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VĖLIAUSIOS

KAS VADOVAUS VOKIEČIŲ 
DALINIAMS

Ilgi ginčai dėl Vokietijos į- 
jungimo į Vakarų Europos gy
nybą, išrodo, vis dėlto baigsis 
vokiečių dalinių sudarymu.

Sakoma, kad, sudarant vo
kiečių dalinius, nebūsią vokie
čių generalinio štabo nei tau
tinės vokiečių armijos, o taip 
pat nebūsią leista vokiečiams 
kurti ir savo ginklavimosi pra
monę. Vokiečiai būsią įjungti

‘Europos armiją”. Prancū- 
kad ne dides-

į
zai net siūlo, 
niais daliniais, kaip vienas ba
talijomis. Bet gerokai galima 
paabejoti, ar taip bus. Suda
rant “Europos
numatoma, kad visi dalyvau
jantieji kraštai turės ir

armiją”, dar

savo 
(autines armijas. Išskirtis da
loma vienai Vokietijai. Bet vo
kiečiai j tai labai aiškiai atsa
ko ■— Europos gynyboje da
lyvauti jie sutiks tik visiškos 
lygybės principu. Ir dėlto, no- 
roms nenorams, teks vokie
čiams kiek nusileisti, jei bus 
norima, kad jie ištikro prie 
gynybos prisidėtų. O išrodo, 
kad to tikrai norima.

Pagaliau, kokia forma vo
kiečių apginklavimas bebūtų 
nutartas ir vykdomas, tų da
linių apmokymui ir vadovavi
mui būtinai 
ninkai.

Iš kur jų 
kariuomenei

Gal būt,, kad iš dabartinės 
policijos, panašiai kaip iš 
Reichswehro Veimaro respubli-

reikalingi kari-

naujajai vokiečių 
gauti ? , ..

KO NORI TURE LEHEN?

Ar bus jis Suomijos Roko- 
ssovskis?

■ kos laikais, 
• ji vokiečių 
; Bet ligi to

panaudoti ir tuos, kurie Hit
lerio laikais jau komandavo, 
nors ir ne visai su juo sutarė.

šitai mato ir Vakarų sąjun
gininkai, ir vokiečių karinin
kai, tad visai suprantama, kad 
pradedama dairytis, kas tiems 
numatomiems daliniams vado
vaus ir jau atsiranda kandi
datų, kurie tuos postus norė
tų arba bent sutiktų užimti. 
Tiesa, dėl įvairių priežasčių vi
sa eilė žinomų vokiečių gene
rolų dar laikosi rezervuotai, 
bet jau tam tikras skaičius 
beveik pradeda dėl tų vietų 
varžybas.

Pradžia buvo padaryta bu
vusį 75 šarvuočių divizijos va
dą, generolą Įeit, grafą von 
Schwerin, paskiriant kanclerio 
Adenauerio kariniu 
(Kurį, tiesa, 
dėl nevisai 
vėl atleido.)

O šalia jo 
ir eilės kitų 
Gal pirmoj 
galėtų atsistoti žinomas strate
gas ir buvęs vokiečių kariuome
nės štabo viršininkas Fr. Hal
der, kuris savo išleistoj knygoj 
tvirtina, jog vokiečiai karą pra
laimėjo tik dėl Hitlerio diletan
tiškos strategijos. Tik jis jau 
66 metų amžiaus ir kai kurios 
jo politinės pažiūros daro są
jungininkams jį ne visai priim
tiną. Vis .dėlto ĘLalderis jau 
pareiškė, jog, gavęs reikalingi) 
pinigų ir ginklų, jis yra pasi
ryžęs “dar kartą vokiečių ar
miją pastatyti ant kojų.”

Generolas pulk. Guderian, ži
nomas šarvuočių specialistas, 
prieš pat karo pabaigą 1945 m. 
dar atsistojęs generalinio štabo 
prieky, “United Press” taip pat 
pareiškė esąs pasiruošęs daly
vauti, sudarant gerai ginkluotą 
ir pajėgią kautis vokiečių ar
miją. Tai tipingas fronto kari
ninkas, primenąs Rommelį, ir 
Vakarų gynybos armijoje bū
damas, rusams sudarytų nema
ža rūpesčio. Bet tai šarvuočių

išeis ilgainiui nau- 
karininkų kadrai, 
neišvengiamai teks

patarėju.
neilgai trukus 

aiškių priežasčių

iškyla vardai jau 
vokiečių generolų, 
eilėj šiuo atveju

Jau ilgesnis laįkas, kaip Suo
mių vyriausybei skaudina galvą 
komunisto Ture Lehen prašy
mas suteikti jam Suomijos pi- 

■ lietybę. Visi susirūpinę klausia, 
kam prireikė Suomijos piliety
bės žmogui, kuris yra Sovietų 
armijos generolas ir nuo 1917 
m. rusų pilietis.

Ture Lehen gimęs 1893 m. 
Suomijoj ir nuo jaunų dienų bu
vo fanatiškas komunistas. 1926 
m. jis baigė Maskvoj karo aka- j generolas, o Vakarai, neturė- 
demiją. Toliau jis dėstė Maskvoj 
Lenino akademijoj “pilietinio 
karo mokslą” ir Alfred Langer 
vardu išleido knygą, kuri ir da
bar yra klasiškas sabotažų karo 
ir revoliucinės technikos vado
vėlis. Karo metu jis vadovavęs 
divizijai, bet jo vardas Sovietų 
karo pranešimuose mažai tebuvo 
minimas.

Po karo Lehen grįžo į Suo
miją ir jam buvo pavesta visų 
Skandinavijos komunistų orga
nizacijų vadovavimas. Tiesa, jis 
oficialiai į tų organizacijų vado
vybę neįeina, bet yra “patarė
jas” ir ryšininkas tarp Maskvos 
bei Kominterno ir Helsinkio, 
Stockholmo, Oslo bei Kopen
hagos.

Būdamas svetimšalis, jis, ži
noma, turėjo gauti specialų lei
dimą, kad galėtų tose organiza
cijose veikti. O Suomijos vyriau
sybė, nenorėdama naujų prieka
bių iš rusų pusės, tuds leidimus 
jam davė.

Dabar jis įsigeidė gauti Suomi
jos pilietybę. Tai kelia įvairių 
klausimų. Kalbama, kad, gavęs 
pilietybę, jis bandys patekti į 
parlamentą ir turįs perimti Suo
mijos komunistų partijos gen. 
sekretoriaus pareigas. Iš šių po
zicijų ilgainiui, ypač su Sovietų 
spaudimo pagalba, Lehen gali 
siekti pasidaryti ar būti padary
tas Suomijoj tuo, kuo “lenkas” 
Rokossovskis yra Lenkijoj — 
būdamas generolas, atsistoti ka
rų ministerio arba kariuomenės 
štabo viršininko poste ir valdyti vieno tokio posėdžio metu net 
Suomiją pagal Maskvos instruk-Į 
cijas.

darni pakankamai šarvuočių, 
bent kol kas, apie šarvuotas 
vokiečių divizijas negalvoja.

Minimas — ypač ryšium su 
pusiau slapta vokiečių karinin
kų “Bruderschatf” sąjunga — 
ir gen. H. von Manteuffel var
das, bet, išrodo, jog jis maža 
šansų teturi — jis iškilo dau
giau ne dėl savo gabumų, bet 
pasišovimo tuojau imtis užda-

Taisyklės komunistų vadovybės 
posėdžiams

Vienas Belgrado laikraštis pa
skelbė tokius Albanijos vyriau
sybės potvarkius, liečiančius al
banų komunistų vadovybės po
sėdžius:

1. Kad nebūtų be reikalo ga
dinamas inventorius, draudžia
ma posėdžių metu šaudyti.

2. Negalima pradėti jokio po
sėdžio, kol neatvyko valdinis gy
dytojas.

3. Lavonai iš posėdžių salės 
turi būti kuo greičiausiai išnešti.

4. Posėdžių metu reikia laiky
tis parlamentarinių formų. Pa
naudojimas pistoletų ir kitų la
biau įtikinančių priemonių lei
džiamas tik kraštutiniais atve
jais.

5. Eventualias gydymo arba 
laidotuvių išlaidas draugai turė
site patys apmokėti.

Šias taisykles išleisti privertė 
ta aplirtkybė, kad dažnai albanų 
komunistų posėdžiuose būdavo 
ginčų metu griebiamasi ginklo.

: gen. Hodža nušovė savo oponen- 
I tą.

vinio, Jei tik Hitleris pasiūlė, 
neparodydamas gabumo įver
tinti karinę bei politinę padėtį, 
kaip tai atsitiko 1944 m, Va
karų fronte, kai jis perėmė 5 
šarvuočių armijos vadovavimą.

Favoritai

turi 
von 
jis 

ku- 
Bet

Bet išrodo, jog reikalui iški
lus, gal ne mažiau sunku bus 
naujajai vokiečių armijai pas
kirti viršininkus, kaip dabar 
susitarti dėl pačios tos armijos 
sudarymo. Kiekvienas iš didžių
jų Vakarų sąjungininkų 
savo favoritus. Net apie 
Manteuffelį kalbama, kad 
naudojasi palankumu kai 
rių aukštų JAV karininkų,
prancūzai jam nepalankūs. Kal
bama, kad jų simpatijos priklau
so buvusiam Rommelio štabo 
viršininkui ir 1944 m. birželio 
22 d. sąmokslo dalyviui gen. 
Speidel, kuris nėra bent Prūsų 
junkerių kilmės. Anglai vėl turi 
savo favoritą — gen. Įeit, grafą 
von Schwerin. Jam ypač palan
kus anglų aukšt. komisaras gdn. 
Robertson. Be to, jis, prieš grįž
damas į kariuomenę, Rytų Eu
ropoje dirbo “Royal Dutch” ir 
“Shell” bendrovėse ir iš tų laikų 
turi artimų pažinčių su įtakin
gais anglų asmenimis.

Iš'Korėjos fronto
ypač

I JAV, ir leidžiama suprasti, jpg I 
ir jie gali įsikišti.

Ši nauja padėtis sudaro di
delio rūpesčio Jungt. Tautoms. 
Saugumo Taryboj laukiama 
smarkių susikirtimų ir Sovie
tai greičiausia vetuos, jei bus 
nutarta imtis prieš Kiniją ko
kių griežtų priemonių. Tuomet 
klausimo sprendimo turės im
tis J. Tautų visumos susirin
kimas.

Kokios tos priemones bus, 
kol kas nežinoma, bet jei Ki
nija neatitrauks savo pajėgų, 
šiuo tarpu išrodo neišvengia
mas su ja Jungt. Tautų karas, : 
kuris labai greitai gali išsiplės- 1 
ti ir į pasaulinį karą.

Besibaigiąs 
plačiu mastu 
užsiliepsnoti ir .šiandien niekas 
negali pasakyti; į ką šis kon
fliktas išsivystys. Korėjos ko
munistai ligšiolinėse kovose bu
vo netekę apie>335.000 vyrų, 
taigi beveik visų savo ginkluo
tų pajėgų, ir , įnenki jų liku
čiai jau greitu laiku turėjo bū
ti likviduoti. Bet visai naują 
padėtį sudarė komunistinės Ki
nijos įsikišimas. Keliasdešimt 
tūkstančių jos*, karių perėjo 
Korėjos sieną ir puolė Jungt. 
Tautų pajėgas. Be to, esamo
mis žiniomis, Kinijos teritorijoj 
prie Korėjos sįenos telkiama 
labai stambios karinės pajėgos, 
kurios greičiausiai numatomos 
taip pat pasiųsti ., į į kovas Ko
rėjoj. Komunistinės Kinijos spau
da ir radijas skelbia, kad Ki
nijos komunistai remsią Korėjos 
komunistus, nes to reikalaująs 
Kinijos saugumas.

Sovietai taip pat net atvirai 
pritaria Kinijos komunistų žing
sniui ir jų spauda bei atsakingi 
pareigūnai daro pareiškimus, ku-

Korėjos karas|riuose puolami .Vakari, 
pradeda iš naujo

PRANCŪZAI INDOKINIJOJ 
DAR TRAUKIASI

Komunistinių dalinių spaudžia
mi, prancūzai Indokinijoj ati
traukė visą eilę išsikišusių pos
tų ir stengiasi sutrumpinti fron
tą. Besiveržiantį priešą jie nu
mato sulaikyti prie Raudono
sios upės deltos. Komunistų 
pajėgos yra gausesnės, bet 
prancūzai turi aviacijos ir tankų 
persvarą, kurių pagalba jie ti
kisi priešą sulaikyti ir vėliau at
gal stumti. Komunistai turi tą 
pirmenybę, kad, užėmę visą Ki
nijos ir Indokinijos pasienį ne
trukdomi gali gauti iš Kinijos 
komunistų visokeriopą pagalbą.

STIPRIAUSIA EUROPOS ARMIJA
Gali keistai išrodyti, bet in

formuoti sluogsniai tvirtina, jog 
tiesa, kad šiuo metu Europoj 
tvirčiausią armiją turi ne kuri 
didelė valstybė, bet — maža ir 
neutrali Šveicarija. Nė vienas 
kraštas šiapus geležinės uždan
gos paskutiniaisiais metai? tiek 
pastangą It aukų nėra padėjęs 
savd krašto saugumui užtikrinti, 
kaip šveicarai. O Korėjos įvy
kiai juos paskatino šias pastan
gas dar padvigubinti. Užpirkę 
didelius kiekius reikalingi; me
džiagų Anglijoj ir JAV, jie pas
kutiniais mėnesiais savo gamy
bą labai sustiprino ir sumoder
nino. šveicarų aviacija greitu 
laiku turės 200 kiekvienu mo
mentu kautynėms paruoštų 
sprausminių lėktuvų ir jų tankų 
skaičius greit prašoks 800.

Specialiuose kursuose šveica
rų kareiviai ir karininkai ruo
šiami partizaniniam karui. Kiek
vienas šveicaras, reikalui atėjus, 
turi būti fanatiškas partizanas. 
Net pagelbinės moterų tarnybos

ir jaunimo organizacijų nariai 
apmokomi šaudyti iš. pistoletų 
ir karabinų. s .

Šalia sustiprinto dalinių ap
mokymo, ir šiaip kiekvienas pa
jėgus ginklą vartoti vyras pri
valo į metus atlįklį ftyi savaites 
aktyvios karo tarnyjįos ir vieną 
savaitę šaudymo pratinu). Pa
vojaus atveju visi gyventojai bus 
mobilizuoti krašto gynybai. Už
nugario nuo priešo parašiutinin
kų gynybai sudaryti, specialūs 
daliniai ir tvirta priešlėktuvinė 
gynyba.

Milicinės sistemos dėka mo
bilizacija gali būti įvykdyta per 
keletą valandų. Kiekvienas švei
caras namuose turi uniformą ir 
ginklą. Jam taip pat nurodyta, 
kur pavojaus atveju atvykti. 
Specialistai tvirtina, jog keturių 
dienų būvy šveicarai gali į fron
tą pastatyti 900.000 gerai gink
luotų vyrų.

Šveicarų gynybos linija yra 
apie 350 kilometrų ilgio ir eina 
pietine bei rytine krašto siena 
nuo Rhonos per Reino slėnį ligi 
Lichtenšteino. Ją sudaro visa 
eilė bunkerių linijų. Daugelis tų 
bunkerių yra keli šimtai metrų 
ilgio, iškalti uolose ir gali būti 
iš visų pusių ginami. Specialistų 
nuomone, šie daugiausia po kal
nais išrauti įtvirtinimai galėtų 
išlaikyti net atominių bombų 
smūgius.

Kiekvienas šių fortų yra ap
rūpinti didelėm maisto ir muni- 
cijos atsargom. Požeminės elek
tros jėgainės aprūpina juos taip 
pat šviesa ir apšildo. Kalnų gi
lumoje įrengtos ligoninės, kur 
gali būti paguldyta tūkstančiai 
ligonių ir sužeistųjų. Dauguma 
fortų tarp savęs sujungti pože
miniais praėjimais.

Šitaip pasiruošę, šveicarai ma
no, jog, karui kilus, vargu kas 
norės Šveicariją pulti, kaip ją 
pulti nesiryžo praeito karo metu 
ir Hitleris, nors tam buvo ir ne
abejotinai užsimojęs.

Vincent R. Impellitteri
■’ * išrinktas ateinantiems 3 me£ 

tams New Yorko miesto mp-į 
yoru. . ZĮįL.J

— Austrijos Sovietų zonos 
karinė valdžia įsakė policijai 
sulaikyti ir perduoti atitinka
moms Vengrų įstaigoms visus, 
kurie bandytų iš Vengrijos pa
bėgti į Austriją. Austrų vidaus 
reikalų ministeris pareiškė, kad 
jis buvo įpareigotas pasirašyti 
šiuos nuostatus, kurie yra prie
šingi labiausiai nusistovėjusioms 
pabėgėlių teisės tradicijoms.

— Politinis Londono laikraš
tis “East Europa” skelbia Ry
goje veikiančių vakarinių kur
sų sąrašą. Iš 15 veikiančių kur
sų 9 yra skirti rusų kalbai, 2 
rusų ir latvių drauge ir tik 4 
kursai paskirti latvių, kalbai. 
Iš šio fakto laikraštis daro iš
badą apie pasikeitimą gyvento
ji Latvijos sostinėje, kurių jau 
beveik 2/3 yra rusai.

• 600 JAV lėktuvą puolė pa
gal šiaurės vakarų Korėjos sie
ną komunistų karinius taikinius 
ir kariuomenės telkinius, 'lai 
antroji tokio masto orinė ataka 
Korėjos kare.

• Indokinijoj Raudonosios li
pęs deltoj jiinijoj paruošta ko
munistų kariuomenė pradėjo 
naują plataus masto prancūzų 
pozicijų puolimą.

• lapkričio 7 <1. Sovietai šven
te 33 metų Rusijos revoliucijos 
sukaktį. Maskvos Raudonojoj 
aikštėj įvyko didelis visų ginklo 
rūšių kariuomenės paradas, ku
ris turėjo ypač užsieniui pade
monstruoti karinę jėgą. Sukak
ties proga pasakytose kalbose 
buvo ypatingai puolamos JAV, 
kurios tariamai ruošiančios nau
ją karą.

• Sovietai bando nuneigti, 
kad Kinijos komunistai kariauja 
Korėjoj. A. Višinskis pareiškė 
tuo abejojąs. Tai galį būti tik 
tam tikras kiekis “savanorių”.

• Kardinolo Mindszenty svei
kata tiek pablogėjusi, kad ko
munistinė Vengrijos vj riausybė 
svarstanti jo paleidimo klausimą, 
norėdama išvengti jo mirties ka
lėjime.

• JAV senatorius Knovvland 
(respubl.) reikalauja, kad kovai 
su Kinijos komunistais būtų pa
šaukta iš Formozos Čiang-Kai- 
šeko armija.

BALFO RINKLIAVA 
TEBEVYKDOMA

Nors BALFo rinkliava gatvė
se jau ir praėjo, bet vidaus — 
namuose, įmonėse ir kitur — 
dar tebevyksta ligi lapkričio 
11 d. Reik pastebėti, kad di
delė dalis lietuvių gyvai atsi
liepė į kvietimą sušelpti trem
tinių stovyklose dar tebevargs- 
tančius mūsų tautiečius ir jau 
įteikė savo auką. Kiti parodė 
net labai įspūtbn&r (butinio so- 

---- ... - lidarumn. 1'av ’/mats
;^TiT

— Turkų parlamentui įteiktas 
įstatymo projektas, kuriuo nu- 
•mM’ynas komūnistams mirties 
įį^umės. lėda-

RINKIMŲ PASEKMĖS NEW YORKE

Provokuoja katalikus
Agentūra KIPA praneša, kad 

Vengrijos komunistinė valdžia 
paskutiniu laiku deda beviltiš
kas pastangas gražumu ar jėga 
įjungti kunigus į savo komunis
tinę propagandą. Sąryšyje su 
tuo liaudies auklėjimo ministe
ris Rėvai neseniai padarė rimtų 
priekaištų taip vadinamam “ku
nigų taikos šalininkų” pro-ko- 
munistiniam sąjūdžiui, kuris ne
darąs reikiamos pažangos. Šis 
“kunigų taikos šalininkų sąjū
dis”, kaip žinoma, buvo įsteig
tas š. m. rugpiūčio 1 d. apie de
šimties komunistų įtakai pasi
davusių kunigų iniciatyva. Stei
giant šį sąjūdį, valdžios mintis 
buvo priversti Vengrijos Epis
kopatą arba pasirašyti komu
nistų vadų pasiūlytą sutartį su 
valstybe, arba įsijungti į komu
nistinę taikos propagandą, kuri 
šiandien kelia nerimą anapus 
geležinės uždangos.

Rugsėjo 26 d. 2 interdiktuoti 
kunigai “kunigų taikos šalinin
kų sąjūdžio” nariai išleido at
sišaukimą, kuriame kaltinamas 
episkopatas dėl Bažnyčios ir 
valstybės susitarimo sabotavi- 
mo; atsišaukime sakoma, kad 
episkopatui atsisakius įsijungti 
į kovą už taiką, tai esą privėrsti 
padaryti įpinimo sąjūdžio nariai. 
Vengrijos katalikų tarpe mano- _ 
ma, kad šie išsišokimai turi,būti lojaliais komunistinei val- 
tikslą išprovokuoti kunigų o-1 džiai. Tuoj po to buvo išsiųsti 
poziciją. |į priverčiamus darbus.

— Agentūra KIPA praneša, 
kad paskutinėmis rugsėjo mėn. 
dienomis Rumunų policija a- 
reštavo visus dar iki šiol pa
silikusius graikų-katalikų ku
nigus drauge su daugeliu Ro
mos katalikų kunigų. Egzeku
cijos tęsėsi 10 dienų. Areštuo
tieji buvo surinkti ir uždaryti 
į Geoghenii koncentracijos sto
vyklą. čia jie buvo priversti 
pasirašyti Stockholmo atsišau
kimą už taiką ir pasižadėjimą

-> \'A/;

Išrinkti Dewey, Lehman, Donovan ir Impellittėri. Komunis
tams pataikavęs Marcantonio nugalėtas.

įvykusiuose New Yorko vals-, tieji aiškiai turėjo už savo pečių 
tybėj ir mieste rinkimuose gu
bernatorium perrinktas ligšioli
nis gubernatorius respublikonas 
T. Dewey, senatorium demokra
tų kandidatas H. Lehman,. į ats
tovų rūmus koalicinis antikomu
nistinių partijų kandidatas J. G. 
Donovan, nugalėjęs komunistų 
“bendrakeleivį” Marcantonio, ir 
New Yorko miesto mayoru ne
priklausomas kandidatas dabar
tinis miesto mayoras V. R. Im
pellitteri.

Rinkimų pasekmės visuome-- 
nei staigmenos nesudarė, nes, 
nors rinkiminė kova buvo labai 
smarki, iš anksto dabar išrink-

visuomenės daugumą.

atomines bombos bus
NAUDOJAMOS FRONTE

Br. Kulys atsiuntė $10 auką. 
Vis dėl to dar nevisi šią savo 
tautinę pareigą yra atlikę. Bet 
tai atlikti dar nėra vėlu. Rin
kliava, kaip minėta, vyksta dar 
ligi lapkričio 11 d. Ligi tos 
dienos turėtų nelikti nė vieno 
lietuvio, kuris nebūtų įteikęs 
savo aukos vargstantiems tau
tiečiams sušelpti.

TIBETO OKUPACIJA VYK
DOMA TOLIAU

Visos Indijos pastangos sulai
kyti Kinijos komunistus nuo Ti
beto okupavimo nedavė jokių 
teigiamų pasekmių. Nehru notos 
Mao-Tse-Tungo buvo šiurkščiai 
atmestos, ir komunistiniai Kini
jos daliniai žygiuoja Tibeto sos
tinės Lhasos kryptimi.

šešiolikmetis Tibeto pasaulinis 
ir dvasinis valdovas dalai—lama 
paskutinėmis žiniomis dar te
bėra Lasoje, bet manoma, kad 
komunistų daliniams priartėjus, 
jis pasitrauks ir išvyks į užsienį, 
kam jau anksčiau buvo pasiruoš
ta.

Tibeto delegacija, kuri per In
diją vyko į Kiniją, norėdama pa
siekti kokį taikų Tibeto ir Ki
nijos santykių sureguliavimą, pa
siliko Indijoj, nes aiškiai mato
ma, kad Kinijos komunistai tar
tis nenori, o pasiryžę naudoti 
jėgą ir be atodairos vykdyti sa
vo planus.

pa-— JAV karinės įstaigos 
reiškia, jog nepasitvirtina pas
klidę gandai, kad komunistinės 
Kinijos pajėgos iš Korėjos pasi
traukia.

JAV karinės įstaigos pareiškė, 
jog ateity JAV armija bei avia
cija naudos atominius ginklus ir 
fronto kautynėse. Ligi šiol ato
minė bomba buvo laikoma tik 
strateginiu priešo miestų ir pa
našių stambių taikinu naikina
muoju ginklu, bet dabar ji nu
matoma panaudoti ir kaip tak
tinis ginklas.

Krikščionių demokratų atstovai 
pas B. Cohen

Lapkričio 7 d. Lake Success 
lankėsi JAV įsisteigusios Vidu
rio Europos Krikščionių Demo
kratų partijų organizacijos dele
gacija? Delegacija buvo priimta 
UN’o gen. sekretoriaus Trigve 
Lie pavąduotojo Benjamin 
Cohen. Jam išdėstyti Sov. Są
jungos nusikalstami darbai,. vyk
domi anapus geležinės uždangos, 
naikinant ir persekiojant oku
puotas tautas.

Gen. sekr. Tr. Lie įteiktas ati
tinkamas memorandumas, kurie 
turinys perduotas spaudai ir kai 
kurių valstybių delegacijoms 
UN’e.

Šioje delegacijoje, kaip ir pa
čioje organizacijoje dalyvavo ir 
Lietuvių Krikšč. Dem. partijos 
atstovas.

— Anglų spauda skelbia, 
sovietinės Vokietijos zonos 
riuomenės pagrindais suorgani
zuota “liaudies policija” sudaro 
pagrindus numatytai 13 divizijų 
armijai, kurios skaičius ateinan
čiais metais bus padidintas ligi 
400.000 vyrų ir įvesta visuotinė 
karinė prievolė.

kad 
ka-

— Jungt. Tautose Jugoslavi
jos atstovas padarė nemažą 
staigmeną, iškeldamas, kad Ita
lija turi bųti priimta į Jungt. 
Tautas.

N. Y. gruo- 
sekmadienį, 2

apy linkės lie- 
draugi-

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ SEIMELIS

Jau tik vienas mėnuo beliko 
iki New Yorko ir jo apylinkės 
Lietuvių Kat. Seimelio, kuris 
šiemet bus ~ V. J. Atsimainymo 
par. salėj, 64-25 Perry Ave., 
Maspeth, L, L, 
džio 17 dieną, 
vai. po pietų.

Visoms šios
tuvių katalikiškoms 
joms yra jau išsiuntinėti pa
kvietimai, paraginant jas iš
rinkti į seimelį atstovus, rei
kalingais liudijimais su Dva
sios Vado, pirmininko ir se
kretoriaus parašais juos ap
rūpinti ir seimelin atsiųsti.

Jeigu kurios nors katalikiš
kos draugijos pakvietimų ir 
negavote, tai vis tiek seimelyj 
per savo įgaliotinius dalyvau
kite.

Draugijos atstovai ir pavie- 
liai lietuviai katalikai bei lie
tuvių katalikiškos visuomenės 
veikėjai prašomi nesivėlinti, nes 
seimelį pradėsime laiku.

Seimelio dienotvarkėje bus 
labai svarbūs šios apylinkės ir 
bendrai lietuvių katalikų orga
nizuotos visuomenės veiklos rei
kalai ir paskaitos, kurias skai
tys žymūs lietuvių visuomenės
vadai ir veikėjai.

Apdrauda nuo sovietinės 
invazijos

Vokietijoje Diepholzo policija 
suėmė vokietį, kuris, važinėda
mas per kaimus “draudė” ūki
ninkus nuo sovietinės invazijos. 
“Apsidraudusiems” jis davė su 
tam tikrais įrašais Stalino pa
veikslą, įtikinėdamas, jog, atė
jus Sovietų kariuomenei, užtek
sią parodyti tik šį “draudimo 
lapą”, ir rusai visai neliesią ap- 
sidraudusiojo nuosavybės.
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Sveikas apie sveikatą daž
niausia nedaug tekalba. Daug 
apie ją kalbėti 
susirgęs. Iš to, išrodo, galima 
daryti išvadą, jog ir taika 
nuo mūsų, tur būt, kasdien 
tolsta, nes apie nieką kita šio
mis dienomis tiek nebekalba
ma, kaip apie ją. Galima bū
tų pasakyti, jog šiuo metu dar 
vyksta kova už taiką. Bet la
bai greit gali pasirodyti, jog 
tai buvo paskutinis tos rūšies 
mūšis, nes gali tekti pradėti 
kovą už ginklo z pergalę.

Vakarai neabejotinai nori 
karo išvengti. Tam jie šiose 
sąlygose mato tik vieną dar 
vilties teikiančią galimybę — 
plačią kolektyvinio saugumo 
sistemą. Visai aišku, jog vie
nintelio galimo— gal tikriau 
esamo — priešo gera valia jie 
jau nebetiki. Tad stengiasi su
kurti tokią saugumo sistemą, 
kad jėgos santykis jam neleis
tų pradėti karo. Tam be a- 
bejo turi tarnauti pirmoj ei
lėj Jungtinės Tautos, kurios iš- 
tikro ir sukurtos pasauly tai
kai įgyvendinti. Šiuo tikslu ir 
buvo Jungt. Tautų plenumui 
patiektas šiomis dienomis pri
imtasis Achesono planas. J. 
Tautų visumos susirinkimui 
tas planas suteikia galimybę 
be veto pavojaus tuoj imtis 
priemonių prieš -agresorių, jei 
dėl veto Sau^hlpo ' Tarybos 
veikimas būtų supąralyžuotas. 
Planą priėmus, J. T. visumos 
posėdžių pirmininkas visai tei
singai pastebėjo, jog tai nuta
rimas, gal būt, svarbiausias iš 
visų Jungt. Tautų ligšiolinių 
nutarimų. Juo labiau, kad jis 
įpareigoja J. T., narius ateiti 
su savo karinėm jėgom į pa
galbą, kad pradėta agresija 
būtų sulaikyta. Tik yra pa
vojaus, jog panašiai, kaip Ko
rėjos atveju, tie kovai reika
lingi daliniai bus dar tik or
ganizuojami, kai ištikro jie 
jau turėtų būti fronte. Tad ne
veltui, planą priėmus, tuojau J. 
T. nariams buvo priminta, kad 
savo armijose sudarytų 
nius, kurie reikale galėtų 
paskirti J. T. žinion.

šalia šio stiprinamas ir
lanto pakto valstybių frontas, 
kuris gali būti net ir praplės
tas. Bent to reikalauja turkai, 
kurie mano, jog jis turi apim
ti ir rytinę Viduržemio jūros 
sritį, įtraukiant į šios gynybos 
rėmus Turkiją, Graikiją ir, gal 
būt, net Jugoslaviją. Neiškrin
ta galimybė, jog ilgainiui dar 
ir Ispanija bus įjungta į šią 
grandinę.

Kad ši kolektyvinio saugumo 
organizacija iš tikro galėtų sa
vo jėga išlaikyti taiką, o kon
flikto atveju sudrausti agreso
rių, reikalinga, žinoma, pakan
kamai jėgos priemonių. Tad 
Vakarai tuo ir susirūpinę. J. 
A. V., kurioms tenka didžiausia 
ir vienu ir kitu atveju atsako
mybė, tuo ypač susirūpinusios. 
Gen. Marshallis, pagarsėjęs su
griauto pokario pasaulio atsta
tymo planu, dabar ruošia’nau
ją — ketvertų metų JAV gink
lavimosi planą. Ne dėl ko kito 
norima ir vokiečių plieno gamy
bą nuo 11,000,000 tonų į metus 
padidinti ligi 14,000,000. Kiti 
Atlanto pakto nariai taip pat 
atsisako nuo geroko gabalo 
sviesto dėl patrankų.

Bet tuo pačiu metu, kai Va
karai paskubomis imasi visų 
priemonių, iš tikro sunku. yra 
net pasakyti, ar karas tik-’ gra
sina, ar jis jau yra prasidėjus. 
Nd vienas yra nuomonėj kad

Sovietai iš tikro savo “paskuti
nę lemiamą kovą” jau yra pra
dėję. Kad taika dar tik pavo
juje esanti tik iliuzija, kuri 
remiasi tuo, kad Sovietai for
maliai dar karo nepradėjo ir 
atvirai su savo pajėgomis neį- 
sikišo. Bet faktiškai Sovietų 
pajėgos daug plačiau apima, 
negu formaliai. Korėjoj, Kini
joj, Indokinijoj, Malajuose ir 
net Filipinuose iš tikro veikia 
Sovietų pajėgos, nors ir kitu 
vardu jos ten vadinasi. Ir aiš
kiai matyti, kad tos pajėgos 
nė manyti nemano savo veda
mas kovas nutraukti. Jos arba 
bus sunaikintos, arba laimės. 
Kitos išeities nematyti. Net In
dijos Nehru šiomis dienomis 
gavo .įsitikinti, kad jo “azija- 
tinės taikos” planas, yra visai 
nerealus.

Ką visa tai reiškia, šiandien 
beveik visiems aišku — eile 
nepabaigiamų karų Sovietai pa
siryžę nualint savo oponentus 
ir taip sudaryti palankias są
lygas galutiniam tarp Vakarų 
ir Rytų susirėmimui.

Ką Vakarai, tai matydami, 
galvoja? Visiems aišku, kad į 
tokius alinančius ir be pabai
gos perspektyvų karus jie ne
gali leistis. Tokia “taika” daug 
daugiau galutinėj sąskaitoj rei
kalauja ne tik medžiaginių, bet

dali- 
būti

At-

Ar pavirs Ryty Europa Azija
Vis dažniau pasigirsta bal- žero ir ‘^tprūsių azijatų jau 

j— n-i— apgyvendini 2 milijonai. Vie
noj Vilniaus.; srity kolonizuota 
jau 50,000 Krymo totorių. Ka
raliaučiuje gjivena apie 150,000 
rusų, o ligi 1948 m. Piliavoj, 
Klaipėdoj, Tilžėj, Rygoj ir Lie
pojoj rusai jaū sudarė 50% vi
sų gyventojų. Visos šios srities 
kaimai yra sėte nusėti kolonistų 
kolchozais, kur atvožtieji gy
ventojai didžiąja dalimi yra 
mongolų kilmės. Be to, vietos 
moterys, kurių vyrai mirę ar
ba deportuoti, yra priverstos 
tekėti už kolonistų, kuriems 
duodamos anksčiau čia gyve
nusių vietos gyventojų pavar
dės.

Ši azijatinė grėsmė labai 
delei Europos daliai dar 
didėja, turint galvoje, kad 
Sovietai užsimoję atgabenti 
daugiau kaip milijoną kiniečių, 
kurių nemaža dalis jau yra ir 
atvežta. Katovicuose ir Beuthe- 
ne jau yra tiek atvykusių ki
niečių, kad čia įkurti net at
skiri jų kvartalai.

sų, kad jei sovietai dar ilgiau 
galės tęsti savo politiką, tai 
Azijos riba bus atkelta ligi O- 
derio, kuris dabar sudaro sie
ną tarp Lenkijos ir Rytų Vo
kietijos. Hitlerio pradėtą ma
sinį tautų kilnojimą sovietai ne 
tik pasisavino, bet ir vykdo 
tokiu mastu, jog Pabaltijo 
kraštuose ir Vidurio Europoje 
tasai kilnojimas, esamais 
menimis, jau palietė 20 
jonų žmonių.

Tais duomenimis, jau 
portuota 40% visų estų, 
vių ir lietuvių. Vokiečių iš šio 
regiono 12 milijonų išvaryti 
buvo į Vakarus, 2 milijonai 
deportuoti ir arti dviejų mi
lijonų žuvo. Tas pats ištiko 
prie Sovietų priskirtoj srity a- 
pie 2 milijonus lenkų bei Ry
tų Galicijos ukrainiečius. Kar
patų Ukrainos vietos gyvento
jų savo krašte likę jau tik 
metiki likučiai.

Bet nors ir tokius gyven
tojų nuostolius šie kraštai pa
tyrė, šiuo metu čia žmonių y- 
ra daugiau, negu anksčiau bu
vo. Tik šie žmonės nėra ir 
nebus europiečiai, nes jie vi
sai nepriklauso Europos kul
tūros žmonėms, o yra didžiąja 
dalimi azijatai.

Pagal pačių sovietų spaudos 
duomenis ir pabėgėlių liudiji
mus, net labai atsargiai ver
tinant, plote . tarp Peipuso e-

paversta susina 
kimų sale

Brooklyne leidžiamas lenkų 
“Czas” rašo, jog Šveicarijoj gau
tomis patikimomis žiniomis Vil
niaus katedra paversta politinių 
susirinkimų sale. Katedra jau 
senokai buvo uždaryta, bet ligi 
šių metų pusės komunistų nebu
vo naudojama.

Paskutiniuoju laiku visoj Lie
tuvoj tikėjimo persekiojimas la
bai sustiprėjo. Negausios dar li
kusios neuždarytos bažnyčios 
apdėtos labai dideliais mokes
čiais. Mišias laikyti leidžiama tik 
sekmadieniais labai anksti iš ry
to. Iš kiekvieno einančio į baž
nyčią imamas specialus valdinis 
mokestis. Seniau išleistos mal
daknygės ir giesmių knygos kon
fiskuojamos.

V. čiziūnas

VAIKO IR JAUNUOLIO LAISVALAIKIS 
BEI PRAMOGOS

T;n n ini

Lietuviai pasauly
ITALIJA

idiuomDar ir šiandien akyse stovi kitos šeimos vaizdas. Tai buvo 
eilinių “mieščionių” šeima, turėjusi trejetą vaikų. Visi vaikai baigė 
tą pačią pradinę mokyklą 3-4 metų tarpais vienas po kito. Šeima 
kukliai gyveno tik iš tėvo algos, tačiau vaikams nieko nestigo, 
kai jie anksti pradėjo reikšti savo muzikinius pomėgius. Dažnai 
vakare einant šaligatviu pro mažytį namelį gana judrioje, pės
čiųjų tik vaikščiojamoje, gatvelėje, galima buvo girdėti tos šeimos 
jaunuolių duetus ar trio. Mat, vyriausiasis sūnus grojo smuiku, 
vidurinė amžiumi sesutė skambino pianinu, o ir jaunelis brolis 
prisidėdavo ar antruoju smuiku ar fleita. Tėvai tinkamai suprato 
vaikų polinkius, visomis išgalėmis parėmė juos, parūpindami rei
kiamų instrumentų. Niekas iš mokytojų nesiskundė, kad šie jau
nuoliai bent kiek būtų atsilikę kitų mokslo dalykų srityje. At
virkščiai, šie vaikai buvo vienodai darbštūs ir gabūs visiems da
lykams. Tik jie turėjo vieną vyraujantį pomėgį, kuriam atsidėję 
skyrė savo laisvalaikį. Tas pomėgis buvo muzika. Tačiau toji 
šeima mokėjo ir norėjo laisvalaikį naudoti ne vienai muzikai. 
Kaip dažnai buvo galima susitikti minimą šeimą, išėjusią pasi
vaikščioti į Ąžuolyną ir Vydūno alėją saulei leidžiantis: abu tėvai, 
aštuntos klasės gimnazistas, duktė ketvirtoke ir jaunelis pirma
klasis — visi jie, linksmai šnekučiuodami, praleisdavo pavakarę 
ar saulėlydį kartu.

Dažnai mokytojams, pažįstantiems abi čia minimas šeimas, 
ateidavo į galvą klausimas: kodėl gi anoji mokslininko šeima ne- 
paiškilauja šitokiuo būdu? Gal jos vaikų nusvetimėjimas tėvams 
ir yra bendravimo su tėvais stokos padarinys?...

Keletą metų prieš karą ir bolševikų okupaciją antrąją šeimą 
ištiko didelė nelaime :tėvas, dar nesenas ir gana sveikas vyras, 
dėl nežinomų priežasčių atėmė sau gyvybę. Vaikai, kaip ir jų 
motina, tvirtai ir kantriai pakėlė šį netikėtą likimo smūgį: kaip 
įmanydami, kovojo su atėjusiais nepritekliais, bet pasirinkto 
gyvenimo kelio nepametė. Vaikai mokėsi toliau ir vienas po kito 
baigė augštesniuosius mokslus. Antrajai bolševikų okupacijai 
artėjant, ši šeima atsidūrė tremtyje ir čia vykusiai tvarkėsi iki 
emigravo į J. A. V.

Čia kiek ilgokai sustota ties dviem pavyzdžiais iš mūsų lie
tuviškosios “buržuazijos” gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tokių pavyzdžių galima prisiminti ir sužymėti žymiai dtugiau ir 
iš įvairių visuomeninių sluogsnių gyvenimo. Tačiau ne tai mums 
rūpi dabar. Šiais dviem pavyzdžiais visai nemanyta įrodinėti vie
nos ar kitos galimybės šeimos auklėjimo srityje. Gyvenimas yra 
pilnas įvairių galimybių, tačiau kaž kodėl jis taip susiklosto, kad 
iš tam tikros žmonių elgsenos išeina ir tam tikri padariniai.

(Bus daugiau)
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siakalbį šalia visuomet varto
jamų didžiųjų Europos kalbų 
visi pranešimai buvo daromi 
taip pat ir lietuvių kalba. Po 
bendrosios . tvarkos nurodymų 
buvo visomis kalbomis praneš
ta: “Dabar bus perskaityta lie
tuviškai šv. Metų malda. Kvie
čiame visus .jungtis į bendrą 
maldą ir siųsti ją Viešpačiui 
už Lietuvoje persekiojamą Baž
nyčią.”

Kai • šv. Tėvas, sveikindamas 
vokiečius, atskirai kreipėsi į 
Lietuvos iš tremties atvykusius 
studentus, į sveikinimą buvo 
atsakyta galingu ir ilgu “va
lio”. Kristaus Karaliaus šventės 
proga ateitininkai buvo susi
rinkę į Kalisto katakortlbas, 
kur išklausė J. E. vyskupo 
Padolskio laikomas šv. Mišias 
ir priėmė šv. Komuniją. Vi
siems neišdildomą įspūdį pali
ko šis susikaupimas ir karšta 
malda už tėvynėj persekioja
mus ir kankinamus brolius čia 
prie pirmųjų Katalikų Eklezi- 
jos kankinių karstų. Per šv. 
Mišias buvo giedamos lietuviš
kos giesmės, o pabaigoje buvo 
sugiedoti ateitininkų ir tautos 
himnai.

ai įtinkama
Atvyko lietuviai vyskupai

J. E. Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas Dr. Juozapas Skvi
reckas atvyko į Romą ir daly
vavo- iškilmingame Dievo Mo
tinos Dangun Ėmimo Dogmos 
skelbime lapkričio 1 d. Taip pat 
iš Vokietijos į Romą atvyko ir 
J. E. Vilkaviškio vyskupas koad
jutorius Dr. V. Padolskis.

Tikimasi, ,kad Jų Ekscelenci
jos Vyskupai ilgesnį laiką pagy
vens Romoje, ir čia, sueidami į 
glaudesnius .’santykius su aukš
taisiais Bažnyčios hierarchais 
bei kitąis Jįtakjngais asmenimis, 
stengsis surasti, rėmėjų Lietu- 
vos išlaisyiiųntho byloje bei at
kreipti pasaulio dėmesį į per
sekiojamų ( ^Lietuvos katalikų 
kančias. .,

■alin

. SUNAIKINTAS LIETUVOS 
GYVULIŲ ŪKIS

1939 m. Lietuvoje buvo 1.199.- 
000 galvijų, 1.279. 000 kiaulių 
ir 1.192.000 avių. 100 ha naudo
jamos žemės plotui tekdavo 14 
arklių, 25 galvijų (jų tarpe 17 
melžiamų karvių), 25 kiaulės ir 
25 avys. O dabar Šiaulių rajone 
“Bubių” kolchozas turi 97 ha 
dįrbamos žemės ir tik 6 karves, 

"I avis. “Ręizgių” kol- 
____turįs 999 ha žemės, ku- 1 * rids 456 ha dirbamos, turi 60 
galvijų, 58 kiaules, 50 avių — 
beveik keturis kartus mažiau vie
nam ha, kaip Nepriklausomos 
Lietuvos metu. 1950 m. buvo į- 
kurtas vienas naujas sustambin
tas “Auksinės Varpos” kolcho
zas, 2.233 ha žemės ploto, ir... 
su 145 galvijais, 63 kiaulėmis ir 
55 avimis.

Dar blogiau yra Plungės ra
jone. Visoje eilėje kolchozų iš 
viso nėra nei vienos gyvulių fer
mos, nors kolchozai įkurti pe
reitais metais. Šiaulių srities 
“Liaudies kovotojo” kolchozas 
1.870 ha žemės, kurios 1.240 ha 
dirbamos, turi 180 galvijų, 187 
kiaules, 155 avis. Taigi nė pusės 
tiek, kiek būdavo neprikl. Lietu
vos laikais. Kitas kolchozas — 
“Tarybinė žemė”, 317 ha, turi 
8 karvės ir nei vienos kiaulės, 
nei vienos avies. “Sauginių” kol
chozas, 300 ha žemės, neturi nei 
vienos kiaulės, o vienas sustam
bintas Plungės rajono “Vidui- 
kių” kolchozas, ploto atžvilgiu 
viršijąs 1.000 ha, teturi iš 
tik 3 karves, 1 jautį ir 140 
čiukų.

Esamieji duomenys rodo, 
šiuo metu okupuotoje Lietuvoje 
gyvulių skaičius yra mažiausiai 
5 kartus sumažėjęs, kaip Nepri
klausomybės laikais.

Net ii' “užplanuoti” kiekiai 
toli atsilieka nuo Lietuvoj turėto 
gyvulių kiekio — ligi 1951 m. 
pagal planą turi būti galvijų pa
dauginta ligi 300.000, kiaulių 
iki 360.000, avių iki 90.000 ir 
paukščių ligi 1.300.000. O reik 
pastebėti, jog anuomet gyvulius 
laisvai galima būvo skersti, ko 
dabar negalima daryti.

Kompartijos Centro Komite
tas ir LTSR Ministrų Taryba 
1949 m. 
nutarimą 
bausmes 
Gyvulius 
uždrausta, išskyrus veislei visai 
netinkančius. Bet ir tuo atveju 
turėjo būti vietos vykdomojo 
komiteto aktas. Mėsos pirkimas 
buvo leistas tik per žemės kope- 
ratyvus. Mėsos tikrinimo stotims- 

kavimą, antrasis už biurokratiz- buvb''ūždrausta tikrinti mėsą, 
mą ir trečiasis — už’Sabotažą, nepristačius brokavimo aktų. J pat bus'soc. 'apdrausti. Bus ap-

iri žmonių aukų, negu ir didelis v*įaųlę 3 
karas, bet per trumpesni laiką?
Juk jei tik Korėjos — net dar 
nepilnam — atstatymui, neįskai
tant karo išlaidų ir žmonių au
kų, reikia 250.000.000 dolerių, 
tai ką bekalbėti, jei reikės ka
riauti Kinijoj, Indokinijoj, Bur- 
moj, Indijoj ir paskui tuos kraš
tus atstatinėti. Tokios naštos 
nepakels ne tik joks pasaulio 
kraštas, bet nė ištisos įvairių 
kraštų sąjungos.

Šios perspektyvos kiekvieną 
veda prie vienui vienos galimos 
logiškos išvados, kurios, deja, 
dar vis niekas nenori garsiai 
pasakyti. Bet netiesiog pasaky
ta ji jau buvo prieš kiek lai
ko kai kurių JAV kariškių. O 
ji yra tokia: kai prasidės dar 
kur nors agresija, turi būti iš
aiškintas tikrasis jos kaltinin
kas ir prieš jį nukreipta gink
lai. Kadangi dabar agresijos 
pradeda kartotis viena po ki
tos — Korėjos, Kinijos komu
nistų įsikišimas Korėjoj, Indo
kinijoj ir invazija į Tibetą — 
išrodo neišvengiamai artėja mo
mentas, kada reikės, noroms 
nenoroms, imtis nustatyti viso 
to tikrąjį kaltininką ir prieš 
jį nukreipti ginklus.

Tiesiog pasakant, Sovietų po
litika, jei ji netolimoj ateity 
nepasikeis — ko tikėtis labai 
maža pagrindo — veda pasaulį 
į beveik neišvengiamą pasaulinį 
konfliktą.

SABOTAŽININKAI
Sabotažas Sovietuose yra 

komas didžiausiu nusikaltimu. 
Bet dabar prie šios rūšies nusi
kaltimų priskirta taip pat patai
kavimas, norint pasinaudoti kito 
sąskaiton, ir perdidelis biurokra
tizmas.

Kaip praktiškai tai išrodo, 
Maskvoje dabar pakuštomis 
kursuojąs toks pasakojirtias: trys 
darbininkai iš ryto ateina į fa
briką — vienas penkiom minu
tėm prieš septynias, antras sep
tintą valandą ir trečias penkiom 
rhinutėm po septynių. Jie visi 
suimami — pirmasis už patai-

lai

1 .....

Istorinis ‘Karys’ Lapkričio 23-jai paminėti
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Studentai ateitininkai Romoje
Į Romą buvo atvykę 32 stu

dentai ateitininkai iš Vokieti
jos. Svečius pasitiko ir globojo 
Šv. Metų Komitetas Lietuviams 
priimti Romoje ir idėjos drau
gai, atstovaujami Romos Atei
tininkų Draugovės valdybos. 
Jaunieji maldininkai visi drau
ge aplankė keturias patrijar- 
chalines bazilikas, pelnydami 
jubiliejinius atlaidus. Bazilikų 
lankymui, nešdamas Šv. Metų 
kryžių, vadovavo J. E. Vys
kupas Padolskis, Šv. Metų Ko
miteto Lietuviams priimti pirmi
ninkas.

Spalių 28 d. įvykusioje ben
droje šv. Tėvo audijencijoje 
tarp gausių iš įvairių pasaulio 
kraštų maldininkų buvo priimta 
ir lietuvių studentų ateitininkų 
grupė. Tai buvo antroji iš ei
lės didžiausia tautinė lietuvių 
maldininkų grupė. Pažymėtina, 
kad šia proga pirmą kartą 
šv. Petro bazilikoje per gar-

KOLUMBIJA
Lietuvių pamaldos

Atvykę į Medeliną kun. Simo
nas Barčaitis spalių 8 d. laikė 
pirmąsias lietuviams šv. mišias 
su lietuvišku pamokslu. Jis pa
silieka Medellino liet. kol. kape
lionu ir dabar bus reguliarios 
lietuviams pamaldos Marija Au- 
xilladora vienuolyne. Drauge su 
kun. Barčaičiu atvyko iš Vokie
tijos 22 lietuviai. Apsigyveno 
Medelline. Kun. Tamošiūno rū
pesčiu, patalpinti į bendrabutį, 
kur gali pailsėti ir pamažu sau 
pasiieškoti tinkamo darbo. Kiti 
10 lietuvių nusiųsti į Bogotą.

Senųjų šio laikraščio redakci
jos narių iniciatyva, mūsų 
tradicinei Lapkričio 
23-jai paminėti, išeis pirmasis 
tremtyje “Kario” nr. šis vienas 
seniausių Nepriklausomybės me
to lietuviškosios spaudos organų, 
kaipo aštrus moralinis ginklas 
prieš visus ano meto Lietuvos 
priešus, gimė Nepriklausomybes 
kovų metu su pačiais pikčiausiais 
mūsų priešais rusais-bolševikais 
1919 m. gegužės 25 d. Lietuvoje 
ir vėlesniosios išeivijos bei trem
tinių tarpe nerasime žmogaus, 
kuris nežinoti} šio mūsų savait
raščio.

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

Office at 258 Broadway, Brooklyn 11, N. Y.
Pagal naująjį soc. draudimo 

įstatymą pasikeitė darbininko 
(employee) definicija. Common
law patikrinimas bus ir toliau 
vedamas. Be to, tačiau, naujoji 
definicija apima 4 verslų grupes, 
kurios, nors ir neatitinka com
mon-law reikalavimų, bet dirba 
panašiose sąlygose, ši laisvesnė 
definicija įgalins dar apie 400.- 
000 asmenų įgyti soc. draudimą.

Nuo 1951 m. sausio 1 d. pilnai 
dirbantis gyvybės draudimo a- 
gentas įgis teisę į senatvės ir gy
vybės draudimą. Taip pat teisę 
į draudimą gaus agentai — šo
feriai, dirbą mėsos, daržovių, 
vaisių ar kepinių paskirstyme. 
Agentai iv—/ šbferiai, dirbą skal
byklos^^ valymo įmonėse, taip

drausti ir gėrimų (ne pieno) pa- 
skirtytojai.

Keliaujantieji ir miesto par
davėjai, dirbą pilną laiką, bus į- 
traukti j soc. apdraustų darbų 
grupę, šis įstatymas betgi neį- 
skaito pardavėjo šalutinio už
darbio už pardavimus, padary
tus kitam asmeniui.

Mano aukščiau minėtų verslų 
žmonės gali įgyti teisę į soc. 
draudimą tik tuomet, jeigu jie 
atlieka darbus individualiai ir 
jei jie nėra investavę savo ka
pitalo į biznį, kuriame jie dirba 
kaip pardavėjai ar paskirstyto
jai. Be to, asmuo, pasamdytas 
atskiroms pardavimo ar paskir
tymo tranksakcijoms, nebus ap-

Šiame “Kario” numeryje bus 
gausu kariškai istorinės medžia
gos, pradedant istorines Liel uvos 
laikotarpiu ir baigiant II-jo Pa
saulinio karo tragedija, po ku
rios ginkluotas lietuvis vėl kau- 
jasi ir gyvena kietu kario gyve
nimu tiek Lietuvos miškuose, 
tiek Vokietijoje (amerikiečių su
darytuose daliniuose), tiek pa
galiau JAV armijoj, Korėjoj ir 
net prancūzų Indokinijoje...

Leidinyje savo raštais daly
vauja ' žymieji įvairių profe
sijų bei politinių srovių autoriai, 
buvę savanoriai, kariai, partiza
nai.

“Karys” turės didelio formato

Namų darbininkai, tai yra as
menys, kurie dirba darbą ne į- 
monėse ar fabrikuose, bet savo 
gyvenamose vietose, dabar taip 
pat yra apdraudžiami. Darbas 
turi būti atliekamas pagal darb
davio nustatytus reikalavimus, 
ir darbdavys turi tiekti medžia
gas ar prekes, kurias darbinin
kas namie apdirba, ši darbo rū
šis yra reguliuojama įstatymų 
tos valstybės, kurioje namų dar
bininkas gyvena.

Mano sekantis straipsnis pa- 
. lies kitą, daugeliui šio laikraščio 

draustas. Kad gautų soč drau- skaitytojų .įdomią draudimo sri- 
dimą,. darbininkas privalo būti tį, būtent namų ūkio darbininkų 
nuolatinėje tarnyboje. draudimą.

žurnalo išvaizdą, su viršeliu, gau
siai iliustruotas, šio pirmojo nr. 
kaina — 50 centų.

Redakcija stengiasi, kad bent 
JAV kolonijas šis “Kario” nr. 
pasiektų dar prieš Lapkričio 23- 
sios minėjimą, kad šia proga bū
tų lengviausia “Karį” paskleisti. 
Nuoširdžiai prašome visus spau
dos platintojus, visus buv. “Ka
rio” senuosius talkininkus Ne
priklausomojoj Lietuvoj išaiš
kinti vietoje, kokiu būdu ir kiek 
maždaug egz. “Kario” galėtų 
išplatinti savo kolonijose ir ar
timiausiose apylinkėse, šiuos 
duomenis, drauge su naujųjų 
mūsų knygnešių adresais, kuo 
skubiau siųsti redakcijai: “Ka
rys“, 156 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y.

“Karys” privalės pasiekti ir 
Mažosios Lietuvos jaunuomenę 
Vokietijos tremtinių stovyklose, 
kur tie mūsų tautiečiai didžiai 
vargsta, žiūrėdami į beviltišką 
ateitį ir negalėdami mums eko
nomiškai padėti. Taigi, mūsų 
visų pareiga jiems pagelbėti. 
Atsiras ir kitose pasaulio šalyse 
vargiai gyvenančių tautiečių, 
kuriems Lietuva ir jos žūtbūtinė 
kova dėl laisvės nemažiau rūpi, 
negu mums. O taipgi nėra nega
lima, kad bent dalelė šio mora
linio ginklo pasieks lietuvį ir už 
anų uždangų, kur kartais ir 
paukščiui nelengva praskristi...

Dėl šių priežasčių yra numa
tyta ir atitinkama šio pirmojo 
tremtyje — JAV — išeinančio 
“Kario” nr. kaina.

Mielasis atgimusio “Kario” 
bičiuli! Paremdamas čia visiems 
žinomomis sunkiomis sąlygomis 
egzistuojantį “Karį”, tuo pačiu 
jau remi ir visų čia minimų 
kraštų lietuvių moralinę ir fizi
nę kovą dėl laisvosios, demokra
tinės Lietuvos ateities.

šį atsišaukimą maloniai pra
šomi persispausdinti ir kiti jo 
negavusieji liet, laikraščiai bei 
žurnalai.

“Kario” redakcijos vardu
Kpt. Simas Urbonas
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DĖL TAUTININKŲ PASISAKYMO BENDRIOM REIKALU
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Tautininkų vadovaujančių 
žmonių susirinkimas spalių 14- 
15 dd. New Yorke dėl šio kraš
to lietuvių bendruomenės orga
nų sudarymo yra priėjęs tokių 
išvadų: . .

1. Siekimas suorganizuoti A- 
merikos lietuvius į glaudesnę 
bendruomenę Lietuvių Chartos 
dėsniais yra visokeriopai rem
tinas.

2. Laikinuosius PLB santvar
kos nuostatus dėl JV lietuvių 
gyvenamų sąlygų negalima sėk
mingai pritaikinti.

3. Bendruomenės organai turi 
būti sudaryti atsižvelgiant į A-'

bendruomenės organų sudarymo druomenės organų sudarymo, 
eigoje. I pavedant tai esamų lietuvių or-

Betgi to negalima pasakyti ganizacijų “konfederacijai”. E- 
dėl tautininkų projekto JV lie- samų • .organizacijų “konfedera- 

---------------------------- cija” ar net “federacija” ir 
bus tik tų organizacijų jungi
nys, atstovaująs tam tikrą, ma
žesnę ar didesnę, bendruomenės 
dalį, bet neturįs nei moralinio 
nei formalinio titulo atstovauti 

organiza-, visai bendruomenei, kalbėti ir 
išplečiant. tarti visos bendruomenės var- 
į neorga-jdu. Kitados Lietuvos universi- 
keleriopos: tete studentų organizacijų su- 
neatrodo sirinkimuos stengdavos pasi- 

specialiems uždavi- Į reikšti ir “neorganizuotų stu- 
’ atstovai.
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tuvių bendruomenės organams 
sudaryti; bent apie tą projek
to dalį, kuri išreikštų principų, 
kad bendruomenės viršūne virs
tų ALTas ir kad bendruome-' 
nės organų sudarymas remtų
si “esamų lietuviškų 
cijų “konfederaciją”, 
ją pagal galimybę ir 
nizuotus.” Čia kyla 
abejonės. Pirmiausia 
tikslinga 
niams specialiu pagrindu A-'dentų organizacijos”

menkos lietuvių istoriją, jų or-; merikos lietuvių, Jungtinių Vals- J Pagal tautininkų projektą pa- 
ganizacijas bei tradicijas. L—-k-«- —j—..........   ...

4. Konkrečiai bendruomenės 
organizacija turi remtis Ame
rikos Lietuvių Taryba, ją atitin
kamai pertvarkant.

“Dirva” spalių 19 d. Nr. 42, 
pasisakydama dėl šio saviškių 
nutarimo, pastebi, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba “turi taip per
sitvarkyti, kad virstų tikra Ame-; misija. Tai skirtingų plotmių 
rikos Lietuvių Bendruomenės 
viršūne... Vienas principas yra 
visai tvirtas — Bendruomenės 
organizavimas yra atliktinas A- 
merikos Lietuvių Tarybos ini
ciatyva ir jos rėmuose, jai pačiai 
atitinkamai persitvarkant... Tai 
būtų tik esamų organizacijų 

: "konfederacija”, išplečiant ją 
pagal galimybę ir į neorganizuo
tus lietuvius...”

Šis tautininkų viešas pasi
sakymas yra įdomus dvejopa 
prasme: a) kaip tam tikros 
dalies JV organizuotų lietuvių 
principe pozityvus nusistatymas 
dėl reikalo sudaryti JV lietuvių 
bendruomenės organus; b) kaip 
konkretus bendruomenės orga
nų sudarymo projektas.

Reikia džiaugtis, jkad nore 
ir po ilgesnio delsimo J V lie
tuvių vadovaują sluoksniai jau 
pradeda judinti savosios ben
druomenės organizacinius rei
kalus. Su juo didesniu pasiten
kinimu tenka sutikti pozytivus 
nusistatymas dėl bendruomenės 
Organų sudarymo. Tiesa, tas 
Rpzityvus nusistatymas tauti
ninkų pareikštas tuo tarpu prin
cipe, pagal Lietuvių Chartą, 
kurią savo metu tautininkų 
kongresas buvo parafrazavęs 
kaip pačių tautininkų šūkius. 
Tačiau kiekvienu atveju ir prin
cipinis nusistatymas yra teigia
mas reiškinys pasaulio lietuvių

i tybių piliečių, sudarytas orga
nas, kokiu yra ALTas, apsun
kinti jo prigimčiai pašaliniais 
uždaviniais. ALT yra Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir tokiam 
grynai aukštosios politikos or
ganui neatrodo tikslinga pri
kergti dar tautybės ir tautinės 
kultūros išlaikymo ir ugdymo

dalykai tiek struktūros, tiek 
uždavinių prasme. ALT vaid
muo bendruomenės organų su
darymo atžvilgiu tegali būti 
tarpinis. ALT būtent gali savo 
įtaka šio krašto lietuvių vi
suomenėje daug prisidėti pas
katindamas bendruomenės or
ganų sudarymą. Be abejojimo 
bendruomenės organų sudary
mas būtų naudingas ir ALT 
uždaviniams. Dažnu atveju ben
druomenės organai būtų veiks
mingi talkininkai ALT veiklai.

Ir “Dirvą” supranta, kad da
bartinės struktūros ALT pasi
daryti bendruomenės viršūne 
negali ir todėl sykiu kelia ALT 
persitvarkymo reikalą, žinan
čiam tautininkų nusistatymą 
ALT atžvilgiu tatai suprantama, 
bet ar tai būtų naudinga Lie
tuvos laisvininmo akcijai — ki
tas klausimas. Kaip ir kiek
vienas žmogaus pastangų pada- 
daras ir ALT nėra tobulybė. 
Bet ligšiolinės ALT veiklos 
Lietuvos laisvinimui balanso ak
tyvas yra toks aiškus, kad 
kiekvienas pasikėsinimas išju
dinti ar pakeisti ALT pagrin
dus kelia suprantamos baimės, 
kad tuo nebūtų pakenkta ALT 
politinės veiklos sėkmingumui. 
O to mūsų gyvenamuoju metų 
jokiu atveju negalima prileisti.

Neatrodo laimingas tautinin
kų nusistatymas ir dėl ben-

nąšiai galima suprasti ir. esa
moms organizacijoms nepriklau
sančių šio krašto lietuvių pa
sireiškimas bendruomenės orga
nuose. Ir neturint mažiausio į- 
tarimo dėl tautininkų demokra
tiškumo šis jų nusistatymas 
bendruomenę subordinuoti tik 
esamų organizacijų konfedera
cijai savaime kelia nemalonių 
prisiminimų iš Lietuvos gyveni
mo, kai tautos vietoje stoja tik 
tam tikros organizacijos ir kai 
tautos balsas pakeičiamas jų 
balso, žinoma šaukiančio tautos 
vardu. Pats demokratinio prin
cipo išpažinimas turėtų tokią 
bendruomenės organų sudary
mo mintį palaidoti dar prieš 
jai pasirodant viešumoje.

Kadangi ir patys tautininkai 
savo projekto nelaiko nekeičia
mu, tai yra vilties susiprasti. 
VLIK paskelbti Laikinieji PLB 
Santvarkos Nuostatai nėra ne
liečiami ir šio krašto bendruo
menė gali pati sau nusistatyt 
tokius nuostatus, kokie mūsų 
sąlygomis geriausiai tiks. Kiek
vienu betgi atveju bendruome
nės organai turi apimti visus 
šio krašto lietuvius, o ne tik 
tuos,, kurie priklauso esamoms 
organizacijoms. Pagrindinis ben- 
,drupmpųės organų principas — 
visuotinumas. Jį paneigdami, 
paneigtume pačią bendruomenę.

J. M.

— Paskutiniu laiku Čekos
lovakijos komunistai suintensy
vino kunigų persekiojimą. Su
imtų kunigų skaičius didėja 
kiekvieną dieną. Didžiausia kon
centracijos stovykla, kurioje 
šiuo laiku yra apie 600 vie
nuolių, laikomų nepakenčiamose 
gyvenimo

- Rašo kan. prof. J. B. KONČIUS

Bendras Amerikos Lietuvių vykių ir antrą visų tų, 
šalpos Fondas teikia visokerio-1 
pą pagalbą visiems tremtiniams1 
be skirtumo jų tikybų bei po
litinių pažiūrų, taip pat nedaro 
skirtumų, jei jie ^yra kilę iš 
Žemaitijos, JSuvalkįjos ar Klai
pėdos krašto; visi jie yra lietu
viai, lygiai mums barngūs ir to
dėl daroma viskas, kas įmano
ma, jų tremties naštai paleng
vinti.

Pastaraisiais laikais• BALF 
ypatingai susidomėjo lietuvių 
klaipėdiečių būkle. Mat UNR
RA 1946 ,metų pabaigoje ir 
1947 metų pradžioje neteisėtai 
atėmė jiems DP teises ir pa
šalino iš stovyklų. Tiesa, IRO 
vėliau iš dalies atitaisė UNR
RA klaidą ir paskelbė viešai, 
kad pašalintieji iš stovyklų 
Klaipėdos krašto lietuviai turi 
teisę grįžti į stovyklas ir at
gauti DP statusą, ši privilegi
ja galiojo ligi 1949 m. rug
pjūčio mėnesio pabaigos. Iš pa
šalintų apie 1200 klaipėdiečių 
atgal į stovyklas grįžo vos a- 
pie 200 asmenų.' Apie 1000 jų 
liko išblaškyti po įvairius Vo
kietijos miestelius ir ūkius. 
Daugelis jų nežinojo, kad gali 
atgauti DP statusą, o kai ku
rie pabūgo grįžti į stovyklas, 
bijodami būti vėl išmesti į 
gatvę.

žinodamas šią sunkią klai
pėdiečių situaciją, savo kelio
nės po Europa metu padariau 
ypatingų žygių jų reikalus gin
ti. Jau Genevoje su IRO vyr. 
eligibility direktorium Mr. Tho
mas turėjau ilgas konferencijas, 
šis viršininkas sutiko su mano 
nuomone, kad padaryta klai
pėdiečiams skriauda turi būti 
atitaisyta, bet tatai gali pa
daryti tiktai IRO konferenci
jos plenumas, ktiriš turėjo į- 
vykti šių metų1" spalio mėn.' 
Britų zonoje, kpjahkęs visą ei
lę stovyklų ir BALF' įstaigas, 
liepos 28 d. turėjau ilgesnį pa
sitarimą su IRO Britų zonos 
vyr. direktorium generolu Fan
shawe ir ekzekutyvos direkto
rium Mr. Jąnieson. šie IRO 
viršininkai ir gi priėjo išvadą, 
kad klaipėdiečių tremtinių rei
kalai taisytini ir tuo tikslu 
BALF organizacijai Britų zo
noje pasiūlė sudaryti sąrašus: 
vieną — visų pašalintų iš sto-

kurie I 
stovyklose niekad nebuvo, pa
žadėdami šiam reikalui padi
dinti BALFo etatus vienu ap
mokamu tarnautoju. Buvusiam 
su manim BALF įgaliotiniui p. 
Zundei buvo pavesta tuojau to
kius sąrašus, sudaryti ir nu
siųsti IRO centrui.

Liepos 29 d. Detmolde buvo 
sušauktas Mažosios Lietuvos 
Tarybos posėdis, kuriame daly
vavo ir mums gerai žinomas 
rašytojas Dr. V. Vydūnas, šia
me posėdyje paaiškėjo, kad 
Britų zonoje yra 2880 klaipė
diečių tremtinių, o Amerikiečių 
ir Prancūzų zonose dar keletui 
šimtų pavyko iš IRO iškovoti 
juridines DP teises ir politinę 
globą, o tuo pačiu ir BALF įgi
jo teises teikti jiems pašalpą, 
kadangi tiems tremtiniams, ku
rie tokių teisių neturi, BALF 
formaliai neturi teisės nei pa
šalpos, nei globos teikti.

Kadangi klaipėdiečių emigra
cija eis sunkiai ir tuo būdu 
Britų zonoje pasiliks didžiau
sias tremtinių skaičius, o be 
to, įsitikinęs, kad šioje zonoje 
ir ekonominė būklė sunkesnė 
negu kitose zonose, patvarkiau, 
kad BALF centras Europoje 
didesnę pusę visų siunčiamų 
gėrybių išdalintų Britų zonos 
tremtiniams.

Pasiremdamas surinktais a- 
pie klaipėdiečių tremtinių bū
klę duomenimis, pasiunčiau mū
sų valdžios delegatui Mr. War
ren memorandumą, prašydamas 
padaryti tinkamą įtaką šiuo 
klausimu IRO konferencijoje.

Grįžęs iš Europos, rugsėjo 
19 d. Vašingtone mačiausi su 
Mr. Warren ir jam išdėsčiau 
visą klaipėdiečių tremtinių pro
blemą, o rugsėjo 20 d. tuo pa
čiu reikalu kalbėjausi su gene
rolu Wood, kuris ir gi stftikė 
atitinkamą pareiškimą patiekti 
IRO centro konferencijai Ge- 
nevoje. įvykusioje spalio mėn. 
IRO konferencijoje UNRRA 
padarytos klaipėdiečiams skriau
dos pašalinimo reikalu aiškiai 
nepasisakyta ir visas reikalas 
perduotas išspręsti komisijai. A- 
pie tai mane painformavo bu- 
vusis tos konferencijos dalyvis, 
generalinis direktorius Mr. May
er Cohen, su kuriuo mačiausi 
spalio 25 d. New Yorke.

Tomas Žiūraitis, O. P.

Tylusis skundas
Sunku žmogui tylėti, kada į besiblaškantis, kol jis savo 

širdį skauda. Dar • sunkiau, 
kai jo skausmo niekas nesu
pranta. Didelė Dievo dovana 
kenčiantį atjausti, jam pa
dėti, jo skausmo ašarose sa
vo dalią matyti.

Ne visada ašaras matysi
me, ne visada jų skundą gir
dėsime. Yra tylusis skundas, 
skundas iš anapus karsto... 
Tai vargšių sielų skundas iš 
skaistyklos liepsnų. “Jos pa
teko tenai, nes jų gyvenimas 
žemėje nebuvo taip tobulas, 
kad iš kaito jos Dievą regė
tų, ir jis nebuvo toks blogas, 
kad Dievas tas sielas amži
nai pasmerktų” (šv. Augus
tinas). Jos skaistykloje at
lieka laikinąją bausmę, kad 
būtų vertos amžinosios pa
laimos. Jei nebūtų skaistyk
los, tai dangus būtų tik reta 
išimtis. Dangaus karalystė 
yra tikrasis gyvenimas. Tai
gi jis negali būtį išimtis, bet 
visiems skirtas ir įmanomas. 
Tam ir yra skaistykla, kad, 
malonės stovyje mirę, bet 
turį dar netobulumų, tenai 
tobulai nuskaidrėtų ir nau
jiems pasauliams šviestų per 
amžius.

Kaip ilgai tas nuskaidrėji- 
mas, atgaila skaistykloje tę
siasi — niekas čia nežino. Ži
nome, kad skaistykloje sie
los labai kenčia ir galime 
joms padėti.

Kenčia jos tenai, nes ne
mato Dievo, tik Jo be galo 
ilgisi. Po mirties sielos aiš
kiausiai žino, kas yra Dievas 
ir ką reiškia bent laikinai 
Jo nematyti. Jos labiau ver
žiasi į Jį, kaip kalinys į lais
vę, į gyvenimą. Nors ir lai
kinis amžinosios šviesos sto
kojimas, bet jis yra pirmoji 
jų begalinės kančios priežas
tis. ‘ '!

Kenčia vėlės, nes jos ra
mybės neturi. Kiekvienas 
tvarinys, yra r. tol, neramus,

Reikia manyti, kad mažiau
sia 1000 klaipėdiečių pavoks 
perkelti į Ameriką ir- kitus 
kraštus, tačiau daugiau kaip 
2000 jų, nors ir turėdami tei
ses emigruoti, negalės pasinau
doti tąja teise, kadangi netu
rės lėšų apmokėti kelionės iš
laidoms, nes IRO jiems šiuo 
reikalu neteikia jokios paramos. 
Taigi jiems teks ir toliau skursti

as

Sigrid Undset

I
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■ ,.... — Be to, — pasigirdo tė
vo, aštrus ir sausas balsas, — 
aš nenoriu tvirtinti, kad laikas 
nebūtų tavo motinai tiesos pri- 
davęs. Labai galimas daiktas, 
kad atmosfera mūsų namuose 
būtų buvus slegianti, o pas Juliją 
jūs, gal būt, gavote tai, ko 
reikėjo. Priešingu gi atveju, 
būtumėt išsigalvoję, kad ant

rasis pasirinkimas būtų buvęs 
beprotiškas ir būtumėt kaltinę 
jj/jeigu , jums nebūtų pavykę 
ant kojų atsistoti — šių die
nų jaunimas visada turi 
ką nors kaltinti už viską, 
tik jiems nepavyksta. O 
dabartinės savo žmonos aš 
riu pasakyti, kad, jeigu tu 
jauti dėkingumo už tą jos
rą valią ir draugiškumą mano 
vaikams iš kitos 
reikalauju, kad mūsų 
se tu nors mandagus 
prieš savo pamotę.

Paulius pajuto, kad 
švelnesnis, o piktesnis
rė. Po galais! Prieš Liliją jis 
juk visada mandagus buvo!

Po vakarienės buvo aptarti 
naujausi Pauliaus prasimany
mai, kaip kad jo tėvas juos 
vadino. Prie jokio rezultato ne
buvo prieita, Paulius suprato, 
kad tėvas buvo vi$am kam baigsis, 
priešingas: kad jis nebesirūpi-' taip tęsime,-būdami čia mieste.

juk 
kas 
dėl 
tu- 
ne- 
ge-

moters, aš 
namuo-

(Fragmentas iš romano “Gymadenijos”) 
kilo ir jam mintis eit pas Ha-" 
raidą Tangeną ir paprašyti jį 
tarpininkauti.

Sekančią dieną, beeidamas 
Akersgaten, jis nebeturėjo jo
kio noro visam tam ir tik sa
votiško užsispyrimo pirmyn 
tempiamas, jis atmintinai kalė 
tą trumpą savo reikalo apra
šymą, kurį jis naktį ir popiet 
išsidirbo, ir karts nuo karto 
kartojo: “Aš santykiauju su 
jauną_ mergaite, ji__tarnauja
krautuvėje pardavėja, čia pat 
mieste, ji neturi nei savo na
mų, nei giminių, nei draugų. 
Mes visą laiką galvojame tuoj 
susituokti, kai tik aš galėsiu ją 
išlaikyti. Mano tėvai nesiprie
šino man su ja susižadėti, bet 
aš nesu visai tikras, bent man 
taip atrodo, ar tik jie 
kėjo, kad, kol ateis

būtum mums vesti, bus tarp 
baigta. Dabar aš gavau 
vo draugo pasiūlymą būti jo 
biznio dalininku Trondhjeme 
Priėmęs šį pasiūlymą, už ko
kių metų galėčiau savo suža
dėtinei jau šeimos židinį pa
žadėti. Bet mano tėvui labai 
nepatinka, jeigu aš nutrauk
čiau savo studijas. Iš kitos gi 
pusės aš žinau, kuo viskas 

jeigu mes ir toliau

tikslo nepasiekia. “Nerami 
mano siela, kol neatsilsės 
Viešpatyje” (šv. Augusti
nas). Dar neramesnės skais
tyklos kankinės, nes yra ne
toli palaimintos ramybės var
tų, bet jie neatsidaro. Neat
sidaro ir jos jų atidaryti ne
gali. O ilgesys yra begalinis, 
begalinė ir kančia: koks il
gesys, tokia ir kančia... Ne 
tik vėlės skaistykloje stoko
ja gaivinančios Šviesos, ken- 
čią nerimą, bet nemažiau jas 
kankina bejėgiškumas sau 
padėti.

Skaistykla — nėra pasaka. 
Tai liudija neklystanti Baž
nyčia ir sveikas protas. Pa
dėkime vargšėms sieloms, 
nepamirškime tenai mūsų tė
vų, draugų, giminių ir ar
timųjų. Jie pirmiausia iš sa
vųjų tikisi pagalbos. Gal ne 
vienas dėl mūsų blogo pavyz
džio ar suklaidinimo kenčia 
tas mums sunkiai supranta
mas kančias... Kuo gi padė
sime? Malda, gerais darbais, 
asmenine auka ir svarbiau
sia Kristaus Auka — šv. Mi- 
šiomis. Dabar šventieji Me
tai. Jie daug atlaidų skiria 
sieloms skaistykloje. Pasi
naudokime jais. Ypatingai 
po šv. Komunijos pasistenki
me vėlėms laimėti visuotinus 
atlaidus, kad tuo būdu būtų 
jų laikinoji bausmė, skaisty
klos kančios, visiškai panai
kintos. Nepamiršime lapkri
čio mėnesio, kuris yra skir
tas sieloms skaistykloje. Ne
pamiršime jų niekada, nes ir 
mes patys nenorime būti už
miršti.

Nors vėlės yra bejėgės pa
dėti sau, tačiau galingos pa
dėti mums. Jų kančios ir 
maldos — didi mums palai
ma. Jos visada bus mums 
dėkingos, ypačiai pasieku
sios dangaus karalystę. Bū
kime jautrūs tyliajam skun
dui iš anapusJ^arsfo.

-a

sunkiose sąlygose, kadangi dar
bą gauti retai kas gali, o šalpa 
labai menka, todėl BALE orga
nizacijai reikės dėti daug pas
tangų nors kiek sumažinti jų 
skurdą ir apsaugoti nuo bado.

Prie šios progos turiu paste
bėti, kad be 2000 ligonių, senelių, 
invalidų ir našlių su mažais vai
kais, kurie negalės emigruoti, 
prisidės dar ir klaipėdiečiai.

'•1
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kį jis buvo įpratęs matyti: 
knygų lentynos nuo grindų li
gi lubų, didelis rašomasis sta
las prie vieno iš langų, kam
pe stovėjo klaupkelė, kryžius, 
o šventųjų paveikslų buvo pil
na visame kambaryje.

— Ar aš galiu kuo nors 
padėti, studente Selmer i?

— Norėčiau patarimo vie
nu reikalu, nors aš nesu ka
talikas ir tokiu nemanau būti.

— Mielai, jeigu tik galėsiu. 
Kažkas nepaprasto gaubė ši-

— Objektyviai? Ką Tamsta 
tuo manai?

— Taip, pavyzdžiui, savo 
giminaičio klebono Dverbergo 
— aš manau, Tamsta jį pažįs
ti — ar savo sesers sužadė
tinio, kunigo Garnaaso, 
niekada neateitų į 
pasiklausti.

— Taip, žinoma, 
tu, Tamsta nenori,
kas būtų sprendžiamas, 
šeimos reikalas.

Paulių nukrėtė šiurpas. Jis 
pagalvojo, kad Halsteinas ir 
Tua tikrai užsimindavo apie jį 
ir Lucy. Arba dėdė Abraomas... 
Jis prisiminė apsilankymą kle- 

tada jis turėjo

to nesame jau tokie pikti nusi
dėjėliai, nes, ką mes darysime, 
jau nebesipriešins miestietiškai 
moralei. Atsimenu, kai aš dar 
ėjau į mokyklą, buvo kažkas 
nepaprastai baisaus būti laisva
maniu arba turėti laisvamanius 
tėvus, o dabar net ir kunigai, y- 
pač jaunieji, mano, kad ir lais
vamaniai gali būti geri žmonės. 
Tada atrodė, kad skyrybos bu
vo kažkas neišpasakytai bedie
viška. Dėdė Abraomas net nė 
girdėti nenorėdavo, kad persi- 
skyrę gali bažnyčioje susituokti. 
Kai jo duktė, mano pusseserė 
Laura, antrą kartą ištekėjo, 
juos sujungė vikaras. O dabar 
ir jis sutinka, kad tatai galima 
"siek"tiek' 'patėrsih'tŲ~o~'Halšfep 
nas, mano švogeris, sako, kad 
tatai daugeliu atvejų yra net 
pateisinama. '

— žodžiu, — tarė kunigas, — 
Tamsta norėtum sužinoti, ar 
Katalikų Bažnyčią, išeidama iš 
savo griežtų principų, pasmer
kia tokius nepastovius meilės 
santykius? - .•

— Taip, kaip tik to. Prieš 
kitos avidės. Bet pirmų pir- ■ metus ir aš pats nemačiau 
miausia ne tai svarbu. Visai | jokios priežasties, kad Lucy ir 
ne, aš žinau, jie sakytų, kad aš turėtume atsisakyti dau- 

pilkų akių žvilgsniu. Paulius 'mūsų santykiai yra nuodėmė, giau, negu kad mes priversti
baigė kalbėti ir ėmė galvoti, Į Juk visai tai tirštai žmonių esame, o kad dar kelis metus 
ar ko nors nepamiršo. Paskui masei dar tebeatrodo, kad taip Į mes negalėsime nei namų, nei 

i Kunigas jo paKiausū: įgyventi nemorališka. Bet aš i- vaikų turėti, tai mes supra-
I — Bet, pagaliau, kodėl gi mu įtarti, kad, jeigu taip vyks tome, bet kokia gi nauda ap-

pa-

sa- 
pa-

Kaip ten 
vartelius ir 
me sodely 
džiojo altoriaus pusėje, jis pa
sijuto nepaprastai susinervinęs. 
Tas ilgas, pilkas namas, ku
riame, kaip jis žinojo, gyveno 
katalikų kunigai, atrodė gana 
rezervuotas ir paslaptingas.' tą kunigą, jokio abejutiškumo, 
Pagaliau pagavo jis pats save visai kitaip, negu kad Paulius 
už pakarpos ir mažais akme- (buvo pratęs matyti kunigų 
niniais laipteliais atsidūrė ga- tarpe — savotiškas rezervuo- 

susįdomėįimas, daugiau bonijoje 
miegoti saiione — kaip dėdė 
Abraomas, nusirengdamas, ke
liavo iš miegamojo į valgo
mąjį ir žeme vilkdamas pet
nešas su teta aptarė daiktus 
ir žmones.

— Tarp kitko, ne apie tai 
aš galvoju, nors, žinoma, ir 
tas prisideda. Jienjs, žinoma, 
atrodytų, kad aš esu šeimos 
juodoji avis, o ji gi visai iš 
L-itne -.ix’irloc "Rnf nir'mn nir*_ I

bebūtų, užtrenkęs 
atsidūręs nedidelia- 
už bažnyčios, di-

man
galvą jų

kad susižadėjusiems nereikia 
laukti atsižadėjus tol, kol 
galia jie pasens ir pražils.

— Taip, taip. Tamsta 
kai tatai iš savo paties 
tyrimo.

Haraldas Tangenas nusišyp
sojo truputį.

— Taip, mums to užtenka, 
kad moterystė tarp vyro ir mo
ters yra Dievo įsteigta, o Dievo 
tvarkos nevalia griauti vien tik 
dėlto, kad žmonės darė, ką ga
lėjo, kad tik apsisunkintų gyven
ti pagal ją. Visus mėginimus 
įvesti pagerinamus variantus į 
jo įstatymą mes laikome nuo
dėme. Bet mes tikime, kad 
Dievo tvarka yra tą, kuri žmo
gaus laimei 'daugTaūšia-“ pasi
tarnauja, o jei Jis draudžia 
mums tatai kuo nors kitu pa
keisti, tai vien tik dėlto, kad 
tokie žmogaus surogatai vien 
tik pasitarnauja žmones nelai
mingus padaryti, todėl Visai 
nesvarbu, ar toji jūsų vadina
moji miestietiškoji moralė šian
dien nušvilpia jūsų sąžininę 
moterystę, o poryt plos už ją. 
Pirmuoju atveju nusidėjėliams 
gal lengviau praeina, nes tada 
kiti taip mielai apsiima jiems 
pakenkti, taip kad jie dažnai 
gal lengviau praeina, nes tada 
kitam arba patys sau kenkia.

— Kaip tik to aš ir nesupran
tu, kodėl mes kenkiame viens 
kitam? Aš žinau, kad taip yra, 
nors mes ir beviltiškai viens į 
antrą įsimylėję. Gal būt, jau ne 
taip jausmiškai, nors neapsiei
name ir be to, o Tamstai tatai 
atrodo neteisėta. Nors ir daug 

prieš yra dalykų, dėl kurių mes nesu- 
ar (pasileidusį jaunimą, arba ji prąntame vienas antro, o pasi- 

-r——- =---- ----- ■ . * . uv,, —-------- ..... llCuU|> — ir ku-į bus palankiai prieš jaunuosius painioję išoriniai daiktai —• ne-
■I— studijų kambarys, toks, ko- įr tikrai išgirsti — kodėl?,, Inigai pamatys, kad mes vis dėl- nusistačiusi ir jai atrodys, Ižinau, kaip aš turėčiau išsireikšti

aš supran- 
kad daly- 

kaip

na niūrame prieangyje. Durys 
buvo abiejose prieangio pusėse. 
Prie vienų durų dešinėje jis 
•ižtikp keturkampę baltą porce- 
linę juodu įrašu lentelę: Ha
rold Olov Tangen, kunigas;

Jam paskambinus, praėjo 
geroka valandėlė, kol kažkas 
’š vidaus, pasigirdo . tamsoje, 
taip kad jis buvo jau bepra
dedąs tikėtis, kad nieko nėra 
namie. Duris atidarė pats Ha
roldas Tangenas. Pauliui atro
dė, kad padėtis iš pat karto 
pasidarė visai neįmanoma ir la
bai įtempta. Ilga, susegiota 
sutana^ kuria Haraldas Tan
genas vilkėjo, darė įspūdį, kad 
įis priklauso visai kitam pa-]kunigas jo paklausė: 
šauliui, negu Paulius. Į _ Bet, pagaliau, „ r___ , ___ , __r ___  ___ _ _____ ______ _

— Aš norėčiau; paklausti, ar [Tamsta tuo reikalų pas mane ir toliau, kaip dabar pasinešta, Įsidėti visokiais atsižadėjimais? 
Tamsta neturėtum valandėlės atėjai? Tamsta juk žinai, kad jauni žmonės negalės vesti ir,Bet dabar _  bent aš
laiko su manimi pakalbėti? - -x i „ , x. —«..........................................

, Labai mielai.

i tas 
primenąs mandagaus nedvasiš- 
kio elgesį. Nenoriai prisivertė 
Paulius kalbėti sausai ir ra
miai.

— Aš esu priverstas nusi
statyti, kas tikriausia turės le
miamos reikšmės mano atei
čiai. Reikalas toks: aš santy
kiauju su jauna mergaite..., — 
ir taip jis išdrožė tą pamoką, 

, kurią buvo atmintinai išmo
kęs.

Haraldas Tangenas sėdėjo ir 
klausėsi ramiu, atydžiu savo' 
pilkų akių žvilgsniu. P ”

nesiti- 
laikas 
mūsų 

iš sa-
jis ne 
pasida-

i

r ,—------ —----- -s — pa-
tokių santykių aš negaliu ki-, susilaukti vaikų, kol jie tikrai jutau, kad, gal būt, tam yra 
taip spręsti, kaip ir kiekvie- (nesubręs, todėl žmonės turės' priežastis ir kad tokie atsiža- 

m 4.__ i..—! . .. , __ ‘ nežiūrint,
neplatoni-' ar ,tam tikru laikotarpiu vy- 
■nlion nn_ •____ j___ _______

na baigti universiteto, kad jis Aš pradedu galvoti, kad tokje / Kunigas parodė kelią per nas Tamstos tikėjimo kunigas.' priprasti’ prie mųsų jaunų są- Į dėjimai" egzistuoja," n
nori įsitraukti į biznį, kad jis laisvi santykiai, išskyrus gry- tamsų koridorių į gana erdvų Tamsta elgiesi neteisėtai, gy- žininės moterystės neplatoni- ar tam tikru laikotar(
nenori porai metų savo vedy- nai įprastus kaltinimus, vistik kambarį, kur gana stipriai at- lendamas su savo sužadėtine. nių sužadėtuvių ir toliau ne-'rauįanti moralė šauks
bų atidėti. Besėdint ir besi- (]aikomi netinkamais. Todėl no- sidaVė tabaku. Kambarys da-Į _ Ar ir Tamstai taip atro- besipiktins, o tada — 
kalbant su tėvu ir Lilijai karts rėčiau paprašyti Tamstos mąrt'rė Pauliui gana jaukų įspūdį do? Tada norėčiau objektyviai Tamstai netaip atrodo — ir 
nuo karto vis įsikišant, staigaI patarti.” , J— studijų kambarys, toks, ko- tikrai išgirsti — ]—J=,n ■ 1 - • ■ ’ ’

nori jsitraukti į biznį, kad jis laisvi santykiai, išskyrus

bų atidėti.

< ■'
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i
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Atominio amžiaus' 
prieangy

Kai kalbama apie atomų skal
dymą, tuojau beveik kiekvienam 
ateina į galvą atominė bomba. 
Bet iš tikro, skaldant atomus ir 
gaminant atomines bombas, su
sidaro dar įvairių “atmatų” ir 
“liekanų”. Tai įvairios taip pat 
radioaktyvios medžiagos, vadi
nami izotopai, kurių yra jau 
beveik šimtai. Jų gali kartais 
būti labai maži kiekiai — šim
toji dalis gramo, pora dulkelių, 
keli lašai arba truputis dujų. 
Bet jau dabar aiškėja, kad šie 
net maži kiekiai vis dėlto la
bai reikšmingi ir turės žmonių 
gyvenime didelės įtakos. Tyri
mų laboratorijose ir praktikoj 
pasirodo, kad tos medžiagos 
kuone stebuklus gali padaryti 
pramonėj, žemės ūky, medici
noj ir kitose srityse. Jau kal
bama, kad su jų pagalba ga
lima ligi 40% padidinti popie
riaus, kaučuko ir tekstilės ga
mybą, metalo pramonėj keliom 
vai. sutrumpinama plieno tirpdi- 
nimo procesas, chirurgai prieš 
operacijas jų pagalba suranda 
smegenyse atsiradusius navikus, 
o vidaus ligų gydytojai naudo
ja radioaktyvų natrį nustati
nėdami diagnozes. Matuojant 
žemę, į neprieinamą tašką geo
dezininkai įšauna — į ten e- 
santį medį, akmenį ar ką nors 
kitą —truputį . kobalto izotopo 
ir gali tęsti savo darbą, nes 
ta medžiaga spinduliuoja. Tru
putį “užteršus” radioaktyve 
medžiaga benziną, lakūnas kiek
vienu momentu gali “matyti”, 
kiek dar jis turi degamosios 
medžiagos. Apskritai, izotopų 
pritaikymo galimybės yra labai 
plačios ii’ įvairios. Net trans
portuojant stambius banknotus 
jie “pažymimi ” greitai sunyks- 
tančiomis radioaktyviomis me
džiagomis. Jei vagis juos pa
vogtų, jis galima būtų tuoj 
surasti, nes tie banknotai spin
duliuoja ir specialūs aparatai 
tuojau parodo, iš kieno kišenės 
tie spinduliai trykšta. Taigi 
izotopai jau pritaikomi ir krimi
nalistikoj.

Iš šių dalykų tad matyti, 
jog iš tikro mes stovime ne 
tik prieš atominės bombos am
žių, bet iš viso prieš atominį 
amžių, kuris, išrodo, žmonėms 
atskleis dar ligi šiol nematy
tas galimybes, žinoma, jei jie 
pirmiau dar neišžudys vienas 
kito atominėmis bombomis.

VELNIO SALA
Prancūzija turi vieną salą, 

kuri vadinama Velnio sala. Ta
Kalėjimo viršininkas Boswell, 

žmogus kietas ir rūstus, pra

— Goa saleziečių rūpesčiu 
pirmą kartą Indijoj buvo iš
leista Kokan kalba šv. Jono 
Evangelija.

šąla tokį pavadinimą gavo dėl 
to, kad ten klimatas labai žiau
rus ir žmogui tenai gyventi 
yra viena kankynė. Taigi pran
cūzai į tą salą siunčia didžiau
sius savo nusikaltėlius, kurie 
iš ten jau nebegrįžta.

Neseniai “velnio salos” pa
vadinimą gavo Alabamos vals
tybė. Atsitiko taip.

"Birmingham News” kores
pondentas Hugh Sparrow, ku
ris tame laikraštyje redagavo 
“Alabama kalba” skyrių, 1947 
m. vieną liepos mėnesio rytą

ėjo kalėjimo visus etatus, pra
dedant nuo sargo. Kalėjimo 
viršininku jis buvo paskirtas 
už mokėjimą kalėjime “palai
kyti drausmę”

— Kuo galiu tamstai patar
nauti, misteri Sparrow? — ta
rė jis reporteriui, kuri gerai 
pažinojo.

— Noriu pasimatyti su kali
niu Kah, — nesivaržydamas 
pareiškė korespondentas.

Linksmas viršininko veidas 
staiga apsiniaukė ir lūpos ner
viškai sukrutėjo.

sėdėjo restorane prie puodelio 
kavos giliai susimąstęs ir susi
rūpinęs. Prie jo priėjo nepa
žįstamas žmogus ir paklausė:

— Kas tamstai yra ? Aš 
niekada nesu tamstos matęs 
taip blogai nusiteikusio.

— Dalykas paprastas, — at
sakė reporteris, nustebintas ne
pažįstamojo užkalbinimo, — per 
kelias valandas turiu užpildyti 
laikraštyje savo skyrių, o me
džiagos nėra...

— Štai tamstai medžiagos 
keliems metams, — šypsoda
masis tarė nepažįstamasis, į 
reporterio delną įbrukdamas 
suglamžytą raštelį.

Kol reporteris susivokė dau
giau ko paklausti, nepažįsta
masis įsimaišė į svečių tarpą 
ir išėjo iš restorano.

Likęs vienas, H. Sparrow iš
vyniojo gautąjį popiergalį ir 
jame išskaitė:

“Nueik į Kilby kalėjimą ir 
paprašyk pasimatyti su kali
niu E. Kah, kuris nuo muši
mo guli suparaližuotas.”
— A a! — tarė sau repor

teris, — medžiaga gausi, bet 
kaip prie jos prieiti?

Jis žinojo, kad Alabamoje 
įstatymas leidžia už kai ku
riuos nusikaltimus kalinius plak
ti. žinojo taip pat, kad nesą
žiningi kalėjimų prižiūrėtojai ne
teisėtai tą įstatymą panaudoja 
savo tikslams pasiekti, ypač 
žiauriai elgdamiesi su kalėjiman 
pakliuvusiais politiniais savo 
priešais. Taigi, pasiėmus jų nu
sikaltimus kelti aikštėn, me
džiagos laikraščiui užtektų ke
liems metams, bet ką į tai at
sakys politikierių mašina, kuri 
stovi už to įstatymo pečių? 
Ar neteks nudegti rankas, juos 
užsikabinus?

— Šiaip ar taip bus, — su
niurnėjo jis pats sau, — ta
čiau verta pabandyti.

Greit jis atsidūrė kalėjimo 
raštinėje ir pareiškė norįs pa
simatyti su pačiu viršininku.

kali-

bus 
savo

būk

Se-

mirgėte mirgėjo 
antraštėmis.

A sulaužyti šon-

prižiuretojas nu-

— Velniai, kaip greit jie pą- 
skleidžia visokius gandus! — 
nusikeikė viršininkas ir, kreip
damasis į reporterį, griežtai 
pareiškė:

— Jokių interview su 
niais aš neleidžiu!

— Tuo tamstai pačiam 
blogiau, kai nuo spaudos
darbus slėpsi, — ramiai pareiš
kė reporteris.

Viršininkas susimąstė ir, il
giau pagalvojęs, tarė:

— Eik, aš leidžiu. Bet 
vyras ir nieku nerašyk.

Reporteriui to užteko,
kančiomis dienomis “Birming 
ham News” 
šaukiančiomis

— Kaliniui 
kauliai.

— Kalinį B
spyrė nuo tilto į upę.

— Kaliniui C prievarta su
pylė pusę kvortos ricinos ir t.t.

Apie kalinių kankinimus visi 
ir ankščiau žinojo, bet nekreipė 
į tai dėmesio, kaip į paprastą 
kasdieninį reiškinį. Tačiau da
bar, pasiskaitę laikraštyje, visi 
sujudo, .tarsi iš miego pabudę.

Prasidėjo diskusijos, pasitari
mai ir skundų rašymas. Suju
do ir politikierių aparatas. Pra-

Izabelė Motekaitienė, sopranas, kuri rengia bendrą rečitalį 
su pianiste Julija Rajauskaite. Koncertas įvyks Carnegie Recital 
Hall, sekmadienį, lapkričio 26 d., 5:30 vai. po pietų.

dėta buvo užčiaupti laikrašti- Į šingai, prasidėjo pataikavimai 
ninkams burnas, bet, kai tas 
nepagelbėjo, imta atleidinėti iš 
vietų visus valdininkus, kurie 
buvo įtariami laikraščiui žinias 
teikę. Bet kai ir tas nieko 
nepadėjo, gubernatorius pasky
rė komisiją kalėjimų padėčiai 
ištirti. Tas įvyko 1948 metų 
liepos mėnesį, tai yra lygiai po 
metų laiko po to, kai H. Spar
row pradėjo kelti aikštėn ka
lėjimų baisenybes.

Komisija visus reporterio pra
nešimus patvirtino ir pareiškė, 
jog Alabamos kalėjimuose pa
dėtis yra daug baisesnė, negu 
kur kitur.

Sekančiais metais valstijos 
legislatūron įneštas projektas 
kalėjimų įstatymą pakeisti. Bet 
kadangi įstatymo reformos pra- 
vedimas ėjo vėžlio. žingsniu, o 
kalėjimų tvarką negerėjo, prie-

ir privilegijos kalėjiman pakliu
vus “savo” žmonėms, gyvento
jams nieko kito neliko, kaip tik 
griebtis paskutinio ginklo — per 
rinkimus nušluoti visą politi
kierių mašiną ir į administra
ciją pravesti savo žmones.

Tai įvyko šių metų gegužės 
2 d., kai per rinkimus didele 
balsų daugumą buvo išrinkti re
formų šalininkai. Ir taip sun
kus, bet garbingas dvejų su pu
se metų reporterio darbas ne
nuėjo niekais — keletui mėne
sių dabar nuo tų rinkimų pra
slinkus, Alabamos “velnio sa
la” jau yra pasilikusi tik žmo
nių prisiminimuose.

Bet tai pasiekti galima 
demokratinėj santvarkoj, 
visuomenė gali pati rinkti
administratorius ir juos kon
troliuoti. Deja, yra dar viena 
Velnio sala, kuri apima visus 
milžiniškus plotus už geležinės 
uždangos. Ten ne tik kaliniai, 
bet ir visi gyventojai valdan
čios klikos atiduoti budelių sau
valei ir niekas negali 
kaitimų aikštėn kelti 
pašalinti ir nubausti.
Tarp demokratinės 

listinės santvarkos ne
skirtumas, kad vienur gali, ki
tur negali blogybių atsirasti, 
bet tas, kad demokratijoj tas 
blogybes galima pašalinti, o 
totalistinėj tvarkoj — negalima.

tik 
kur 
sau
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— gali giliau paveikti, negu vi
sokios smulkmenos ir kvailystės, 
bet vistiek mūsų prigimtis lyg 
ir neperskiriama. Keista būtų 
sakyti, bet atrodo lyg prigimtis 
išrinko mus vienas antrą papil
dyti, gal būt kraujomaišai...

Haraldas Tangenas vėl truputį 
nusišypsojo:

— Na, jeigu taip, tai Tamstai 
patarti yra, palyginti, nesunku. 
Taigi man atrodo, kad Tamsta 
būtinai turi priimti draugo pa
siūlymą, vykti į Trondhjemą, 
stengtis įsigyti savarankišką vie
tą, kad paskui kuogreičiausiai 
galėtum vesti tą jauną mergaitę. 
Kaip Tamsta ir pats supranti, 
jos ir Tamstos paties ateities lai
mė priklauso nuo sunormuotų 
santykių. Tamsta, gal būt, žinai, 
jog mes krikščionys tikime, kad 
kadaise labai labai seniai ištiko 
katastrofa, nupuolimas, ir tada 
kaip tik pati mūsų prigimtis trū
ko — o tą mes gimtąja nuodėme 
vadiname — ir sugedo iš pat 
pagrindų. Ne kas kita daro mū
sų prigimtį, polinkius ir aistras 
nuodėmingas, kaip tik tai, kad 
jie yra lyg sujaukti, netvarkoje. 
Todėl Dievas ir perėmė mūsų 
prigimtį, kad ją vėl sutvarkytų.

— Suprantu. Jūs mokote, kad 
Dievas sutvėrė Adomą ir Ievą 
tokios prigimties, jog jie paste
bėjo, kad jie viens antram pri
klausė be jokių komplikacijų, o 
dėl to nupuolimo, atrodo, vienui 
vienintelė tikra moralė jų pali
kuonims yra, kaip kad mano 
motinos draugėj vadina, dvigu-

ba moralė.
Kunigas nusijuokė.
— Taip, gal būt ir taip būtų 

galima išsireikšti. Bet Tamsta, 
gal būt, taip pat žinai, kad 
mes mokome, jog malonė pri
gimties nepakeičia, ji tik iš 
naujo ją patobulina, o mote
rystė yra malonės priemonė — 
sakramentas, kaip mes sakome.

— Taip, tiems, kurie susi
tuokia katalikų bažnyčioje. Ar 
ne taip?

— Visai ne, visiems, krikš
čionims ir pagonims, jeigu jie 
susijungia gyventi tikroje mo
terystėje — taigi netaip, kaip 
jiems patiems atrodo maloniau
sia, lengviausiai pakeliama ar
ba harmoningiausia. Bažnyčia 
juk nemoko, kad kunigas ap
reiškia moterystės sakramentą, 
tai daro jaunoji ir jaunasis, 
kai jie imasi bendro atsakin
gumo už visą tai, ką jie am
žina ir dieviška laiko. Net ir

Alį

PIANISTĖ JULIJA RAJAUSKAITE

jų
ar
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tas yra

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS:

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
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Pianistė^Julė Rajauskaite, kuri lapkričio 26 d. bendrai su 
dainininke Izabele Motekaitiene rengia koncertą New Yorke, su
silaukė pripažinimo dar Lietuvoje gyvendama. O atsidūrusi trem
tyje talentinga mūsų menininkė susilaukė pripažinimo ir vokiečių Į 
muzikos kritikų, kurie kaip žinia, niekados nebuvo linkę svetimus 
talentus vertinti.

Jau pirmasis pianistės rečitalis, kuris įvyko Kaune 1943 me
tais, ir kritikos ir publikos buvo šiltai sutiktas. O kritikos atsilie
pimuose mirgėjo posakiai: “Daug žadantis talentai” ir pan.

Tremtyje pianistė grojo prancūzams ir amerikiečiams.
Julija Rajauskaite be daugelio svetimųjų klasikų mielai iš

pildo ir lietuviškų autorių K. V. Banaičio, J. Gruodžio, V. Jokūbėno 
ir daugelio kitų kūrinius.

Carnegie Recital Hall, lapkričio 26 d. Julija Rajauskaite 
skambins Brahmso, Chopeno, Čiurlionio, Rachmariinovo, Beetho- 
veno ir Liszto kūrinius.

Bagdžiūtė - Mašiotienė Petronėlė iš 
Blindžių k., Butrimonių v., Pivašiūnų 
parap., Alytaus apskr.

Barzdis - Sausdravaitė Zuzana iš 
Luknėnų km., Plungės parap., Tel
šių apskr.

Berger Joseph ir Matilda iš Ky- 
beikių km., Virbalio v., Vilkaviškio 
apskr.

Ceplinskas Juozas ir žmona Kocke- 
vičiūtė.

Christ, kilęs iš Klaipėdos Krašto.
Cipas Domininkas ir Justinas iš 

Skapiškio, Rokiškio apskr.
Daučiūnienė Marė, gyvenusi Kau

ne, ir vyras Daučiūnas Jonas.
Dembinskaitė Magdė ir Ona, vie

na jų ištekėjusi Masaitienė, iš Tar
pučių kaimo, Marijampolės apsk.

| Eihukas Pranas iš Burvelių - Užu- 
balių km., Surviliškio vals.

Gaidukas Petras, sūnus Adomo, iš 
Kujališkių km., Gulbinų vals., Pane
vėžio apsk.

Ivanauskaitė Ona iš Varnių - Pa
ežerių.

Jasinauskas Petras.
Jočytė, iš Kauno apsk., sesuo Ro

žės Prosevičienės
Karsokas Jonas
Kimantas Vladas ir jo žmona Skir- 

gailytė - Kimantienė Malvina iš 
Babtų vals., Kauno apsk.

Kiverytė - Louis Magdė, gyvenusi 
East Orange, N. J.

Liekis iš Stokaičių km., Žvingių

Telefonas: EV 7-7411 J
KLEEN KOL COAL CO. Z

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. |
Anglys, Coke ir Aliejus S

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. X

Gyvenimo vieta X
53-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. A

Telefonuoti po 5 vai vakarais V

KLAUSYKIT RADIJO! |
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO S

pagonių moterystėje yra kaž
kas, kas grąžina jų prigimtį 
į tą kilnumą, kuriam Dievas 
žmogų sutvėrė. Ar Tamsta at
simeni pasaką apie Gisle Sur- 
ssoną, ir jeigu Tamsta prisi
meni pasakojimą apie Gislę ir 
jo žmoną — Aud buvo jos 
vardas — tai Tamsta tikrai 
supranti, ką aš galvoju. Taip, 
Tamsta tikrai supranti, mums 
krikščionims moterystė įeina į 
visos asmenybės atgimimą, Vieš
patyje Kristuje mums duotą.

(Bus daugiau)

Dainininkes Izabelės Motekaitienės

Pianistes Julijos Rajauskaites

KONCERTAS
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 d. 1950 m.

5:30 vai. po pietų

CARNAGIE RECITAL HALL
- .y

53.th.jr 7th Avenue > Nčįw York'City
BILIETAI: $1.80, $1.20 (įskaitantMMčius)'

par., Vainuto vals., Tauragės apsk.
Lukša Jonas iš Narvydžių kaimo, 

Skuodo vai., Kretingos apsk.
Marasaitė Marasas Elena iš kai

mo Skriaudučio, Marijampolės aps.
Naumokas Antanas iš Naumiesčio, 

šakių apsk.
Navarauskas Stanislovas iš Utenu 

vals., Šiaulių apsk.
Navickas Jonas iš Telšių.
Nikštaitienč - Titlutė Marija iš ši

lininkų kaimo.
Paulikaitė - Šeputienė Marija ir 

vyras Šeputis Jurgis, kilę iš Skaud
vilės vals.; Tauragės apsk.

Petravičius Ignas ir Stanislovas ir 
sesuo Vincenta, iš Kristeniškių km., 
Raseinių apskr.

Pieškaitė iš Kuršėnų, Šiaulių aps.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti j:

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

KVIEČIAME- - - - - -
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

turėjęs progos su ja susipažinti.
“AMERIKOJE”

visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų 1T 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

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

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
•fa 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 “Amerikos*' 

numerius susipažinimui 

“Amerika”
| 417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

1
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Philadelphijos, Pa., naujienos
e _____

— Visi laukia literatūros ir 
dainos vakaro, kurs sėkmingai 
rengiamas lapkričio 12 dieną šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Čia 
dalyvauja rašytojai Krėvė-Mic
kevičius, A. Vaičiulaitis, K. Bra- 
dūnas, N. Mazalaitė. Dainuoja 
solistė Juzė Augaitytė ir vyrų 
oktetas. Pobūvis bus su užkan
džiais ir pasilinksminimu-šokiais. 
Laukiama svečių iš visos apy
linkės. Ta proga bus galima 
įsigyti lietuviškų knygų ir au
torių autografus gauti.

— Lietuvos Vyčių 3-čios kuo
pos iniciatyva jau pradėta rim
tai organizuoti vaidintojų gru
pė. Sudarytas veiklus vaidini-' 
mų organizavimo ir veikimo 
komitetas. Vyriausiu direkto
rium - organizatorium sutiko 
būti J. Bičiūnas, režisierium A. 
Burčikas, meno ir scenos tvar
kytoju skulptorius P. Vaškys. 
Jiems talkininkaus B. Bernotą, 
P. Bučmys ir E. Šaulytė. Ša
lia to bus pagelbininkų ir pačių 
vaidintojų grupė. Vaidins Phi- 
ladelphijoj ir visoj apylinkėj. 
Pirmas spektaklis jau rengia
mas mūsų visuomenei. Sveikin
tinas sumanymas.

— J. Ramanauskai, 415 Du
dley St., pakrikštydino savo 
sūnelį Antaną Vytautą lapkri
čio 4 dieną. Krikšto tėvais bu
vo Vladas Ginkevičius ir Re
gina Aleknaitė. Berniukas svei
kai auga. Jis buvo gimęs lie
pos 27 dieną.

— Neseniai atvykę Bronius 
Bernotas ir Eugenija Valinčiu- 
tė susituokia lapkričio 11 die
ną, šv. Kazimiero parapijoj.

— Lietuvių Kalbos Institu
tas sėkmingai pradėjo veikti 
lapkričio 4 dieną. Susirinko be
veik visi tikrieji studentai ir 
dar keletas laisvųjų klausytojų. 
Philadelphijos Ateitininkų Klu
bas, vadovaujamas Dr. Vasi
liausko, nusipelnė daug mūsų 
lietuviškai kultūrai, atidaryda
mas šį svarbų institutą.

— Lfįudvina Baraųskięnė, 225 
Mountain St., sunkiai ir pavor 
jingai serga. Tai viena iš se
nesnių lietuvių veikėjų.

— Šv. Cecilijos draugija sa
vo auksinį jubiliejų paminėjo 
lapkričio 6 dieną iškilmingu 
pobūviu sveikinimais. Pakviesta 
laisvai įstoti naujų narių 18-25 
naetų amžiaus. Ši draugija daug 
nusipelnė lietuviškumui ir teik
dama nariams pagalbą.

VAKARUŠKOS
Sekm., lapkričio 12 d., 6-tą 

vai. vakare, Šv. Andriejaus pa- 
rap. svetainėje prie 19-tos ii' 
Wallace gatvių, įvyks metinės 
vakaruškos. Tai bus nepapras
tai linksmas lietuviškas vaka-

Hartford, Conn.
Mokytojų konferencija

Lapkričio 26 d. — sekma
dienį Hartforde (lietuvių pa
rapijos mokyklos patalpose — 
Broad, Capitol Ave.) įvyks 
lietuvių mokytojų konferencija 
lituanistinio švietimo ir moky
tojų profesiniams reikalams ap
tarti. Konferencijos pradžia 12 
vai. 1

Į konferenciją kviečiami visi 
lietuviai mokytojai, dabar dir
bą ar anksčiau dirbę mokytojo 
darbą. Tikimasi, kad konferen-. 
cijoje dalyvaus ir senieji Ame
rikos lietuviai mokytojai, norį 
bendradarbiauti šiais reikalais 
su tremtiniais mokytojais.

Konferencijos darbotvarkėje, 
be kelių referatų aktualiais 
lituanistinio švietimo "klausimais 
bus pranešimai iš vietų apie 
lituanistinio švietimo reikalus; 
taip pat bus aptariami mokytojų 
profesiniai reikalai.

Konferenciją ruošianti komi
sija turi ne visų mokytojų 
Connecticute adresus, todėl ne
gali visiems pasiųsti vardinių 
kvietimų į konferenciją. • šis 

■pranešimas yra viešas visų mo
kytojų kvietimas į konferenci
ja.

Konferencijos reikalais infor
macijų galima gauti: Mr. J. 
Giedraitis, 1632 Broad Street, 
Hartford, Conn.

Komisija

ras. Rengia šv. Andriejaus pa- 
rap. Sodalietės parapijos nau
dai. Šokiams gros geras lietu
viškas orkestras. Bus skanių 
užkandžių, lietuviško sūrio ir 
pyragų. Bus įvairių gėrimų. 
Svečiams patarnaus jaunos gra
žios sodalietės.

Maloniai kviečiame jaunus ir 
senus parapijiečius ir apylin
kės lietuvius atsilankyti į va
karuškas ir linksmai laiką pra
leisti su draugais, draugėmis, 
kaimynais ir pažįstamais.

Sodalietės

GREAT NECK, N. Y.
Gražiai pavykęs minėjimas
Great Necko Kat. Federaci

jos skyrius suruošė gražiai pa
vykusį Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimą. Gerai paruoštą 
paskaitą skaitė greitnekiškių 
lietuvių labai mėgiamas kun. 
čekavičius, kuris savo paskai
toje palietė daug aktualių ir 
svarbių dalykų.

Federacijos pirmininkui Ale- 
kui Vasiliauskui išvykus tą 
dieną Vyčių reikalais į Bosto
ną, susirinkimui gražiai vado
vavo vicepirm. Ignas Kazlaus
kas. Liuda Grigaitė ir Urbo
naitė puikiai padeklamavo die
nos šventei pritaikintus eilė
raščius, o poetas VI. Butėnas 
paskaitė porą tikrai gražių sa
vo eilėraščių. Publikos prisirin
ko daugiau, negu patys ren
gėjai galėjo tikėtis.

Išvyksta Čikagon
Vladas Butėnas, pagyvenęs 

Great Necke apie metus su 
virš ir čia palikęs apie save 
gražius įspūdžius, išvyksta į 
Čikagą. Kultūriniame vietos gy
venime jis buvo veiklus ir ma
lonus žmogus, todėl greitne- 
kiečiai labai apgailestauja jo 
netekę. VI. Butėnas savo gra
žiais raportažais iš Great Necko 
apylinkės plačiai bendradarbia
vo "“Drauge” ir kt. 'lietuviško
je spaudoje; jis taip pat pasi
reiškė čia, kaip labai gabus 
artistas ir veiklus visuomeni
ninkas. Gausus Vlado Butėno 
draugų būrys, lapkr. 4 d. su
ruošė jam širdingą atsisveiki
nimo pobūvį.

VI. Butėnas buvo nuoširdus 
talkininkas Great Necke gy
venančiam Lietuvos Vyčių pir
mininkui Al. Vasiliauskui, pas 
kurį jis gyveno ir dirbo. VI. 
Butėnas taip pat bendradar
biavo “Amerikoje”.
•*V*"*' » "i II « ■■ ■■ I ■■ I • 1 • 1

I I
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus |
(Buyauskas)

1
 Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street | 

Newark 5, N. J.

.į.,-—-o—n —<1 — 1 » H — I M►< ■■ II M II ■ II l> 

a--------------------------------------□
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvj salė 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė ' 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį 

□-----------------------------------------------S
SKUBIAI REIKALINGI

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

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

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

■ -r-

Šitj mėty 44Amerikos”

įvyks —

GRUODŽIO - DECEMBER 16, 17 ir 18, 1950

Atsimainymo Par. Salėje — Perry Ave., Maspetlie

Visi “Amerikos” Bičiuliai prašomi dalyvauti.

RENGIMO KOMISIJA

pavyksta, ir rungtynės baigia
mos 47:72 rezultatu Ridgewood 
Pentecostal naudai.

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

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

Tel. WAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Jau 9-ti Metai Kai

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

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungi mėse Valstybėse ar
I Užsienių Šalyse.
’ Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
| biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
f: ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 
. kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
! yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
’ Ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Į Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
; naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.
i" Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
J mano geriausio jums patarnavimo.

ai

RAŠYKITE:

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

Telefonas: EV 4-3049

ŠAUNI FUTBOLININKŲ 
PERGALE

Drebančiomis širdimis ir gau
siai plodami išlydėjo gana gau
sus lietuvių žiūrovų būrys spa
lių 29 d. Lietuvių futbolo koman
dą į “Arctic” stadioną. Mūsų vy
rai išbėgo: Daukša; Mileris, Si
manavičius; Steponavičius, Sal- 
daitis, Modzeliauskas; Sabaliaus
kas, Jokūbaitis, Adomavičius, 
Kalašinskas, Gražys. Atsargoje: 
Gricevičius, KligysII. Lietuvių 
priešininku šį kartą buvo French 
S. C., sustiprinta kitų French 
klubų iškilesniais žaidikais. Šį 
kartą Lietuvių F. K. išėjo į J. 
A. V. Futbolo mėgėjų taurės 
turnyrą. Vienos praloštos rung
tynės reiškia iškritimą iš tur
nyro.

Pirmą kartą Lietuvių F. K., 
pagal lietuvišką paprotį, išbėgu
si į aikštę, išsirikiavo ir pasvei
kino žiūrovus Sveiks — Valio! 
Malonu būtų, kad ši tradicija 
nebūtų pamiršta ir vykdoma ne 
tik prieš, bet ir po rungtynių, 
pagerbiant priešininką ir teisėją.

Nedaug abejonių sukeldavo 
futbolo mėgėjams lietuvių de
biutai prieš A klasės komandas 
dėl laimėjimo, bet šį kartą, kiek
vienas nebuvo tikras, kaip mūsų 
vyrams pasiseks įveikti jau 16 
metų sėkmingai gyvuojantį 
Prancūzų sporto klubą.

Pirmosios žaidimo minutės į- 
tempimą dar padidino, kai prie
šininkas savo pietietišku tempe
ramentu užgriuvo visu svoriu 
lietuvių vartus. Laimei priešinin
ko karščiavimasis, sutikęs šaltą, 
apgalvotą lietuvių gynimą baig
davosi be rezultatų. Susipažinusi 
su priešininko žaidimo taktika 
ir jo silpnomis vietomis, lietuvių 
komanda pereina į,puolimą iri 
jau 12 min. Adomavičius kerta 
nelaikomą 1:0. Tačiau priešinin
kas neatlyžta ir dažnai aplanko 
šeimininkų baudos aikštę, bet 
Saldaitis ir Mileris šaltai likvi
duoja visas priešininko kombi
nacijas. Vyksta permainingas 
žaidimas ir priešininkas stengia
si žūt būt rezultatą išlyginti, ta
čiau iki kėlinio galo jam tai ne
pasiseka, ir pirmosios 45 minu
tės baigiamos 1:0.

Pertraukos metu lietuvių pu
sėj viešpatauja susikaupimas, nes 
rungtynės dar nelaimėtos, ksflp 
tai paprastai būdavo pirmenybių 
rungtynėse.

Antrojo kėlinio 1-oji minutė 
(46 min.) iššaukia garsų žiūro
vų reagavimą, kai Adomavičius 
pasiunčia “bombą” į prancūzo 
vartus, pakeldamas rezultatą 
2:0. Įtempimas dar padidėja, kai 
prancūzų centro puolįkas iš ke
lių metrų nuo vartų prašauna. 
Lietuvių puolimas tačiau veržia
si per prancūzų gynimą ir 57 
mfri. Gražys iš kairės fiksuoja į 
kairį kamputį 3:0, o Jokūbaitis 
09 min. stiprina pasekmę žemu 
smūgiu4:0. 76 min. Adomavičius, 
išnadojęs gražų Sabaliausko 
kampini, žaibišku galvos smūgiu

prideda 5:0. Priešininkas atsi
gauna ir bando laimę prie Dauk
šos vartų, bet geležinis lietuvių 
'gynimas paverčia jo antpuolius 
savojo puolimo pasiuntimu prie 
priešininko vartų ir čia rezulta
tas vėl kyla iki 6:0 (79 min. Jo
kūbaiti), o Gražys puikiu galvos 
smūgiu finišuoja rungtynių pa
sekmę 7:0.

Tai aukštas ir tikrai pelnytas 
laimėjimas, ši pergalė įgalina 
lietuvių komandą rungtis 2-me 
šio turnyro rate, lapkričio mėn. 
11 d. prieš Eintracht S. C. Rei
kia pasakyti, kad minimoji ko
manda žaidžia German-Ameri
can Lygoje —
ir šiuo metu stovi 
šios rungtynės, ! 
patenkins if išIČį 
žiūrovą.

Big Ten” Div. 
2-je vietoje, 
ikiaujnanyti, 
into skonio

A. V.

KREPŠININKAI PRADĖ
JO PIRMENYBES

Lietuvių Atletų Klubo krep
šinio sekcijos II Vienetas turė
jo pereitą šeštadienį, lapkričio 
4 d., 8 vai. vak. antrąsias pir
menybių rungtynes prieš Rid
gewood Pentecostal, kurias 
pelnytai pralaimėjo 47:72.

Malonu buvo matyti pavyz
dingą komandos laikymąsi ir 
gerą p. Alf. Andriulio vieneto 
tvarkymą.

Jau iš pirmųjų^ žaidimo 
nučių priešininkas parodo 
vo pranašumą: geresnis 
muolio valdymas, tikslesni 
davimai ir svarbiausia — 
tikrinti mėtymai. Visa tai
A. K. II komandai per visą 
žaidimą nedavė progos žaidi
mo išlyginti. 17:20 Ridgewood 
naudai bene buvo geriausias 
rungtynių I ketvirčio rezultatas. 
Tačiau priešininko 
ir pranašesnis
lietuvių komandą 
mąjį kėlinį 21:37 
dai.

Antrame kėliny
manda parodo gražių pastan
gų, bet išlygint rezultato ne-

NATIONAL AMATEUR 
CUP TURNYRAS

Šį sekmadienį, lapkričio 12 
d., 2:30 vai. p.p. Lietuvių F. 
C., laimėjusi pirmojo rato Na
tional Amateur Cup turnyro 
rungtynes 7:0, žais savo stadi
one ( Arctic Ovai, 474 Johnson 
Ave., Brooklyn, N. Y.) prieš 
Metropolitan Lygos klubą Mal
ta United.

Stebint žaidimą, reikėjo kon
statuoti, kad L. A. K. II yra ža
dantis vienetas, turįs visai ge
rą kovingumo dvasią. Techni
kos ir susižaidimo trūkumai, 
atrodo, išsilygins greitu laiku, 
ir L. A. K. II galės lygiaver
čiai pasipriešinti pirmenybėse 
dalyvaujančioms amerikiečįą 
korpąrtdoms. Nuoširdus garbąg 
ir sumanus Alf. Andriulio vig 
dovavimas išves šį vienetą .į 
pirmąsias eiles.

Krepšių autoriai: Stasys Bi
rutis (18) — 3, A. Daukša 
(6) — 15, Ruzgas (5) — 10, 
Bilėnas (10) — 2, Mikulskis 

2, Alg. Ošlapas II 
9, Raim. Ošlapas I 

0.

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen ’’-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

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

— Ratthew P. Ballastį (Armakauskas) n a į)
(Bieliauskas) A 

įLaidotuvių Direktorius (JGraborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia Notary Public

mi- 
sa- 
ka- 
pa- 
už-

(42)
(7)
(4) — 6, Kligys II (13)

Šiuo metu New York ir 
Connecticut State iš 22 ko* 
mandų liko 16 ir mūsiškiams 
laimėjus šio sekmadienio 
tynęs, Lietuvių F. C. 
žaisti III rate, kur liks 
stipriausios komandos, 
jus III rato rungtynes
vių F. C. pateks į pusfinalį.

Visi, kas nori pamatyti tikrai 
gerą, Europos stiliaus žaidimą 
ir nori paremti mūsų vyrų pa
stangas moraliai ir, žinoma, fi
nansiškai, nuoširdžiai kviečiami 
atvykti į šias rungtynes.

rung- 
galės 
tik 8 
laimė- 
Lietu-

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
į (Šalinskas)
' Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

’ -$150-
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI
i 84-02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

veržlumas 
ūgis privertė 

užbaigti pir- 
savo nenau-

lietuvių ko-

Išnuomuojami 2 kambariai su 
virtuvės pasinaudojimu dviem 
atskiriem asmenim arba dvie
jų asmenų šeimai

Kreiptis vakarais po 6 vai, 
II-ras aukštas, 66-46 — 75th 
St., Middle Village, Queens, L. 
I., N. Y. Važiuoti Metropoli
tan Avė. busu Nr. 53. • (46)

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

N. Y. Lietuviu Tarybos Motery Komitetas
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.

Lietuviu 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 
Chąraškaitė, Vik. Černienė, Barbara Darlys, Petronėlė Jūfgeliūtė- 
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. -

"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.
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VIETOS ŽINIOS
Angelų Karalienės 

Parapija
------- r-

Gražiai pavykęs koncertas
Praėjusi sekmadienį įvyko 

mūsų parapijos choro koncer
tas, sutraukęs labai daug klau
sytojų, kuriems net vietos sa
lėje pritrūko.

Choras išpildė plačią progra
mą su pasisekimu'. Buvo ga
lima jausti, kad choras daug 
dirbo, todėl gana gražiai susi
dainavęs. v •

Visi gana šiltai sutiko ir 
trumpą vaidinimėlį iš miestie
čių gyvenimo, kuri gana ge
rai suvaidino chore dainuojan
tieji naujai atvažiavę tremti
niai.

Ypač daug plojimų susilau
kė “Aitvarų” kvartetas, gra
žiai išpildęs penkius dalykė
lius.

žodžiu, koncertas gražiai 
pavyko, už ką reikia padė
koti p. Dulkei ir jo vadovau
jamam chorui.

Koncerte dalyvavo ir lietu
vių bičiulis kandidatas į Aukš
čiausiąjį JAV Teismą Mr. J. 
V. Keogh, kuris koncerto da
lyviams tarė ilgesnį žodį, la
bai šiltai atsiliepdamas apie 
lietuvius ir jų kultūrinę veik
lą.

Sv. Vardo draugijos nariams
Karalienės Angelų pąr. šv. 

Vardo draugijos nariai lapkri
čio 12 dieną 9 valandos mi
šių metu eis prie bendros šv. 
Komunijos, o po tų mišių 
10 vai. ryte, turės saVo mė
nesinį susirinkimą parapijos 
salėje. Kviečiami.visi vyrai ka
talikai dalyvauti.

Valdyba

BALFui surinkta graži' suma
BALFo organizuotoje Tag 

Day rinkliavoje mūsų parapi
ja gana aktyviai dalyvavo ir 
surinko 974 dol. ir .50 centų. 
Dar keli asmenys žadėjo at
nešti aukų, todėl tikimasi, kad 
BALFui bus įteiktas apskri
tas tūkstantis dolerių.

Į tą skaičių neįeina tie rin
kėjai, kuriems buvo Išdalintos 
dėžutės tremtinių susirinkime. 
Jei ir juos priskaitytume, tai 
būtų surinkta netoli dviejų 
tūkstančių dolerių.

Pilną apyskaitą iš mūsų pa
rapijos rinkliavos posto pateiks 
BALFas. Tada visi galės su
žinoti, kas ir klek aukų surin
ko.

Visiems prie rinkliavos pri- 
sidėjusiems nuoširdus ačiū.

— Ateinantį sekmadienį po 
vakarinių pamaldų — 4 vai. 
Ir 30 minučių, — parapijos 
salėje įvyks Gyvojo Rožančiaus 
rengiamas laimėjimų Vakaras, 
kurio pelnas skiriamas para
pijos reikalams.

IŠNUOMOJAMI du šviesūs kam
bariai ir virtuvė.

339 Wilson Ąyęnųęt ._ 
(tarp Linden ir Grove Šts.) 

Brooklyn 21, N. Y.

Apreiškimo Parapija
—Sekmadienį, lapkričio 5 d. 

buvo Gyvojo Rožančiaus drau
gijos susirinkimas. Ši draugija 
gana gražiai ir gyvai veikia. 
Neseniai įsigijo gražią ir nau
ją vėliavą. Draugijos pirminin
kė P. Plaktonienė.

—Kun. P. Bulovas, MIC, ke
letą dienų buvo ' apsistojęs 
Brooklyne.

— Spalių 29 d. 12:15 vai. 
Mišių metu įvyko jungtuvės 
Vito Juodzevičiaus ir Albinos 
Jekemonis. Jungtuvių apeigas 
atliko kun. B. Kruzas.

— Lapkričio 5 d. susituokė 
Vito Sinkevičius su Liucija Ga- 
laskas. Jungtuvių apeigas at
liko klebonas kun. N. Pakalnis. 
Jie abu yra choristai.

— Parapijos bazaras praside
da penktadienį, lapkričio 10 d. 
Bazaras tęsis tris savaitgalius: 
penktadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Stengiamasi pa
daryti bazarą patrauklų ir duoti 
progos lankytojams laimėti ge
rus ir naudingus daiktus.

— Sekmadienį, lapkričio 12 d., 
tuojau po 8 vai. Mišių įvyks 
Šv. Vardo draugijos susirinki
mas.

* PRANEŠIMAS SIUVĖJAMS
Vietinio lietuvių siuvėjų uni

jos lokalo nariai, kurie esate į- 
stoję į uniją prieš 1919 m. lie
pos mėnesį, buvote automatiš
kai tapę Lietuvių Siuvėjų Ne
priklausomojo Klubo nariais. 
Bet ne visi ligi šiol esate įsira
šę į klubo knygas ir įteikę savo 
adresus. Pagal L. S. N. K. 1950 
m. rugpiūčio 17 d. susirinkimo 
nutarimą, visi nariai, kurie ligi 
šių metų lapkričio 15 d. neįsi
rašys į ,k|ubo knygas ir neį
teiks adresų, nustos visų klu
bo nario teisių.

Tie, kurie esate išbuvę vie
tinėje lietuvių siuvėjų unijoje 
5 metus, turite teisę iki šių 
metų lapkričio 15 d. į klubą 
įstoti. Įstojimo mokestis vienas 
doleris.

Įsirašymo paskutinis laikas 
š. m. lapkričio 15 d. nuo 5 
ligi 8 vai. vakaro Lietuvių Pi
liečių klubo name 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

J. Bikulčius, 
Klubo sekretorius

šaukiamas susirinkimas
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

susirinkimas įvyks lapkričio 15 
d. 8 vai. vakaro. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

Kuopos pirmininkė
Veronika Gaigal

Tremtinių valdyba pasiskirstė 
pareigomis

Tremtinių susirinkime išrinkta 
naujoji draugijos Valdyba taip 
pareigomis pasiskirstė: inž. No
vickis — pirmininkas, Vaclo
vas Alksninis — vicepirm., kun. 
V. Pikturna — sekretorius, kan. 
prof. Meškauskas — iždinin
kas, prof. Benderius — valdy
bos narys.

Naujajai Valdybai teks su 
vietos senesniaisiais lietuviais 
sueiti į tamprius ryšius, stei
giant Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę.
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Entered as 
office at Bi

Praėję 
mai j koi 
bernatorių 
balsavusių 
norėjo bei 
tybės vac 
reikšmingi 
grąžinti t< 
Trumą no 
planų gyi 
Illinois, Pv 
nia, Tydii 
to, Trum 
vadams nt 
natorių 
Warren, 
senatorių

Balsavę 
didelio sa’ 
priklausom 
tybėje jie 
gubernator 
publikoną 
valstybėje 
Dewey ir 
Lehmaną, 
mokratus 
blikoną gu 
si rezultatE 
mieste, kur 
didatas ma 
teri gavo 
demokratų 
tijos smart 
atskirus ka.

šis pilieči 
vienas stif 
demokratini 
gyvai.

Išnuomuojamas kambarys 
su baldais vienam asmeniui

A. Kaunas, 103 So. 4th St., 
Brooklyn 11, N. Y. (46)

Vyčiai rengia kalėdinius šokius
Lietuvos Vyčių 41 kuopa 

gruodžio 25 d. rengia kalėdinius 
šokius. Vyčiai prašo kitas drau
gijas nedaryti tą dieną savo 
parengimų.

L. K. DARBININKU KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 10 dieną, 7:30 vai. 
vakare, “Amerikos” patalpose 
417 Grand St., Broęklyne, bus 
svarbus Liet. Kat. Darbininkų 
Klubo susirinkimas su paskai
ta, kurią skaitys kan. J. Meš
kauskas. Klubo nariai malonė
kite susirinkime dalyvauti. At
siveskite ir savo draugus.

Valdyba

“ATEITIES” BIČIULIŲ 
POBŪVIS

šeštadienį, lapkričio 4 d„ An
gelų Karalienės parapijos sa
lėje buvo susirinkę J pobūvį 
“Ateities" žurnalo artimieji bi
čiuliai ir rėmėjai, kur buvo 
pasikalbėta žurnalo reikalais ir 
jaukioj aplinkumoj prie stalų 
praleista keletas valandų. Sve
čių prisirinko pilnutėlė salė. 
Tarp jų matėsi ir didelis "Atei
ties” rėmėjas prel. J. Balkū- 
nas, kleb. J. Aleksiūnas, tėvas 
V. Žiūraitis, O. P. bei kiti ži
nomi katalikų veikėjai ir “Atei
ties” rėmėjai. Pobūvį paįvairino 
literatūrinė programa, kurioje 
dalyvavo poetas L. Žitkevičius, 
aktorius V. Žukauskas, C. Grin- 
cevičius ir A. Gražiūnas. Visus 
linksmai nuteikė ir humoristinis 
to vakaro laikraštis "Skersvė
jis”.

Po programos ir vaišių dar 
buvo šokiai, kurie taip pat buvo 
gerai atliktomis deklamacijomis.

“Aitvarai” ruošiasi savo 
koncertui

i - e
“Aitvarų” kvartetas smarkiai 

ruošiasi savo koncertui sausio 
14 d. Jų programoj dar sutiko 
dalyvauti žinomas humoristas 
rašyt. A. Gustaitis ir aktorius 
H. Kačinskas. Abu jie užsimo
ję taip pąt pasirodyti su nau
ja 'programa, specialiai šiam 
koncertui paruošta. Ateinantį 
sekmadienį “Aitvarai” taip pat 
koncertuos, ir net du kartu — 
Apreiškimo parap. salėj litua
nistinės mokyklos mokinių tė
vų pobūvy ir tautin. korpora
cijų pobūvy.

Prašome pranešti adresą
Lluse Amantė, gyv. High

land Park, prašoma pranešti 
savo tikslų adresą. Jo neturė
dami, negalime atlikti prašo
mo patarnavimo.

ČIURLIONIEČIAI GAVĘ $4.000.
Dėl pastabos "Amerikoje”, 

kad žinomuose koncertuose Ii 
solistas ir čiurlloniečiai daly
vavę be honoraro, p. J. Tys- 
llava "Vienybėje" rašo, jog tai

leatatinką tiesos, čiurlioniečiai 
ledainavę be honoraro, kaip 

o. Nauragis. Jiems buvę išmo
kėta 4.000 dolerių.
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ii SALDAINIŲ PALOCIUS ii
■ I • , ,
•1 Geriausios rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate > • 
., PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE — ALUS ’ I
I! Didžiausias pasirinkimas AISKR^YMO, nnmle gaminto iš '•
• • goriausios Smetonos ! •
i i Priimami užsakymai įvairiems parengimams J J

JUOZAS GINKUS
• i 405 Grand Street, Brooklyn, N. Y. U

tuoj 
būti

tų '

Prašome atsiimti dokumentus
“Amerikos" redakcijoje yra 

Petro Kauno įvairūs dokumen
tai. Savininkas prašomas juos 
atsiimti.

Parduoda
NAMUS, BIZNIUS

Namų ir biznių pirkimo Ir parda
vimo reikalais Ir visokios apdraudos- 
Insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

EVergreen 7-1423

J.Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė 

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas. 
105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

P A R D U O D A $I I NAMAI 

su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacljos).

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- 
siuskambarius, mūrinis, geros įplau
kos, arti parko — $14.500.
• 3 šeimoms mūrinis, šviešūs kamba
riai — $10,500.

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

East NeW Yar lt- j - šeimoms," ii'
kambarių, geram stovy — $6.300,

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

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

Tel. GLenmpre 5-7280 /
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John W. Ansel I 
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai: 

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5681

DAvenport 6-0259
K A L P II K K U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspcth, N. Y.

I

S
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S HY 7-4554 - 4555
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1LARDI CO.
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Visuomet 
nybės pavj 
pe, kai tik 
ninių ir ti 
dažnai 
galime 
dai?

Bet
štai, Pales 
nes' 4 sava 
sybė išgyvt 
neturėta pa 
nes partijų 
susitarti dė 
Ir Izraelyji 
milijonų gj 
liolika par 
valstybės Si 
mos.

Pagaliau 
susitarė, be 
sikeista labi 
ir manevrai 
kur mūsų

vis pas 
apie A:

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI

Jamaica — a. Didelėje prekybinėje 
(biznio) gatvėj 2 namai, vienos Iš jų 
kampinis. Du lotai. 16 kambarių. Flo
ras tuščius. Stymas. Nėra llsto. Turi 
būti parduoti už žemiausią kaina. 
Priežastis — senatvė ir liga.

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

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

Mes turime -visokių namų visose 
miesto dalyse, taipgi Ir naujų, Ir pri
imam pardavimus.

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

RĖpubllc 9-1506

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.” 
----------------------------------------

The Garden State County

ŠOKĖJ V G R U P E
turės savo šokių vakarą antra
dienį, Lapkrlčio-JJov. 14 d., 1950, 
Fire Hall aaKje, Mohawk Ave 
Ir No. 8th St., “Hawthorne, N. J.

Grupės mokytoju yra lietuvis 
Vytu F. Beliajus iš Chicago.

Kviečiami visi. įžanga tlkk 25 
centai.
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Stephen B redes Jr.|
ADVOKATAS

I (•'

197 Havemeyer Street $ 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

Televizijos Aparatai
RCA Victor TI00

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui

(•)
(!)

S
Lietuvis laikrodininkas

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
245 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
taiso laikrodžius ir juvellnlus 

dalykus.
.sąžiningai ir nebrangiai. 
Darbas atliekamas greitai,

n

Siūlo Geriausių Firmų
vj REFRIGERATORIES
& • GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
g • WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

~ Pirm, negu kq plrkslte, prašome atsilankyti pus mus Ir Įsitikinti, 
£ <ad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

.uooocoanftaaano—tt—

. ‘ - > __________ ._______ «

Dar 
mis 
vesto prieš 
tiką. Dauge 
velto ir Chu 
sąlyginio pi 
vimas užtęs 
abiems kra 
jaunų gyvy, 
buvę reikalą 
linimo, <p ne 
tbs bcsąlygii 
ras būtų pi 
linkme.

Savo atsin 
rašo, kad ‘ 
mo” šūkis k 
o jo autori 
Kai po Cass 
buvo sukvie 
Roosevelt la 
jo ir staiga 
tarta reikalą 
sidavimo. ( 
patogu tai [ 
kompromitui 
dėl ir jis 1 
taip susitart

Ir dideli : 
miršta nepi 
prieš tardar 
rai pasverk,

Eleonora 
kasdieninėje 
čiuose lapki 
buvusi giliai 
lietuvių trei 
ji gavusi ii 
gyvenanti ' 
rinko kiek 
laidų, paraš
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