
AMtRIkA THE LITHUANIAN WEEKLY Į •

=±

‘'Published by i>
i Lithuanian Univenal Bureau, Ine. 1i 
! 417 Grand St, Brooklyn 11, N. Y. ĮI 
[ Tri.: EV 8-7012 JI

fl IT IK f M .if4- >

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post vriTTAT yvt 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 AVI

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO -į’^OV. 17, 1950 Nr. 46 (943) Kaina 10c.

★ ❖ ★
Praėję lapkričio 7 d. rinki

mai j kongresą ir valstybių gu
bernatorių vietas parodė, kad 
balsavusių piliečių dauguma 
norėjo bent kiek permainų vals
tybės vadovybėje. Todėl labai 
reikšminga, kad senatan nesu
grąžinti tokie karšti prezidento 
Trumano administracijos ir jos 
planų gynėjai, kaip Lucas iš 
Illinois, Meyerls iš Pennsylva
nia, Tydings iš Maryland. Be 
to, Trumanui ir darbo unijų 
vadams nepasisekė nušalinti se
natorių Taft, gubernatorių 
Warren, gubernatorių Dewey, 
senatorių Millikin.

Balsavę piliečiai parodė labai 
didelio savarankiškumo ir ne
priklausomumo. Taip, Ohio vals
tybėje jie perrinko demokratą 
gubernatorių Lausche ir res
publikoną 
valstybėje 
Dewey ir 
Lehmaną, 
mokratus
blikoną gubernatorių. įdomiau
si rezultatai buvo New Yorko 
mieste, kur nepriklausomas kan
didatas mayoro vietai Impellit- 
teri gavo Ir respublikonų ir 
demokratų balsus, nors abi par
tijos smarkiai agitavo už savo 
atskirus kandidatus.

Šis piliečių sąmoningumas yra 
vienas stipriausių užtikrinimų 
demokratinei santvarkai išlikti 
gyvai.

Taftą, New Yorko
— respublikoną 

demokratą senatorių 
Connecticut — de- 
senatorius, o respu-

Visuomet žydai laikomi vie
nybės pavyzdžiu. Ir mūsų tar
pe, kai tik pasitaiko visuome
ninių ir tarpusavio erzeliukų, 
dažnai tuoj sakoma: na, ar ne
galime būti vieningi, kaip žy
dai?

Bet tų erzeliukų. .visur ,yra.
Štai, Palestinoje per paskuti- 
nes’ 4 savaites Izraelio vyriau
sybė išgyveno didelę krizę — 
neturėta pastovios vyriausybės, 
nes partijų vadovybė negalėjo 
susitarti dėl vieningos politikos. 
Ir Izraelyje, kur nėra nei 2 
milijonų gyventojų, veikia ke
liolika partijų. Nė viena jų 
valstybės seime neturi daugu
mos.

Pagaliau Izraelio politikai 
susitarė, bet tam pasiekti pa
sikeista labai stipriais žodžiais 
ir manevrais. Taigi, ten gera, 
kur mūsų nėra...

Dar vis pasikeičiama nuomonė
mis apie Amerikos ir Anglijos 
vesto prieš Vokietiją karo tak
tiką, Daugelio nuomone, Roose- 
velto ir Churchillio mestas "be
sąlyginio pasidavimo" reikala
vimas užtęsė karą ir kaštavo 
'abiems kraštams tūkstančius 
Jaunų gyvybių. Girdi, jei būtų 
buvę reikalauta tik nacių nuša
linimo, o ne visos vokiečių tau
tos besąlyginio pasidavimo, ka
ras būtų' pakrypęs visai kita 
linkme.

Savo atsiminimuose Churchill 
rašo, kad "besąlyginio pasida- 
mo" šūkis kilo visai atsitiktinai, 
o jo autorium buvo Roosevelt. 
Kai po Cassablancos pasitarimų 
buvo sukviesti korespondentai, 
Roosevelt labai daug išsišnekė
jo ir staiga pareiškė, kad susi
tarta reikalauti besąlyginio pa
sidavimo. Churchiliul nebuvo 
patogu tai paneigti Ir tuo su
kompromituoti Rooseveltą. To
dėl ir Jis tada pareiškė, kad 
taip susitarta...

Ir dideli žmonės nereta! už
miršta nepakeičiamą taisyklę: 
prieš tardamas viešą žodj, ge
rai pasverk, ką gali pasakyti.

• * •
Eleonora Rooseveltienė savo 

kasdieninėje skiltyje laikraš
čiuose lapkričio 7 d. pasisakė 
buvusi giliai sujaudinta buvusių 
lietuvių tremtinių laiško, kuri 
ji gavusi iš Bridgeport©. Ten 
gyvenanti lietuvių grupė su
rinko kiek pinigų, Išpirko per
laidą, parašė laišką ir persiun-

KAS DAR SULAIKO SOVIETUS
si dalis visiškai sunaikintų 81 
Sovietų didžiosios pramonės ra
joną.

Sovietų atominių bombų iš
teklius — jei iš viso jų turi — 
laikomas ne didesnis, kaip 25. 
Tokia nedidelė jų gamybos pa
žanga aiškinama vėliau pradėta 
gamyba ir urano trūkumu.

Nors šios JAV bombos ir ne
būtų pavartotos priešo armijai 
sunaikint (kaip šiomis dienomis 
paskelbta, JAV žada atominius 
ginklus ir fronte pavartoti), su
naikinus pramonės ir ginklavi
mo įmones, ji vis tiek būtų jau 
nebepajėgi laimėti.

Salia atominės bombos, dide
lė kliūtis Sovietams pradėti su 
laimėjimo perspektyvomis karą 
ir nepakankama pagrindinių 
pramonės medžiagų gamyba.

Tai vaizdžiai parodo šie duo
menys:

Gamyba 1949 metais —
JAV Sovietų

Anglies 426 mjl tonų 264 mil. t.
Plieno 100 mil. t. 24 mil. t.
Naftos 277 mil. t. 34 mil. t.
Aliuminljaus 743 tūk. 34 tūk. 
JAV. elektros energijos 317 mi
lijardų kw. Sovietai 90 milijardų 
kw.

Ypač Sovietams rimtą klausi
mą sudaro nafta, be kurios ne
galima pradėti globalinio karo, 
ką akivaizdžiai {rodė pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo Vokieti
jos pavyzdys. Vakarai turi 
89,8% visų pasaulio naftos iš
teklių, o Rytai 10,2%.

Sle dalykai ir laikomi lemian
čiais, kad Sovietai atviros agre
sijos prieš laisvąjį pasauli dar

Niekas neabejoja, kad Sovie
tai yra užsimoję visą pasauli už
valdyti. Ir tai Jie mielai pada
rytų jėgos priemonėmis, jei tik 
turėtų jėgos persvarą. Tad dau
gelis bando išsiaiškinti, kokie 
yra pagrindiniai dalykai, kurie 
Sovietus vis dar sulaiko nuo 
bandymo jėga pavergti laisvąją 
pasaulio dal|.

Įvairių kraštų spauda, rinkda
ma šiam klausimui spręsti duo
menis, yra priėjusi gana įdomių 
išvadų.

Pagrindiniu dalyku, sulaikan
čiu Sovietus nuo agresijos prieš 
laisvąjį pasauli, vis dėlto laiko
ma JAV atominės bombos. Nu
rodoma, jog jau 1946 m. jų JAV 
turėjo 450. Taigi dabar, po ke- 
tverių metų turi per 1000.

Jei tikėsime tų laikraščių 
tvirtinimais — gal būt, spėji
mais — jos esančios įvairiuose 
Vakarų erdvės kraštuose. Dalis 
pačiose JAV, dalis Anglijoj, A- 
liaskoj, Kypre ir Islandijoj. An
glijoj laikomos atominės bom
bos esančios skirtos, karo atve
ju, sunaikinti europinės Sovietų 
dalies pramonei, pirmoje eilėje 
Maskvai ir Leningradu!. Kypre 
laikomos esančios skirtos Kau
kazo naftos laukams, o Islandi
joje — vakarinio Sibiro pramo
nei, ypač Emba ir Tuimasineko 
naftai ir Magnltorsko pramonei 
Uralo rytų pusėje. Aliaskoj lai
komomis bombomis būtų naiki
nama rytinio Sibiro pramonė a- 
pie Baikalo ežerą ir Irkutską.

Visi šie punktai iŠ tų rajonų 
aerodromų pasiekiami, skren
dant ten ir atgal be nusileidimo. 
Laikoma, jog net 75—80% puo- 
.įančių lėktuvų sunaikinus, llku-

RUNGTYNES DEL ŠEŠTOJO 
KONTINENTO

Sovietai reiškia pretenzijų Ir | pietų ašigalio sritis.
Vakarų ir Sovietų varžytynės tlnento kryptimi. Jos tikslas, 

jau nebeslrlboja tik Europos ir 
Azijos ūkiniais bei strateginiais 
centrais, bet vis daugiau prade
da liesti ir mažai dar ištirtas 
Antarkties kontinento sritis pie
tų ašigaly.

Prieš kiek laiko visai tyliai 
sudėtinė anglų, švedų ir norve
gų ekspedicija Iškeliavo šio kon-

tė Rooseveltienel, prašydami 
jerduotl auką nukentėjuslems 
korėjoje.

Tremtiniai pažymėjo jaučią 
pareigą užjausti kenčiančiuo
sius, nes jie patys yra visko 
netekę. Klek anksčiau tremti
nių grupė, gyv. Great Necke, 
surinko per 100 dol. Ir nu
siuntė prezidentui Trumanui, 
įrašydami jų auką panaudoti 
kovai su komunizmu.

Gražu, kad naujai atvykę 
užjaučia kenčiančiuosius kitur 
Ir sugeba savo atliktiems žy
giams susilaukti ir viešo spau
doje dėmesio. Bet gal dar gra
žiau būtų, jei visi, ir senesnie
ji ir naujieji, stipriau domėtų
si savųjų šelpimu Ir rėmimu.

• * •
Ir viešai, ir privačiai stebi

masi ir nusiskundžiama, kad 
Amerikoje gimę Ir net seniau 
iš Lietuvos atvykę lietuviai su 
savo vaikais kalbasi nelietuviš
kai. Visur norima mesti šūk|, 
kad lietuviai savo šeimoje kal
bėtųsi tik lietuviškai. *

Bet 
šiame 
ri ir 
name 
kušlų 
vai su vaikais kalba tik vokiš
kai. Tai mišrios Šeimos, bet 
vis dėlto norėtųsi, kad galvos, 
jei nesugebėjo savo žmonų iš-

vletlnlal senesnieji ir jau 
krašte gimę lietuviai tu* 
priekaištų. Štai, ne vle- 
mieste yra naujai atvy- 
lletuvlų šeimų, kurių tė-

RUOŠIASI CIVILINEI NEW 
YORKO APSAUGAI

New Yorko civilinės apsaugos 
Įstaigos pradėjo svarstyti planą, 
kuriuo numatoma po Manhatta- 
no parku {rengti l'/o milijono 
gyventojų slėptuvę nuo orinių 
puolimų. Taikos metu jos galėtų 
būti naudojamos automobiliams 
pastatyti. Planai panašioms slėp
tuvėms Brookyne ir Bronxe yra 
jau beveik baigti. Taip pat 1 ci
vilinės apsaugos sistemą numato
ma įtraukti esamieji požeminiai 
susisiekimo keliai jp didžiųjų pa
statų rūsiai. ‘

BĖGA LENKIJOS 
JŪRININKAI

Bėgantieji j Švediją lenkų jū
rininkai pagrobė vieną vokiečių 
žvejų laivą. Jie atplaukė kulko- 
svadžiais ginkluotu lenkų sar
gybų laivu, privertė vokiečius j 
ji persėsti ir, sugadinę laivo mo
torą, paliko' juos- su buvusiais 
jame keliais,surištais lenkais, o 
patys nuplaukė Švedijos kryp
timi. Manoma, jog lęnkai tai pa
darė, norėdami išvengti komu
nistinės sLenkijos vyriausybės 
kaltinimo, kad jie esą pagrobę 
jos laivą ir turi būti išduoti kaip 
kriminaliniai nusikaltėliai. 1

PRIGLAUDĘ D2INGIS CHANO 
PALIKUONIS

700 kalmukų, kurių kiti kraš
tai nenorėjo priimti, iš Vokieti
jos DP stovyklų priėmė Para
gvajus. Naujiems imigrantams, 
kurių didžioji dalis yra žemdir
biai, Paragvajaus * vyriausybė 
paskyrė 9.000 akrų 
žemės ir ūkininkavimo pradžiai 
davė galvijų, arklių ,lr paukščių, 

‘ vokos relk- 
'alp ptft'sa-

vo lėšomis Paragvajaus vyriau
sybė pasamdė kalmukams ir že
mės ūkio instruktorius, kurie 
padės jiems naujose sąlygose 
pradėti ūkininkaut.

rtente-if

tarp kita ko, ištirti Queen Maud 
žemės geologinius turtus. Pran
cūzai ruošiasi panašiais tikslais 
pasiųsti ekspediciją | Adelie kraš
tą. Grupė anglų specialistų išvy
ko taip pat i Stornlngton salą, 
pakeisti jau dvejus metus tame 
ledynų krašte besidarbuojančius 
savo tautiečius, Australija, kuri 
dėl visai suprantamų priežasčių 
negali būti abejinga įvykiams 
Antarkties srityse, steigia ten 
keletą meteorologinių stočių. O 
nuo jos neatsilieka ir Naujoji 
Zelandija. Nors dideles sritis šio 
žemyno pietinėj Ir šiaurės va
karų daly anglai savinas, bet ir 
jas reiškia pretenzijų ir Čilė, Ar
gentina bei Prancūzija. Nema
žas sritis ir JAV tyrinėtojai savo 
kraštui "užkariavo". Bet ] šias 
Vakarų kraštų Antarkties daly
bas būtinai nori įsiterpti ir So
vietai. Jie skelbia, jog visos sri
tys, kurias 1820 m. lankė rusų 
kapitonas Belllnghausen, 
klausančios Sovietams.

Ko gi veržiasi tautos | 
ledynų kraštus?

Antarkties plotas yra 
daug Europos dydžio. Tie, plotai, 
tiesa, labai mažai ištirti, dides
nės jų dalies dar niekad nėra 
palietusi žmogaus koja. Bet 
mokslininkų tarpe manoma, kad 
čia esama didelių metalo išteklių, 
kurie ateity vaidins labai reikš
mingą vaidmenį. Taip pat vyrau
ja įsitikinimas, kad ir anglies čia 
esą nemažesni ištekliai, kaip me
talų. O jau šių dviejų dalykų 
buvimas padaro visiems š] kon
tinentą gana "patrauklų". Ir tas 
patradklumas ypač padidėjo, 
kai Byrdo ekspedicija koiSta- 

' tavo, jog ten esama ir laisvų nuo 
'■ ledų plotų. O tai jau labai padl- 
• dina galimybes Jei ne kolonizuoti 
1 šias sritis, taLbent eksploatuoti,

LĖKTUVAI Iš TITANIUMO
Jau kuris laikas JAV aviaci

jos laboratorijose buvo daromi 
bandymai su naujuoju metalu 
— titanium, kuris yra lengvas 
kaip allumlnijus, Nr kartu kie
tesnis už plieną.

Kadangi bandymai davę gerų 
rezultatų, ruošiami projektai sta
tyti lėktuvus iš gryno tltanijaus.

— Anglijos vyriausybe pas
kelbs, jog pasiųsta j Singapūrą 
nauji aviacijos daliniai.

pri-

tuos

maž-

mokyti lietuviškai, bent su sa- atgabenant čia kad ir ribotam 
vo valkais kalbėtųsi lietuviškai, laikui darbininkų..

Iš Korėjos fronto
Kinijos komunistams Įsikišus 

I Korėjos karą, ne tik susidarė 
nauja politinė padėtis, bet sulė
tėjo ir Jungt. Tautų pajėgų žy
gis. Neabejotina, kad Kinijos ko
munistai buvo sugalvoję įvilioti 
Jungt. Tautų pajėgas | spąstus 
ir jas sunaikinti. Tai, Jungt. Tau
tų karinės vadovybės apdairumo 
dėka, jiems nepavyko. Bet vis 
dėlto tai verčia laikytis tikro ap
dairumo. Juo labiau, kad komu
nistinės pajėgos pakartotinai 
bando pirmyn pražygiavusius 
Jungt. Tautų dalinius pulti iš 
sparnų ir supti. Dabar Jungt. 
Tautų pajėgos žengia pirmyn 
gana, lėtoku tempu. Be kiniečių 
puolimų pavojaus tai iš dalies 
nulemia ir prasidėjusios žiemos 
sąlygos.

Kiniečių komunistų, kaip spė
jama, Korėjoj yra devynios di
vizijos. Bet didelio pasipriešini
mo kol kas nerodo. Daugely vie
tų visai netikėtai jos pasitraukia. 
Yra tik duomenų, kad jos stipri
nasi viduriniam fronte, iš kur 
gali bandyti kyliu prasilaužti ir 
užeiti j Jungt. Tautų pajėgų už
nugari. Tas savo pajėgas kinų 
komunistai vadina savanoriais/ 
padėti Korėjos komunistams, bet 
ir patys prlpažjsta, jog tai nėra 
paprasti kaimiečiai, bet gerai 
paruošti kariniai vienetai, ko
kiais negalėtų būti greitomis 
surinkti savanorių būriai.

Kol kas nėra visai paaiškėję, 
kaip toliau šis karas vystysis. 
Bet jei Kinijos komunistai rim
tai j karą įsitrauks, galima tikė
tis įvairių netikėtlnurpų. IŠ |- 
vairių Kinijos vietovių ten buvu

sius kariuomenės dalinius pa
siuntus j frontą, tuojau prasi
dėjo neramumai ir antikomunis
tiniai partizanai jau užėmė ke
letą vietovių. Taip pat ir čiang- 
Kai-Šekas pareiškė norjs vėl pra
dėti prieš komunistus karo veik
smus. Tad galima laukti Kinijoj 
tarpusavio vidaus karo gal net 
plačiu mastu. Gal būt, tuo pa- 
aiškintinas ir dabartinis Kinijos 
komunistų neryžtingas laikyma
sis — nors Korėjoj ir įsikišo, 
bet | plataus masto veiksmus 
nesileidžia.

Šiuo būdu, kaip toliau karas 
besivystytų, jau vis tiek jis už
sitęsia ir dar daugiau reikalauja 
aukų. Nors Jungt. Tautų pajėgų 
nuostoliai kautynėse skaitomi 
dvidešimt kartų mažesni negu 
priešo, bet lapkričio 3 d. JAV 
dalinu nuostoliai jau siekė 4159 
žuvusių, 19.793 sužeistų ir 4283 
dingusių be žinios.

Už tas žmonių gyvybes, žino
ma, tenka atsakomybė komunis
tams, kurie š| karą sukėlė ir dar 
plečia.

SOVIETŲ KOMISARAI
ŠACHMATŲ FIGŪROS . \

Pereitais metais Maskvoje mi
nint spalių revoliucijos sukakti, 
pastebėta, jog arčiau Stalino 
stovėjo Malenkov, Beria ir kiti 
Sovietų aukšti komisarai, o Mo
lotovas buvo nustumtas | žibu
čiais apsikarsčiusių komisarų ei
lės kraštą. Tai reiškė Molotovo 
pažeminimą.

Tačiau šiais motais per tas pat 
šventės iškilmes Molotovas jau 
stovėjo arčiau raudonojo caro, 
bet už tai, Beria ir Malenkov 
buvo pažeminti.

Sakoma, Molotovas buvęs pa
gerbtas už sukurstymą Azijos 
tautų Ir surengimą dabartino 
Korėjos karo.

“Politinio kvailumo iŠNišokimaB.”

EUROPOS KOLONIZAVIMAS 
PLEČIAMAS

Europos kolonizacija azijatais 
vykdoma vis platesniu mastu. 
Tik dabar pasiekė Vakarus ži
nia, jog prieš keletą savaičių 
Rumunijos užs. reik, mlnlsteris 
Anna Pauker visai tylomis {kū
rė Rumunijos teritorijoj totorių 
Valstybę. Naujoji azljatinė vals
tybė yra Dobrudžos srity tarp 
Dunojaus ir Juodosios jūros. 
Bent tuo tarpu Ji dąr sudaro su
dėtinę Rumunijos.ęiąli. bet 
savo atskirą ministerių tarybą ir 
parlamentą. Atskiras preziden
tas, užsienio atstovybės ir sava 
valiuta numatyta vėliau paskelb
ti. Valstybinė kalba yra Volgos 
totorių, rusų ir rumunų. Gyven
tojų naujoje "valstybėje" yra 
apie milijonas. Jie atvežti dau
giausia iš Kazakstano Ir nuo 
Volgos.

Tuo pačiu metu vežami | Eu
ropą ir klnečial. šalia atvežtųjų 
1 Katovlcus ir Beutheną (Aukš
tojoj Silezijoj), dabar atvyko 
nauji kiniečių transportai ir | 
Waldenburgo bei Glatzcr srltj.

čia atvežti kiniečiai panaudo
jami medžio apdirbimo pramo
nėj ir anglies bei urano kasyklo
se. Numatoma, kad ligi galo 
motų dar bus | šią srltj atgaben
ta 20.000 kiniečių.

• JAV daliniai Vokietijoje |- 
spėti būti pasiruošę visoms gali
mybėms, nes tarptautinis komu
nizmas gali ir čia bandyti jėgos 
priemonėmis siekti savo tikslų.

• Austrijos vyriausybė vi
soms okupacinėms vyriausybėms 
įteikė protesto notas dėl Sovietų 
kišimosi | Austrijos vidaus rei
kalus.

• Jungt. Tautoms panaikinus 
nutarimą, kad jų nariai atšauktų 
Iš Ispanijos savo atstovus, An
glija numato, po ketvertų metų 
Franco Ispanijos boikoto, greitu 
laiku vėl paskirti Ispanijai savo 
atstovą.

• Venezueloj nužudytas kari
nės diktatūros galva pulkininkas 
D. Chalbaud.

• Rumunijoj uždrausta varto
ti JAV gamintus vaistus. Tai 
esą liaudies demokratijos išda
vimas ir parsidavimas kapitalis
tiniams imperialistams.

• Indijos atstovas Tibetui sa
vo vyriausybei pranešė, kad Ki
nijos komunistai dar apie 300 
mylių nuo Lhasos. Gandai, kad 
tibetiečiai su kinais padarę pa
liaubas, nepatvirtinami.

• Prancūzijos Alpėse nukrito 
su grįžtančiais iš Romos maldi
ninkais Kanados lėktuvas. Jame 
buvo 58 asmens.

• Graikų vyriausybė pranešė, 
kad j Korėją išvyko vienas jų 
kariuomenės batalijonas, kuris 
prisijungs prie kitų ten esančių 
Jungt. Tautų pajėgų ir dalyvaus 
kovose prieš komunistus.

• Komunistinė Ryt. Vokieti
jos vyriausybė atstatė iš pareigų 
valstybės sekretorių P. Merker 
ir paskyrė ji Luckenvalde smu
klės kelneriu.

Jersey City (LAIC) — Vietos 
ukrainiečių dienraštis "Svoboda" 
praneša, kad Klaudijus Hrabyk 
Detroito "Dzlenlk Polskl" straip
sny ukrainiečių protestą prieš 
"Vilniaus Ir Lvovo" šūkį pava
dino "Politinio kvailumo išsišo
kimu". Ne tiek Hrabykas pyko 
už pačią telegramą gen. Ander- 
sui, kiek už tai, kad New York 
Times suminėjo faktą, jog Hal- 
cyn pasiuntė tokią telegramą. 
Ukrainiečių išdrįsimą savo teises 
ginti, p. Hrabykas apibūdino 
kaip "provokaciją" ir "beviltiš
ką kvailumą".

Ukrainiečiai atsikirto, kad jie 
nerašinčtų amerikiečių spaudai, 
jeigu nebūtų provokacijos iš 
lenkų pusės: "Per Lvovą ir Vil
nių jie (lenkai)) vargiai kada 
nors pasiektų Varšuvą", gi tuo 
tarpu Varšuvoje tebctupl sovie
tinis prokonsulas* Rokosovskij. 
Toliau, ukrainiečiai prideda, kad 
jei ne Hallerlo ir kitų lenkų 
"patarnavimas” Lvovo ir Vil
niaus reikalais, tai šiandien bol
ševikų nebūtų "nei, Kijeve, ne| 
Varšuvoje, ir ant pasaulio šian
dien nekabotų baisus bolševikiš
kas pavojus. Taipgi, lenkai nebū
tų susilaukę Katyno, o ukrainie
čiai Vinnicos. Taip žiūrint, pas
tarasis lenkų išsišokimas bus ne 
politinis kvailumas, bet politinio 

f

nusikaltimo kartojimas, prieš 
kur| ukrainiečiai turi ir priva
lo saugotis ne tiktai savo 
tercsals besivaduodami, bet 
člos Lenkijos Interese."

In- 
pa-

H. A. WALLACE VIS LABIAU 
PRAREGI

Lapkričio 12 d. Henry A. Wal
lace viešai pasiskelbė šviežiai 
praregėjęs Rusijos ir komunistų 
valdomos Kinijos atžvilgiu,

Jis ragina Amerikos visuome
nę ir atsakingus asmenis kaip 
galima, greičiau padidinti krašto 
ginkluotą pajėgumą, kol Rusija 
ir Kinija propagandlškai kalbės 
apie talką, o Ištlkrųjų ruošis ka
rui.

Wallace pažymėjo, kad ir jis, 
kaip Jungtinių Tautų gen. sekre
torius Trigvie Lie, stovėjo už 
komunistinės Kinijos vyriausy
bės priėmimą | Jungtines Tautas.

"Kai Rusija leido šiaurės Ko
rėjai pradėti karą ir kai Kinijos 
kariuomenės daliniai {žygiavo i 
šiaurės Korėją ir | Tibetą, man 
pasidarė aišku, kad Rusijai rūpi 
tiktai panaudoti kitas tautas šal
tam karui tapti karštu", — pa
sakė Wallace, kurs neseniai pa
sitraukė iš savo sukurtos proko
munistinės "progresyvistų" par
tijos.

PAVOGĖ 85 GYVATES
Muenchdne iš stovinčio auto

mobilio pavogtas pakietas, ku
riame buvo 85 gyvatės, kurios 
buvo skirtos vienam tyrinėjimų 
Institutui. Bavarų radijas įspėjo 
gyventojus, jog gali susidaryti 
rimtas pavojus, jei tos gyvatės 
būtų paleistos, nes tarp jų yra 
ir labai nuodingų Pietų Ameri
kos gyvačių.

PASKIRSTYTOS NOBELIO 
PREMIJOS

Šiomis dienomis Stockholme 
buvo paskelbtas pilnas sąrašas 
kam šiais metais paskirtos No
belio premijos. Talkos premija, 
kaip jau anksčiau buvo paskelb
ta, paskirta Dr. Ralph Bunche 
(JAV). Medicinos premija pas
kirstyta tarp Dr. Ph. S. Hench 
Ir Dr. E. C. Kendall (JAV) ir 
Dr. T. Reichtein (Šveicarija). 
1950 m. literatūros premija te
ko B. Russell (Anglija) ir 1949 
m. likus nepaskirta W. Faulkner 
(JAV). Fizikos premiją gavo 
prof. C. F. Powell (Anglija), o 
chemijos Dr. O. Dlels ir prof, 
Dr. K. Alder (Vokietija).

— Kipro salos vyriausybė už
draudė komunistų susirinkimus.

DIDŽIOJO NEW YORKO 
RINKLIAVA BAIGIASI

I

Reikia dar sukelti $1000!
Praeitą penktadieni | BALFo 

raštinę atėjęs gerai žinomas vi
suomenės veikėjas, BALFo di
rektorius ir Didžiojo New Yorko 
Rinkliavos komiteto darys Juo
zas Ginkus, pasiteiravo, kiek yra 
surinkta aukų. Gavęs atsakymą, 
kad iki Chicagos surinktos $10.- 
000 dar trūksta tik $1000, Juo
zas Ginkus davė mintj, kad tą 
$1000 reikia būtinai surinkti ir 
pažadėjo šeštadieni savo radio 
valandą tam reikalui skirti.

Ir tikrai J. Ginkaus praeito 
šeštadienio radio valanda buvo 
pašvęsta BALFo rinkliavai. Vi
suomenė labai gyvai reagavo 1 
tą kvietimą ir per 45 minutes at
sirado didelis geradarių skaičius, 
kurie telefonu suaukojo virš 250 
dolerių ir jų pavardes J. Ginkus 
tuoj skelbė per radio.

Tačiau telefono linijos buvo 
labai užimtos ir daug lietuvių 
nespėjo pranešti apie savo aukos 
paskyrimą. J. Ginkus pažadėjo 
ateinanti šeštadieni paskelbti vi
sų kitų aukotojų pavardes, ku
rie, atsiliepdami | tą kvietimą, 
atsiųs vajaus užbaigimo proga 
savo auką.

Dėl to Rinkliavos Komitetas 
kviečia visus asmenis, įstaigas, 
organizacijas, kurie dar neprisi
dėjo prie šios rinkliavos, paau
koti kiek kas gali ir dar šią sa
vaitę iki lapkričio 13 dienos im
tinai tą auką atsiųsti:

United ythuanlan Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand ’Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Visų rinkėjų ir aukotojų pa
vardės tuoj bus skelbiamos spau-r 
doje ir kiekvienas Jų gaus gar
bės pažymėjimą už talkininka
vimą šiame kilniame darbe.

New Yorko lietuviai, sukeiki
me $10,000 ir garbingai užbaiki
me New Yorko vajų.

BALFo Rinkliavos Komitetas

PABŪGO 114.857 VOKIEČIAI
Žiniomis iš Berlyno, iš Sovietų 

okupuotos Rytų Vokietijos 1 
Vakarų Vokietiją šiais metais 
jau perbėgo 114.857 vokiečiai.

— Mirusio Švedijos karaliaus 
Gustavo paliktas turtas yra Įkai
notas 2 milijonų dol. sumai. Jis 
yra paskirstytas velionio vai* 
kams ir anūkams. >
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Raitus ir ilnlu Amerika trumpina eavp nuoiiOra, Neiunaudotl raitai korea- 
pondentama negražinami, jei tam tlkilul neprlilundlama palto ženklu.

SAVAITES POLITIKA

Tokio pasauly vadovaujančio 
krašto, kaip JAV, bot kurtę va
dovaujančių asmenų perslgrupa- 
vlmal arba politinių grupių jėgų 
santykio pasikeitimai turi labai 
didelės įtakos visgi tolimesnei 
raidai. Tad visai suprantama, 
kad praėjusioji savaitė buvo dU 
džląja dalimi JAV rinkimų žen- 

, klo. Republikonams pasiekus žy
mių ląlmėjimų, tiek viduje, tiek 
užsieny gyvai buvo komentuo
jama, kokios įtakos šis dalykas 
turės tolimesnei JAV politikai.

Nei vienai pusei plačiai dar 
nepasisakius, būsimoji JAV vi
daus politika smulkiau dar nėra 
išryškėjusi. Bet visi įsitikinę, jog 
prez. Trumanul bus gana sunku 
pravesti visą eilę jo užsimotų 
dalykų, Ypač turint galvoj, kad 
respublikonų opoziciją gali, bent 
tam tikrais atvejais, paremti pie
tinių valstybių demokratai.

Dėl užsienio politikos prez. 
Trumano administracijos atsto
vai pareiškia, kad Ji eisianti lig
šioline linkme. Bet Iš respubli
konų pasisakymų, pav,, senato
riaus Tafto, galima spręsti, jog 
jie stengsis, kad JAV užsienio 
politika — ypač Europos — bū
tų peržiūrėta, Užsienio stebėto
jai reiškia nuomonę, kad tam 
tikrų pakitimų JAV užsienio po
litikoje lauktina. Ateity, tų ste
bėtojų nuomone, JAV dėmesys 
būsiąs daugiau nukreiptus į To
limuosius Rytus, o Europa bū
sianti paspausta, kad daugiau 
pati dėtų pastangų sutvarkyti 
savo ūkį bei sustiprinti saugumą, 
neatsldėdama, kad viskas bus 
padaryta JAV dolerių ir divizi
jų.

Bet visą dėmesį šiems rinki
mams sutelkti nei politiką), ne 
spauda negalėjo dėl Iškilusių tuo 
pačiu metu kitų degančių pro
blemų. Visų akys tuo pačiu metu 
ypač krypo į Tol. Rytus. Ten 
komunistinė Kinija ne tik telkia 
plačią pagalbą Indoklnljos komu
nistams, veržiasi J Tibetą, bet 
įsikišo Ir J Korėjos karą. Tai pri
vertė Jungt. Tautas ypač susi
rūpinti. Jos pareikalavo, kad ko
munistinė Kinija atšauktų iš Ko
rėjos savo dalinius ir atsiųstų 
Jungt. Tautas savo atstovą pa
aiškinti, ko ji veržiasi į Korėją. 
Bet pasirodė, jog Mao-Tse-Tun- 
gas visai nelinkęs į tokius pasi
kalbėjimus leistis. Jo užs. reik, 
minlsterls Chou-En Lai atmetė 
Jungt. Tautų reikalavimą, ap
versdamas jį aukštyn kojomis 
— ne Kinijos komunistų įsiver
žimas į Korėją turįs būti Jungt 
Tautose diskutuojamas, bet JAV 
“agresija prieš Korėją ir Formo- 
zą.”

Lengvai suprantama, kad ši 
Kinijos komunistų laikysena su
daro labai aiškų karo išsiplėtime 
pavojų.

Jungt. Tautos dar* bando j< 
išvengti. Australijos atstovas 
Jungt. Tautų Korėjos komisijoj 
J. Plimsall išskrido į Tol. Rytus 
pasiryžęs sueit su komunistinės 
Kinijos atstovais į kontaktą ii 
bandyt ją pakreipti nuo dabar 
užimtos pozicijos. Bet, žinoma, 
vilčių tas labai maža teteikia, 
nes Plimsoll net nežino, kaip jis 
galės su savo oponentais sueiti 
į kontaktą. Be to, aštrina padėtį 
ir Kinijos komunistų invazija į 
Tibetą. Tibeto vyriausybė parei
kalavo, kad Kinijos komunistai 
atitrauktų iš Tibeto teritorijos 
savo dalinius ir tuo reikalu krei
pias į Jungt. Tautas. Be to, 
šis Kinijos komunistų žygis la
bai sujaudino ir Indiją, kuri ma*' 
to, jdg po Tibeto sudorojimo ko
munistai gali užsimoti “išlaisvin
ti" ir Indiją. Ligi šiol raginusi,

kad komunistinė Kinija būtų pri
imta J Jungt. Tautas, Nehru vy
riausybė dabar su nusivylimu 
kalba, kad Invazija I Tibetą la
bai padidina karo pavojų ir jau 
savo piliečiams skelbia, jog rei
kia būti pąsiruošuslems, ir gink
lu atremti galimą agresiją.

Turint dar galvoj ir didelį ko
munistų pasistūmėjimą Indokini
joj, kur prancūzai, jau užleldę 
priešui aštuonis įtvirtintus pasie
nio punktus, gali būti priversti 
dar trauktis, visai suprantama, 
kad Vakarai šiuo metu priversti 
stipriai susirūpinti Azijos reika
lais.

šitaip komunistams plečiant 
savo ginkluotą akciją Azijoj, nie
kas nežino, ar nepradės kurią 
nelauktą dieną jie panašius žy
gius ir Europoje, O toks atvejis 
Europos tautoms kelia jau iš 
anksto didelio susirūpinimo. Ne
seniai žinomas vokiečių tankų 
specialistas gen. H. Guderian 
italų spaudoj pareiškė, jog ryti
nėj Vokietijoj Sovietai turi 35 
divizijas, kurių tarpe 16 šarvuo
tų, 6 paslankūs pflešlėtuvlnlal 
daliniai, o likusios divizijos — 
motorizuoti pėstininkai ir Inži
nieriniai vienetai. Tad'jau ir pa
kanka Europai įvaryti baimės. 
O karo metu, Guderlano nuomo
ne, Sovietai galėtų sudaryti 500 
pętlnlnkų divizijų Ir per 7 dienas 
užimti Europą. Šio duomens kaip 
tik Ir skatina Europos kraštus 
skubiai rūpintis savo saugumo 
reikalais. Anglijos mln. pirm. C. 
Attloo vėl padarė •pareiškimą, 
jog skubiai turi būti sudaryta 
jungtinė Europos armija, J ku
rią turi būti įjungta ir vokiečių 
pajėgos. Patys vokiečiai jau taip 
pat aiškiai kalba, kad jie pasiry
žę prie Vakarų gynybos prisi
dėti, nors kartu yra tam Ir opo
zicija — tam priešinasi socialde
mokratai Ir protestantai, kurie 
Išrodo, mano, kad juos vis tiek 
Vakarai gins, jiems patiems Ir 
neprisldedant, gindami patys sa
ve. Bet dauguma vokiečių linkę 
vis dėlto | bendrą gynybą dėtis, 
Ilk nori, kad jie būtų priimti 
'<alp lygiateisiai partneriai. Toj 
<rity jau yra ir tam tikros pa
dangos, numatant, kad vokiečiai 
būtų įjungti į Europos armiją 
divizijos dydžio vienetais (viso 
10 divizijų po 10.000 vyrų). Tik 
prancūzai dar vis savo užsispy
rimu sunkina klausimo sprendi
mą, Bet tai jau kelia prieš juos 
Europoje didelio nepasitenkini- 
no. Net neutralios Šveicarijos 
spauda smarkiai pasisako dėl 
irancūzų laikysenos, kuri trūk
io suorganizuoti tvirtą Europos 
gynybą. Net pabrėžiama, jpg 
kraštutiniu atvejų ji turėtų būt 
irganizuojama ir be Plęven ka

bineto pritarimo. . ’
šitoj įtemptoj tarptautinėj pa- 

lėty nedaug galima pastebėti a-
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Arki v. Stepinac neprašo Tito mąlęnęs Raudonieji hžu<m misionierius

Lapkričio 10 d. arkivyskupą nei apie gandus apie, jo 'galimą dldel‘
*' ------------------ ' Išleidimą, iš, kalėjimo. ’ArMvyi-i^V’SSIų yokleelų’.^'

kupaa ir (kqre»pondęntas'kalbė-?Os5U’ kprūjiečių Ir amerikiečių 
Josi prancūziškai, ko trys liūdi- Komunistų kpnceptracljoa stovy-

AJoyzą Stepinac kalėjimu aplan
kę “New York Times” korespon
dentas C. L, Sulzberger, kurs 
lankosi Jugoslavijoje Ilgesnį lai
ką- .. ..

Korespondentas buvo priimtas 
maršalo Tito, su kuriuo turėjo 
llgesnįypaslkalbėjlmą. Tito. buvo 
jam prasitaręs,* kad arkivysku
pas galįs būti paleistas iš kalėji
mo, jei Jis būtų apgyvendintas 
kokiame'vienuolyne arba jei jis 
išvyktų J užsienį su sąlyga nle: 
kada nebegrįžti į Jugoslaviją sa- 
yo. pareigoms, Tada korespon
dentas paprašė leidimo aplanky
ti arkivyskupą kalėjime. Iš pra
džių Tito nieko neatsakęs, bet 
po klek laiko atėjo Sulzbergerlul 
leidimas.

Arkivyskupas yra laikomas 
Lepoglavos kalėjime, kur anks
čiau buvo kalinami visi buvusių 
režimų stipriausi priešai, pavo
jingiausi šalies vyriausybei. Sulz- 
bergeris buvo palydėtas į kalė
jimą trijų asmenų, atsakingų 
vidaus reikalų ministerijos ir ka
lėjimo pareigūnų.

Arkivyskupas buvo atrastas 
sayp celėje Prle stalo, beskaitąs 
knygą. Kambaryje tik viena kė
dė, 0. langas labai mažas, tačiau 
jis taip padarytas, kad saulės 
spinduliui galima pro jį įeiti. 
Arkivyskupas išblyškęs, tačiau 
atrodo sveikas, tik jo veidas ro
do didelius dvasinius skausmus.

Sulzbergertūi pasisakius apie 
atvykimo tikslą ir paprašius at
virai pasikalbėti, paaiškėjo, kad 
arkivyskupas nieko nežinojo nei 
apie korespondento atsilankymą, 
nei apie jo pasikalbėjimą su Tito,

nlnkai visai nesuprato.
Korespondentui paaiškinus a* 

ple jo pasikalbėjimą su Tito, ar
kivyskupas kuri laiką buvo visai 
tylus, stovėjo ramus ir po to taip 
prašneko:

— Man visiškai' nęsvarbu, ar 
aš eisiu į vienuolyną, ar aš čia 
pasiliksiu, ar bet kas man atsi
tiks. šie dalykai nepriklauso nuo 
maršalo Tito. Tai priklausys tik
tai nuo Šventojo Tėvo, Popie
žiaus. Aš esu patenkintas, galė
damas kentėti už Katalikų Baž
nyčią. Aš visiškai nesirūpinu sa
vo laisvės galimumu. Aš žinau 
viso šio dalyko šaknis^ šį klau
simą gali išspręsti tiktai šventa
sis Sostas.

Klausimas apie mano laisvę ir 
apie tai, ką aš veikčiau. išėjęs, 
ne šiai vyriausybei išspręsti. Jei 
maršalas Tito nori išlaisvinti 
mape, jis turėtų kalbėtis su 
Šventuoju Sostu; Katalikų Baž
nyčia negali būti niekeno, nei jo
kios valstybės vergas.

— AŠ žinau, kodėl aš kenčiu. 
Kenčiu dėl Katalikų Bažnyčios 
teisių. Kiekvieną dieną esu pa
sirengęs mirti' už Bažnyčią. Ka
talikų Bažnyčia negali būti ir 
nebus Joty? režimo verge, — pa
sakė arfclv. Stepinac.

Taip kalbėjo kankinys arki
vyskupai kurs komunistų kalė
jime Jau yra Išbuvęs per ketvertą 
metus. .Jlą nieko nekalbėjo apie 
tai, kaip, wJuo elgiamasi — jis 
prašė aplą lįal neklausti.
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Lietuviai pasauly
I ‘1,1, I,

VOKIETIJA

Peržiūrės užkliuvuslųjų bylas
BALFo įstaiga Vokietijoje su

sitarė su. DP komisija, kad už
kliuvusių tremtinių bylos .bus 
grąžintos 1‘area'ii Vlėtoj persvar
styti. Cla jau galės, savo žodį 
užsiuvusiųjų bylų reikalu tarti 
Ir BALFas. Todėl šiuo metu 
BALFas renka pakartotinai ži
nias apie užkliuvusius mūsų tau
tiečius.

Vokietijos lietuvių centra* per
kelta* | anglų zoną.

Vakarų Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių tremtinių rinktieji 
atstovai suvažiavime, įvykusia
me Schwelnfurte 1950 m. liepos 
mėn. 22 d., nutarė įsijungti į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
Ir išrinko naują Vokietijos Lie
tuvių Krašto Valdybą, J kurią 
įeina: Pr. Zundė — pirmininkas, 
Erdm. Simonaitis — vicepirmi
ninkas, Pr. Karalius — sekreto
rius ir iždininkas.

Naujosios Krašto Valdybos 
būstinė perkelta iš t/merikiečlų 
zonos į anglų zoną, kur. gyvena 
didžioji lietuvių tremtinių dalis. 
Dabartinis Krašto Valdybos a- 
dresaš yra šis: (21a) Bad Sąl- 
ęuflen, Bąumstr. 17, Germany, 
British Zone. . .

Centrinė Lietuvių Kartoteka, 
apimantis visus Vak. Vokietijoje 
1). 7. 1950 gyvenusius lietuvius, 
perkelta į naująją ^Krašto Valdy
bos būstinę. Seniau Vak. Vokię-uraaug gaiuua HPOUJMJSW a- .

toslūgio galimybių. Kai kas tik ^joje gyvenusių lietuvių karto
jat, bando viltis,’kad* gal. bųt tpka išsiųsta į J. A V Liet. Ge-
lidžiųjų Vakarų valstybių pasi
kalbėjimai su Sovietais tą įtem
pimą ir karinio konflikto pavojų 
sumažintų. Iš prancūzų šaltinių 
net pranešama, jog’ Vakarai esą 
įasiruošę tokiems pasikalbėji
mams. Maskva irgi juos siūlo. 
Tik tarp abiejų partnerių pasiū
lymų yra žymus skirtumas. So
vietai pasiūlė tartis tik Vokie
tijos klausimu, o Vakarai mano, 
jog — jei jau būtų tariamasi — 
turi būti diskutuojama bendrą 
pasaulio padėtis. Tad net ar to
kie pasitarimai įvyks, dar ne
aišku. O jei ir įvyktų, nežinoma, 
ar iš'jų būtų kokios naudos. Jęi 
tikėsime kai kurių JAV- parei
gūnų pareiškimams, Sovietai ligi 
1956 m. turi pradėti karą, arba

perai. Konsului J. Budriui.
’ Lietuvių Kalbos Vadovo leidi-

\

klose. Iki šiol dar neturima žinių 
apie Korėjos apaštališkojo dele
gato Mons. Patrick Byrne, jo 
sekretoriaus P. Booth ir kit. li
kimą, kuriuos komunistai pasl- 

’traukdami pasiėmė su savimi.
Pranešama, kad Mons. Sauor, 

Kerėjęs benediktinų viršininkas 
yra miręs Pyongyang kalėjime, 
kuriamo jau daugiau negu metai 
buvo kalinamas drauge su 6 ku
nigais ir viena seseria vienuole 
to paties ordino. Taip pat pra
nešama, kad netoli Mandžlūrljos 
sienos yra paimti J kalėjimą dau
giau kaip 100 vienuolių benedik
tinų, prancūzų mlsljonierlų bei 
vietinių kunigų.

Iš 34 vienuolių benediktinų 
Wonsan mieste šiaurės Korėjoje 

1 per penkeris komunistinio val
dymo metus pasiliko tik 4. Kiti 
buvo deportuoti arba nužudyti.

mo, atskaitomybės ir platinimo 
reikalais suinteresuotuosius pra
šomo kreiptis taip pat naujuoju 
adresu.
I’LB Yqld^^ Kraflto Valdyba

KOMUNISTAI TVIRKINA 
JAUNIMU

Italijos vidaus reikalų mlnis- 
terls Scelba šiomis dienomis per
davė atstovų rūmams skundą, 
kuriuo kaltinama komunistinė 
taip vadinama Italijos Pljonlerlų 
Sąjunga dėl beatodairiško Itall- 
jęs jaunimo žalojimo. Vidaus 
reikalų minlsterls dokumentais 
įrodė, kad Italijos Pljonierių Są
junga yra kovojanti bedievybės, 
katalikų tikėjimo šmeižimo ir iš
tvirkimo mokykla. Minlsterls 
Scelba savo skunde pabrėžė, kad 
jis pirmoj eilėj ne kaip mlniste- 
ris, bet kaip pilietis yra privers
tas protestuoti prieš panašius 
faktus, Negalima įsivaizduoti, 
kalbėjo minlsterls, kad prie pa
našių Jaunimo auklėjimo parodi
jų buvo galima prieiti Italijoj, 
kurioj yra Krikščionybės cen
tras skleidžiu* drauge civiliza
cijų ir dorovę, kurios Bažnyčioj* 
atstovai visuomet su plačia šir
dimi gausia pagalba sutiko visus 
persekiojamus ir nuskriaustuo
sius. ....

VAIKO IR JAUNUOLIO LAISVALAIKIS 
BEI PRAMOGOS

ANGLU A

Įsigijo gražius namus

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga Londone įsigijo gražius 
keturių aukštų namus, kuriuose 
yra 19 kambarių, Namų kaina 
8,000 svarų. Pradžioj įmokėjo 
3.000 svarų Ir vienų metų būvy 
turi įmokėti dar 1.000 svarų, o 
likusius Išmokės per 20 metų. 
Oficialiai namai priklauso Lie
tuvių namų akcinei bendrovei, 
kuri jau oficialiai įregistruota ir 
pradėjo platinti namų akcijas.

Namuose bus sąjungos cent
ras, salė susirinkimams bei pra
mogoms, kambariai atvykstan
tiems J Londoną lietuviams ap
sistoti Ir kitos lietuvių 
reikalingos įstaigos.

veikla

AUSTRALIJA

Lietuviai menininkai veikia
Lietuvos Valstybinės Operos 

balerina Janina Cunovlenė-Draz- 
dauskaitė, dabar gyvenanti Per- 
th’e, paruošė “Gulbių ežero" ir 
“Copellia” baletus ir šu Linley 
Wilson’o “Skrajojančiu Baletu” 
keliauja po Visą Vakarų Austra
liją su gastrolėmis. 2 šokėjai yra 
lietuviai. 'Kostiumams , eskyzus 
ir dekorBčijas' piešė dailininkas 
Vaclovas Ratas.

“The Western Mail” rašyda
mas apfe'J'^Skrajojanti Baletą” 
ypatingai &kėlia Janinos Čuno- 
vienės, kaip baleto vadovės, ir 
daiL VaclbV'čcfrieninius gabumus.

"KRISTUS IR BEIGTS — LAI 
DZIVO JODAS I8KARIOTS”...

Stockholm (LAIC) — Vietos 
"Latvju Vards" paskelbė ilgesni 
reportažą iš Latvijos. Latvljor 
Bedievių "sąjūdis" paskelbė šū
kį: "Kristus yra baigtas — lai 
gyvuoja Judas Iskarljotas". Su
rastas netgi "arkivyskupas" G. 
Turss, kuris — sąjūdžiui bekurs- 
tant griežčiausią neapykanta 
prieš bažnyčių ir kunigus — bol
ševikų darbus išaiškina kaip Jė
zaus Kristaus darbus, ir parenka 
iškraipytų biblijos sakinių, šis 
enkavedistas nuvyko komparti
jos suvažiavlman Maskvoje kaip 
stačiatikių bažnyčios Latvijoje 
"galva".

Nedidelė-šv. Alberto katalikų 
parapija susilaukė naujo smūgio; 
bolševikai pareikalavo 50,000 ru
blių metinio mbkesčlo. Uždraus
ta tikėjimo dėsnių mokinti nepil
namečius: pagal okupanto Bau
džiamojo Kodekso 112 straipsnį, 
toksai nusikaltimas baudžiamas 
prievartos darbais.- Mokyklose 
įvestos priverstinės "antireligi
nės valandos”, kurių metu kom- 
spmolai skaito iš rusų kalbos iš
verstą šlamštą. Prieš Velykas 
mokyklų vedėjai gavo įsakymą: 
“įsakau jums ligi š. m. balan
džio 27 d. pranešti švietimo sky
riui, kurie mokytojai ir kada 
šventė Velykas."

milžiniška jų armija juos “sues." 
^is dalykas dar labiau mažina 
aįtoslūgio viltis. Dabar Sovietai 
laukia patogaus momento savo 
‘^paskutinei ir lemiamai kovai”. 
Bet jei jie iš tikro pajustų tokio 
“suėdimo” pavojų, tuomet labai 
putų galima laukti, jog net ri- 
zdkųodami jie pradės agresiją. 
Kitaip jie būtų priversti paleisti 
savo armijas. O toks paleidimas 
kartu turėtų reikšti, jog jie at
sisako pagrindinio tikslo — pa
vergti visą pasauli ir jame įvesti 
komunistinę santvarką. Gi to iš 
jų laukti galėtų nebent koks dirbant, yra daug pigesnė už 
kraštutinis optimistas. australiškų fJttnų statydinamus.

Talkos būdu statosi namus
Senas ,lietuviu paprotys yra 

lietuviškoji talka, šis paprotys 
ir tremtyje nenyksta. Sydnėjaus 
lietuviai,1 'lengvindami viens kito 
buitį, talkos būdu statosi namus 
ar laikinuosius garažėlius. Ypač 
tatai praktikuojama besukurian- 
čioj Sydnėjaus priemiesčio Fair- 
field’o lietuvių kolonijoj.

Pąsirod,-kad talkos būdu net 
ir dideli namai pastatomi gana 
greitai, o ir kaina jų, patiems

— Jauno Kolumbijos kunigo 
Joaquim Salcedo inicijatyva, į- 
steigiant taip vad. Liaudies Kul
tūrinės Veiklos Sąjūdį, randą 
nepaprastai didelį pasisekimą 
visame krašte. Radijo mokyklos 
steigiamos visoje Kolumbijoje, 
net labiausiai nuo centrų nuto- 
usiuose užkampiuose, šiuo laiku 

veikia apie 100 tokių radijo mo
kyklų su 6000 mokinių, kurios 
turi tikslą, pasinaudojant -radi
ju, pakelti liaudies kultūrinį lygį.

— Netoli Manilos Filipinų ka
riuomene laiko apsupusi 600 su
kilėlių komunistų. '

j. ‘‘

Kalbant apie valkų laisvalaikį, lenką priminti tėvams ir 
globėjams, kad jų kontrolė vaikų gyvenime negali liūtį tas pats, 
kas yra vadelių tampymas valdant pakinkytą arklį. Niekas taip 
nežemina tam tikro amžiaus pasiekusio jaunuolio, kaip jausmas, 
kad jis komanduojamas vyresniųjų, kad jis priklausomas nuo jų 
valios, net nuotaikos. Kaip viskas gyvojoje gamtoje prasideda Iš 
mažos sėklelės, taip dvasiniame žmogaus gyvenime visų būdo 
bruožų ir polinkių pradžia taip pat yra labui ankstyva, galima 
sakyti, sutampa su pirmosiomis žmogiškojo sąmonėjimo žymėmis 
kūdikiui esant dar lopšyje. Jei tėvai nebus "pražiopsoję" vaiko 
palalpsnlnlo sąmonėjimo dienų, jei bus stebėję Jo polinkius ir mė
ginę lengvai juos veikti taip, kaip anksčiau čia buvo įvairiuose 
straipsniuose kalbėta, — Jokių didesnių sunkumų negalima tikėtis 
ir vaikui bręstant fiziškai bei dvasiškai Jaunuolio amžiaus pra
džioje.

Kokia gi turėtų būti valkų ir jaunuolių laisvalaikio programa? 
Apie kokią programų vargiai begalima kalbėti, nes šeimų gyve
nimo aplinkybės išeivijoje yra labai nevienodos, kaip nevienoda 
yra ir tėvų dvasinė kultūra. Be abejonės, yra pirmas ir pagrin
dinis laisvalaikio naudojimo skirtumas tarp berniukų ir mergaičių, 
nes čia daug lemia pačios lyties diktuojami polinkiai. Tačiau did
miesčio Jaunuolių gyvenimo tie skirtumai menkėja: tiek berniukus, 
tiek mergaites lygiai vilioja sportas (kartais net ir tos pačios Jo, 
šakos), kinas, šokiai ir kitos įvairios pramogos. Didmiestis su 
savo trukšmlngu, įvykiais perkrautu, gyvenimu anksti brandina 
valką (kalbamo apie vidurkį, kraštutinumų neminėdami). Did
miesčio kamšalynėjo valkas dažnai neturi kur žaisti ir žaidžiant 
pasinerti J savo svajonių pasaulį. Jis priverstas neštis savo žaislus 
į ankštą kiemą, net į gatvę, bet čia jis negauna nei tinkamos vietos, 
nei pakankamo laiko Išgyventi dramatizuoto žaismo eigos: Jo dė
mesys nuolat nutraukiamas kiemo ar gatvės erzelio, visokių kliū
čių. Dažnai vaikų žaidimai virsta peštynėmis, net Ilgalaike nesan
taika. Dėl aplinkos ankštumo, trukšmo ir visokių kitų jaudų 
gausybės didmiesčių gyventojų valkai yra ž y m I a 1 ner- 
vlškesni už kaimų ar mažų miestelių valkus. Apie juos galima 
kartu su Putviu-Putvlnskiu pasakyti, kad "jų negausingi būreliai, 
kai rūsio žolelės, voltui prašo saulės."

Dėl ankstybo valkų nerviškumo galima kartais pakaltinti 
Ir pačius tėvus, kurie dažnai tempia su Savimi J klno-teatrą nei 
mažus valkus Ir ton pratina juos žiūrėti menko, net žaįįngo jau
nimui, turinio filmų vaizdų. Tokiais atvejais valkai greitai įpranta 
patys Ieškotis juos jaudinančių dalykų tiek klno-teatruošė, tiek 
"komikų" (comics) spaudoje. Iš šitokių šaltinių Ir kyla valkų 
pomėgiai žaisti plėšikus bei "kaubojus", o bežaidžiant Ir rimtai 
luslpešti. Suaugusiems tais atvejais tenka rūsčių teisėjų vaidmuo, 
tačiau vienkartinis jų įsikišimas į valkų kivirčus nieko Iš esmės 
netaiso. Taip ir kartojasi diena iš dienos daugelio miesto valkų 
laisvalaikis.

(Bus daugiau)

Kas mums pagelbės
Pasitikėdami viso pasaulio lie

tuvių vienybe, gavę pradžiai re
alios paramos Iš VLIKo Ir BAL- 
Fo, įkūrėm Vak' Vokietijoje, 
Diepholze, lietuvišką aukštesnią
ją mokyklą ir mokiniams ben
drabutį.

šios įstaigos tikslas Išgelbėti 
nuo galutinio nutautinimo Vo
kietijoje gyvenančių lietuvių 
jaunuomenę ir paruošti ją tėvy
nės Lietuvos tarnybai. Daugiau
sia mums rūpi ateiti į pagalbą 
Maž. Lietuvos lietuviams, kurie, 
priversti gyvent tarp vokiečių 
Ir leist vaikus J vokiškąsias mo
kyklas, negali patys vieni atsis
pirti gana stipriai vokietinimo 
galiai. Džiugu yra matyti į ben
drabutį atvykstančius sveikus ir 
gražius lietuvių klaipėdiečių vai
kus, kurie, metę vokiškąsias mo
kyklas, palikę savo tėvelius sto
ja į lietuvišką gimnaziją ir su 
dideliu užsidegimu griebiasi kar
toti savo gimtąją kalbą, kurią 
jau buvo bepamirštą. Tai dau
gumoje susipratusių ir Lietuvai 
ištikimiausių klaipėdiečių vaikai

Gimnazijoje, kurioje veikia vi
sos 8 klasės, vyksta smarkus 
darbas. Tai yra vienintelė visoj 
Europoj tikrai lietuviška ir krik
ščioniška gimnazija. Visos kitos 
liet, gimnazijos Vak. Vokietijo
je likviduotos, nes vokiečių val
džia, remdamosi Aukštųjų Ko
misarų potvarkiais, nesutinka 
duoti tautinėms tremtinių mo
kykloms. paramos. Taigi mūsų 
tautiečiai turi būt priversti ati
duoti javo jaunąją kartą mokyt 
ir auklėt vokiečiams. Daugelyje 
vietų vokiečiai nepriima mūsų 
vaikų į savo aukštesnes mokyk
las. Bet lietuviai vis tiek nepa
jėgtų apmokėti vokiečių mokyk
lose už vaikų mokslą. Taigi Vo
kietijos lietuyiams ateina tam
siausi laikai, kaip kadaise Lie
tuvoje carų priespaudos gadynė
je.

šitą tamsią valandą ryžtamės 
nepasiduoti' Po Ilgos Ir atkaklios 
kovos vokiečių įstaigose galų 
gale pavyko gauti teisę laikyt 
bent vieną savo gimnaziją Ir 
gaut nors 2 mokytojam algas. 
Gavome taip pat ir geras patal
pas su visais reikalingais įren
gimais mokinių bendrabučiui. 
Pasišventėliai mokytojai dirba 
gana sunkų darbą, tegaudami 
už 1 pamokų vos 40-50 pfg.

Visa tai — Vardan tos Lietu
vos!

Gimnaziją įkūrėm, mokinius 
sukvletėm, bet kai reikia Juos 
išlaikyt — mūsų jėgos nebeišne- 
ša. Mokinių tėvai, patys būdami 
vieni iš vargingiausių Europos 
skurdeivų, jokiu būdu negalėtų 
apmokėti už savo vaikų mokslą 
ir maitinimą.

I Jus tat, brangūs viso pasau
lio lietuviai, ir šaukiamės!

Rodos, nebūtų jau labai sunku 
didesnėms lietuvių kolonijoms 
apsiimt paglobot bent po vieną 
mūsų gimnazijos klasę ir surink
ti mokinių išlaikymui bent po 80- 
100 dol. kas menuo.

Mūsų planas paremtas viltimi, 
kad visur atsiras kilnių idealistų 
lietuvių, kurie parodys gražios 
iniciatyvos ir sutiks pabūti mūsų 
įgaliotiniais. Prašome tokius tau
tiečius atsiliepti. •

Tai pirmasis bandymas po pla
tųjį pasaulį išsisklaidžiusiai lie
tuvių šeimai. Jeigu pavyks —• 
mūsų svarbi įstaiga gyvuos ir 
savo uždavinį atliks. Tada mes 
visi matysim ir suprasim, kad 
LIETUVIŲ VIENYBE yra toji 
nepalaužiama jėga, kuri padės 
mums ištesėt sunkioj kovoj už 
lietuviškąją kultūrą ir už lietu
vio laisvę.
PLB Vokietijos Krašto Valdyba

(21a) Bad Salzuflen
Baum-Str. 17
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Stasys YlaNekaltai Pradėtoji
Jau keletas motų laikoma no

vena | Nekaltai Pradėtąją Mer
gelę. Laikoma JI to paties vardo 
lietuvaičių vienuolyno Putnume, 
Conn,, nuo lapkričio 29 d. Iki 
gruodžio 7 d. Novenos dalyvių 
skaičius darosi kasmet didesnis. 
Jis apima ne tik Amerikos, bet 
ir Kanados lietuvius, ne tik čia 
gimusius, bet Ir Iš tremties at
vykusius. Novenos tikslas — pa
garbinti Mariją ir išmelsti jos 
užtarymą žmonėms.

1108 patirties kalba: "Marija, Tu 
visuomet buvai su manim, glo
bojai mane. Tu viena supranti 
mane Ir gali man padėti". Kitas 
vėl panašiai rašo: "Aš pasitikiu 
Marija, nes ji mus globoja visą 
laiką Ir ne vieną prašymą yra 
išklausiusi". Amerikoj gimusi 
moteris savo ranka gražiai lie
tuviškai įrašiusi: "Mano intenci
ja: tegu būna Marijos valia".

"Aš nebemoku melsti*"

Lietuvoje žmonės patys — as
meniškai — novenas laikydavo. 
Jiems nestigo nei tikėjimo, nei 
noro melstis. Šiandien, įvairių 
nelaimių palaužti, žmonės nebe
pajėgia patys melstis. Tokiems 
lyg j talką ateina kiti, ypač vie
nuoliai, pasišventę maldai ir au
kai. Tai daro ir Putnamo lietu
vaitės seselės. Savų laikomos 
novenos proga jos gauna laiškų, 
kurie rodo, kad tokia pagalba 
yra labai prasminga. Viena mer
gaitė rašo: "Tikiuosi Jūsų maldų 
Dievas išklausys, nes aš nebe
moku melstis. Paslmelskitė į Ne
kaltai Pradėtąją už manė, nelai
mingą tremtinę. Intencijos ne
pažymiu, nes Marija žino geriau 
už manė, ko man reikia”. Vienas 
vyras iš Kanados rašo: “Neturiu 
ramybės, neturiu vilties gyven
ai... Maldauju, priimkit šią mano 
intenciją, pasimelskit, kad dar 
pamatyčiau savo šeimą sveiką 
ir neišvežtą į Sibirą”. Kitas vy
ras iš JAV skundžiasi: .'"Mel
džiuosi’ į Dievą ir kąlbu rožančių 
kasdieną, išklausau ir šv. mišių. 
Bet Dievas mano maldos dar iki 
šiol /neišklausė. Aš- pavargau 
maldoje, apstojau vilties. Šau
kiuosi jūsų geros širdies užtart 
mane maldoje, šia intencija, kad 
Dievas duot pasimatyti su vai
kais,-likusiais Lietuvoje”.

Tas, pats vyras dar prideda: 
"Aš tikiu —* tilc viena Marija 
žiijO širdies skausmą ir ilgesį 
netekus šeimos ir mylinių vai
kų”, šie žodžiai rodo, kad lietu- 
tuvis turi begalini ’ pasitikėjimą 
Dievo Motinai. Viena moteris ra
šo:. "Nekaltai Pradėtoji, išklau
syk mano prašymų. Tu viską ga
li pas Dievą!” Kita iš savo gi-
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"Marija, neapleisk mūsų 
Tėvynės!"

Didžiausia žaizda, kuri nenu
rimsta nei dieną nei naktį, tai 
rūpestis ir skausmas dėl tėvynės 
nelaimės, dėl paliktų saviškių. 
Ir šitame skausme tiesiasi ran
kos | Tą, kuriai mūsų tėvynė 
yra pašvęsta. Viena rašo: "Ne
kaltai Pradėtoji Marija, mane 
spaudžia didelis skausmas dėl 
mano tėvynės Lietuvos, kurią 
taip mylėjau. Ten kenčia mano 
likę tėveliai, sesutės ir broliai. 
Išprašyk iš savo mylimiausio 
Sūnaus, kad tos skaudžios die
nos būtų jiems sutrumpintos. Pa
guosk nuliūdusius, stiprink ken- 
šiančius lietuvius." Kita savo 
intenciją išreiškia taip: "Už 
skausmuose merdinčią mano 
Tėvynę ir joje likusias 4 mano 
sesris ir 2 brolienes su jų šei
momis”. Vienas vyras, matyt 
kaimietis, rašo: “Aš prašau ir 
maldauju, kat būtų laisva Lie
tuva ir kad palengvėtų mūsų 
Broliams, kurie Sibire, ir lietu
viams partizanams. Aš prašau 
Seselių, kad melstumėtės už mūs 
tėvynę brangę. Kai reikės teįp- 
pat ir aš pasiaukosiu dėl tėvy
nės: tai pasižadu Dievui.”

Vėl viena moteris prašo mels
tis, "kad Marija globotų mano 
brangius artimuosius, palikusius 
dabar vargų prispaustoj Lietu
voj, kad Marija išmelstų Jiems 
sveikatos, nepalūžtų tikėjime į 
Dięvą ir kad Dievas juos apsau
gotų nuo visų neląimių.kad ga
lėtumėm dar šioj žemėj visi su
sitikti”.

Vieniša moteris rašo: "Labai 
noriu įsijunkti į šią noveną... Tu
rėjau du sūnų: vienas dabar bū
tų 22 m. antras 19. Jų likimas 
man dabar nežinomas, taip pat 
ir mano motinos, seserų ir bro-

llų. Dabar Alamo kraite esu vle* 
na Ir meldžiuos, kad Dievas duo> 
tų jei ne šiame gyvenime, tai 
aname būti su jais kartu, O jei
gu dar matytumėme su jais, 
meldžiu Dievą, kad neatšaltų ti
kėjime, bet būtų tokie geri kata
likai, kaip buvo visą laiką Iš pat 
mažumės; jie ėjo pirmus penk
tadienius komunijos ir niekad 
šv. mišių neapleido; nors labai 
daug dirbo, bet maldai laiko su
rasdavo — raginti jų nereikėjo. 
Tai mano Intencija — už mano 
artimuosius,"

I"’*
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2, Kad mano vyro giminės A- 
merlkojo pasidarytų gerais, nuo
širdžiais katalikais..,"

Jaunas vyras rašo: "Siųsda
mas šią labai kuklią auką, pra
šau prijungti Ir mano Intenciją 
prie laikomos novenos | Nekal
tai Pradėtąją Mariją, būtent — 
kad Dievas laimintų mano šeimą 
Ir neleistų jai iširti... Mūsų šei
ma yra dideliame pavojuje Iš
irti".

ni K<

štai gyvi reikalai, kurio at
spindi ir gyvą tikėjimu malda, 
užtarimu, dangaus pagalbu. Tos 
trumpos laiškų Ištraukos dau
giau pasako už bet kok| įtikinė
jimą, kad reikia šauktis Marijos 
globos, Laiškai, rodos, dar tebe
kvepia smilkalų dūmais, kurie 
prisilietė Jų per šv. mišias, kai 
buvo padėti prie altoriaus per 
devynias maldų dienas. No vie
nas laiškų autorių dėkojo buvęs 
suramintas Ir Išklausytas.

p
Tomu žiūraiti*, O. P,

Pavargę dangalus sparnuočiai

Nuoseklesni balsai Jiingt. Tautose

"Marija, globok mūsų Seimą!"

Kai širdis atsiveria didžiajai 
Motinai, tada labiausiai pama
tai, klek daug rūpesčių turi že
mės motinos ir tėvai. Vyras ra
šo: "Bėgau su žmona ir dviem 
vaikučiais. Karo veiksmai atsky
rė mane nuo Jų. Gavau žinių, 
kad jie išliko gyvi. Bet... Mano 
Dieve, kas jų ten laukia. Galvo
ju dieną naktį apie juos. Besi
rūpindamas ir begalvodamas, 
gąvau net nervų 
Melskitės už mane 
sius.,.”

Moteris, anksčiau 
JĄV, nešiojasi gilų rūpesti dėl 
savųjų, paliktų tremty: "Marija, 
nepalik manęs vienos ilgesnį lai
ką. Padėk laimingai atvažiuoti 
pas mane mano brangiesiems 
tėveliams, broliukui, močiutei. 
Leisk mums greitai susitikti ir 
vėl gyventi kartu. Ir jei gali, Ma
rija, išklausyk mano taip seniai 
tau žinomą prašymą”.

Motina rašo: “NP Marija, pa
dėk, globok ir pamokyk mane, 
kaip turėčiau išauklėti savo sū
nų, kuris toks neklusnus. Trokš
tu, kad jis išaugtų geras kata
likas, mylėtų Dievą ir tėvynę”. 
Ta pati dar prideda: “Marija, 
tu viską gali pas Dievą ;— su
grąžink mano , brolį į tikrą ka
talikišką gyvenimą, kad mylėtų 
tavi, Tėvo Sūnų Jėzų Kristų ir 
dangiškąjį'Tėvą". ;■

Jauna inteligentiška ponia ra
šo: "Būčiau laiminga, jei prie 
novenos prijungtumėt ir mano 
intencijas: 1. Kad Marija globo
tų ir laimintų mūsų mažutę šei
mą ir, jei Dievui patiktų, pa
puoštų ją dar naujom gyvybėm;

priepuol]... 
ir manuo-

atvykus j

Lake Success, N. Y. (LAIC)— 
Spalių mėnesio paskutinioji sa
vaitė atnešė kiek drąsesnių at
siliepimų apie Baltijos tautų li
kimą: dviejų Europos kraštų de
legacijos ir patsai JAV atstovas 
prabilo Politinėje (Pirmojoje) 
Komisijoje.

Spalių 25 d. Olandijos atsto
vas Goedhart kalbėjo:

"Visai natūralu, kad, pasirem
dama šiais suprantamais spė- 

. liejimais, Sovietų Sąjunga jau
čiasi priversta retkarčiais iš
eiti su “taikos pasiūlymais". 
Faktlnai Sovietų Sąjungai bū
tų visai nepatogu, jei josios 
gerbėjai ir pakalikai neturėtų 
nieko geresnio parodyti, kaip 
tiktai tokių valstybių, kaip Es
tija, Lietuva ir Latvija, prany
kimą iš Žemėlapio...”
Spalių 26 d. prašneko dviejų 

dižiųjų valstybių atstovai.
Britų atstovas Kenneth Youn

ger pareiškė draugui Vyšinskiui: 
“Neigi galime būti labai pa
veikti argumento, kurį Sovie
tų delegatas panaudojo apie 
Sovietų Sąjungos prieš karą 
pasirašytas nepuolimo sutar
tis. Tos sutartys mažai gelbė
jo Lietuvai, Latvijai ar Esti
jai, Lenkijai, ar Suomijai 1939 
ir 1940 metais, kai Sovietų 
Sąjungos tikslams buvo pato
gu jų nepaisyti.”
Tą pačią dieną vyriausias JAV 

atstovas Warrėn R. Austin pa
reiškė:

“Aš iškilmingai pareiškiu, kad 
Atlanto valstybės ėmėsi gina
mųjų priemonių išimtinai dėl 
didelio posūkio Sovietų poli
tikoje, kuris prasidėjo karui 
pasibaigus.
“Patiektoji rezoliucija vaiz
duoja tą taktikos posūkį.

Sis politinis posūkis savo reik
šme, apimtim ir pasekmėmis pa
lygintinas su Sovietų sutartimi 
su Naciškąja Vokietija. Tikrai, 
jis atgaivino laisvajam pasauliui 
metamus kaltinimus, kurie kar
toja oflclalę 1939 metų sovietinę 
pažiūrą, kad Hitleris buvo taip 
vadinamų Vakarų Imperialistų 
auka.

Sovietinės valstybės, vadovau
jamos komunistinės partijos, pa
veržė vieną paskui kitą vyriau
sybes Rytų Europoje.

Vienu pačių žiauriausių šio 
liūdno laikotarpio veiksmu So
vietų valdžios sluogsnlai mėgino 
išstumti Vakarų valstybes iš 
Berlyno, sąmoningai marinant 
vietos gyventojus blokados bū
du. įvyko masiniai trėmimai iš 
Sovietų pasienio sričių ypatingai 
iš Baltijos valstybių, kurios ka
daise turėjo nepuolimo sutartis 
su Sovietų vyriausybe.”

Tikimasi, kad netrukus Jung
tinių Valstybių atstovai prašneks 
garsiau ir primins, kad ši šalis 
nepripažįsta Hitlerio dovanos 
Stalinui Pabaltijy.

Veikalas apie terorą Pabaltyjy
New York (LAIC) — Spalių 

28 d. Appleton-Century-Crofts 
leidykla paskelbė, kad netrukus 
bus išleistas Alberto Kalinės 
veikalas apie genocidą Pabaltijy. 
Veikalas pavadintas “Totai Te- 
ror”.

Ta proga, leidykla sukvietė 
būrį rašytojų į Estų Namus ir 
supažindino su autorium, kurio 
veikalas prieš kelis metus pasi
rodė švedų kalba ir turėjo dide
lio pasisekimo. Trumpas kalbe
les pasakė Latvijos Pasiuntiny
bės attache Rudolfs Sillers, Esti
jos charge d’affaires Johannes 
Kaiv ir Lietuvos gen. konsulas 
Jonas Budrys.

Išganytoja* palyginimai* 
aiškino dangau* karalystę. 
Be palyginimų jin nekalbė
jo (plg. Mork. 4, 34). Paly
ginimai* kalbėti buvo graži 
tradicija, užslllku*! iš prana
šų laikų, Senojo Testamento 
ir iš izraelitų religinės lite
ratūros, Senovės izraelitai 
buvo daugiau fantazijos, sim
bolių mėgėjai ir jausmo žmo
nės, Pagaliau kiekvienam 
žmogui 
kalba 
tama. 
nytojul 
dytų pranašo žodžiai: "Aš 
praversiu savo bumą paly
ginimais, išpasakosiu nuo pat 
pasaulio įsikūrimo paslėptus 
dalykus" (Mat. 13, 35). Jam 
rūpėjo pagaliau prabilti tų 
laikų kalba, dvasia ir pavyz
džiais, kurie giliausiai smig
tų į klausytojų širdis ir pro
tus. Todėl Jis palyginimais 
kalbėjo.

Šio sekmadienio Evangeli
joje Išganytojas Bažnyčią, 
dangaus karalystės plėtoji
mas! žemėje garstyčių grū
dui palygina. Jis yra pats 
mažiausias grūdas, kokį tada 
izraelitai matė savo dirvoje. 
Patekusio dirvon jo nepaste
bėsi. Tik po kiek laiko jis 
pasirodys, augs, net iki trijų 
metrų išaugs, didingai pra
lenks visas daržoves taip, 
kad jo šakose linksmai sup
sis paukščiai, ramiai sau jie 
tenai ilsėsis.

Kristaus Bažnyčios pra
džia buvo irgi vos pastebima 
bekraščiuose pagonių dirvo
nuose. Kaip garstyčių grū
delis ji palengva leido šaknis, 
gležnučiu želmenėliu vis drą
siau stiebėsi aukštyn. Tas 
naujas, vos iš žemės prasi
kalęs diegelis bematant su
tiko baisias audras su žai
bais ir perkūnais. Prasidėjo 
Bažnyčios persekiojimas. Jau 
per pirmuosius tris šimtme
čius 30 milijonų katalikų 
paaukojo gyvybę už Kristų.

puošnl, .vaizdinga 
labiausiai supran- 
Sverblausla, Išga- 
rūpėjo, kad išslpil-

Kankinių kraujas buvo ta 
derlinga dirva, Iš kurios gars
tyčia galingai veržėsi pro vi
sas audras, didingai tiesė 
purpuru žydinčias šakas pra
lekiantiems dangaus spar
nuočiams. Jaunutė Bažnyčia 
nieko nebojo: augo, stiprėjo 
ir stiprės. JI Išaugo j 431 mi
lijono bendruomenę, išaugo 
j galingą med|, kurio šakos 
kas metai priglaudžia vis 
naujus paklydusių paukščių 
pulkus. Jokie pragaro vartai 
jos nenugalės. Tai tvirtina 
pats Kristus Ir dabartis.

Atrodo, kad dabartis kaip 
tik katalikų Bažnyčios men
kėjimą, o ne plėtojimas! liu
dija. Ar tik nebus pragaro 
vartai jos pamatus pajudinę? 
Niekada! Bejėgiai tie praga
ro vartai buvo Bažnyčios 
pradžioje, kada ji tik gležnu
čiu želmenėliu pasauliui pa
rodė, juo labiau dabar jos 
pamatai ir visas pastatas ne
pajudinamas. Gali nukentėti 
ir nukenčia Bažnyčios žmo
niškoji pusė, bet niekada — 
dieviškoji. Kur Dievas — 
ten gyvenimas ir pagaliau 
pergalė. Tai sveikas protas 
liudija. Dabartis tai tik pa
tvirtina. Užtenka jai pažvelg
ti i akis, kad paaiškėtų, jog 
ant šių dienų Golgotos stovi 
ne Kristaus kryžius, ne Jo 
Bažnyčia, bet Antikristo kū
jis ir pjautuvas, jo kartu
vės... Ne iš Evangelijos gars- 
tyčio išaugo tos visos blogy
bės, bet iš jo piktžolių. Ne 
dėl to žmonės pavargę, ne
ramūs ir išblaškyti, kad il
sėjosi tos garstyčios galin
gose šakose, bet dėl to, kad 
skraidė aplink jas ir nesiryžo 
j jas nutūpti... Pavargę dan
gaus sparnuočiai, nes be po
ilsio beviltiška kryptimi plas
noja... Reikėtų skristi ten, 
kur plačiašakė Evangelijos 
garstyčia lapoja, kad jos 
palaimintose šakose poilsiui 
sparnus suglaustume, tikruo
ju gyvenimu atsigautume.

_________________ —----------------
— Prancūzų Gydytojų Sąjun

ga Kanadoje paskutiniame savo 
suvažiavime Montrealyje griež
tai pasisakė prieš eutanaziją, t. 
y. prieš tiesioginį mirties pagrei
tinimą iš pasigailėjimo kenčian
tiems negagydomiems ligoniams. 
Gydytojai aštriai kritikavo eu
tanazijos tikslus ir pabrėžė di-

--------------------------------------- a 
delius jos pavojus žmonių ben-v 
druomenei. Eutanazija, pareiš
kė prancūzai gydytojai, yra prie
šinga bet kokiai moralei, nes 
žmogus turi pareigą saugoti gy
vybę 
Joks 
prieš 
mus.

ir negali jos panaikinti, 
gydytojas negali suabejoti 
aiškius Evangelijos įsaky-
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Sigrid Undset

AMŽINOSIOS LIEPSNOS ŠEŠĖLYJE
(Fragmentas iš romano “Gymadenljos")

(Pabaiga)
Paulius palingavo galva:
— Bet kam tada, reikia tų 

išorinių ceremonijų —. bažny
tinių arba civilinių sutuoktuvių?

— Žinoma, nereikėtų to, jei
gu ■ gimtoji nuodėmė nebūtų 
mūsų padariusi nepasitikinčiais 
sava prigimtimi, arba jeigu pa
saulis nebūtų pasidaręs tikra 
suirutė, kur žmonės, lyg pani
kos ištikti, skuba apsirūpinti 
tuo, ko jie bijo, kad Jiems 
pebeužteks, vietoj kad pirma 
ieškotų Dievo karalystės ir. jo 
teisybės. Jeigu žmonės būtų 
kiek atviresni tuo atžvilgiu, iš- 
brįnis, aparatas galėtų tuoj pa
prastesnis pasidaryti,. Selmeri, 
Tamsta pats žinai, kiek naudos 

duoti ta diena, 
vedi akyvąįzdoje 
momentu, ir. nie- 
tuo neturėjo. Nie- 
negali žinoti die

gali Tamstai 
jeigu Tamsta 
tų, kurie tuo 
ko bendro su 
kas iš anksto
nos, kada ateis susigundymas 
ir sulaužys pažadus — taip, 
jeigu Tamsta ir melstum Dievą 
pagalbos ir tamstai atrodytų, 
kad jis nepagelbsti Tamstai taip, 
kaip Tamsta nori, tada vis tiek 
dar yra pagalba — Tamstos 
paties duotas žodis ir Tamstos 
garbė nepaleidžia Tamstos. To
kie mes dabar esame žmonės. 
O Tamstos sužadėtinė — Tams
ta Juk tiek pat kiek ir aš ži
nai — toji jauna mergaitė gali 
platoniškai, kaip kad Tamsta 
sakai, susižieduoti su kokiu nors 
kitu vyru, kuriam po trijų sa
vaičių, ar po trejų metų ji gali 
atsibosti, Ir jis, nieko nežlūrė

damas, pasakytų jai tatai ir pa
prašytų jos nebesipainioti.

Paulius staiga pajuto, kad jo 
nervai ima streikuoti:

— Ji... ji truputį visko paty
rus, vargšelė...

Jis nusisuko, išsiėmė nosinę 
ir kovojo, kad nepravirktų. 
Jis buvo be galo dėkingas, kad 
Haraldas Tangenas nepradėjo jo 
guosti. Antpuolis greit praėjo. 
Jis tik nusišnypštė ir paklausė:

— Jeigu Katalikų Bažnyčia 
taip moko, tai aš nesuprantu
— o gal man atrodo, kad su
prantu — kokios tat prasmės 
turi kunigų celibatas ir vie
nuolynai ’

— O’, platus klausimas vis
kam išaiškinti.

Kunigas nusišypsojo:
— Vienas dalykas tarp visų 

kitų, be to, yra tas, kad Baž
nyčia yra Kovojanti Bažnyčia
— ji be perstojo turi ne tik 
naujas sielas laimėti savo kie
me, bet turi eiti jų laimėti ir 
už kiemo vartų. Kiekvienas 
naujai gimęs žmogus turi būti jas vedybas, o paskui gal pats 
atskirai išganytas. Kai Tamsta' 
vesi, £>ats pamatysi, kiek laiko 
rūpestingumo Ir jėgų reikalau
jama iš vyro, jeigu Jis nori 
būti tuo, kuo jis savo žmonai 
ir vaikams privalo būti, žiū
rėk, Tamsta, mes kunigai ne- 
sigundome laukti, kad Dievas 
lengvintų gyvenimą tiems, ku
riuos jis myli, bent čia žemėje.
Apie 
savo 
antrą 
nelis

Tamstos tikybos mokytoju, taip, 
jis vargšelis buvo pamaldus, 
geras, bet jis norėjo mus įti
kinti, kad dorybė atlyginimą 
gauna natūraliomis ar pana
šiai jau čia . žemėje ir kad 
Dievas protarpiais nubaudžia 
piktuosius jau šioje kapo pu
sėje. Aš kurį laiką buvąu net 
bedieviu pasidaręs, nes kuni
gai Throndsenas mėgindavo 
vaizduoti Dievą ’ tokį nepavo
jingą, jog net ir mažas vaikas 
galėdavo įžiūrėti, kad tatai vi
sai nesutinka su gyvenimu. Aš 
gąlvoju, pav., apie tokį man 
žinomą atsitikimą: vienas vy
ras buvo maždaug tokio pat 
amžiaus, kaip ir Tamsta da
bar, kai jo žmona pamišo, 
pirmąjį kūdiki gimdydama. Li
goninėje ji išgulėjo jau dešim
ti metų, gal būt, ji pasveiks, 
o, gal būt, ir ne. O dabar jis 
pamilo kitą. Aš tačiau negaliu 
suprasti, kaip kunigas galėtų 
tokiam vyrui Jėzaus žodžiais 
atsakyti apie skyrybas ir nau-

me, jog yra žmonių, kuriems 
lemta gyventi laimingai, kaip 
vyrui, žmonai ir vaikams. Taip 
ir Tamsta esi pašauktas imti 
panelę Eversen sau už žmoną, 
kaip Dievo siųstą dovaną. Tams
tai teisingu adresu, nors pro
faniški pirštai ją jau ir buvo 
palietę Tamstos dar nepasieku
sią.

Paulius atsikėlė.
— Ačiū labai, kunige Tange- 

ne. Man buvo labai malonu, 
kad Tamsta nepagailėjote su 
manimi pakalbėti. Taigi, Tams
tai atrodo, kad aš tuojau turiu 
eiti prie reikalo: vykti į Thrond- 
jemą ir išskleisti visas bures, 
kad Lucy kuo greičiausiai ga
lėtų ten atvykti, nors mano tė
vai ir labai priešintųsi, kad ne
baigiu studijų.

Ir kunigas atsikėlė. Abu 
sustojo prie durų.

— Ak taip? Ar Tamstos 
vai labai tam priešinasi?

— Taip, nes iki Kalėdų 
išlaikyčiau egzaminus.

— Jelgū taip, tai čia 
poros mėnesių klausimas,
negalėtum Tamsta savo draugo 
firmoje pradėti 
Metų? Ar taip

— Jeigu aš 
egzaminus. — 
kiai paraudo. -
atsitikti. Žinoma, tai priklausys 
nuo klausimų, jeigu pasitaiky
tų tie, kuriuos aš geriausiai 
moku. O tada, supranti Tams
ta, man • būtų 'labai sunku nu
traukti ir atsisakyti ne j tėvo 
pasiūlymą vykti į užsieni to
liau studijų tęsti.

— O Tamstos motina? Ką Ji 
sako? Aš girdėjau, kad ji jus 
augino.

— Su ja aš dar nekalbėjau.
— Jeigu ji reikalautų baigti

U -*•

jie

tė-

aš

tik
Ar

kankinius mes skaitome 
brevijoriuje bevelk kas 
dieną. Tiesa, ar tik se- 
Throndscnas nebuvo Ir
.. ... .. .. .U.. .W»«,

sėstųs! už stalo priešais savo 
žmoną arba ant pirštų galų 
įeitų J miegamąjį mažytės pa
žiūrėti Man atrodo, jis turėtų 
kankintis, jeigu jis iš viso ga
lėtų vyru vadintis. Mes ver
čiami (kasdien kalbėti apie kan
trybę, atsižadėjimą, kovą. O 
kitaip niekada Ir nebus, nors 
kad Ir "kažin kaip besigrum- 
tume su visuomenės santykiais, 
kol žmonės lieka žmonėmis su 
žmoniška prigimtimi. Tamsta tik 
jiepagąlvok, kad^mes nemano-

tuoj po Naujų 
nebūtų gerai? 
gerai išlaikau 
Paulius smar- 
- O taip gali

studijas, aš manyčiau, kad šiuo 
atveju Tamsta turėtum jos no
rui paklusti. Bet tada iš anks
to jau nusistatyk, kad paskui 
Tamsta pirmų pirmiausia gal
vosi apie tai, ką Tamsta esi 
skolingas sužadėtinei ir sau pa
čiam. Taip pat nusispręsk Tams
ta piktam nepanaudoti savo my
limosios atsidavimo, kol jūs bū
site priversti pasilikti tame pa
čiame mieste.

Paulius turėjo nenoriai nu
sišypsoti. Ir Tangenas lengvai 
nusišypsojo, bet jo akyse te- 
besimatė rimtumas tariant:

— Atsimink, Tamsta, kad 
jausmų gyvenimo aistros, mo
rališkai žiūrint, nėra savyje nei 
geros, nei blogos, nuo proto 
ir valios pareina jų gerumas 
ar blogumas. Taigi, dabar Tams
ta jau pats pastebėjai, 
viskas yra, gal geriau, 
panelė Eversen.

— Arnescn, — pataisė 
liūs.

— Arnescn, atsiprašau. Atsa
komybė dabar krenta ant Tams
tos.

— žinoma.
Paulius pažvelgė j kabančią 

ant sienos virš kunigo galvos 
padidintą fotografiją: eglynėlio 
apsuptame 
Tangenas su 
mis Haraldu 
jų nušautas
laikydamas rankoje šautuvą ir 
brledžiams medžioti šunį ant 
kelių, atrodė 
gražus.

— ’Medžioti 
tur būt, retai

— Niekada.
Haraldas Tangenas linksmai 

nusijuokė.
Turėtų būti sunku neme

džiojus,, Prieš ketver|s metus

ranką, 
gausiu 
sugip-

jaustis

kaip 
negu

Pau-

llekne kapitonas 
savo abiem sūnu- 
ir Vilhelmu, šalia 

briedis. Haraldas,

mano tėvas ir kiti jo draugai 
užtiko mešką Valdrese, ir aš 
turėjau kartu dalyvauti, bet 
diena prieš įkritau į Heggu- 
lletą ir įlaužiau dešinę 
Aš maniau, kad galą 
iš pykčio, begulėdamas 
suota ranka.

— Taip, taip, galėjo
didelis šventojo dorybės mėgi
nimas. Pagaliau aš ir laiko 
neturiu pasiilgti medžioklės.

— Tai sudiev ir labai ačiū. 
Ar žinote, kunige Tangene, aš 
beveik norėčiau kataliku pasi
daryti.

Tai pasakęs, jis’ jautė lyg 
jis atidengė viską, ir kad Ha
raldas Tangenas turėtų tuo ap
sidžiaugti. Jis laukė, pats no
rėdamas, kad kunigas pultų ir 
mėgintų jį atversti.

Kunigas Tangenas pažiūrėjo 
į jį ir truputį šyptelėjo.. Pas
kui gana rezervuotai tarė:

— Galėčiau Tamstai pasko
linti keletą knygų, jeigu Tams
tą tai domintų. Ar Tamsta 
gerai įsiskaitęs į Naująjį Tes
tamentą?.

— O ne, nelabai kaip. Tie
sa, ar katalikams neuždrausta 
šventąjį Raštą skaityti?

—. Katalikai privalo naudo
tis aprobuotais vertimais. Tu
riu ir norvegiškai, tik jo for
matas nelabai patogus. Bet 
Tamsta juk ir angliškai skaitai ?

Jis išėmė iš knygų lentynos 
nedidelę juodais viršeliais kny-

labai jaunas ir ‘gėlę.

tis šiame dalyke?
Paulius papurtė galvą:
— Aš niekada nesimeldžiau.
— Bet, vaikais būdami, juk 

atkalbėdavo! vakarinę maldelę.
Paulius lengvai nusijuokė.
— Einant gulti, motina ma- 

buvo išmokius kalbėti: 
Kovok už tai, kas tau 

brangu,
jeigu už tai tektų ir mirti, 
gyvent tau bus netaip 

sunku,
bus lengva tau ir atsiskirti.

Tą dieną, kai mes grįžome 
kartu iš miesto, atkalbėjau aš 
tai Wilfridui ir Juozui, Gotaas 
vaikams, Tamsta žinai. Wilfri- 
das tada tarė: taip, maldelė 
graži, bet į ką tu meldeis?

— Taip, bet Tėve mūsų, 
atrodo, Tamsta turėtum mo
kėti? — paklausė kunigas šyp
sodamasis.

— Tikiuos, eidamas į moky
klą, girdėdavau tai per rytme
tinę maldą kas mielą rytelj.

— Tai jau šis tas, nuo ko 
pradėti. Bet pasakyk, Tamsta, 
man vieną dalyką, kodėl Tams
ta negali tuoj su savo suža
dėtine susituokti? Klek aš su
prantu, 
niekuo 
laikinai 
nebūtų
kas mėnesį padėtum jai.

Paulius paraudo. Jis galvo
jo, ką tėvas buvo pasakęs: "Ne, 
taip daryti negalima." — Pa
galiau ir jam pačiam ši mintis 
nepatiko: jis pradės dirbti kaip 
Henriko dalininkas, o jo žmona 
stovės gėlių krautuvėje Hom- 
mansbyen. — "Tarp kitko jai 
bus nesmagu ir su mano šeima 
santykiaujant".

— Ar Tamsta žinai, pernai, 
tarp kitko,

ne

kilsiant, , 
Tamstos I 
dar nebų

— To1 
padaryti, 
mai misi; 
nas iš ji. 
nyėiai. Ti 
mus neda

tik norite
— O

Tamsta p: 
pasiryžęs 
bo to link 
mės!

Lauke, 1

dav

Tamsta dabar, 
teišeini?

— Ją gali Tamsta mielai 
pasilaikyti. Jeigu Tamsta no
rėtum, kad aš Tamstai knygų 
pasiųsčiau, parašyk Tamsta 
man. Bet svarbiausia; kad Tams
ta pats melstumeis prašydamas 
tikėjimo, kitaip nieko ' neišeis. 
Aš nežinau, koks Tamstos Jpro-

išoriniai santykiai juk 
nepasikeistų. Ji galėtų 
pasilikti krautuvėje ir 

nieko pikto, jei Tamsta

kai manėme karu,

tamsu, be 
buvo (šviei 
lamui. Dt 
mėlynas, 
maži, šalii 
įėjo j vid

Prieblan 
erdvę. Dal 
dingą. bet 
Didelė
toriu tesin1 
ten buvo, 
ten kasdier 
pūtis šviest 
žytas žibin 
mis ir gra 
rojo rausv 
ni ir žali sį 
tai prie tilt 
soie kaboj 
jaučią lieps 
dona lemp 
tuščia.. Pat 
jo kelis žit 
j suolą. Trt 
sidėjo skryl 
nes ir ats 
pasieni' vfi 
mis buvo n

vt
1

■ L
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KULTŪRINIS LOBIS BROOKLYNE
Jau anksčiau trumpai buvau Rinkinyje yra taip pat pilnas vertinamas, tai tegali būti vertl- 

minėjęs apie “Pašvaitės” leidy- komplektas Vokietijos Reiche namą tik kultūriniu atžvilgiu, 
klos savininko B. Jacikevičiaus- Į leisto lietuvių kalboje savaitraš- (Tuo didžiuliu tremtinių kultūri- 
Varūno iš Europos į New Yorką ” 
atsivežtas dvi didžiules dėžes su 
neįkainuojamu kultūriniu ir di
džiuliu rinkiniu lietuvių tremti
nių išleistų spaudinių visose tri
jose Vakarų Vokietijos okupaci
nėse zonose, šį kartą su juo su
pažindinsiu lietuvišką visuomenę 
plačiau.

šį rinkinį, kaštavusi daug pi
nigo ir pastangų, B. Jacikevičius 
pradėjo rinkti jau 1945 m. bir
želio mėn., vos tik praūžus,Vo
kietijoje II pasauliniam karui. 
Reikia pastebėti, kad Bibliogra
finė Tarnyba Memmingene, A. 
Ružancovo vadovaujama, šį dar
bą pradėjo žymiai vėliau.

Rinkinį sudaro spaustuvėje 
spausdintos lietuviškos knygos, 
žurnalai, laikraščiai, brošiūros, 
programos, visų veikusių Vokie
tijoje didesnių lietuviškų teatrų 
ir ansamblių parengimų progra
mos bei skelbimai. Taip pat rin
kinyje galima rasti visus' lietu
vių tremtinių išleistus leidinius 
ir svetimomis kalbomis. Nepa
miršta ir visi rotatoriumi spaus
dinti, multiplikuoti šafirografu. 
padauginti rašomaja mašinėle 
ar net ranka rašyti, jei jie buvo 
visuomeniško pobūdžio — atsto
vavo spausdintą žodį; stovyklų 
informaciniai biuleteniai, radio 
žinios, stovyklose leisti sieniniai 
laikraščiai, atvirutės, laiškams 
vokai, jei jie papuošti lietuviš
kais ornamentais bei užrašais ir 
popieris laiškams, tremties paš
to ženklai ir net švarkų atlapuo
se nešiojami tautiški ženkliukai 
bei lietuviškų darbo ir sargybų 
kuopų vartojami traferatai. Dar 
daugiau: buv. UNRR’os išleisti 
stovykliniai pinigai, įvairios UN
RR’os bei IRO naudotos anke
tos, išleisti potvarkiai, skelbimai 
arba jų fotografijos, o taip pat 
ir sovietų repatriacinių misijų 
bruktas į lietuvių tremtinių sto
vyklas propogandinis 
Iš viso rinkinyje yra 
leidinių.

Rinkinyje esama ir 
kūmų, k. t. skautų 
laikraštėlis — ranka rašytas ant 
beržo žievės, Poestneck lietuvhf 
leistos radio žinios, kurias pa
ruošdavo “SUDAVIJA” leidyk
los savininkas Pr. šulaitis — 
dar vokiečiams nekapituliavus.

VARŽYBOS DĖL PASLĖPTU 
MILIJARDU

šlamštas, 
arti 2000

retų uni- 
stovyklos

čio "Lietuviai”.
Šis retas bibliografinis rinki- 

nys’tvarkomas pagal pilnus tarp
tautinius dešimtainės bibliogra
fijos nuostatus — sudaroma lei
dinių kartoteka pagal jų pavadi
nimus ir autorius alfabetine tvar
ka. Kartotekoje kiekvienas lei
dinys kuo smulkiaiusiai apra
šomas. Negana to, sudaroma 
kartoteka Ir apie leidinių auto
rius bei redaktorius, surašant 
jų biografijas.

šiuo metu jau sukartotekuoti 
visi turimi leidiniai, kurių yra 
arti 2000 atskirų pavadinimų. 
Laikraščių komplektuose iš til
pusių recenzijų, korespondenci
jų bei aprašymų ieškoma pami
nėti, bet dar neturimi (tai suda
ro menką mažumą) leidiniai.

Ateityje B. Jacikevičius-Va- 
rūnas pasiryžęs išleisti pilną 
tremties leidinių katalogą.

Rinkinyje yra ir leidinių, ku
riuos išleido tremtiniai gyvenę 
Austrijoje, Švedijoje, Norvegijo
je, Italijoje, Prancūzijoje ir kt.

Dar ir dabar kruopščiai seka- 
ni V. Vokietioje išleidžiami lei
diniai ir jais papildomas rinki
nys.

Dalis rinkinio iš Vokietijos 
j JAV buvo siųsta paštu, iš ku
rių apie 90 svarų siuntos dingo, 
kas sudarė nemenką 
spragą, bet vargais — 
pavyksta po truputį tą 
atstatyti. Retai kuris 
yra leidėjų ar autorių šiam 
kruopščiam kultūrininkui dova
notas, viskas įsigyta už savo nuo
savus pinigus, o dažnas leidinys 
kaštuoja net dvigubai brangiau, 
negu jis buvo platinamas, nes 
susidarė nemaža išlaidų susira- 
šinėjant, kol jis buvo užtiktas 
ir įgytas. Nemaža išlaidų sudaro 
:r nuolatinis korespondavimas 
su autoriais ar leidėjais renkant 
reikalingas bibliografines žinias, 
kurių leidinyje trūksta, k. t. ti
ražą, išleidimo metus, vietą ir 
t. t. ir daugeliu atvejiį toks krei
pimasis lieka balsu be atgarsio. 
Asmens, į kuriuos šiuo reikalu 
kreipiamasi, tikrai turėtų įver
tinti dirbamo darbo svarbą ir 
atsiliepti — suteikiant prašomų 
žinių.

Piniginiu atžvilgiu šis rinki
nys ir atliktas darbas yra neį-

rinkinio 
negalais 
nuostolį 
leidinys

;niu lobiu ateityje, kaip koncen
truota medžiaga, naudosis ne 
vienas kultūrininkas gvildenda
mas tremties meto kultūrinę 
veiklą bei jos sąlygas, o rinkinio 
savininkas yra įsitikinęs, kad iš- 
sitąsęs, anot jo, su šiuo rinkiniu 
per keletą D. P. stovyklų Vokie
tijoje, perplukdęs per Atlantą 
į JAV — sugebės perplukdyti 
dar kartą per Atlantą, bet šį 
kartą jau į Laisvą ir Nepriklau
somą Lietuvą.

Pageidautina, kad asmenys, 
atsivežę bet kurių leidinių iš Vo
kietijos, neatsižvelgiant ar tai 
knygos, ar įvairūs biuleteniai, 
programos, bei sienlaikraščiai, 
vietoj išmetę juos į šiukšlių dėžę 
pasiųstų į šį rinkinį. Susidarę 
dublikatai nenaikinami, bet per
duodami nemokamai JAV. vie
šosioms bibliotekoms papildyti 
lituanistikos skyrių — jos lei
dinius labai miela! priima.- At
liekamus ir skiriamus išmesti 
spaudinius galima siųsti šiuo a- 
dresu: Mr. B. Jacikevičius, 563 
Hemlock St., Brooklyn 8, N. Y.

Šia proga primintinas vienas 
atsitikimas Brooklyne. Prieš me
tus laiko atvykęs tremtinys iš 
Vokietijos, prieš nekurj laiką 
persikėlė į kitą butą. Tuoj po 
išsikraustymo, gretimame name 
gyvenąs lietuvis, senas ateivis, 
pastebėjo, kad šalygatvyje at
matų dėžės prikištos knygų. 
Žvilgterėjo. Ir ką jis rado: gi 
tremtyje išleistų knygų, kurias 
iš dėžių išrinko ir parsinešė j 
savo butą.

Nesekime šio tremtinio pėdo
mis ir jei mes patys nevertina
me ir nebranginame lietuviškos 
knygos, arba turime kokį laik
raštėlį ar biuletenį, kuris iš tikro 
eiliniam žmogui neturi jokios 
reikšmės — nemeskime, o ati
duokime papildimui šio rinkinio.

Inž. K. Knilikas

— Iš Sovietų zonos Vokieti
joje į Vakarus pabėgo 3 žymūs 
Krikščionių Demokratų partijos 
šulai — Heinrich Degenhardt, 
Wolfgang Bruecknar ir Helmuth 
Ligowski.

— Kinijos komunistų laivynas 
bombardavo Quemoy salą, esan
čią arti Formozos.

Graibo ežero dugną, ieškodami nacių paskandintų lobių. 
Dar aukso nesuradus, jau daug į jį pretenduoja.

0

kilsiant, aš maniau paprašyti j vė jas, įdėjo į skrybėlę ir vėl 
Tamstos sutuokti mus, kol aš, rankomis paslėpė veidą, 
dar nebuvau pašauktas.

— To aš nebūčiau galėjęs 
padaryti, — jis skaniai ir links
mai nusijuokė, — nes nė vie
nas iš jūsų nepriklausote Baž
nyčiai. Taip lengvapėdiškai pas 
mus nedaroma.

— Aš gi maniau, kad jūs ku
nigai galite daryti viską, ką 
tik norite, — tarė Paulius.

— O Dio mio! Taigi, 
Tamsta parašysi, visuomet 
pasiryžęs Tamstai padėti, 
be to linkiu Tamstai daug 
mės!

Lauke, tame mažame sodely
je prie bažnyčios, buvo jau (dingtelėjo — jį tartum šiurpas 
tamsu, bet gatvėje šalygatvis i nukrėtė — < " , ’ . '
buvo šviesus nuo parduotuvių; maža 
langų. Dangus buvo tamsiai 
mėlynas. Paulius priėjo prie 
mažų šalinių durelių bokšte ir 
įėjo į vidų.

Prieblanda pripildė bažnyčios 
erdvę. Dabar joje atrodė di
dinga, bet kartu ir kaip namie. 
Didelė daugybė daiktų ant al
torių tesimatė tik tiek, kad jie 
ten buvo, ir darė įspūdį, kad 
ten kasdien ateina žmonės. Tru
putis šviesos skverbėsi pro da
žytas žibinto sieneles, sultingo
mis ir gražiomis spalvomis žė
rėjo rausvi kaip vynas, mėly
ni ir žali sienelių stiklai. Aukš
tai prie didžiojo altoriaus tam
soje kabojo maža, mirguliuo
jančią liepsnelę skleidžianti rau
dona lempelė. Bažnyčia buvo 
tuščia.. Paulius iš lengvo paė
jo < kelis žingsnius taku ir įėjo 
į suolą. Truputį lukterėjęs, pa- žvilgsniu, be jokio “pirma1 
sidėjo skrybėlę, pasismaukę kel- “dabar’

Rankomis “platu” — viskas yra tik jo min- 
su pirštinė-' tis, viskas kartu, viskas aišku, 

tad nusimo- j viskas miela. •

nes ir atsiklaupė, 
paslėpė veidą, bet 
mis buvo nejauku,

jei 
esu 
O 
lai-

I Kaip reikia kalbėti su Dievu? 
Aš niekada ligi šiol dar nemė
ginau su juo kalbėti. Tėve mūsų, 
kurs esi danguje! Taigi, į Dievą 
galima kreiptis “tu”. Jis nusi
juokė tyliai ir nedrąsiai. Jam 
atrodė keista, kad jis dabar 
čia švento Olavo bažnyčioje 
klūpo ir nori melstis į Dievą.

Jis 
kaip 
kaip 
akis 
sustojo ties maža mirguliuojan
čia liepsnele ten tamsoje prie 
didžiojo altoriaus. Staiga jam

mėgino mintimis perbėgti, 
galėjo atsitikti, kad jis 
tik čia pateko. Pakėlė 
aukštyn, ir jo žvilgsnis

ar tiesa, ką toji 
raudona liepsnelė kalbė- 
skelbia. — O taip! o

visa tai tiesa apie Jėzų,

dama 
taip!

Ar 
apie kurį jis tiek daug girdėjo
kalbant, ir visokių sapaliojimų, 
ir visokių kaip kirviu įkirstų 
teigimų, taip kad jam* net pats 
vardas buvo įgrisęs. Ar tiesa, 
kad jis čia tikrai yra pasislė
gęs kažkokios tai medžiagos 
— sakramento, pavidale... ir 
kažkur giliai giliai savo esmėje 
jis pajuto, ką sakramentas reiš
kia, nors ir nieko nesuprato. 
Jeigu tiesa, kad jis čia tame 
pavidale, čia toje vietoje ir tūks
tančiuose kitų altorių, tai ki
tame pavidale jis turi būti visur 
ir visada — akis, apimanti dan
gaus kūnų susidarymą visatoje, 
atomuose, žmogaus paslaptingo
se mintyse, vienu vieninteliu

ir 
be jokio “siaura” ir

Kai 1945 m. balandžio mėn. 
Jokiečlų frontai jau visiškai 
raškėjo, Austrija buvo vienin

telė visoj vokiečių dar valdomoj 
srity kiek saugesnė vieta. Čia 
bent bombardavimų pavojus bu
vo mažesnis. Tad čia rinkosi na- 
lįcių įžymybės, buvo perkeliamos 
įvairios įstaigos. Į Fuschl pilį 
buvo persikėlęs Ribbentropas su 
savo užs. reik, ministerija. Ges
tapo viršininkas Kaltenbruneris 
Įsitaisė Aussee. Kiti vėl kitose 
vietose. Į čia taip pat bėgo ese
sininkai, gestapininkai bei kiti 
nacių agentai iš Balkanų ir Vi
durio Europos. Ir jie čia rinkosi 
ne tuščiomis rankomis, bet ga
benosi tuose kraštuose išplėštą 
auksą, brangenybes, dolerius, 
anglų svarus ir šveicarų bei 
prancūzų frankus. Pagaliau ir 
įstaigų kasos buvo pilnos aukso, 
nes Europos pietryčiuose veiku
sieji vokiečių agentai dirbo tik 
atlyginami grynu auksu. Tad 
čia buvo sutelkta dideli turtai. 
Vienų esesininkų čia atgabenti 
turtai vertinti 200 milijonų mar
kių, kaip yra paaiškėję Nuem- 
bergo bylos metu.

Kai amerikiečiai atėjo į buvu
sią gestapo viršininko Kalten- 
brunnerio Kery vilą, auksu ir 
brangenybėmis buvo apkrauti 
visi stalai, visos kėdės, suolai ir 
tiesiog supilta krūvomis ant že
mės. Bet tai buvo tik dalis tų 
lobių. Didžioji jų dalis buvo spė
ta paslėpti. Čia buvusieji slapti 
dokumentai ir daug aukso, bran
genybių bei devizų buvo sudėta 
į speciales dėžes ir paskandinta 
ežere. Dar didesni užs. reik, mi
nisterijos aukso, brangenybių ir 
devizų kiekiai buvę užkasti į 
žemę netoli Fuschl pilies. Spėja
ma, kad tas lobis buvęs užkastas 
vienoj daržinėj, kurią savininkas 
vėliau nugriovė ir jos vietoj pa
statė naują su betono grindimis. 
Po tomis grindimis, jei jo anks
čiau iš tėn Bėišnešė,; turįs būti 
į dvi dideles; dėžes sukrautas 
tasai nacių auksas.

Bad Gasteine tik po buvusio 
nacių laikais burmistro langu 
vėliau žemėj buvo atrasta ne 
mažiau kaip 120 kilogramų auk
so. O kiti šimtai kilogramų, ma
noma, yra išslapstyta Gasteino

apylinkės kalnų urvuose. Zalc
burgo kai kurie žandarai, atsi
tiktinai ar esesininkams pasa
kius, buvo kai kurias tų slėptu
vių sužinoję ir pradėję iš ten po 
truputį auksą imlioti, kol jų iš
laidus gyvenimas atkreipė dėme
sį ir dalykas paaiškėjo. Už tai 
jie pateko į kalėjimą, bet kur 
tas auksas paslėptas, ir šiuo bū
du nepaaiškėjo.

Buvęs paskutinis vokiečių ats
tovas Atėnuose Neubacheris 
taip pat, atbėgdamas į Vieną, 
atsigabenęs maždaug 200 mili
jonų markių vertės aukso ir 
brangenybių, kurių didelę dalį 
jam dar pavyko išgabenti į Švei
cariją. Dabar Neubacheris tar
nauja Sovietams, iškilęs pas juos 
į Europos pietryčių specialistus, 
o tas auksas tebesąs Šveicarijoj.

Visi šie lobiai, kurių bendra 
vertė siekia, tur būt, milijardus 
markių, visiems labai rūpi. Eže
rą, kur jų dalis' paskandinta, 
slaptoji tarnyba ir kiti suintere
suotieji jau ne kartą graibė. De
ja, ligi šiol be pasisekimo. Aus
trų vidaus reikalų ministerija 
buvo sudariusi net specialią 
šiam reikalui komandą, kuri ne 
tik ežerą graibė, bet ir visokius 
plyšius kalnų uolose bei kasinėjo 
žemę, kur spėjamai galį tie lo
biai būti pakasti.

Į tuos paslėptus lobius preten- 
dantų daug. Austrai, žinoma, pa
tys norėtų juos surasti ir sunau
doti. Bet okupacinės pajėgos į 
tai linkusios žiūrėti kaip jį nu
galėto priešo turtą. Vokiečiai 
tvirtina, kad tai nacių pagrobtas 
Vokietijos ■ valstybinis auksas. 
Pagaliau žydai sako, jog tai iš 
jų nacių išplėštas auksas ir jiems 
priklausąs. Tad jei kada tie lo
biai būtų surasti, dėl jų bus ne
maža kovų ir pykčio. Bet kas 
žino, ar juos kas suras. Gali ir 
taip atsitikti, kad apie suradimą 
bus tik po daugelio metų suži
nota, peš, paslėptą lobį-suradęs, 
retas labai garsinasi. O ir rasti 
gali tas, kuris visai nepriklauso 
prie tų, kurie pretenduoja, kad 
jiems tas auksas priklauso. Juk 
ne vienas ten tylomis dairosi, ar 
neaptiks tų turtų slėptuvės.

DRAUDŽIA NUO SENMER
GYSTĖS

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-9293

S

k

John W. Anseli j?
LIETUVIS ADVOKATAS J 

15 Park Row, New York į 
Telefonai: J

Ofiso Tel. Namą Tel. X
WO 2-3497 NE 9-5681 «

4*

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

VOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

E. POVILANSKU 
Baras ir Restoranas

i B B B B B B B 
K
J 158 GRAND STREET

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

Phone STagg 2-3108 £

JERSEY PORK

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

LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI

3i
$S

S . *

Z U P P ’S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA
’ ------ NEBRANGU — ir — SMAGU ------

Jos. Zeidaf, Jr. «— Savininkas
411 GRAND STREET ‘ BROOKLYN, N. Y. 

Televizija kas vakaras

Telefonai: EV 7-7411

4>

žmonių čia kas rytą ateinančių, 
minios, sekmadieniais bažnyčią 
pripildančios, vienui vienintelio 
sutvėrimėlio, įslenkančio čia iš 
gatvės su Vienatiniu pasikalbėti.

Dievo kantrybė — toji mintis 
vyravo ir nepaleido Pauliaus — 
o tai, ką mes kantrybe vadina
me, yra mažas simbolėlis kažko 
nesuvokiamo. — Dievo kantry
bė...

... O Jėzau, Jėzau, būk kan
trus ir su manim!... t

Jis vis tiek turi mėgint sukal
bėti Tėve mūsų, pamėginti, ar 
jis tebemoka.

Jis atsitiesė beklūpėdamas. 
Dar visko kaip reikiant nesuvo
kęs, jis persižegnojo, kaip kad 
jis matydavo Gotas šeimos na
rius darant už stalo.

...Tėve mūgų, kurs esi dan
guje! Teesie šventas tavo Var-

Jis pajuto, kad jo veido oda 
atšalo ir sustingo, bet širdy jau
tė deginantį karštį. Jeigu tai 
tiesa, tai visas gyvenimas neap
sakomai nuostabesnis, pavojin
gesnis ir turtingesnis, neapsa
komai rimtesnis ir daug vertin
gesnis, negu jis kada nors būtų 
apie tai sapnavęs. Pro jo akis 
tamsoje bėgo keliai, kurių jis 
negalėjo suvokti, tiesiai į švie
są, kurią jis vargiai drįso nu
jausti.

Tai per gražu, jei tai tiesa!
Jis dar žemiau panėrė galvą, 

į savo rankas.
Jam atrodė, jog visu tuo, su

glaudus tai į vieną tašką, nega
lima nepatikėti. Teisybė juk kaip 
tik gali taip baisiai atrodyti! 
Nujausdamas, kad toji teisybė 
gali jo gyvenime prasidėti, jis 
pajuto, kad iš baimės, lyg prieš 
kokias baisiausias pastangas bū
tų tarsi į mažą gniužulėlį susi-ndas. Teateihlė tavo karalystė, 
traukęs. Aš esu Tiesa, yra Jėzus 
pasakęs. Jam nė į galvą neatėjo 
arčiau pagalvoti, ką , tie žodžiai 
pagaliau reiškė, nors labai mi
glotai jis ir jautė, kad Tiesa yra 
tai, ko jis nejautė, o visa tai, ką 
jis jautė, buvo tik savotiška ne- 
tikrovė, tačiau savotišku būdu 
visa tai buvo realu, tik t,rūko 
paaiškinimo,* kam toji realybė 
būtų reikalinga. Nuždegta lempa 
yra juk realybė, bet laukinis, 
niekada nematęs jos degant, ne
gali suprasti, kokia iš jos nauda.

Pagaliau aš turiu surasti būdą 
melstis.

Jis pakėlė akis į didįjį altorių 
ir pajuto, kad jį vėl šiurpas nu
krėtė — ar Jis ištikrųjų čia, 
toje.ijiažoje spintelėje tamsoje 
uždarytas, Tas, kuriam panorė
jus pasauliai pasidaro ir vėl pra
nyksta, laukdamas to nedaugelio

Teesie tavo valia, kaip danguje, 
taip ir ant-žemės...

Sukalbėjus, jis nepagalvojo nė 
apie vieną/iš-tų žodžių, jis tik 
pasijuto be galo laimingas, kad 
jis tą maldą iŠ tikrųjų dar atmin
tinai tebemokėjo.

Bet paskui? Prašyti ko nors 
buvo lyg Tr nemandagu. Pradė
jęs galvoti apie galimumą žmo
nėms su Dievu susisiekti, jis juk 
negali tuoj pulti ir ko nors pra
šyti.

Susidėjęs rankas ant krūtinės, 
jis rymojo pasilenkęs ant prie
kinio suolo. Jis tejautė tik tamsą 
ir tylą, o mažoji raudona lieps
nelė ten aukštai prie didžiojo 
altoriaus lyg'sotino jį kažkuo 
realiu, kažkuo maloniu.

Iš norvegų kalbos išvertė
'Juozas Llngis

Italijoj plačiu mastu pradeda 
įsigyventi senmergystės apdrau- 
da. Mat, dėl moterų pertekliaus 
sunku visoms tekėti pasiruošu
sioms mergiotėms vyrus sugauti. 
Taigi susidarė bendrovė, kuri 
draudžia nuo senmergystės. Ku
ri apsidraudusiųjų ligi 40 me
tų nesusiranda sau tinkamo vy
ro, gauna apdraudos premiją. 
Apsidraudimo kaina labai įvai
ruoja pagal amžių, grožį, patrau
klumą ir t. t. Mergaitės nuo 15 
ligi 2o metų moka tik 3.000 lyrų 
į mėnesį. O nuo 20 ligi 40 metų 
apsidraudimas palaipsniui vis 
brangsta. Bendrovė tik susiduria 
su viena sunkenybe — stoka ge
rai prityrusių agentų, kurie ga
lėtų tiksliai nustatyti klijenčių 
ištekėjimo šansus, o tai bendro
vei labai svarbu, nes kuo tie 
šansai mažesni, tuo didesnį rei
kia mokėti apdraudos mokestį, 
kadangi bendrovei didesnis pa
vojus, kad reikės išmokėti ateity 
apdraudos premiją.

LIAUDIES DEMOKRATIJOS 
GĖLYNAS

Bulgarijos žemės ūkio minis
terija įsakė, kad sėklų auginimo 
ūkiai nuo šiol produkuotų 75% 
visų gėlių sėklų tik raudonai žy
dinčių gėlių. Įsakyme nurodytą 
tokie sumetimai: “Raudona spal
va yra išlaisvintų tautų ir liau
dies demokratijos. Be to, augin
dama daugiausia raudonžiedes 
gėles, bulgarų tauta parodys sa
vo meilę, pagarbą ir dėkingumą 
didžiajai Sovietų Sąjungai ir jos 
nemfrtingam vadui Stalinui.”

— Kovai prieš Korėjos komu
nistus Graikija pasiuntė 6 lėk-j 
tuvus su 67 karių įgula.

BROOKLYN, N. Y.

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ K0MP
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET
Gyvenimo vieta

53-82 72nd PL TeL HA 6-8406 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO! ’
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 11 VALANDĄ RYTO

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

“AMERIKOJE”.
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų Ir 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

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

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
į šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į

Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi- 

I minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
■X metams kainuoja tik......................... $3.00

Užsienyje    ............................ $3.50
Reikalaujantiems nemokamą! siunčiame kelis “Amerikoa* 

■ numerius susipažinimui

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

— Aleksandras Domenas, 77 
metų amžiaus, įdomiai gyvena 
pačiame prekybos miesto sūku
ryje. čia jis gatma miesto pašal
pos $40.00 į mėnesį, o kitą pra
gyvenimą pats susirenka iš pre
kyvietės. Jis, sako, man bulvių 
ir kuro iš lentgalių tikrai čia už
tenka. Gyvena jau keliolika me
tų sename sandėlio kambarėlyje, 
trečiame aukšte. Bet dar pajėgia 
ateiti į bažnyčią ir aplankyti sa
vo draugus, kas jį daugiausia 
palinksmina. • • ,

— Dr. M. Rimas, kurs gydosi 
White Haven ligoninėj, jau sveik
sta. Jį ligoje nuolat stiprina jo 
žmoną, kurj ten dirba gailestin
ga seserimi. Lapkričio 5- dieną 
ligonį. aplankė p. Puniškienė ir 
keletas jo pažįstamų bei artimų
jų. P. Puniškienė dabar rūpinasi 
ir kitų tremtinių, pasilikusių Vo
kieti jos ligoninėse, likimū. Ji or
ganizuoja jiems Kalėdų paramą. 
Labai gražus darbas — sušelpti 
ligonis.

— Lietuvių ansamblis jau pra
dėjo savo dainavimo repeticijas. 
Jis rengias keliems didesniems 
meniniams pasirodymams plačioj 
Philadelphijos apylinkėj. Direk,-

torius V. Macijauskas tikrai sun
kiai .dirba, kad. parengtų savo 
diriguojamą chorą naujai pro- 
graihai. # ’ • '

— Frances Nash, vytė daini
ninkė ir pijantį skambintoja, jau 
sugrįžo iš savo namų New York 
valstybėje, pataisė sveikatą ir 
dabar vėl veikia Philądelphijoj. 
Linkėtina jai čįa ilgiau pasilikti 
ir sustiprinti savo sveikatą.

— Jaunesniųjų ateitininkių 
šokėjų grupė rengia tautiškus 
šokius. Jos taisosi Birutiečių u- 
niformas ir nori parengti tikrai 
gražių mūsų lietuviškų šokių.

— Studentų ateitininkų svar
bus susirinkimas įvyksta sekma
dienį, lapkričio 19 dieną, prof. 
A. Salio namuose. Bus skaitomos 
bent dvi paskaitos viena mer
gaitėms, kita bendra visiems. 
Ateitininkai savo veiklos planą 
ateinantiems metams priėmė, la
bai gilų ir išsamų, ypač paliečian
ti jų ideologiją.

— KUn. L, Pečiukevičius. jau 
grįžo, iš Romos. Jis ten turėjo 
svambių, pasitarimų Lietuvių Ko
legijoj. Jis eina ir Kunigų Vie
nybės Centro sekretoriaus pa
reigas jau treti metai.

Į šv. Alfonso parapiją paskirtas 
kun. P. Patlaba

Į šv. Alfonso lietuvių parapiją, 
vieton išvykusio į Worcester! 
kun. prof. Pijaus Dambrausko, 
kunigo klebono dr. L. J. Mende- 
lio buvo iš Chicago's pakviestas 
kun. Petras Patlaba. Lietuvoje 
jis buvo Telšių vyskupijoje Rie
tavo klebonu, o Chicagoje pas
kutiniu laiku jis buvo katalikų 
akcijos direktoriumi. Dabar šv. 
Alfonso lietuvių parapija turi 
tris asistentus: airį kun. J. L. 
Cavanaugh ir du lietuvius, at
vykusius iš tremties: kun. Petrą 
Patlabą ir kun. Vladą Budrecką.

Rengiamas vyskupo pagerbimas
Baltimorėje susidarė iš vietos 

veikėjų komitetas, kuris arti
miausiu laiku projektuoja pa
gerbti vietos vyskupą už jo, pri
sidėjimą prie apstaus tremtinių 
atvykimo į Ameriką ir suruošti 
Šv. Valandą už kenčiančią Lie
tuvą šv. Kazimiero šventėje.

New Britain, Conn.

Iš Rochesterio padanges

Ateitininkų šventė
Lapkričio 5 d. vietos ateitinin

kų kuopa iškilmingai minėjo A- 
teitininkijoš 40 metų sukaktį ir 
savo pirmą metinę šventę. Prieš 
11 vai. mišias šv. Jurgio bažny
čios varpai gaudė ateitininkų 
himną. Per mišias labai pakilu
siu maldingumu giedojo par. cho
ras, o pritaikintą pamokslą pa
sakė kun. D. Mockevičius. Kuo
pos nariai priėmė šv. Komuniją.

2 vai. popiet par. salėje įvyko 
iškilmingas susirinkimas, kurį 
turiningu žodžiu atidarė kuopos 
pirm. Dr. Jonas Stankaitis. Gar
bės prezidiuman buvo pakviesti 
kleb. kun. J. Bakšys, kun. D. 
Mockevičius, Ateitininkų Fede
racijos pirm. prof.,Ad. Damušis, 
Amerikos Ateitininkų sąjungos 
pirm. J. B. Laučka, BALF ir 
ALT skyriaus atstovas H. Žeme-, 
lis, Bendruomenės skyriaus ats
tovas dr. Alf. Stankaitis ir muz. 
P. Armonas.

Prof. Ad. Damušis buvo vie
nintelis kalbėtojas — jis skaitė 
gilią paskaitą apie ateitininkų 
sukakties-prasmę ir dabarties jų 
uždavinius. Sveikinimo žodžius 
tarė visi garbės prezidiumo na
riai.

Po akademinio minėjimo sekė 
koncertinė dalis. Solistės Vladė 
Sabaliauskienė ir p. šalnienė da
vė labai turtingą, solo dainų pro
gramą, rašytojas Jurgis Jankus 
paskaitė ištrauką iš savo nove
lių, o Izabelė Stankaitienė jaus
mingai padeklamavo pora Braz
džionio eilėraščių; už scenos jai 
pritarė at-kų choras. Solistams 
akomponavo muz. Z. Nomeika, 
o chorui vadovavo muz. P. Ar
monas. Koncertinę programą 
vedė Dr. Alf. Stankaitis, kurs 

•pasirodė pilnas originalaus Ju
moro. ’ -

Vakare kuopa turejd savo va
karienę, kurioje dalyvavo ir a- 
teitininkų bičiuliai bei rėmėjai. 
Valgius pagamino ir prie stalų 
patarnavo pačios ateitininkės. 
Skambėjo dainos ir nuoširdus 
juokas, kuriam neišsenkamos 
medžiagos suteikė Dr. VI. Lelę- 
vičiaus ir Dr. Alf. Stankaičio 
suredaguotas “vienintelis Ro
chesterio lietuviškas laikraštis 
šiur”. Vakarienės “komendan
tu” buvo Dr. E. Butrimas. *

Kuopa turi apie 40 narių. Be
veik pusė jų dalyvauja parapijos 
chore. Beveik visi nariai veikliai 
pasireiškia vietos draugijose. Su
sirinkimus turi kas mėnuo -r». 
visada juose būna rimtai paruoš
ta paskaita iš kurios nors spe
cialybės. Narių santykiai labą! 
glaudūs, draugiški. Netrukus 
ruošiamasi pastatyti veikalą.

Ateitininkijos sukaktis buvo 
atžymėta ir per vietos lietuvių 
radijo programą lapkričio 4 d. 
Kuopos pirm. Dr. J. Stankaitis 
skaitė paskaitą apie at-kų isto
riją ir jų nuveiktus darbus; pą-

grotos at-kų- įdainuotos plokšte
lės. S. V.

Turtingas bazaras
Lapkričio 18. ir 23 d. d. Jto* 

chęsterio lietuvių Šv. Jurgio pa
rapiją ruošia bazarą. Kaip teko 
nugirsti, bazaras būsiąs labai 
turtingas ir bus galimybės lai
mėti daug vertingų dalykų. Pa
rapijiečiai ir. jų organizacijos pa- 
tap;!  josmetiniam bazarui ruošia
mi rišu atsidėjimu; tiek prisidė- 
dtirrii sava darbu, tiek jame da- 
lygaudami.

’ .Georgian,. Club nąriai pasiėmė 
vyko skyriaus aptarnavimą, prie 
bendrųjų bazaro reikalų tvarky
mo, kaip, ir visados, taip ir šie
met, pasižadjėjp parapijietės E?, 
milia Kdzlauskas, Emilija Šukys, 
Emiliją Levickas, Ona Kumpars- 
kas, Mary Kavaliūnas, Frances 
Urbonas, Mildred jaškot, Olga 
Mocejūnas, Alfreda Rimkus, O- 
na Valiukevičius, Mile Kumpars- 
kas ir Emilija Stūgls. Taip pat 
yra pasižadėję aktyviai prisidėti 
vyčiai ir šv. Marijos dr-jos na
rės.

šiam. b,azarui vadovauja kleb. 
Jonas Bakšys, trusŲstai Jonas 
Levickas, Petras Krajeris ir vi
karas kun. Dom. Mockevičius.

— Lapkričio m. 26 dL Lietu
vos karių ir žuvusių partizanų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
kovų paminėjimas, čia prieš kiek 
laiko susikūrė Lietuvos buv. ka
rių “Ramovė”, kurios steigėjas 
pulk. Pranas Saladžiiis. Pirmas 
jų žygis — tai minimos šventės 
surengimas, išyykstąnčių U$ ka- 
rluomėnėn lietuvių kąrių paly
dėjimas ir. kt. Šventė susidės iš 
iškilmingų pamaldų, kurių metu 
giedos solistė Vlada .Sabaliaus
kienė ir parapijos etiopas, vado- 
vaująmaą Armono. Po pietų į- 
yyks. susirinkimas — minėjimas 
su vięša paskaita. Tikirpasi, kari 
šventėn' atsllaįįkys ir’ Ąmerikos 
legionierių Gudyno postas bei 
Rochesterio lietuviai.

— Gruodžio 10 d. šv. Jurgio 
parapijos choro koncertas.

— Lapkričio 10' d. vakare į vy
ko Šv. Jurgio' parapijos choro 
koncertas per Rochesterio tele
vizijos stotį. Koncertas pavyko 
gerai ir tikimasi, kad tai nepas
kutinis kartas.

— Gruodžio 2 d. Rochesterio 
radipfono lietuviškoji valandėlė 
ruošią viešą, koncertą, kuriame 
dalyvauja solistė Vlada Saba
liauskienė, muzikas Z .Nomeika 
ir kt " ' - St-

Tremtiniai gyvai veikia
Tremtiniai apsidėjo mažiausiai 

po 50c mėn. solidarumo mokes
čiu Tautos Fondui. Jaunimo ne
mažas būrys nutarė vaidinti 
vaizdelį iš partizanų gyvenimo, 
K. Marijošienės vadovybėje vėl 
mokytis tautinių šokių, paga
minti tautinių rankdarbių. Ne
trukus pradės veikti šeštadienio 
lituanistikos kursai.

Cleveland, Ohio
Pradedama naujos bažnyčios 

statyba
švč. Panelės Nepaliaujamos 

Pagalbos parapija, esanti rytinė
je Cleveland© dalyje, per Visus 
Šventus, pradėjo Dievo Namų 
statybą. Tą dieną, dalyvaujant 
per pusantro šimto, parapijiečių, 
buvo prakasta ir pašventinta že
mė naujosios bažnyčios pama
tams.

‘ Bažnyčiai statoma pagal inž. 
arch. dr. St. Rudoko projektą, 
laimėjusi pirmą konkurso premi
ją. Statybą vykdo dipl. inž. J. 
Augustinavičius, per paskutinius 
metus pastatęs nemaža pastatų 
Clevelando didmiesty.

šią statybą vykdyti įgalino 
nenuilstamos klebono Angelaičio 
pastangos, per metų metus rink
tos aukos, daryti parengimai, 
parapijos organizacijos ir gera
širdžių katalikė duosni ranka. 
Susidarius daugiau kaip šimtą 
tūkstančių kapitalo ir nuolat jį 
papildant, šis darbas dabar pra
dedamas.

Gerai pavyko BALFo koncertas
Spalio 15 d. BALFo 38 sky

riaus koncertas šv. Jurgio para
pijos salėje pasisekė — davė gry
no pelno 367.69 dolerių, kurių 
275 doleriai persiųsti į BALFo 
centrą.

v**

Chicago, Ill

KĄ SAKO TAU ŠIRDIS?
(MERGAITĖMS)

Jaunoji Drauge! Ar tu statei sau kada klausimą — vieną 
kartą visiškai rimtai — kuo tu būsi? Keista? Tu negalėjai 
savęs neklausti. Vis atrodė, kad, dar turi laiko: spėsiu,, gal 
pats gyvenimas 'atsakys!

Metai eina, ir gyvenimas tyli. Tu, tur būt, nepagalvojai, 
kad didžiuosius atsakymus duoda ne gyvneimas, o Dievas. 
Įsiklausyk! Jis kalba retai ir tyliai — gal neišgirdai, gal gy- 
vęnimo tempas ir triukšmas apkurtino — ir praėjo pro šalį 
Rūpintojėlis su savo kuždėsiu.

Mieloji! Jei tu išgirstum tą vieną žodį “Sek mane!”, dar 
tau liktų kitas mažas klausima^: kaip kokiu būdu? Ir gal 
dar vienas: kur?

Tu gali rinktis, vietą ir formą, kuri širdžiai artimesnė. Mes 
norėtume tau tik padėt, mes, kurios Rūpintojėlio balsą esam 
išgirdę kiek anksčiau. Gal girdėjai šventojo garsu gaubiamą 
arkivyskupo .Matulaičio - Matulevičiaus vardą.- Mes esame jo 
kūrinys, gimęs savoj lietuviškoj žemėj — tuo metu, kai gimė 
ir mūsų tautos nepriklausomybė. Mes esame Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserys, norinčios Marijos žemės pašventinimo savo 
aukomis ir apaštalavimu.

Atvyk pąs mus, pamatyk! Jei turi abejonių ar nori pla
tesnių žinių — parašyk. Duodame tau ir adresą:

Sister Superior 
Immaculate Conception. Convent 

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

Omaha, Nehr
Sėkmingą parapijos vakarienė
Lapkričio 5 d. turėjome sėk

mingą parapijos vakarienę. Dau
giau kaip 700 žmonių dalyvavo. 
Kartu su mumis valgė mūsų 
valstybės senatorius ir kongres
menas. Taip pat atsilankė daug 
ir vietinių politikierių bei mūsų 
valstybės, apskritie^ ir miesto 
valdininkų. Kadangi, bųyp daug 
svečių ir visiems reikėję patar
nauti bei visus papenėti, tai ne
buvo laiko prakalboj.. Po va
karienės buvo šokiai i|<L yėtasnio 
laik0- ji i>

Labai pasidarbavo, senesnės 
kartos lietuviai, kurie buyo baž
nyčiai ištikimi per daugel metų. 
Bet neatsisakė pasidarbuoti pa
rapijos reikalams ir išvįetinti lie
tuviai. Jie nuoširdžiai platino bi
lietus, kiti atnešė dovanų, o kiti 
prisidėjo darbu papuošti skanią 
vakarienę, kurią nęt svetimtau
čiai labai gėrėjosi.

. XIII,
><••.■ Kunigų permaina ,

Beveik po vienėrių metų darbo 
mūsų tarpe, kuri: Leonardas 
Musteikis paskirtas kapelionu į 
Gerojb Ganytojo vienuolyną. Jis 
jau pramokęs anglų kalbos ir 
jam sekasi kapelionauti. Kun. 
Bronius Dagilis atvyko pas mus 
padėti kun. Juozui Jusevičiui ga- 
nytojavimo darbe. Kun. Dagiliui 
nebus nuobodų pas mus, nes su
randa daug išviętintų lietuvių, 
su kuriais teko vargą vargti Vo
kietijoje.

senelių prieglaudoje. Ji yra pa
tenkinta savo likimu ir džiaugia
si, kad yra Amerikoje ir laisva.

Vietinis

RACINE, WISC.
Susiorganizavo choras

Neseniai iš Dayton į Racine, 
Wise, persikėlė Juozas Grimskis, 
kuris, vietos lietuvių padedamas, 
ėmėsi organizuoti Racine lietu
vių chorą. įvykusiame choro su
sirinkime buvo aptarta daug 
choro aktualių klausimų ir iš
rinkta choro valdyba, kurion į- 
eina Jonas Tribys, Pūras ir L. 
Pliūra.

Harrison-Kearny,
New Jersey

Visuotinam choro susirinkime 
nutarta stengtis chorą padidinti. 
Visi parapijiečiai, kurie gali ir 
nori giedoti, kviečiami atvykti j 
repeticijas, kurios daromus kiek
vieną ketvirtadienį 8 vai. vąk. 
27 Davis St., Harrison,- N.-J?-

š. m. lapkričio mėn. 18 d., šeš
tadienį L. P. C. salėj, 134 Schuy
ler Ave., Kearny, N. J., choras 
ruošia šokius — "Autumn fes
tival”.

Iš savųjų pinigų šiais metais 
choras jau davė aukų BALFui, 
lietuviškai spaudai, seselėms vie
nuolėms ir parapijai.

Išnuųmųojaml 2 kambariai su 
virtuvės pasinaudojimu dviept 
atskiriem asmenim arba dvie
jų. asmenų šeimai

'* Kreiptis vakarais po 6 valr 
II-ras aukštas, 66-46 — 75tt^ 
St, Middle Village, Queens, L. 
I.,. N. Y. Važiuoti Metropoli-, 
tap Ave. busu Nr. 53, (46).

Pradėtas sustiprintas litua
nistikos dėstymas /

Tėvų komiteto pastangomis, 
sutikus kleb. kun. Gašlūnui, šv. 
Mykolo parap. mokykloje pra
dėtas sustiprintas lituanistikos 
dėstymas. Mokytojos seselės, 
maloniai pritardamos, rado vie
tos lietuvybės dalykams įterpti 
tarp pamokų, pačios sutikdamos 
dėstyti Lietuvos istoriją ir iš 
dalies lietuvių kalbą. Pakviesta 
mok. Miniotienė dėstyti lietuvių 
kalbai, Lietuvos geografijai bei 
kraštotyrai. Norima, kad lietu-, 
viškai būtų dėstoma ir tikyba.

šeštadieninė lituanistikos kla
sė. veikia ir toliau. Ją veda mok. 
Petrulytė su mok. Jonikiene, 
šeštadieninė klasė apims prieš
mokyklinio amžiaus, vaikus, pa
dės tiems, kurie lanko kitas mo
kytas ir jungs visus su kutūri- 
nials parengimais.

.—,---------——-----------------—»—
Paieškojimas

Ieškau.Mrs. Ana Chelus, gy
venančios Brooklyne. Prašau at
siliepti: K. čellus, 173 Delawan 
St., New Brunswick, N. J. ,

Daugiau naujakurių
Paskutinėmis savaitėmis vėl 

atvyko pas mus daugiau nauja
kurių, kaip Siciunienė su vaikais, 
teisininkas Bronius Kraučelie- 
nas, Alfonsas Kontvainis su šei
ma, Pranas Amauskas su šeima 
ir Jonas česna.

Iš New Yorko apsigyveno pas 
mus grafienė Evelina Lubomirs- 
ka. Ji turėjo didelį dvarą netoli 
Šiaulių miesto. Dabar ji dirba

Reikalinga šiek tiek angliškai 
kalbanti tarnaitė. Duodamas 
kambarys ir visas išlaikymas. 
Mėnesiui mokama $100, —. Geri 
namai su visais patogumais.

82-26 214th St, 
Holli Hills, Queens, N. Y.

Telef. H. O. 4-2549
(47)

Išnuomojamas vienam vyriš
kiui apšildomas kambarys. Yra 
karštas vanduo. Kaina prieina
ma.

Tel. Market 2-517?
, •> » • <m » ’J ,

Matthew Aj1 Buyus
(Buyauskąą)^.

. IV 073?
Laidotuvių Direktorius

,?.uįy<jli

426 Lafayette Street 

Newark 5,

■T.' t! WBh 
TeL POPlar 411$^’ , 

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
’ DIREKTORIUS ~ 

1118 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
-Didele, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne 

Vilka* nemokama!
Kreipkite! diena Ir naktį

101-56 115 St., 
Richmond Hill, N. Y. 
Telef. V. I. 7-5682-R.

Pažiūrėti galima kiekvienu metu.
(47)

Zenonas Nomeika, pasižymė
jęs muzikas ir vargonų virtuo
zas, ieško vargonininko vietos.

Pasiūlymus siųsti šiuo adresu: 
Z. Nomeika,

148 Weyl St., Rochester, N. Y.
(47)

.Parduodu virtuvės baldus, e- 
lektrikinį šaldytuvą ir kitus 
daiktus.

Telef. E. V. 4-9168
‘ (47)

; t 8T*n 8-14S4 ;
:; F. GRAŽYS ir SŪNUS.. I! 

KONTBAKTORIAI
• > Atlieka mūriniu namu stenu U- Į; 
I! lyrtalma. plasteriavim*. Iali*at- > > 
< < tiu oemeatavim* Ir kt. darbu*. ;

nimaujerbt.,
; BROOKLYN «, N. T.

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

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

Tel: WAverly 6-3325 

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Jau 9-ti Metai Kai Visi

SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies'taksus visu jurisdikcijų: Fedcralius Stato z 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse. fi

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksu pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystes ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto J) 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris Y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokiu biznių, didelių V 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, ft 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose J) 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. 4

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link \ 
mano geriausio jums patarnavimo. y

RAŠYKITE: 2
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 5

111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. A
Telefonas: EV 4-3049 J)

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

J Dr. John Waluk
161 No. 6th Street 

j1 TeL EVergreen 8-9220

5 Dr. A. Petriką
X (Dantų Gydytojas)
x 221 So. 4th Street

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen T-68C8 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Pel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

®tepVZ±Zi8ki1 y Matthew P.' Ballas |
(Asauskas) į? ( (BMaU!te;

Laidotuvių Direktorius
į

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
1 (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

- Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
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Angelų Karalienes 
. Parapija

— Gyvojo Rožančiaus Drau
gija sekmadienį buvo surengusi 
laimėjimų vakarą, kuris labai 
gražiai praėjo.

— Gruodžio 3 dieną 6 vai. va
kare Dariaus Ir Girėno Postas 
mūsų parapijos salėje rengia ka
riuomenės dienos paminėjimą. 
Paskaitą skaitys gen. Pundzevi
čius.

— Tretininkų draugija spalių 
19 d. rengia parap. salėjo laimė
jimų vakarą. Pradžia 5 vai, po 
pietų. įėjimas 60 centų. Kviečia
mi visi atsilankyti,

Kviečiame stoti į chorą
Parapijos choro koncerte buve 

kviečiami vietos lietuviai stoti į 
chorą. Mūsų tautinė savigarba 
reikalauja, kad mūsų bažnyčiose 
darniai Ir galingai skambėtų lie
tuviškos giesmės. Tikimės tad, 
kad J tą kvietimą bus atsiliepta 
Bet prašom ilgai nelaukti, nes 
dabar turime pasiruošti Kalėdi
niam giedojimui. Choro pamoko? 
— penktadieniais 8 vai. vakaro

Choro vadovai
šv. Vardo draugijos susirinkimas

Lapkričio 12 d. 10 vai. ryte 
parapijos salėje įvyko Šv. Varde 
dr-jos narių susirinkimas. Buvc 
išduota iš buvusio baliaus apys
kaita. Išrinkta į Kat. Seimelį at
stovai: J. Mykolaitis, A. Račaus 
kas ir V. žemantauskas. Iš Kat 
Federacijos N. Y. anskr. veiklos 
pranešimą padarė S. K. Lukas

Nutarta gruodžio 3 dieną tuo; 
po Mišparų par. salėje turėti pa
skaitą. Paskaitininką gaus kun 
V. Pikturna.

Kun. V. Pikturnai paprašius 
prisidėti su maža aukele, pagel 
bėti esančiam Vokietijoje kun 
J. Parancevičiui, kuris ten serge 
ir negali kitur išvykti, susirinki
mo dalyviai suaukojo virš de
šimt dolerių, kad būtų pasiųsta 
jam Šv. Kalėdoms dovanėlė.

S. K. Lukas

karais 7-9 vai., o mažiesiems šeš
tadienio ryte 10-12 vai.

— Anglų kalbos kursui trem
tiniams yra penktadienio vaka
rais 7-9 vai. parapijos salėje.

— Ateitininkų, susirinkimai 
vyksta penktadienio vakarais 7 
vai.

— Sunkiai serga Clprljonas 
Adomaitis.

— Lapkr. 23 d. susituoks Bi
rutė Karplūtė su Thomas J. Se- 
ssa. Jungtuvės su šv. mišlomls 
11 vai,

Apreiškimo Parapija
— Prasidėjo metinis parapijos 

bazaras. Parapijos draugijos dar
buojasi uoliai bazaro pasiseki
mui. Per pirmas tris dienas lan
kėsi ne maža žmonių. Tikimasi, 
kad per likusias dienas bus dar 
daugiau. Bazaras bus dar 6 die
nas: lapkričio 17, 18, 19, 24, 25 
'r 26 d. d. Paskutine dienų, lap
kričio 26 d., bus traukiami di
džiųjų dovanų laimėjimai ( tele
vizijos aparato, sidabrinių šaukš
tų, peilių, šakučių setas Ir tous- 
teris).

— Balfo rinkliavoj iš Apreiš
kimo parapijos posto dalyvavo 
apie 140 rinkėjų. Iš viso (per 
'auko rinkliavą) Balfui įteikta 
$1383.14. Tame skaičiuje dar ne
traukta apie 10 dėžučių, kurios 
nebuvo laiku atneštos.

— Sekmadienį, lapkričio 19 d. 
'vyks Gyvojo Rožančiaus drau
gijos susirinkimas tuojau po miš
parų.

» ” -'i ,
A M E R I K A Lapkričio 17, 1950

Maspetho Žinios

IŠ MOTERŲ VEIKLOS
Moterų Sąjungos 29 kuopa, 

kurios vakarienė su programa 
vyko spalių 29 d., dėkoja dva
sios vadui kun. J. Pakalniš
kiui, kuris padėjo šį pobūvį 
suruošti, visiem atsilankiusiem 
>ei sąjungiętėms, (kurios prisi
dėjo prie pobūvio rengimo rū
pesčiu, darbu bei aukomis. Jv 
zisų rūpesčiu pobūvis taip gra
šiai pavyko, kad ilgai bus at 
simenamas.

Dovanas laimėjo U. Gižaus 
kienė, A. Johnson ir Ch. Mar
mą.

ADOMAVIČIAUS ŠŪVIS 
NULĖMĖ PERGALĘ

"Ir vėl pergalė!” "Lietuviai J- 
kopg J National Amateur Cup 
pusfinalį" — girdėjosi džiaugs
mingi žiūrovų balsai, pasibaigus 
Lietuvių prieš Malta United 
rungtynėms. "Dar dvejus perga- 
galės ir Lietuviai New York ir 
Connecticut Valstybių NAC nu
galėtojai!” atsidusęs pareiškė 
Lietuvių komandos didžiausias 
aprūpintojas p. Jonas Atkočlus.

Gausiam žiūrovų būriui Lie
tuvių komanda prisistatė tokio 
sąstato: Daukša; Mileris, Sima
navičius; Madzlll'auskas, Saldai- 
tis, Steponavičius; Sabaliauskas, 
Kalašinskas, Adomavjčlus, Jokū
baitis, Gražys. Lietuvių apdėvė
tos Ir nublukusios uniformos kaž
kaip nesiderino prie spalvingų, 
naujų prieš,ninko spalvų.

Jau žaidimo pradžia parodė, 
kad turima reikalo su stipriu 
priešininku, kurs jau pirmosios 
minutės metu aplanko Lietuvių 
vartus, bet nesėkmingai. 3 min. 
Lietuviai staigiai puola ir Ado
mavičius, Iš sunkios padėties, 
šauna pirmąjį įvartį. 1:0 — žiū
rovų garsūs plojimai skatina 
mūsų vyrus ir 11 min. antpuolis 
užbaigiamas vėl Adomavičiaus 
nelaikomu 2:0. Priešininkas ir 
tada nenusileidžia Ir veržiasi j 
lietuvių vartus, bet Daukša jo 
šūvius visai vykusiai sulikviduo- 
ja. 23 min. mūsų vienuolikė, gel
bėdama padėtį, padaro kampinį, 
kurį priešininkas paverčia įvar
čiu. Taigi jau 2:1. Vyksta smar
ki kova, sujaudindama net ir 
melancholiškiausią žiūrovą, bet 
30 min. Kalašinskas įtempimą 
sušvelnina fiksuodamas 3:1, ta
čiau vėl nelemtas kampinis ir 
Daukšos nevikrumas švelnina

pasekmę 3:2. Tuo baigiamas 1-is 
kėlinys.

50 min. įtempimas dar padi
dėja, kai priešininkas laimi dar 
vieną kampinį ir tuo pačiu, išly
gina pasekmę 3:3. .Lietuviai su
sikaupia, žiūrovų tribūnose vieš- 
pataujo tyla, tik priešininkų 
karštų slmpatikų užkimę balsai 
skatina Maltiečius" kirsti lemia
mą smūgį, bet čia gražus lietu
vių antpuolis ir Gražys atsiduria 
su kamuoliu 1 metro atstume 
nuo vartų — visi sustabdo kvė
pavimą — o jis klasiškai šauna 
per viršutinį vlrpstą ir lauktas 
pergalės įvartis baigiamas giliais 
žiūrovų atodūsiais. Priešininkas 
Iš paskutiniųjų stengiasi Išmesti 
lietuvius Iš turnyro, bet jo šūviai 
nepasiekia tikslo. 68 mln. vėl 
lietuvių antpuolis — Adomavi
čius šauna... Kamuolys visu 
smarkumu rekoSetuoja nuo prie
šininko gynlko galvos J Maltą 
vartus užbaigdamas rungtynių 
pasekmę 4:3. Paskutinis 22 mi
nutės įtemptos kovos nepakeitė 
rungtynių pasekmės.

Visa Lietuvių komanda pasi
rodė kaip darnus vienetas ir ti
krai vertas busimųjų kovų prieš 
New Yorko, aukščiausios lygos 
meisterius.

Tenka palinkėti Lietuvių ko- 
madai su tuo pačiu atkaklumu 
tinkamai atstovauti lietuvius fut
bole.

A. V.

Šį sekmadienį, lapkričio 
19 d. 2:30 vai., Arctic'Ovai 
Johnson Ave.) Brooklyn,

mėn. 
(417
N. Y., Lietuvių F. K. žais A kla
sės pirmenybių rungtynes (II 
ratą) prieš Schessier F. C. Šia 
proga primenama, kacl visi, turį 
L. F. K. loterijos bilietus atvyk
tų į šias rungtynes laimėti kala
kuto. ,

Šių mėty 64Amerikos”
j'

BAZARAS
— įvyks —. ‘ .

GRUODŽIO - DECEMBER 16, 17 ir 18, 1950

J.,V *

Atsimainymo Par. Saloje — Perry Ave., Maspethe

Visi “Amerikos” Bičiuliai prašomi dalyvauti.

RENGIMO KOMISIJA

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI
Jamaica — a. Didelėje prekybinėje 

(biznio) gatvėj 2 namai, vienu iŠ jų 
kampinis. Du lotai. 16 kambarių. Flo
ras tuščias. fitymas. Nėra lieto. Turi 
būti parduoti už žemiausią kalną. 
Priežastis — senatve ir liga.

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

Mupeth — Mūrinis namas, 11 kam
barių, dviem šeimom, tuščias floras. 
Atskirai statytas. Gyvenama vieta ir 
beismente. Aliejum apšildomas. Dviem 
karam garažas. Kaina $15,000.

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

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

REpublic 9-1506

Keturiasdešimt Valandų atlaidai
Atlaidai prasidės šį sekmadie

nį, lapkričio 19 d., suma 11 vai. 
ir tęsis 3 dienas. Rytais mišios 
9 vai. ir vakarais mišparai 7:30 
vai. su pamokslu. Pamokslus pa
sakys: sekmadienį kun. Dr. A. 
Sideravičius, pirmadienį kun. Dr. 
M. Ražaitis ir antradienį kun. Dr. 
A. Maknys.

Parengimai
— Lapkr. 18 d. Šv. Onos so- 

dalicija minės savo dešimtmetį 
pobūviu su šokiais. Lapkr. 19, 8 
vai. sodalicija in corpore eis prie 
šv. Komunijos ir bus įrašomos 
naujos narės.

— Lapkr. 29 d. Liet. Vyčių 
kuopa rengia rudens šokius, 
Thanksgiving Eve Dance.

— Lapkr. 26 d. Rožančiaus 
draugija turės laimėjimų vaka
rą. Bilietai gaunami pas promo- 
t orkas.

— Gruodžio 10 d. Moterų Są
jungos kuopos laimėjimų vaka
ras nuo 5 vai. Apylinkės sąjun- 
gietės ruošiasi dalyvauti.

— Gruodžio 16, 17 ir 18 d. d. 
atsimintinos dienos, nes tais va
karais parapijos salėje bus Ame
rikos savaitraščio naudai baza
ras.

LITUANISTINES MOKYKLOS 
POBŪVIS

Kas naujo
— Lietuvių kalbos kursai su

augusiems yra trečiadienio va-

Sekmadienį, lapkričio 12 d. 
Apreiškimo parap. salėje įvyki 
Lituanistinės Mokyklos mokinii 
tėvų pobūvis, surengtas Tėvv 
Komitefo iniciatyva. Pobūvį ati 
darė tėvų vardu Virbickas, pa
kviesdamas mokyklos kapelione 
kun. Pakalniškį atkalbėti maldą

Prie gražiai papuoštų stall 
buvo nuoširdžiai išsikalbėta lie 
tuvybės ugdymo reikalais, susi 
pažinta ir nuotaikingai praleisti 
keletas valandų, dalyvaujant se 
niesiems lietuviams ir naujaku 
riams. Kalbas pasakė! pedago 
gas Pr. Naujokaitis, kun. Pakal
niškis, kan. Meškauskas, kun. V 
Pikturna, Montvila, Krušinskas 
Narvydas, Tercijonienė ir kiti.

Pobūvį paįvairino meninė pro 
grama, kurioje dalyvavo so’.is 
tai V. Jonuškaitė ir V. Ivanaus 
kas bei "Aitvarų” kvartetas, a- 
komponuojant A. Mrozinskui 
Programą gražiai pravedė akto 
rius Vasiliauskas, nepašykstėję: 
humoro.

Pageidautina, kad toki pobū
viai būtų dažnesni. Tuo būdu bu? 
daugiau- progų tėvams ir jauni
mo auklėtojams palaikyti tam 
prų bendradarbiavimą ir vis sėk
mingiau tęsti nelengvą lietuvy
bės ugdymo darbą^

ĮSPŪDINGOS VESTUVES
Lapkričio 5 d. Apreiškimo pal. 

bažnyčioje kleb. kun. N. Pakal
nis sutuokė Vito Sinkevičių su 
Louise Galaskaite.

Kadangi abu jaunieji yra il
gamečiai ir darbštūs parapijos 
choro nariai, tai choras bažnyčio- 
!e dalyvavo ir labai gražiai gie
dojo, vadov. muz. P. Sakui.

Pabroliais ir pamergėmis bu
vo: Edvardas Sinkevičius su Ger
trūda Galaskaite (vyriausioji po
ra) , Ch. Sinkevičius su A. Dabu- 
lyte ir Ch. Remenčius su Joana 
Žemaityte.

Vestuvių puota įvyko parap. 
?alėje. žmonių tiek atsilankė, 
kad nors ir erdvi salė, bet vėliau 
kvykusiems reikėjo vietas pa
ruošti balkone.

Atsilankęs kleb. kun. N. Pa
kalnis palinkėjo jaunavedžiams 
daug laimės.

Svečių buvo iš įvairių kolonijų. 
Jaunojo brolis S. Sinkevičius bu
vo atskridęs net iš San Francis
co, Cal. Taip pat abiejų janųjų 
giminių buvo iš Worcester, Mass.* 
N. Easton, Mass., Bridgeport, 
Ct., Pittsburgh, Pa., Albany, N. 
Y., Washington, D.• C., Bloom- 
ield, N. J., Nutley, N. J. ir kitur.

Prie skanių valgių ir gėrimų 
gerų šeimininkių, vad. p. Karu- 
šaitienei, Galaskų ir Sinkevičių 
šeimų nariams maloniai svečius 
vaišinant,' turėta tikrai smagias 
ir neužmirštamas vestuves.

Jaunieji išvyko praleisti “me
daus mėnesio" į Miami, Florida. 
Išskrido lėktuvu.

Lietuvių F. K.

— Lietuvių F. K. II — Brook
lyn F. C. priešžaismyje prieš 
Lietuvių F. K. I — Malta United 
laimėjo 2:1. Įvarčių autoriai Kli
gys II ir Beleckas.

L. A. K. Krepšininkai laimėjo
Lapkričio 11 d. 9:45 vai vak. 

Lietuvių Atletų Klubo II-sis vie
netas, žaisdamas prieš Trinity 
Lutheran laimėjo 44:37,

Taškus pelnė: Ošlapas Alg. — 
15; Ruzgas — 12įBilėnas — 11; 
Daukša — 4; Kligys 
Kondrotas — 0.

II — 2;

A. V.

Šį šeštadienį, lapkričio 18 d. 
6:45 vai. vak. L. A. K. II žais 
pirmenybių rungtynes prieš Ain- 
slie Presb. YMCA salėje, prie 
Marcy Ave. elev. stoties.

D. J.

B. K.

• Antanas ir Adeline Samalio- 
niai susilaukė antros dukrelės. 
Motina gerai jaučiasi, dukrelė 
gražiai auga, o tėvas džiaugiasi.

NETIKSLI ŽINIA
“Vienybės” No. 43, “Sportas 

ir Lietuviai” skyriuje tilpo Lie
tuvių Atletų Klubą liečiančios 
netikslios informacijos. L. A. K. 
pavedė man, kaip šio klubo spor
to vadovui, šias žinias patikslin
ti:

1. Lietuvių futbolo komandos 
nariai nėra ir nebuvo L. A. K. 
nariais, todėl ir jų aprūpinimas 
uniformomis ir kitokia apranga 
nėra privalomas L. A. K.

2. Lietuvių futbolo „komanda
buvo kviečiama įstoti: į L. A. K. 
nariais, bet iki šiol to nepadarė, 
todėl ir tiesioginis rūpinamasis 
šia . komanda iš L. Ą.-K. pusės 
būtų netikslus. .

3. Paskiri nariai, pagal išgales, 
Lietuvių futbolo komandą parė
mė ir ateityje nuoširdžiai rems.

Aleksandras Vakselis
L. A. K*. Sporto Vadovas

■ EV 4-9293 , ■ I

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

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

' geriausios Smetonos •
Priimami užsakymai Įvairiems parengimams

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

< •

Išnuomuojamas kambarys 
su baldais vienam asmeniui

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

J. VASTONAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.* 

Tel. GLenmore 5-7285

OIOIOXXOIOIOXXOIOIQIOIOIOIOIOIOIOTOIO.O.C)

• Jonas Sasavičius su žmona 
Mildred grįžo iš povestuvinės ke
lionės. Jie buvo nuvykę į Ber
mudų. J ten skrido lėktuvu, o 
grįžo laivu.

— Qeens ’ County Catholic 
War Veteranai paminėjo Armis
tice Day su pamaldomis. Angliš
ką pamokslą pasakė kun. prel. 
J. Balkūnas (Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje,. Astoria, L. I.)

A. L. K. SENDRAUGIŲ
• BANKETAS

š. m. lapkričio-Nov, mėn. 18 
d. (šeštadienį) 8 vai. vak., Lie
tuvių Atletų Klubo patalpose, 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N.Y., 
įvyks L. A. K. sendraugių (Old 
Timers) metinis banketas. Ban
keto bilietas $3.00 asmeniui.
- L.' A. Klubas maloniai kviečia 
ko gausingiausiai jame dalyvau
ti.

Banketui Rengti Komitetas

I Stephen Bredes Jr, 
f ADVOKATAS 

| 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

t Tel. EVergreen 7-9394
o:o:o:o:oio:o:oio:o:o:oio.o:o:o'o;o’o:o

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

245 Union Ave., Brooklyn, Ni, Y. 
taiso laikrodžius ir juvelinius 

dalykus.
sąžiningai ir nebrangiai.

Darbas atliekamas greitai,

Lietuviškos Kalėdinės Atvirutės
$2.20 vertės už dolerį.

rinkinys. Geriausių Lietuvos menininkų gaminiai. Lietuvių kalba 
8 skirtingų tautinių, rellginų ir gamtinių vaizdų 18 atviručių 

kalėdiniai sveikinimai Siųskit tuojaus.
Speclalė kaina krautuvėms.

J. Ginkus ir D. Klinga
495 Grand) St., Brooklyn 11, N. Y. 

Tel.-EV. 4-9293

TAUTINIŲ DRAUGIJŲ SAMBŪRIS RENGIA

Dainų ir Šokių VAKARI
Sekmadienį, Lapkričio ■ Nov. 26 d., 1950

ALLIANCE SVETAINĖJE
195 Grand St., Brooklyn, N. Y.

o Pradžia 4 vai. popiet
PROGRAMOJ DALYVAUJA:
• Violet Pranokus, solo
• Al. Vasiliauskas, solo
• Aitvarų Kvartetas, vad.

A. Mrozinskas

• Harmonijos Ansamblis,
V. Pranckienė

• Kaz. Vasiliauskas, Kauno
dramos artistas

šokiams gros iš tremties atvykę muzikantai, vadovaujant
- Rič. .Kontrimui

Dainininkės Izabelės Motekaitienės
ir

Pianistės Julijos Rajanskaitės

KONCERTAS
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 d. 1950 m

5:30 vai. po pietų

CARNAGIE RECITAL HALL
New York City

BILIETAI: $1.80, $1.20 (įskaitant mokesčius)
57th ir 7th Avenue

HY 7-4554 - 4555 ’

ILARDI CO.
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y,

w PIGIAU, NEGU KADA BUVO
■jBgįągi ■ PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

, Tik $169.95
Duodami lengvam Ir ilgalaikiu! 

išmokėjimuiM
Siūlo Geriausių Firmų

refrigeratorius
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE. • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
«ad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
, JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per j| gausite didžiausią nuolaidą ....


	1950-11-17-AMERIKA



