres- 
maną Walter A. Lynch. Dewey 
daugiausia remiasi savo 8 metų 
administracijos daviniais, o Ly
nch - savo ištikimumu preziden
to Trumano programai ir de
mokratų partijos linijai Kongre
se.

New Yorko miesto šeimininku 
nori trys kandidatai — ma- 
yorb pareigas einąs Impellitteri, 
demokratas Pecora ir respubli- 
konsa Corsi. Visi trys yra gimę 
Italijoje, bet atvykę į Ameriką 
dar būdami vaikais.

Impellitteri yra miesto tarybos 
pirmininkas ir kaip toks trui tei
sę pavaduot mayorą, kai šis būna 
iš miesto išvykęs ar yra susirgęs.

dėl to, kad mūsų aukštieji pa
reigūnai nesusitaria bei neatlie
ka tinkamai savo pareigų. Kas 
mėnuo privalėtų paruošti emi
gracijai po 12.000 asmenų į J. V.,' Šiose pareigose jis yra jau pen-

kerius metus. Rai O’Dwyer atsi
sakė iš mayoro pareigų, panoręs 
tapti Amerikos ambasadorium 
Meksikoje, Impėllitteri tikėjosi 
laimėti demokratų partijos no
minaciją mayoro pareigoms. Bet 
partijos vadai nusisuko nuo jo 
ir pasirinko teisėją Pecorą, 68 
metų amžiaus. Tada Impellitteri 
pasiryžo būti nepriklausomu 
kandidatu, ir jo rėmėjai surinko 
labai didelį skaičių parašų jo 
kandidatūrai išstatyti.

Impellitteri pasirodė esąs drą
sus, veiklus, nepriklausomas šei
mininkas. Visiems patiko jo žy
gis paskiriant Hisso sėkmingą 
kaltintoją Thomas Murphy nau
ju miesto policijos viršininku, 
kuriam jau beveik pavyko ats
tatyti policijos gerą vardą.

Respublikonas Corsi yra bu
vęs imigracijos komisijonierium. 
Prieš keleris metu? jis bandė sa
vo laimę tapti senatorium, bet 
nepasisekė. Radangi New YorkO 
mieste respublikonų yra, palygi
nus su demokratais, mažokai, 
todėl nesitikima, kad Corsi turi 
rimtų galimumų rinkimus lai
mėti. Tad didžioji rinkimų kova 
būs tarp Impellitteri ir Pecoros.

Senatoriaus vietos siekia sena
torius Lehman ir respublikonų 
kandidatas Joe Hanley.- Abu jau 
turi per 70 metų, todėl abiejų

partijų sluogsniuose stipriai ap
gailestaujama, kad neišstatyti 
kandidatais jaunesnio amžiaus 
asmens.

Nežiūrint koks kandidatas bus 
pasirinktas, bet kiekvieno piliečio 
šventa pareiga lapkričio 7 d. bal
suoti. Visi piliečiai tegu "atlieka 
savo pareigą, kuri yra viena di
džiųjų laisvo piliečio privilegijų.

Netikri kunigai neturi 
pasisekimo

Paskutiniu laiku pradėjo savo 
veikimą visoje Lenkijoje neti
kri kunigai, kurie yra tam tikro
se mokyklose paruošti, kad su
gebėtų žmonių akyse vaidinti ti
krus kunigus. Jie turi taip pat 
uždavinį vengti kontakto su ti
kraisiais kunigais ir veikti dau
giausia tarp žmonių, kurie yra 
labiau palinkę į marksistines 
idėjas. Nežiūrint visų komunistų 
pastangų, jų veikimas tik dar 
labiau sustiprina persekiojamų 
Lenkijos katalikų dvasią ir už
dega ginti savo tikėjimą.

-žinių- agentūros’ pran^bi, 
kad 40 proc. Vengrijos tėvų į- 
teikė prašymus įvairių institutų 
ir valstybinių mokyklų vadovy
bėms, kad jų vaikams būtų dės
toma religija, remiantis dar iki 
šiol neatšauktu įstatymu. Tokie 
prašymai politinių stebėtojų yra 
laikomi labai drąsiu žygiu, tu
rint prieš akis sekimą ir perse
kiojimą katalikų.

A. Mankūnas

Planingas ūkis
(Pabaiga)

— Prašau balso, — pakėlė 
dabar ranką lėtokas žemės ūkio 
skyriaus vedėjas. — Jei jau ei
nam prie kitų dalykų, tai aš no
rėčiau apie tą laukų tręšimą pa
sakyti.

— Prašau, — leido Pipkus.
— O su tuo laukų tręšimu ši

taip buvo, — pradėjo žemės ūkio 
skyriaus vedėjas: — pampreky- 
bos skyrius neišpildė trąšų tie
kimo plano.

— O kodėl pramprekybos sky
rius sabotuoja laukų tręšimo 
planą? — kreipėsi Pipkus į 
pramprekybos skyriaus vedėją.

— Drauge sekretoriau, jokio 
čia sabotažo nebuvo, — atsiliepė 
pramprekybos skyriaus vedėjas. 
— Mes pareikalavom užplanuo
tų trąšų, bet mums buvo paaiš
kinta, kad tarybinė pramonė ne
gali trąšų gamyba rūpintis, kai 
kapitalistinis apsupimas graso. 
Ji turi rūpintis ginklų gamyba. 
Laukai turi būti natūralinėmis 
trąšomis tręšiami. Mes taip ir 
pranešėme žemės ūkio skyriui.

— Taip, — sutiko žemės sky
riaus vedėjas. — Bet natūralinių

Ūkio skyriaus vedėjas patrau
kė pečiais, pasikasė galvą ir tarė:

— Aš manau, jog gyvuliams 
buvo užplanuota per mažos pa
šaro ir perdidelės mėšlo normos.

— Negali būti, — prieštaravo 
draugas Raganas. — Ir pašaro 
ir mėšlo normos buvo paimtos 
iš visasąjunginių Tarybų Sąjun
gos normų tabelių. Turi būt ko
kia kita priežastis.

— Tikrai, draugai, buvo kita 
priežastis, — atsistojęs pareiškė 
vienas komjaunimo aktyvistas.
— Raitos ne normos, bet liau
dies nuosavybės vagys. Tai dar
bai sulindusių į kolūkius buožių. 
Pats esu matęs, kaip jie nešė 
pintinėmis iš arklidžių šviežią 
mėšlą savo privačioms kiaulėms 
šerti, bet paskui nei kiaulių mėš
lo negrąžino tarybiniam ūkiui, 
o ant savo individualių sklypų 
iškratė. Sabotažas, draugai visą 
mėšlo planą sužlugdė.

— Raip? Iš arklidžių mėšlą 
kiaulėms sušėrė? — susidomėjo 
Pipkus.

— Taip, draugai, — patvirtino
komjaunimo aktyvistas, — įmai- lo ant liepaitės šaknų, štai, ir 
šo bulvių ir šeria kiaules. Rruvi- pritverk buožę! '
nais kapitalistiniais laikais pri-

buožėms patarė šiuo būdu tary- 
biniį ūkį žlugdyti. ■

— Po velnių! — trenkė kumš
timi į stalą draugas Pipkus. — 
Reiškia, reakcija vėl pradeda 
galvą kelti ir prisimint prakeik
tus kapitalistinius laikus, kada 
ponai liaudies krauju mito. Bet 
liaudis budi ir reakcinei gyvatei 
sutrins galvą. Aš giriu draugo 
komjaunuolio budrumą, kad de
maskuoja į kolūkius sulindusius 
liaudies priešus.

— Bet ir jis pats sabotažinin
kas, — atsiliepė kažin kas. — 
Jei matė, kad liaudies nuosavy
bę vagia; kodėl leido ir neprane
šė kam reikia?

Taip netikėtai pultas, kom
jaunimo aktyvistas sumišo.

— Aš, draugai, pats tai tik 
vieną kartą mačiau, — pradėjo 
aiškintis jisai. — Ir reiškia jam 
sakiau, kad mėšlas liaudžiau pri
klauso. Bet manot, kad buožę

nūs taip svarbaus tarybinio ga
minio grobstymą, aš reikalauju, 
kad būtų sustiprintas tarybinis 
budrumas, o tarybinio ųkio, ken
kėjai išaiškinti ir paimti į apys
kaitą.

Draugo Pipkaus pateisintas ir 
net pagirtas, komjaunimo akty
vistas, kad anksčiau jam pada
ryto priekaišto ir šešėlis nubluk
tų, ryžosi dar uolesnis pasirodyti.

— Aš, draugai, turiu dat pra
nešti, kad ir daugi,ąu. buvo sabo
tažų. Vasaros metu, kada lauke 
buvo žolės, arkliams būdavo duo
dama šieno. Taip buvo Sumažin
tas žiemai pašarų fpiidaš. Dėl to, 
pavyzdžiui, mūsų, kolūky arkliai 
žiemą negavo užplanuotų pašaro 
normų ir, žinoma, negalėjo iš
pildyti mėšlo gamybos plano, — 
paskelbė jis dar vieną nusikalti
mą tarybiniam ūkiui. ’ - •

Tai buvo draugui Raganui ge
ras įrodymas, kad planas pagal 

taip lengvai pritversi. Jis man visasąjunginės Tarybų Sąjungos 
tuoj ir sako: “Tai ką, draugas, tabeles buvo teisingas.
tur būt esi apsimaskavęs liau
dies priešas? Matai, koks šaltis. — patys matot, kas kaltas, kad 
O vasarą pasodintos Stalino lie- mėšlo gamybos planas buvo su- 
paitės šaknys grynos. Nori gal,' žlugdytas. Ir aš manau, kad visa 
kad mūsų tėvo ir mokytojo gar
bei pasodintas medelis iššaltų?” 
Aš jam sakau, kad nenoriu. Na, 
tai, sako, ir nesikabink be reika
lo, ir nuėjęs iškratė pintinę mėš-

— Štai, draugai, — tarė jis,

rą duoti arkliams šieno. Tai vie
na. Antra, mėšlo kiekis tas pats, 
ar šienas suėstas žiemą, ar va
sarą.

Draugas Raganas iš karto ne
susigriebė, ką į tai atsakyti. Kad 
iš vasarą suėsto šieno būtų ma
žiau mėšlo, sunku buvo tvirtinti. 
Vis dėlto pavyko jam užsikabinti 
už ko kito.

— Rad šėrimo instrukcijoje 
neuždrausta vasarą duoti ark
liams šieno, tai tiesa. Bet drau- 
skyriaus vedėjas užmiršo pašarų 
fondams sudaryti instrukciją. 
Ar jis ją skaitė?

— Ir joje neuždrausta duot 
vasarą arkliams šieno, — atsakė 
žemės ūkio skyriaus vedėjas.

— Bet ji įpareigoja rūpintis 
sudaryti kiek galima didesnius 
tuos fondus, — nenusileido drau
gas Raganas.

Tik šis susirėmimas dėl ins7 
trukcijų labai nukreipė susirin
kimą į šalį. Tad draugas Pipkus 
draugus žemės ūkio skyriaus ve
dėją ir Raganą sulaikė.

— Draugai, — tarė jis, — dėl 
instrukcijų nėr ko mums čia gin
čytis. Jas galima ir po susirinki
mo pasiaiškinti. Dalykas yra pa- 
aiškėjęs. Žemės ūkio sektorius 
yra nukrypęs ir atsilikęs nuo 
plano bei įsiveisę jame kenkėjai.

tai buvo padaryta, norint kom
promituoti piliečių akyse tary
binės vyriausybės ir Visasąjun
ginės komunistų partijos patvir
tintas pašaro ir mėšlo gamybos Iš to turi būti padarytos išvados, 
normas. Čia aiškus liaudies prie-1 Ar turi kas šiuo reikalu dar ko- 
šų tarybinės tvarkos puolimas, kių klausimų? Jei ne — eisime

____________ _ ___  ___________________ — Taip, draugai, — tarė Pip-1 Jie turi būti surasti ir paimti L prie kitų dalykų, 
trąšų neužteko, juo labiau, kad pratę lašinius ėsti, buožės niekaip kus. — Draugas komjaunuolis apyskaitą, kaip ir tarybinio mėš- 

įvykintas nenori nuo to atprasti. Nebega- neparodė reikiamo tarybinio uo-' lo vagys.
Bet žemės ūkio skyriaus ve- klausėsi šių ginčų. Ne vienas bu

vo vasarą arklius šienu šėręs, o 
kitas, gal būt, kaip koks buožė 
ir prie tarybinio mėšlo pirštus 

, — sujuuu uraugas rvaga- i Keie reaavijus ricsiua, n.v ncpa- u, — yaon.M-.-jv j*~> — prikišęs. O jie Žinojo, jog pagal
— Čia matyt, kapitalistu darė kiti, nors, kaip matyt, taip jokio sabotažo nebuvo, šėrimo tobuliausią pasauly tarybinį bau- 

kuriejpat žinojo. Todėl dabar, išaiški-Į instrukcijų nėra uždrausta vasa- ūžiamąjį statutą už tai galima

kolūkiuose nebuvo j 
mėšlo gamybos planas.

— O kodėl mėšlo gamybos 
planas nebuvo įvykintas? — su
sidomėjo draugas Raganas, ku
riam vietiniam partijos skyriu
je buvo pavesta tvarkyti ir pri
žiūrėti žemės ūkio sektorių.

Tomas Žiūraitis, O. P.

Didvyriškumas — didvyrius žavi
Didingumas, grožis, net gi I 

heroizmas ne visada žavi 
žmogų. Jei jis nuo to visko 
atitrūkęs, kasdienybės pilku- 
mon pasinešęs — veltui kal
bos ir raštai tuo klausimu. 
Nebylė jam bus gražiausia 
simfonija, jei žmogus negir
di arba nieko nenori išgirsti. 
“Panašus — panašų žavi”,
— sako filosofinė gyvenimo 
išmintis. Tas pats dėl šven
tųjų garbinimo. Vieniems žo
dis “šventasis” nenormalu
mą, tuščias pasakas primena; 
kitiems jis — širdį gaivina, 
pilną gyvenimą atskleidžia, 
žiūrint, kuo žmogus domisi 
ir kiek jis yra pajėgus 
tikrąsias vertybes suprasti.

Normalus žmogus negali 
būti abejingas šventųjų at
žvilgiu. Jie yra gyvoji Evan
gelija, tikrieji Dievo atspin
džiai. Tai nereiškia, kad kiek
vienas šventasis turi būti 
mums patrauklus ir sektinas: 
atsiskyrėliai arba, kaip se
niau, ant stulpo praleidę sa
vo gyvenimą... Tačiau kiek
vienas šventasis yra kupinas 
tauraus gyvenimo — juos 
gerbiam, kad būtų juose pa
gerbtas Tas, kuriam jie gy
veno ir mirė. Sekame tų 
šventųjų pavyzdžiu, kuris 
mums geriausiai supranta
mas. Raip ryto aušrinės dei
mantiniai spinduliai yra gai
vinanti ir įvairiai žavūs, taip 
ir šventųjų gyvenimas . . . 
šventumas — tikrasis’gyve
nimas: jis prasideda žemėje 
ir nesibaigia amžinybėje. Kas 
gi nori, kaip dūmas pranyk
ti? Kiekvienas nori gyventi, 
nori amžinai būti laimingas. 
Taigi!

Nelengva į kalną lipti. Dar 
sunkiau Alpių Skaidrias, .vir
šūnes pasiekti. Sunkiausia, 
bet įmanoma, į dvasios vir
šūnes kopti, šventieji irgi 
buvo žmonės. Jie buvo dva
sios milžinai, bet kartu pa

prasti, kuklūs, gėfos valios
— todėl giliai tikinti, ryž
tingi, šventi . .'.

Šventumas nėra bėgimas 
nuo žmogaus, pasaulio (at
siskyrėliai yra reta šventu
mo išimtis), bet žmogaus ir 
pasaulio perkeitimas. Žmo
niškumas, gyvenimiškumas,

teisingumas ir meilė, paga
liau pats moderniškumas, ku
rie neprieštarauja sveikam 
protui ir Dievo valiai yra 
šventumo kelias. Kada nuo
dėmė lyg replėmis širdį su
spaudžia, kada tau ašaros 
byra, nutolus nuo Dievo — 
kodėl nuo jo nutolai ir pats 
kartais nesupranti . . . Ka
da skubi prie Jo ir bematant 
suklumpi, Jo nepasieki. Kau
pi iš naujo jėgas, tiesi Jam 
ranką, kaip kūdikis moti
nai .. . žodžiu, kada nepra
randi šventumo krypties — 
tavyje gyvas tikrasis žmo
gus, gyvas šventumo ilgesys, 
kuris padarys tavo sielą, 
kaip šv. Augustino, Dievo 
šventove. Jausmas, kad nesi 
tobulas — reiškia tobulumo 
sieki. Juo arčiau žmogus prie 
veidrodžio, tuo aiškiau mato 
savo grožio savybes ir trū
kumus. Juo arčiau esame 
prie begalinės tobulybės, tuo 
labiau pastebime savo neto
bulumus. Todėl šventieji vi
suomet buvo paprasti, kuk- 
l!s, atlaidūs ir ilgesingi . . .

Šventumas yra gyvenimiš
kas, sveikai moderniškas ir 
įmanomas — todėl , būtinas. 
Jei dabartis, klaikesnė už 
Sodomos ir Gomoros l$ikųs, 
nesubiro į atomus, nepavirto 
į nieką, tai Kristaus nekru
vinosios Aukos ir šventųjų 
aukos nuopelnas. Kaip oras 
yra būtinas gyvybei, nors ne 
visi apie tai pagalvoja, taip 
ir Kristaus, jo didvyrių nuo
pelnų nepakeičiama reikšmė 
žmonijos gerovei.

Pagaliau, yra dangus, tai 
tenai tik šventieji gyvena; 
arba jo nėra, tai nėra Dievo, 
nėra jokių moralės dėsnių, 
nebuvo ir Kristaus. Šventoji 
istorija liudija, kad priešin
gas samprotavimas yra tei
singas. Tikėtis tik mažo kam
pelio danguje, reiškia visai 
jo atsisakyti. Dangus nėra 
kampininkų, bet savarankiš
kų, tobulų asmenybių palai
minta buveinė.

Tokia yra pagrindinė Visų 
Šventųjų, Kristaus didvyrių 
šventės prasmė. Tą prasmę 
geriausiai supras tik didvy
riai ir jiems panašūs. Didvy
riškumas — didvyrius žavi.

lėdami darbininkų kraują gerti, lumo, nepranešdamas, kam rei- 1 
tarybinį turtą vogdami nori kia, apie įtariamą priešiškumu. dejas nesutiko su tokia draugo 
sprandus augintis. [liaudžiai gaivalą. Tuo jis nusi-jRagano nuomone. "

— Tai, draugai, aiškus šabo-, kalto tarybinei tėvynei. Bet iš- Į — Aš, draugai, noriu pasaky- 
kad čia

sprandus augintis. Į
— Tai, draugai, aiškus šabo- kalto tarybinei tėvynei. Bet iš- 

tažas, — sujudo draugas Kaga-jkėlė reakcijos kėslus, ko nepa-'ti, — pastebėjo jis/- 
nas. ■ 
agentų prasimanymas,

Tarybiniai darbuotojai ir net 
partijos, nariai ne be rūpesčio

ligi trejų metų atsisėsti. Tad da
bar pakilo viena ranka, prašy
dama balso.

— Rą draugas pasakysi? — 
paklausė Pipkus.

— Man rodos, draugai, — pa
reiškė atsistojęs vienas iš tary
binių darbuotojų, — kad ins
trukcijos turi būti papildytos. 
Raip girdėjom, nėra jose pasa
kyta, jog negalima vasarą šerti 
šieną. Taip pat, tur būt, nieko 
nėra mėšlo suvartojimo instruk
cijoj pasakyta ir apie tai, kad 
negalima išnešti iš arklidžių mėš
lą kiaulėms šerti. Todėl gali net 
ištikimas tarybinis pilietis kar
tais neapsižiūrėjęs tai padaryti, 
visai nenorėdamas žlugdyti ta-Į 
rybinį ūkį. Todėl aš siūlau ins
trukcijas tokiais punktais papil
dyti, kad visiems dalykas būtų 
aiškus.

— Nėra reikalo, — pertraukė 
jį draugas Pipkus. — Draugo 
kalba tik išduoda, kad dar esi 
nenusikratęs buržuazinio galvo
jimo ir rodai bolševikui neleisti
no atlaidumo buožėms, ieškoda
mas jų kenksmingiems tarybų 
liaudžiai darbams pateisinimo. 
Tarybinė vyriausybė ir partija 
žino, ką reikia instrukcijoj įra
šyti, o ko ne, ir trockistinė jų 
kritika čia visai ne vietoj.

Išgirdęs, kad jo kalboj rasta 
trockinės kritikos, tarybinis dar
buotojas tylėdamas atsisėdo.

— šis klausimas, kaip sakiau, 
yra paiškėjęs ir jį baigiame,

rauplėtą veidą ir atsistojo. Ma
tyt buvo, kad jam nusibočto sė
dėti.

— Rur čia yra klozetas? - pa
siteiravo jis pas draugą Pipkų.

Garbės prezidiumui iš vietos 
pajudėjus, sujudo ir visas susi
rinkimas. Visi apsižiūrėjo,' kad 
jau vėlus laikas. Tad pasigirdo 
balsų, kad reikia mitingą jau 
baigti. Radangi draugas Pipkus 
turėjo dar savų reikalų, tad ir 
jis nesipriešino mitingo baigi
mui.

— Draugai - tarė jis, - tikrai 
šiandien mitingą galėsim jau 
baigti. Esame jau plačiai mūsų 

, rajono ūkio planavimo reikalus 
'apsvarstę. Patį planą paruošti 
mes įgaliosime vietos komparti
jos komitetą. Jis darbo liaudies 
ir tarybinio ūkio reikalus geriau
siai pažįsta, tad ir ūkio planą 
geriausia galės paruošti. Aš tik 
siūlau padaryti nutarimą, kad 
ateinančiais metais mes planą 
viršysim dvidešimt procentų.

I šį draugo kompartijos sekre
toriaus pasiūlymą visi atsakė 
delnų plojimu.

— Pasiūlymas priimtas, - kon
statavo draugas Pipkus. — Da
bar siūlau pasiųsti draugui Sta
linui padėkos telegramą, kad jis 
mums davė laimingą gyvenimą 
ir kad didžiajam liaudies drau
gui, tėvui ir mokytojui rodyda
mi savo meilę, mes ateinančių 

,metų ūkio planą viršysime dvi-pcuorkvjęs 11 jį metų ūkio planą
tęsė toliau draugas kompartijos dešimt procentų.
sekretorius. — Ras turi kitų 
klausimų?

Kaip tik šiuo metu garbės pre
zidiume atstovavęs draugą Sta
liną ir visasąjunginę komunistų 
partiją draugas Samochvalovas. nun-p-u ujv^ « 
pasiraivė, perbraukė delnu per | laikau baigtą.

Vėl visi pradėjo ploti
— Pasiūlymas priimtas, - pa

brėžė vėl draugas Pipkus. - Tele
gramą parašys ir išsiųs vietos 
kompartijos komitetas. Mitingą



A M jĘ R I K A

Mūšy laiky Robinzo VIETOS ŽINIOS
nas guzo namo

Lapkričio 3, 1950

Prieš 35 metus nuskandinto 
laivo karininkas grįžo 

-į Berlyną,
1915 m. pavasarį vokiečių šar

vuotis “Panthera” išplaukė iš 
Bremeno į Ramųjį vandenyną 
operacijoms. Bet ten jo pasiro
dymą susekė priešų laivai, ir po 
ilgo gainiojimo anglų povande- 
nins laivas netoli Ceilono, prie 
Maledivų salų, pasiuntė jį į dug
ną. Iš skęstančio laivo išsigelbė
jo tik 10 vyrų.

Maledivų salyną sudaro apie 
šimtas salelių, kurių nė vienoj 
visa dešimt vyrų negalėjo kartu 
įsikurti dėl maisto stokos. Tad 
nutarė apsigyventi penkiose sa
lelėse po du. Vieną tokią porą 
sudarė pirmasis laivo karininkas 
H. Wage ir jūrininkas Stange. 
Kadangi ir jų gelbėjimosi laive
lis, plaukiant prie paskutinės sa
los, sudužo ir nuskendo, savo 
pasirinktą salą Wage su draugu 
turėjo pasiekti su dideliu vargu 
pasigamintu plaustu.

1915 m. spalių mėn. abu jūri
ninkai pasiekė Wage salą, kaip 
jie buvo ją pavadinę. Bet čia su
sitiko su nedraugiškai nusiteiku
siais vietiniais gyventojais ir bu
vo priversti gelbėtis, irdamiesi 
į tolimesnę salą.

Besiartinant prie tolimesnės 
salos, trečią parą juos užklupo 
tropinė audra, kurios metu per
kūnas trenkė į plaustą ir jį su
naikino. H. Wage draugas nus
kendo, o jis pats tik vargais ne
galais pasiekė salą, kur įlindo į 
krūmus ir visai nusibaigęs už
migo.

Tik po kelių dienų jis atsigavo 
nuo gauto tos kelionės me
tu drugio ir pamažu pasveiko. 
Neturėdamas jokių priemonių, 
jis kaip mokėdamas ir išgalėda
mas įsitaisė vis dėlto toje saloje 
gyventi. Mito vaisiais bei gyvu
lėliais, kuriuos gaudė kilpa, ir 
gyveno uolos plyšyje, žinoma, 
neilgai trukus, jis su savo ilga 
barzda ir vėjuje plastančiais 
plaukais jau buvo panašus į 
priešistorinį žmogų. Ir taip jis 
gyveno 35 metus, nieko neišgirs- 
damas apie kitose salose likusius 
savo draugus ir nepamatydamas 
jokio laivo. Tiesa, iš medžio lie
mens pasigamintu laiveliu jis 
keliais atvejais bandė pasiekti 
kokią žmonių gyvenamą salą, 
bet kiekvienu atveju dėl nera
mios jūros, ryklių pavojaus ir 
nedraugiškos laukinių čiabuvių 
laikysenos priverstas buvo grįžti 
atgal. Tad tikėjosi, kad jam teks 
toje saloje ir gyvenimą baigti, 
tad buvo pasiruošęs sau net ka
pą, į kurį buvo nutaręs atsigulti, 
kai pajus jėgas baigiantis.

Vis dėlto atsitiktinai šis 64 
metų amžiaus 'Robinzonas vėl 
galėjo sugrįžt į gimtąjį Berlyną. 
Olandų tanklaivis “Banga”, pa
keliui į Sumatrą, užplaukė neto
li Maledivų salų ant rifų. Po šios 
avarijos, kol ten jų laivas stovė
jo, dalis įgulos išplaukė pažiū
rėti šio salyno ir atsitiktinai pa
matė vienoje mojuojanti žmogų, 
kurį jie ir paėmė į savo laivą. 
H. Wage buvo visai pasimetęs 
laiko skaičiavime ir nenorėjo net 
tikėti, kad jau 1950 m. “Ban
ga” jis nuvyko į Sumatrą, o iš 
ten grįžo į Berlyną, kur su dide
liu džiaugsmu buvo vaikų sutik
tas.

Kitų anuo metu išsigelbėjusių 
jūrininkų kol kas nepavyko su
rasti.

SOVIETAI IŠRADO NAUJI SPOBTĄ
Pasaulyje, tur būt, nebeliko ją rekordą — restorane sušveitė 

nieko, ko Sovietai nebūtų “išra-! už visą 10.000 kronų, o tokio a- 
dę” arba “neatradę”. Išmislingi1 petito norvegai nebuvo dar ligi 
žmonės, nieko nepadarysi. Rusai 
ir Ameriką atrado! Pagal Prav- 
dos “istorinius tyrinėjimus”, ru
sai atrado Ameriką XV “šimt
mečio pabaigoj”. Nuopelnai šį 
kartą kažkodėl priskiriami ne 
visų atradėjų atradėjui Josifui 
Stalinui, o kažkokiai rusų ekspe
dicijai, atvykusiai pasikieminėti 
tame didžiuliame kontinente. 
Nieko neminima, ar tai ekspedi
cijai vadovavo Višinskis, ar Mo
lotovas, ar Gromyko. Portugalų 
laikraštis Diairo de Noticias pa
duoda šį Pravdos pranešimą be 
jokių komentarų, tik stambiom 
raidėm užrašė, kad Amerikos 
atradėjas buvo Kristoff Kolum- 
bumbovič.

O kiek gi rekordų toje Sovie-» 
tų Sąjungoje! Nekalbant jau a- 
pie deportacijas Sibiran ir viso
kias “ščistkas”. šiomis dienomis 
Norvegijoje svečiavosi Sovietų 
futbolo komanda Spartak ir ten 
nugalėjo tris norvegų B klasės 
komandas. Bet Sovietų futboli
ninkai savo pavojingumą bei 
stachanovišką techniką parodė 
ne prie norvegų vartų, bet kar- 
čiamoje, kur jie praktikavo nau
ją “sportą” ir tuoj pasiekė nau-

šiol matę. Už ką toks kerštas 
norvegų sporto vadovybei? Gal 
būt, už tai, kad ir norvegai no
rėjo su vienu “atradimu” išlįsti: 
mat, norvegų spauda užtiko, kad 
Spartako komandoje žaidžia da
lis ir tų žaidikų, kurie gastro
liavo ir su Dynamo komanda. 
Bot čia reikia pasakyti, nėra nor
vegų “atradimas” — anglai jau 
seniau buvo tatai aptikę. Na, 
kaip ten bebūtų, Spartak turėjo 
žaisti ir Stockholme su Švedijos 
meisteriu Malmoe FF. Viskas 
buvo sutarta, stadionas išnuomo
tas, bilietai atspausdinti, bet štai 
prieš pat rungtynes vyriausias 
Spartak kapitonas — Sovietų 
ambasada Stockholme — pra
neša, kad Spartak negalės tą 
dieną žaisti, nes futbolininkams 
reikia pailsėti, o pailsėti galima 
tik namie. Jeigu švedai nori, tai 
rusai gali atvykti po kelių dienų 
ir parodyti, ką jie gali. Su tokiu 
pasiūlymu švedai, žinoma, nesu
tiko. O kodėl gi ruskeliai taip 
užsirūstino? Gal būt, švedai bu
vo perdaug kapitališki ir nepa
kvietė Spartak avansui pasival- 
gyti ir pasigerti, nes viešbutyje, 
kur Spartak Stockholme buvo

Balsuot
yra pareiga kiekvieno piliečio!

BET BALSUOTI REIKIA Už TINKAMI

mi patyrusio! sumanaus

• Lietuviams artimas, jų 
reikalus suprantgs yra 
Vincent R. Impellitteri.

už išrinkimų New Yorko 
miesto administratoriu-

■r energingo asmens

DABARTINIO MAYORO

IMPELLITTERI
Kas turi daugiausia patyrimo miesto adminis
travime iš visų kandidatų? Aišku, kad —

IMPELLITTERI, kuris pereitais metais perrinktas City Council 
pirmininko pareigoms, labai tankiai pavadavo patį mayorą.

IMPELLITTERI, kuris rezignavus miesto mayorui perėmė New 
Yorko miesto valdymą — ir dabar tai vykdo.

IMPELLITTERI, kuris per trumpą laiką būdamas mayoro pa
reigose pradėjo tvarkyti miesto reikalus, kad New Yorkas 
tikrai būtų pasididžiavimo vardo vertas. Pradėjęs valymo 
darbą nuo įvairių nesąžiningų elementų — jis tą darbą gali 
vykusiai baigti tik būdamas

NEW YORKO MIESTO MAYORU
sekančiam terminui.

Tai yra NEPAPERKAMAS ir NENUGĄSDINAMAS 
žmogus. Tokio mums newyorkieciqms reikia.

“MATA HARI” MOKYKLA
Sovietai, remdamiesi patirti

mi, kad šnipų tarnyboj panaudo
tos gražuolės daugeliu atvejų ge
riau negu kas kitas moka pa
veikti, kad politikai, kariai ir 
technikai išsipasakotų jiems ži
nomas paslaptis, Halėje, Vokie
tijos rytinėj zonoj, įsteigė mote
rims šnipių mokyklą. Vienas 
svarbiausių tuo tarpu šios mo
kyklos auklėtinių uždavinių bus 
sueiti į pažintį su Vakarų sąjun- 
ninkų kariais ir, vaidinant “la
bai įsimylėjusias mergaites” į- 
kalbėti juos perbėgti į rytinę zo
ną, kur jie galėsią gerai ir be 
karinės drausmės gyventi.

0-----------------------------------------------------------------------
Kaip reikia balsuoti už IMPELLITTERI.

Pirmiausia — įėjęs į balsavimo budelę surask eilę “G” 
(skersai) ir eilę 6 (išilgai). Mayoro Vincent R. Impellitteri 
vardas yra vienintelis šiai vietai. Paspausk žemyn balsavi
mo rankenėlę ir palik ją taip stovinčią. Paskui gali rinktis 
kitus kandidatus, kurie tavo nuomone yra tinkami savo 
pareigoms. -

Neužmiršk! Nuėjęs balsuoti — pirmiausia balsuok ei
lėje G-6 virš Vincent R. Impellitteri vardo!

□

-s

Didžiausiam pasaulio miestui New Yorkui išrink 
tinkamq administratorių — mayorq

Vincent R. IMPELLITTERI
Jo laimėjimas — bus tavo laimėjimu!

apsistojęs, į sąskaita tesiekė tik 
156 kronas. Mat, ruskeliai šį 
kartą patys mokėjo.

Grįždami namo, futbolininkai 
nugėrė gerokai pabaigtuvėms, 
visą naktį “šunjijo” po viešbutį, 
o kapitalistai švedai to nemėgs
ta, nes naktį žmonės ilsisi Šve
dijos viešbučiuose. Gerokai “pa- 
alasavoję”, spartakiečiai nuvyko 
Suomijon ir ten tęsė savo spor
tiškos “macios” demonstraciją 
— pradėjo gerti “denaturką”, 
apsirgo ir visiems reikėjo pilvus 
pompuoti.

O kad Sovietų sportininkai 
anot jų spaudos, yra visada link
smi, sportiški ir džentelmonai, 
matėsi iš neseniai Paryžiuje pa
sibaigusių pasaulinių sunkumų 
kilnojimo pirmenybių. Lengva
me svoryje gana vienoda dvikova 
vyko tarp amerikiečio Stanczyk 
ir ruskelio Vorobjovo. Laimėji
mą turėjo nuspręsti svarstyklės. 
Amerikietis buvo lengvesnis, ir 
jam buvo pripažinta pergalė, nes 
taip “zokonai” rodo. Įteikiant 
prizą ir fotografuojant, draugas 
rusas atsisakė paspausti savo 
kolegos ranką ir pasveikinti su 
pergale. Jis stovėjo apstulbęs, 
paniuręs, jo žvilgsnis klaidžiojo 
visai po kitą pusę. “Gal būt, jo 
žvilgsnis klydo Sibiro link”, ko
mentuoja įvykį vieno švedų dien
raščio sporto reporteris, “nes 
rusui išvykus į užsienį nevalia 
prakišti, jeigu jis prikiša užsie
ny, prakiša taip pat ir namo grį
žęs”, baigia korespondentas.

K. Rauklaukis

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:
Andriejauskienė-Mikalauskaitė, 

Barstyčių paV.
Beinorienė-Budvydaitė, Emilija
Endzelienė (buv. Simanavičienč)- 

Kuraitytė, Marutė, iš Vadžgirio km., 
Šimkaičių vi.’, Raseinių ap.

Giše, Jonas, iš šermukšnių km., Pu
šaloto vi., Panevėžio ap.

Ivanauskas, Jonas, iš Pievelių km., 
Rumšiškės vi., Kauno ap., sūnus Izi
doriaus.

Karanauskaite-Walainis, D. M., iš 
Vantainių km., Krakių vi. Kėdainių 
ap., gyvenusi New Haven, Mich.

Karanauskas (Koronovski), John P., 
iš Vantainių km., Krakių vi., Kėdainių 
ap., gyvenęs 2421 23 Street, Detroit, 
Mich.

Krakauslfflitė,, Johaną, iš Mierčų 
km., žaliosios vi., Vilkaviškio ap.

Krakauskas, Petižs, iš Mierčų km., 
Žaliosios vi., Vilkayjškio ap.

Krisiunas, .Vladas
Kropas, Ignas, Kazimieras ir Petras, 

ir Kropaitė-Nyvinsklenė, Elzbieta, nuo 
Kėdainių.

Lokuševičiutė Anusė, iš Rutgalvių 
km., Vieviržėnų par., Kretingos ap.

Ložys, Petras, iš Visvainių km., Pla
telių vi., Kretingos ap.

Marcinkonis, brolis Vinco Marcin- 
konio.

Mikalauskas, Jurgis ir jo sūnus Jur
gis, gyveno Detroit, Mich.

Narbužas, Jurgis
Pabiržis, Bernardas, iš Rumšiškių, 

Kauno ap.
Pilipavičienė-Vaškevičiūtė, Anelė ir 

Vaškevičius (ar Vaškys), Konstanti
nas, abu iš Gineitų km., Kėdainių ap.

Pustila, Jurgis, iš Gaiženų km., Za
pyškio vi., Kauno ap.

Šalnius, Antanas
Savickas, Jurgis ir Petras, kil. iš 

Žaliosios vi., Vilkaviškio ap., Mierčų 
km.

Staliunas, Vladas
Stecki, Kazimierz.
Stefanavičius, Juozas, kilęs iš 

dainių, ar jo dukterys Elena ir 
dvyga.

Šule, Vincentas, sūnus Jurgio ir 
zės, kilęs iš Kėdainių.

Urbonas, Antanas, iš žvirblių km., 
Ramygalos vi., Panevėžio ap.

Urbonas, Rapolas ir Urbonaitė, Pra- 
nusė, iš žvirblių km., Ramygalos vi., 
Panevėžio ap.

Valaitytė, Juzė, duktė Prano, iš 
Vaišvilų km., Bublelių vi., šakių ap.

Žinion (Žygas?), Arturas,, sūnus Vil
helmo, iš Gargždų vi., Kretingos ap.

Ieškomieji arba apie juos žinantiej' 
maloniai prašomi atsiliepti j:

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

iš
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V. BACEVIČIAUS MUZIKOS 
KLUBO KONCERTAS

Lapkričio 4 d. 8 vai. vakaro į- 
vyks prof. V. Bacevičiaus Muzi
kos Klubo 24 iš eilės koncertas 
Barbizon - PlažSa Salon de Mu- 
zibue, 101 West 58th St., (kam
pas 6 Ave.) '

Programoj dalyvaus Britų žy
miausias viblenčelistas Livic 
Mannucci; Prancūzų sopranas 
Thelma Matėsky ir pianistas- 
kompozitoriųs Vytautas Bace
vičius.

Svečiams įžanga $1.80 (tak
sus įskaitant). Nariams įžanga 
nemokama’visiems aštuoniems 
koncertams. ^ '' '

Šiame sežcftį''Klubo koncer
tuose dalyvaus taip pat įžymūs 
lietuvių artistai, '

. - K'.l.■ /

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Spalių 25 d. įvyko lietuvių siu
vėjų susirinkimas. Iš New Yor
ko Lietuvių Tarybos moterų 
sekcijos buvo gauta 200 parodos 
bilietų po 50 centų su prašymu 
juos nupirkti. Tie bilietai buvo 
nupirkti ir susirinkime išdalinti. 
Taip pat nupirkta bilietų Liet. 
Atletų Klubo ir SLA 38 kuopos 
vakarienių.

Komunistai eina prieš lokalo 
nutarimą

Lokalo buvo nutarta, kar lie
tuvių Tag Day aukas rinks dirb
tuvių darb. pirmininkai. Bet bol- 
ševikuojantieji iš jų tarpo atsi
sakė tremtinių šalpai aukas rink
ti, nors skelbiasi vargšų užtarė
jais. Nariams reikėtų pagalvoti, 
ar ne laikas tokius raudonukus 
iš' valdybų ir darb. pirmininkų 
vietų vyti lauk.

PIKETAVO RAUDONUOSIUS
Praėjusi sekmadienį susipra- 

tusieji lietuviai piketavo raudo
nųjų koncertą, vykusį Liberty 
Auditorijoj. Pajutę, kad bus pi
ketuojami, Maskvos bernai už
sirakino net didžiąsias duris ir 
rinkosi per šalutines. Taip pat 
didžioji dalis iš tų, kurie vis dėl
to vyko į koncertą, pasiskubino 
atbėgti iš anksto, kol dar nebuvo 
piketininkų, o paskui iškreiptais 
iš įsiutimo veidais žvilgčiojo pro 
langus į piketuojančius.

Piketas atkreipė amerikiečių 
visuomenės dėmesį ir parodė, 
kad lietuviai protestuoja prieš 
žvėriškus Moskvos darbus, o sa
vo tautos išgamas jos bernus 
griežčiausiai iš savo tautinės vi
suomenės išskiria.

Pasisvečiuokite pas Anthony 
Marsin

Antanas Marsin-Marčiulionis, 
“Amerikos” bičiulis, turi gražią 
užeigą Shamrock Bar & Grill, 
1 Station Plaza, Island Park, 
L. I. Kuomet lankysitės toje a- 
pylinkėje, nepamirškite užeiti 
pas Antaną į svečius pasivaišinti 
užkandžiais ir gėrimais.

S. Narkeliūnaitė pasitraukė iš 
“Vienybės” redakcijos

Apie metus laiko redagavusi 
“Vienybę” S. Narkeliūnaitė iš 
jos redakcijos šiomis dienomis 
pasitraukė ir pradėjo dirbti ra
dijo fabrike. “Vienybę” redaguo
ti vėl pakviestas J. Petrėnas.

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.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ

New Yorko apylinkėje, mo
demiškame 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. Del sąlygų ra
šykite:

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

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

Anna Jarvis
261 52 St., Bayridge-Brooklyn 

Telefonas: GE 9-8314

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

Kaina $4500.—
(44) Mrs. B. Swancon

“ŠATRIJOS” KLUBO SUSI
RINKIMAS

įvyksta lapkričio 3 dieną (penk
tadienį) 7:30 vai. vak. “Ameri
kos” patalpos*-:.

Išnuomojami du dideli apšil
domi kambariai su reikalingais 
patogumais.

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

dos, arba telefonu JE 9-8314

i□į
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N. P. SESERŲ VIENUOLYNO KOPLYČIA

Šventųjų — 1950 Metų Paminklas (Projektas) 
Putnam, Conn.

Spalis — Mari jos
AR JAU DAVEI A 
šiai 
MARIJOS š v e n t 
ŠVENTŲJŲ METŲ p 
Pasiųsk,

Garbinimo menuo
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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 RestoranasK 

X 
X 
X 
X 
X
t 158 GRAND STREET 
x 
X 
X

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
■fa visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų W 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

“AMERIKA”
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 “AMERIKA,” 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 “Ameriko** 
numerius susipažinimui

“AMERI KA”
417 Grand Street Brooklyn 11, N. T.
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—Literatūros ir dainos va
karas, kuris įvyks lapkričio 12 
dieną, 4 vai. p. p. šv. Kazi
miero parapijos salėje, rengia
mas visu smarkumu. Programoj 
jau sutiko dalyvauti prof. Vin
cas Krėvė-Mickevičius, redak
torius Antanas Vaičiulaitis, po
etas Kazys Bradūnas it lau
kiam sutikimo p. Nelės Maza- 
laitės-Kruminienės. Solo dai
nuos solistė p. Juzė Augaitytė 
ir Vyrų Oktetas, pijanu skam
bins p. Frances Nash. Vakaro 
proga bus galima įsigyti lie
tuviškų knygų ir gauti daly
vaujančių rašytojų parašus. 
Rengėjai tikis labai sėkmingo 
vakaro.

— Pas mus vėl atvyko 
lėta naujų tremtinių. Pp. 
manauskai, 1518 S. 5th
džiaugiasi sulaukę savo sūnaus, 
kurs buvo užkliuvęs Vokietijo
je, o dabar laimingai praėjo 
komisijas ir jau atvyko pas 
savo tėvelius. Ta proga šeima 
turėjo padėkos pamaldas spa
lio 28 dieną. Pažymėtina, kad 
p. Ramanauskienė yra labai 
žymi lietuviškų raštų audėja. 
Ji turi atsivežusi labai gražų 
kraitį lietuviškų audinių, nėri
nių bei siuvinių.

— Gausi J: Matijošaičių šei
ma atvyko iš tremties ir ap
sigyveno 929 S. 4th St Juos 
remia visi artimieji, nes dides
nei šeimai su visais mažais vai
kučiais nėra lengva pradėti gy
venti.

— Blechertai apsigyveno 409 
Titan St. Jie pradeda kurtis 
ir taikytis prie naujo gyvenimo.

— Vyčiai išsirinko naują 
valdybą, kurios pirmininku iš
rinktas Al. Stankus, vicepirmi
ninku V. Volertas, sekrėtoriųih 
Elena šaulytė, kasininke,, ir fin. 
sekretore Anastazija Grobliaųs- 
kaitė. , : 1

— L. Dambriūnas, ■ žymūs 
kalbos tyrinėtojas, įstojo į >Vy- 
čių organizaciją. Vyčiai didžiųd; 
jasi jo kilniu žygiu, pagęlbint 
mūsų jaunimui. Jis bus vyčių 
gerbiamas ir tinkamai paminė
tas." Su ’ juo vyčių eilėsna sto
jo p. Debesiūnaitė ir dar keli 
kitu Atrodo, kad vyčiai stip
rės ir augs, ko ir reikia.

— Andrius Butkūnas, 1744 
So. Orianna St., sėkmingai dir
ba, gavo paaukštinimą. Jis ren
giasi dar studijuoti. Amerikie
čiai jį atjaučia ir žada pa
remti jo studijas.

— E. ir M. Markulių sūne
lis pakrikštytas Andriaus var
du spalių 28 dieną. Krikšto tė
vais buvo p. V. Muraškauskas 
ir p. L. Eitminavičiūtė.

— Kun. Antanas šeštokas 
buvo atvykęs iš Chicagos ap
lankyti savo draugų pp. Ma- 
karauskų. Jis buvo krikšto tė
vu Justino Makarausko.

— A. a. Stanislovas Andri- 
jaitis mirė spalio 27 dieną po 
ilgos ir sunkios ligos. Palaido
tas šv. Kryžiaus kapinėse spa
lio 31 d.

r— D. Slyvinai, 528 Main St., 
Darby, ką tik grįžo iš vasaro
jimo vietos ir vėl pradėjo uo
liai rūpintis savo tautiečių rei
kalais. Tai dideli geradariai ir 
rėmėjai visų reikalingų pagal
bos lietuvių.

— Lietuvių kalbos kursai pra
dėjo spalio 28 dieną, 1913 Wal
lace St., šv Andriejaus parapi
joje.

— Rimgailai, 331 Wharton 
St., ką tik laimingai grįžo iš 
savo povestuvinės kelionės, ši 
jaunoji pora susituokė 
15 dieną.

spalio

CICERO, ILL.
Lankėsi BALFo pirmininkas.
Lankydamasis Chicagoje, kan. 

dr. Končius aplankė ir Cicero, 
kur spalio 16 d. šv. Antano pa
rapijos svetainėje padarė išsamų 
pranešimą iš savo kelionės po 
Europą. .

Po klausimų ir atsakymų K. 
Genys, Cicero BALFo rinkliavos 
kapitonas, įteikė BALFo pirmi
ninkui ; $1.125 čekį.

Cleveland, Ohio
Tremtinių- draugijos 

susirinkimas
Spalio 22 d. tremtinių susirin

kime valdyba padarė praneši
mus apie buvusio paskutinio pik
niko rezultatus, apie genocido 
parodos parengimo eigą, gerada
riams pagerbti vakarą, kuris į- 
vyks sausio 14 d., apie antibolše- 
vikinės veiklos išplėtimą, apie 
Pasaulip Lietuvių Bendruome
nės Cleveland© skyriaus organi
zavimą ir t.t.

Draugija taip pat paskyrė 50 
dol. vienkartinę auką Tautos 
Fondui. Ateity pastoviu TF rė
mimu rūpinsis jau sudaryta spe
ciali komisija.

Tremtiniai pasiryžo Naujosios 
Parapijos statomajai bažnyčiai 
Collinwood įrengti vieną vitražą, 
kuris liudytų apie naująją lietu
vių emigraciją Clevelande.

Susirinkimas buvo painfor
muotas apie visas pastangas į- 
vesti lietuvių kalbą ir tikybos 
dėstymą lietuvių kalba į šv. Jur
gio parapijos mokyklą.

Dar prieš Adventą bus suren
gtais tremtinių vakaras, kurio 
pelnas bus paskirtas lietuviams 
gulintiems Vokietijos sanatorijo
se.

Paskaita apie JAV mokyklas
.< Spalių, 22 d. Lietuvių Profeso
rių Draugi ja Amerikoje lietuvių 
parapijos salėje suruošė paskai
tą apie auklėjimą .JAV mokyk
lose, kurią skaitė buv.'gimnazi
jos direktorius P. Maldeikis.

Prelegentas pateikė gausių ži
nių apie šiandieninę Amerikos 
mokyklų santvarką ir auklėjimą 
ypač tuo požiūriu, kuriuo ji atsis
kiria nuo europinio auklėjimo.

Susirinkusieji parodė šiuo kla
usimu didelio susidomėjimo.

Baltimore, Md
Išvyko prof. P. Dambrauskas
Spalių 21 d. iš Baltimorės iš

važiavo prof. kun. Pius Dam
brauskas, kuris 15 mėnesių sėk
mingai darbavosi prie kun. kle
bono Mendelio Šv. Alfonso para
pijoje. Dabar jis išvyko į Wor- 
chester, kviečiamas kleboną kun. 
Vasio.

Gausios aukos 
misijoms

Pernai metais Šv. Alfonso pa
rapijoje buvo surinkta ir paau
kota misijoms daugiau kaip 66 
tūkstančiai dolerių. Tai yra vis 
pastangos bei nuopelnai suma
naus ir energingo tos parapijos 
klebono kun. Dr. L. J. Mendelio.

Bridgeport, Conn.

Naujas choro 
vadovas

< Tremtinių D-jos chorui nuo 
š. m. spalio mėn. pradžios vado
vauja kun. Vladas Budreckas, 
žymus bažnytinės muzikos žino
vas ir kompozitorius. Jo vado
vaujamas choras sekmadieniais 
gražiai gieda šv. Alfonso bažny
čioje per 10 vai. mišias.

Apsidėjo mokesčiu 
Tautos Fondui

čia apsigyveno apie 60 trem
tinių. Nuo pernai metų jie susi
organizavę į -Tremtinių Ratelį. 
Spalio 15 dieną, metiniame susi
rinkime, jie aptarė ratelio reika
lus ir nutarė apsidėti nuolatiniu 
mokesčiu Tautos Fondui — nuo 
kiekvieno dirbančioAsmens ne? 
mažiau kaip po 1 dolerį.

Be to, nutarta paruošti kelis 
siuntinėlius Vokietijoje sergan
tiems džiovininkams. j.

GARY, IND.
Ruošiamas BALFo vajus

Gary BALFo skyrius ruošiasi 
BALFo vajui. Jau sudarytas 
Gary lietuvių sąrašas ir numa
tyti vajaus vykdytojai. Norima 
aplankyti visus vietos lietuvius, 
su jais susipažinti, prirašyti 
BALF’ui naujų narių ir parink
ti aukų ligoniams, seneliams ir 
kitiems tremtiniams šelpti.
. Pagal surinktas žinias Gary 
gyvena per 420 lietuviškų šeimų 
fir savarankiškų pavienių lietu
vių.

— šiame ramiame, parkų ap
suptame mieste lietuviai tvirtai 
laikosi. Labai daug gyvumo, 
lietuviškos nuotaikos susilaukta 
iš naujai atvykusių lietuvių, 
kurių čia jau bus gal arti 400. 
Tiesa, eilė jaunų vyrų “singelių” 
suskubo išsikelti į Detroitą ir 
kitus miestus, ieškodami pelnin
gesnių darbų, bet į jų vietas at
vyksta šeimos iš kitų miestų — 
ir taip išvykstančiuosius pakeičia 
naujai atvykstantieji.

— Praėjusią vasarą parapijos 
klebonas kun. J. Bakšys susilau
kė naujo vikaro, kun. Dominin
ko Mockevičiaus. 12 metų vika
ru išbuvęs kun. Pranas Valiuke
vičius iškeltas į kitataučių para
piją. Buvęs vikaras labai daug 
padėjo naujai atvykusioms, ypač 
suieškodamas jiems darbo ir 
kambarių. Jaukias jam išleistu
ves suruošė ateitininkų kuopa. 
Kun. D. Mockevičius taip pat 
šiltai rūpinasi “naujakuriais”.

— Kun. Bakšys visada norėjo 
pajėgaus choro, kurs galėtų pui
kiai pasirodyti ir bažnyčioje ir 
viešose pramogose. Choro vedė
ju ir vargonininku yra muz. Ar- 
monas; jam pavyko sudaryti la
bai gerą chorą. Mūsų choras 
šiandie gali atsistoti šalia gerų
jų lietuvių bažnytinių chorų — 
jame daug stiprių moteriškų ir 
vyriškų balsų. Jau turėjome baž
nytinį koncertą. Laukiame di
delio viešo koncerto. Choras yra 
įdainavęs kelias plokšteles.

— Didelė čia naujenybė, yra 
lietuviška radijo programa, kuri 
būna kiekvieno šeštadienio rytą. 
Programos vedėju yra Henrikas 
Žemelis, kuriam artimai talki
ninkauja O. Valukaitė. Progra
ma vedma labai kultūringai. 
Vietos lietuviai verslininkai no
riai ją remia. Ieškoma būdų 
jos pastovumui užtikrinti.
' — Lapkričio 5 d. vietos atei
tininkai ruošia Ateitininkijos gy
vavimo 40 metų sukakties mi
nėjimą. Ta proga salėje bus vie
šas minėjimas, kurio • svarbiau
siu kalbėtoju bus Ateitininkų 
Federacijos pirm. prof. Adol
fas Damušis. Kuopa veikia jau 
vieneri metai. Jos pirmininku 
yra Dr. Jonas Stankaitis.

— Parapijos mokykloje įves
tos lietuvių kalbos pamokos, 
kurios būna normaliu mokymo 
metu. Lietuvių kalbą dėsto A. 
Sabaliauskas. Lituanistikos rei
kalais rūpinasi speciali komisi
ja, kuriai vadovauja Dr. Vla
das Lelevičius.

KVIEČIA VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI

TARPTAUTINĖJ MOTERŲ PARODOJ
kuri įvyks 71st Regiment Armory, 34th Street ir Park Ave., 

New Yorke, š. m. lapkričio 6 d. ligi 13., nuo 12 vai. ryto ligi 11 vai. 
vakare.

Lietuvių, programa—sekmadienį, lapkr. 12
8:30 vai. vakare. Dalyvaus Tremtinių šokių Grupė.

Bilietus pirkite iš New Yorko Tarybos organizacijų sekretorių, 
iš redakcijų ir Moterų Komiteto narių —

Jadvyga Averkienė, Julia Bacey, Katarina Balkūnaitė, Stella 
Charaškaitė, Vik. Černienė, Barbara Darlys, Petronėlė Jurgeliūtė- 
Beverage, Elena Jurgelienė, Vincė Jonuškaitė, Helen Kulbokienė, 
Izabelė Laučkienė, Dr.Aldona šlupaitė, Ona Valaitienė, Bronė 
Spudienė, Marijona Kižytė ir 3012 Broadway, New Yorke, Tele
fonas BEekman 3-1398.

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

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

Tel. VVAverly 6-3325 

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Jau 9-ti Metai Kai Visi

S. V.

Elizabeth, N. J.
Pagerbė prof. J. Žilevičių

Lietuviai tremtiniai spalių 
d. pagerbė prof J. Žilevičių. Iš
kilmingame posėdy L.T.D. va
dyba specialiu aktu priėmė prof. 
J. Žilevičių garbės nariu į Lietu
vių Tremtinių D-ją ir įteikė ati
tinkamą pažymėjimą, tuo parei
kšdama profesoriui dėkingumą 
už lietuvių tremtinių reikalų su
pratimą ir už bendradarbiavimą 
jų kultūriniame darbe.
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VIETOS ŽINIOS IŠ KAT. FEDERACIJOS 
VEIKLOS

“ATEITIES” BIČIULIŲ 
POBŪVIS

“Ateities” redakcija, talkinin
kaujant New Yorko studentų at- 
kų kuopai,
lapkričio 4 dieną, šeštadienį, 

Angelų Karalienės parapijos sa
lėje (Roebling ir S. 4th Sts. kam
pas) ruošia “Ateities” bičiulių 
pobūvį.

Literatūrinę programą atliks 
“Šatrijos” klubas. Be to, bus 
muzikinė dalis, jumoristinis laik
raštis, kavutė, alutis, šokiai ir kt.

Pradžia 7 vai. vak.
Kviečiami atsilankyti sendrau

giai, studentai, moksleiviai ir vi
si “Ateities” bendradarbiai bei 
bičiuliai. Rengėjai

Rugsėjo 27 dieną įvykusiame 
New Yorko Liet. Kat. Federaci
jos ♦ apskrities susirinkime Pr. 
Naujokaitis pranešė apie Kon
greso darbus ir nutarimus. Svar
styta apskrities seimelio progra
ma ir tolimesnio veikimo reika
lai. Seimelis įvyksta gruodžio 17 
dieną Atsimainymo parapijos 
salėje, Maspothe. Draugijos jau 
atskirais laiškais paragintos iš
rinkti atstovus ir seimelyje ak
tyviai dalyvauti. Nutarta Fede
racijos veiklą pagyvinti pritrau
kiant į apskritį ir pavienius na
rius, nepriklausančius kuriai 
nors parapijos draugijai. Susi
rinkimui pirmininkavo St. Lu
kas.

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

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar y 
'■ Užsienių Šalyse. «

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių N 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto i.

I ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių f) 
ir mažų visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, (j 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi ’bile bizniuose 2 
naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. Z 

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link \ 
mano geriausio jums/(gtarnavimo. v

RAŠYKITE: k

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) JĮ
UI Ainslie Street Brooklyn 11, N. T. 4

Telefonas: EV 4-3049 J)

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

į
161 No. 6th Street

Tek EVergreen 8-9229

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Aušros Vartų 
Parapija

IŠ Šv. Vardo Draugijos veiklos
Spalių 22 d. įvyko Šv. Vardo 

Draugijos narių susirinkimas. 
Pirmininkavo Š.adrėika, sekreto
riavo K. Kolesk.

Kųn. Dr. Ražaičio pakviesti, 
draugijos nariai nutarė aktyviai 
prisidėti prie rengiamo parapi
jos būzaro, kuris įvyks lapkričio 
27 ir 28 dienomis, šiam reika
lui draugija paaukoję $20.

Pirmininkaujančio pakviesti, 
d-jos nariai pažadėjo prisidėti 
prie rengiamos Balfo rinkliavos. 
Taip pat buvo apsvarstyti drau
gijos ateities darbai, šv. Vardo 
Draugijos šv. Mišios ir šv. Ko
munija įvyks gruodžio 17 dieną 
11 vai.

— Spalių 29 d. 11 vai. Amži
nojo Rožančiaus draugijos buvo 
šv. Mišios, šv. Komunija ir ben
dri pusryčiai. Am. Rožančiaus 
D-jos pakviesti Šv. Vardo D-jos 
nariai dalyvavo šv. Mišiose bei 
šv. Komunijoje, o paskui ben
druose pusryčiuose.

Gražūs bendro darbo vaisiai.
Spalių 29 d. čia įvyko šv. Pe

tro ir Povilo parap. salėje New 
Jersey lietuvių bažnytinių cho
rų gražiai pavykęs koncertas.' 
Atskirai dainavo Newarko Šv. 
Trejybės parap. choras, vado
vaujamas M. Bernoto, Paterso- 
no šv. Kazimiero parap. choras, 
vadov. V. Justo, Elizabetho šv. 
Petro ir Povilo parap. ypatingai 
gausus choras, vadov. prof. J. 
Žilevičiaus ir Bayonne šv. My
kolo parap. choras, vadov. A. 
Jakubčionio.

Jungtiniam chorui, kurį suda
rė daugiau kaip šimtas choristų, 
vadovavo prof. J. Žilevičius.

Koncertas paliko labai ma
lonų įspūdį, ką pažymėjo savo 
kalboje ir kleb. kun. J. Simonai
tis, kuris iškėlė mintį, jog būtų 
gražu, kad ir kitur mūsų chorai 
pasuktų tokiu bendro darbo ke
liu. P. A. Dulkė

TRADICINIS 
“Amerikos” spaudos koncertas 
— balius įvyks 1951 m. sausio 
m. 7 d., šv. Stanislovo salėje.

S. Č.

Newark, N. J
— Paskutinį spalių mėn. sek- 

dienį Newarko šv. Trejybės lie
tuvių parapija iškilmingai šven
tė Kristaus Karaliaus šventę. 
Daug parapijiečių Kristų Kara
lių pasikvietė į savo širdis. Po 
iškilmingos sumos ir pritaikinto 
pamokslo apie Kristų Karalių, 
parapijos salėje įvyko Kristaus 
Karaliaus minėjimas — akade
mija. Akademiją atidarė malda 
prel. Ign. Kelmelis. Po to sekė 
programa, žmonių priėjo pilna 
salė. Ypatingai, kaip teko nu
girsti, minėjimas padarė didelio 
įspūdžio seniesiems Amerikos 
lietuviams.

— Parapijos bazaras baigsis 
lapkričio 5 d., sekmadienio va
kare. Kviečiami į bazarą visi 
atsilankyti. Šią savaitę bazaras 
vyksta kiekvieną vakarą. Ypa
tingai kviečiami parapijiečiai ir 
svečiai atsilankyti paskutinėmis 
dienomis: šeštadienio ir sekma
dienio vakare į bazarą. čia ga
lėsite smagiai laiką praleisti. 
Galima bus skaniai išgerti ir 
puikių blynų pavalgyti, kuriuos 
kepa prityrusios, šeimininkės. 
Paskutinę dieną vyks stambūs 
laimėjimai su geromis dovano
mis. Gros geras orkestras. Jau
nimas galės puikiai pasišokti.

Newarkietis

RUOŠIAMAS SMAGUS 
KARNAVALAS

100-sai BALF-o skyrius, BAL- 
F-o Centrui pasiųlius, nutarė 
1951 m. sausio 5 d. vakare, vi
suotino BALF-o skyrių atstovų 
suvažiavimo išvakarėse, suruošti 
New York’e didelį Karnavalą- 
šokių vakarą didžiajame New 
Yorker viešbutyje. Čia bus pro
ga kaip jaunimui, taip ir senimui 
susitikti su savo bičiuliais bei 
pažįstamais, o taip pat užmegsti 
naujų pažinčių ir malonioje Ap
linkoje praleisti linksmai laiką.

Vakaro rengimo komitetas ir 
skyriaus valdyba pasiryžo dėti 
pastangų, kad atsilankiusieji į 
vakarą svečiai nenuobodžiautų.

Smulkiau apie karnavalo įdo
mybes bus pranešta spaudoj vė
liau. J. V.

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

’Tel. EVergtėėn 7-4335* Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis;
(Armakauskas) jV* ■'iv . "®”T , vą I — 1U—

2 ■ • •• • ii . 5 < “

Graborius—Balsamuotojas ’

Matthew P. Ballas
""(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

*i m i — n ■■ i — i i m-------- 1 xi ■■ i ■■ i ■■ '*1

i Tel. Market 2-5172 |

| Matthew A* Buyiis |
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
Newark 5, N. J.

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

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

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

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

406 South 3rd Street,
. Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-9168
Walter Ambrose!

’ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
i (Šalinskas)
j Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 —
i KOPLYČIA SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

417 grand STREET, BROOKLYN 11, N. Y.



A M E R f K 1950

VIETOS ZINIOSI
Susirinkime buvo išdalinta 

100 dėžučių BALFo organizuo
jamai rinkliavai pravesti, o pats 
susirinkimas nutarė'iš draugijos 
iždo Baltui paskirti 100 dolerių.

Susirinkimas išrinko naują

Angelu Karalienės Parapijos

KONCERTAS
Apreiškimo Parapija

PREL. M. KRUPAVIČIAUS 
LAIŠKAS APREIŠKIMO 
PAR. VARGONINKUI

VLIKo pirmininkas prel M. 
Krupavičius, sužinojęs iš “Ame
rikos” apie Apreiškimo parapi
jos vargonininko Povilo Sako 
jungtuves, atsiuntė šio turinio 
pasveikinimo laišką:

Mielas Broli Povilai,
Būdamas Amerikoje, neturė

jau galimybės sueiti su Tamsta 
į artimesne pažintį ir santykius, 
kurių esi vertas. Bet turėjau ga
limybės matyt ir įvertinti Tavo 
nuopelną lietuviškumui palaiky
ti savo padangėj ir Lietuvai tuo- 
mi nusipelnyti. Daina galinga 
priemonė lietuviškai dvasiai sti
printi. Lietuviui daina yra nenu
ilstanti palydovė visuose gyve
nimo žygiuose. Kai nieks jo šir
dies neįstengia pagauti, pagauna 
daina. Tamsta dainos reikšme 
puikiai supratai ir dainai pašven- 
tei savo jėgas ir gyvenimą. Pui
kų chorą sukūrei. Aš dėkoju la
bai Tamstai už tai kovojančios 
Lietuvos vardų. Padėkok taip 
pat mano jr savo choris
tams. Su, ypatingu džiaugsmu 
sveikinu Tąjpštą sukūrusį lietu
višką šeimą, Ji taip pat tešviečia 
savo lietuviškumu kitiems tau
tiečiams, kurie jau lietuvių kal
bos savo pastogėj nenori vaitoti. 
Labai naudingą darbą atliktum 
su savo choru pridainaves plokš
telių. Juk neturim nei himno, nei 
Marija, Marija ir bendrai gerų 
dainų užfiksuotų. Sakas lietuvis 
buvo ir bus. Jo jaunoji karta — 
Sakučiai — taip pat eis Lietu
vos keliu. Dieve padėk. Su pa
garba ir padėka

M. Krupavičius

Angelų Karalienės 
Parapija

Adelė Kizienė 
ilgametė Angelų Karalienės pa
rapijos choristė ir solistė, kuri 
dainuos solo, duetą bei chore ir 
lapkričio 5 d. įvykstančiame pa
rapijos choro koncerte.

draugijos valdybą, į kurią įeina 
prof. kah. J. Meškauskas, inž. 
Novickas, prof. Bendorius, Vacį. 
Alksninis ir kun. V. Pikturna.

CHORISTŲ DĖMESIUI
Šį penkiadienį choro genera

linė repeticija įvyks šv. Stanislo
vo parap. salėje 8 vai. vakaro. 
Visi choristai prašomi ten atvyk
ti.

Gražiai pavykęs pobūvis
Karalienės Angelų par. šven

to Vardo draugija spalių 28 die
ną vakare turėjo šaunų pobūvį 
su užkandžiais, muzika ir šo
kiais. Pobūvis tęsės iki vidurnak
čio. Dalyviai savo atsilankymu 
parėmė ne tik šv. Vardo drau
giją, bet paaukojo keletą dole
rių ir “Tag Day” rinkliavai, už 
ką jiems visiems nuoširdus ačiū f

Valdyba

Maspetho Žinios
% — Anglų kalbos pamokos 
tremtiniams bus pehktadienio 
vakarais 7-9 vai. par. salėje (ne 
lenkų salėje). Vėl mokys ponia 
Varnienė.

— Lapkričio mėnesį bus šie 
parengimai: lapkr. 4 d. Vetera
nų šokiai, lapkr. 11 d. Veteranų 
vadovybės priesaika, lapkr. 18 
d. šv. Onos Sodalicijos rudens 
šokiai, lapkr. 22 d. Vyčių 110 kp. 
Padėkos šokiai ir lapkr. 26 d. 
Rožančiaus draugijos bunko.

— Spalio 28 susituokė Joana 
Brady (Bražinskas) su William 
McCaffrey. Brady • šeima para
pijai daug dirba. Ponia Brady 
yra Šv. Onos Sodalicijos pirmi
ninkė jau 10 metų. Ponas Brady 
buvęs parapijos trustistas, Šv. 
Vardo narys ir visada įvairiuose 
komitetuose. Jaunosios sutuok-

— įvyks —

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

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

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

KVIEČIAMI VISI ATSILANKYTI

Po koncerto šokiai

Trumpai iš visur

• Vitalis Žukauskas, dramos 
artistas, yra pakivestas dalyvau
ti Rochesterio lietuvių radijo 
programos bičiulių koncerte.

• Kun. Pranas Raugalas la
bai daug pagelbėjo BALF rink
liavai New Yorke išgarsinti vie
tos spaudoje.

• L. Galaskąitė ir Vyt. Sinke
vičius, populiarūs ir veiklūs Ap
reiškimo par. choro nariai, ruo
šiasi savo vedyboms, kurios į- 
vyks šį sekmadienį.

• Rašyt. Nelė Mazalaitė-Kru- 
minienė dirbtuvėje buvo susižei
dusi ranką ir kurį laiką negalėjo 
rašyti. Rankai sugijus, dabar ji 
vėl imasi plunksnos, nors ir ne
daug laiko nuo darbo fabrike at
lieka.

• Br. Kulys, buvęs Lietuvoje 
gimn. direktorius, ligi šiol dar 
negali pilnai atgauti kacete su
naikintos sveikatos. O dabar jį 
ištiko dar nauja nelaimė — 
dirbtuvėje užvažiavęs ant jo e- 
lektrinis trokas nulaužė koją.

• Pr. Polteraitis, žinomas ka
talikų visuomenininkas, su šeima 
persikėlė iš New Yorko į De
troitą.

Amerikos Lietuviai 
sutinka

kad tinkamiausias kandidatas į 
New Yorko mayoro vietą yra 
Teisėjas

Pecora

B 
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Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS 

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

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

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

Tel. EVergreen 4-9293

JERSEY PORK

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

LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI

Stephen Bredes J r
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394 £

Justice of N. Y. Supreme Court 
U. S. Senate Investigator
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-568»

EVergrecn 7-1423

Electro Motorų Dirbtuvė
TAISO:

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

t
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GRAŽUS MOTERŲ POBŪVIS
Spalių 29 d- Apreiškimo pa

rap. salęje įvykp Ajoterų Sąjun
gos 29 kuopos pobūvis, kurio 
pelnas buvo paskirtas “Ameri
kos” savaitraščio reikalams. Po
būvį pradėjo kuopos pirmininkė 
Gaigalienė malda, o paskui sve
čiai maloniai pasivaišino prie 
gražiai paruoštų stalų. Pirminin
kės pakviestas, pobūviui gražiai 
vadovavo K. Marma. Į susirinku
sius tarė žodį Terebeizienė, Do- 
brovolskienė, Ožalienė, Razman- 
tienė, Grigienė ir kit. "Ameri
kos” vardu sąjungietes pasvei
kino ir padėkojo už jų gražų su
manymą P. Vainauskas. '

Programos meninėj daly pa
rodė Diana ir Regina Mockeliū- 
naitės. Dianą, gražiai padainavo 
solo keletą .dainų, o Regina jai 
pritarė pianu ųž ką susirinkusie
ji padėkojo joms nuoširdžiais 
plojimais.

Malonią staigmeną sudarė at
vykdamas į pobūvį oper. solis
tas Algirdas Brazys, kuris ne tik 
pagerbė pobūvio rengėjas savo 
atvykimu, bet taip pat padaina
vo ir keletą lietuvių kompozito
rių dainų.

Apskritai visas pobūvis pra
ėjo jaukioj ir malonioj nuotaikoj, 
kuo buvo labai patenkinti visi 
dalyviai. O “Amerika” yra są- 
jųngietėms nuoširdžiai dėkinga 
už gražų jų užsimojimą paremti 
katalikiškąją lietuvių spaudą.

ŠEŠTADIENINĖS LIETUVIŲ 
MOKYKLOS

mokinių tėvų ir bičiulių susipa
žinimo pobūvis įvyksta lapkričio 
12 dieną 4 vai. vak. Apreiškimo 
parapijos salėje. Bus meninė 
programa ir užkandžiai. Pakvie
timai reikia iš anksto įsigyti pas 
Tėvų Komiteto narius arba pas 
mokyklos vedėją.

Muz. P. A. Dulkė
kurįs vadovaus ateinantį sekma
dienį savo šauniam chprui, kon
certuojančiam Šv. Stanislovo pa
rap. salėj Newell St. ir Driggs 
Ave. Greenpoint, N. Y.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
DRAUGIJOS DARBAI

Pereitą sekmadienį Angelų 
Karalienės parapijos salėje įvykc 
tremtinių draugijos susirinki
mas.

Metinę draugijos veikimo apy
skaitą patiekė draugijos pirmi
ninko pareigas einąs kun. V. Pik
turna.

Lietuvių Tremtinių Draugijos 
iniciatyva ir pastangomis buvo 
įsteigta šeštadieninė lituanisti
kos mokykla, kuriai kun. N. Pa
kalnis užleido parapijinės mo
kyklos patalpas ir jai teikia vi
sokeriopą paramą.

Liet. Tremtinių Draugija mo
kyklos išlaikymui suteikė 100 

-dolerių paramą. »
Kalėdų metu buvo surengta 

vaikams eglutė, kuri turėjo la
bai gražų pasisekimą.

Draugija morališkai ir mate
riališkai rėmė antikomuistinę 
akciją ir dalyvavo Maskvos ber
nų rengiamų įvairių parengimų 
pikietuose.

Suteikė taip pat medžiaginės 
paramos tremtinės Balsienės 
laidojimo išlaidoms padengti.

Amerikos lietuvių visuotinoje 
kongreso proga L. T. D. įteikė 
112 dolerių Lietuvos vadavime 
reikalams.

Amerikon atvykusių tremtinu 
nuo uosto iki darbovietės perve
žimo išlaidoms padengti L. T. D. 
paaukojo BALFui 192 dolerius.

Draugijos pastangomis buvo 
suruoštas puikus koncertas, pra- 
blaivęs brukliniečių nuotaikas.

tuvių suėjo pažiūrėti pilna baž
nyčia (ryte 11 vai. su mišiomis). 
Jaunieji gavo specialų šv. Tėvo 
oaiairmnifhą. Jaunasis McCaf
frey yra advokatas. Jaunoji bai
gusi kolegiją ir yra Pan Amer- 
'can Airways personel dep. ve
lėja. Vestuvėse buvo atvykęs iš 
Washingtono prof. Bražinskas 
(Georgetown University donto- 
'ogijos prof.), p. Brady brolis.-

— Susirinkimai: sekmadienį 
1:30 vai. p. p. Rožančiaus drau
gijos ir pirmadienį 8:30 vai. Šv. 
Onos Sodalicijos; antradienio 
vakare Moterų Sąjungos kuopos 
t penktadienio vakare Šv. Var
io draugijos.

— Keturiasdešimts Valandų 
atlaidai šiemet bus lapkr. 19-21 
dienomis.

BUS SVARBUS SUSIRINKI- 
,mAs’-‘

Lapkričio 10 7130. vai. va
kare šaukiamas Liet. Kat. Dar
bininkų Klubo netrių svarbus su
sirinkimas. Bus ir paskaita dar
bininkų reikalais. . Susirinkimas 
‘Amerikos’ patalpose, 417 Grand 
St., Brooklyne.

REIKALINGA šeimininkė. Nė
ra skalbimo, nė langų valymo. 
Duodamas atskiras kambarys 
arba gali gyventi savo namuose. 
Tel. CO 6-0734'

IŠNUOMOJAMI du šviesūs kam
bariai ir virtuvė.

339 Wilson Avenue, 
(tarp Linden ir Grove Sts.) 

Brooklyn 21, N. Y.

Šv. Jurgio Parapija

Atvyko kun. Vaclovas Martin kus
Pereitą antradienį, spalio 24 

d., atvyko iš Europos kun. Vac
lovas Martinkus, kurį patiko 
prieplaukoje jo pusseserė Emili
ja Vaitelytė, kurios pastangomis 
kun. V. Martinkus ir atvyko į 
šią šalį. Svečias pereitą sekma
dienį laikė sumą ’ Apreiškimo 
oar. bažnyčioje, kurioj prisirenka 
daug “dypukų”. Gėrėjosi visi 
kun. Martinkaus stipriu baritono 
balsu. Po pamaldų prie bažny
čios jam pasirodžius, iš visų pū
lių apspito jį pažįstami, su įvai
riais klausimais.

r
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| SALDAINIŲ PALOCIUS t
4> Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate X 
* PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS T
+ Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš X
J geriausios Smetonos T
T Priimami užsakymai įvairiems parengimams T

1 JUOZAS GINKUS |
X 495 Grand Street, - Brooklyn, N. Y. į

Kun. Martinkaus į šią šalį at
važiavimo proga jo giminaitė 
surengė, puikias vaišes, į kurias 
atsilankė apie 30 žmonių.

Laike puotos buvo pasakyta 
kalbų ir padainuota įvairių dai
nų.

Kun. Martinkus paeitą pirma
dienį išvyko į Providence, R. I., 
kur vietos vyskupas paskirs jį, 
kaip tikimasi, į lietuvišką para
piją. Svečias

Pavojingai susirgo
Jau daugiau kaip savaitė lai

ko, kaip staiga susirgo Z. Vaite- 
lienė, kuri tapo suparaližuota ir 
sunkiai serga. Ligonė gydoma 
savo namuose rūpestingoj gy- 

I dytojų priežiūroj. Linkėtina, kad 
ligonė greitai pasveiktų.

• Teisėjas Pecora visą laiką bu
vo nepriklausomas nuo politinės 
mašinos. Prezidentas Roosevelt 
jį paskyrė j Sėnato Investigacijos 
Komisiją išvalyti Wall stryto ko
rupciją. Kaip New Yorko.proku- 
roras jis tardė Policijos Departa
mente valdininkų pakėlimus ir 
Sveikatos Departamentą apvalė 
nuo savanaudžių pieno inspek
torių.

Jei bus išrinktas
•TEISĖJAS PECORA dirbs De
mokratų Lietuvių gerovei.
• Jis visada stovėjo už Darbinin
kų teises ir kovos toliau.
• Jis visada kovojo už mažumų 
teises.
1926-28 m. apvalė miestą nuo 

kyšininkų pieno inspektorių 
ir sukišo juos kalėjimam

BALSUOKITE UŽ

H

T KEOGH

2nd
JUDICIAL 
DISTRICT 
Brooklyn 

ir
Staten Island

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 visokiu namų visose 
miesto dalyse, taipgi ir naujų, ir pri
imam pardavimus.

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

REpublic 9-1506

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
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F. GRAŽYS ir SŪNUS 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių namų sienų H- 
lyginlmą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbu*.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN «, N. Y.

*
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P a r d u o d a
NAMUS, BIZNIUS

Namų ir biznių pirkimo Ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet mal<5- 
nčkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896
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j ILARDI CO.
| 895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y 

PIGIAU, NEGU KADA BUVO 

PARDUODAMA!

k.n o pram 
minimas.

ctkaiidinav

neįe

Z U P P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

” - NEBRANGU — ir — SMAGU ------

ADVOKATAS 
MOKYTOJAS 

AUTORIUS 
VETERANAS

Televizijos Aparatai 
RCA Victor T100

H'i Komi 
šii.'t kltolm

I *>ii«lama| 
■ma. turj

į JUSTICE SUPREME COURT 
State of New York

J 05. Zeidat, Jr. — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

' TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui

none
pių is rusi

&

Siūlo Geriausių Pirmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

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

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