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• Korėjos fronte JAV daliniai 
Jau visai artėja prie Mandžlūrl- 
Jot sienos, Priešo pasipriešini
mas menkas, Bet žygj pasunkina 
žiemos meto sąlygos.

• Atlanto pakto valstybės nu-

★ + ★
Sovietų pareigūnai savo zonos 

Berlyno dalyje jau šešias savai
tes laiko du anglu karius, kurie 
ten pateko per klaidą: vienas tu
rėjo nusileisti lėktuvu, o kitas 
atsiliko nuo savo traukinio. Ne- 
žiūrint Anglijos reikalavimų, So
vietai negrąžina jų | anglų zoną.

Dabar nteina žinios, kad So
vietai už abu suimtuosius pasky
rė savo kalną. Jie reikalauja iš
duoti jiems vieną Sovietų kari
ninką, kurs neseniai pabėgęs | 
anglų pusę,

Anglai gerai žino, koks liki
mas pasveikintų tą sovletin) ka
rininką, jei Jis patektų | savo 
buvusių "draugų" rankas.

Nežiūrint, kaip visiems, Ir an
glams ir amerikiečiams, yra aiš
kios bolševikų darbų šlykštynės, 
tačiau vis dar kalbama apie tar
pusavio nllklnlmasl, Išsikalbėji
mą... Banditas nepripažįsta 
jokių diplomatinių Išdaigų. Jis 
pasiduos tik — jėgaiI

Valstybės sekretorius Acheson 
praeitos savaitės viduryje spau
dos atstovams pareiškė nematąs 
ir nežinąs jokio reikalo aiškintis 
ar teisintis dėl Valstybės Depar
tamento vestos Ir vedamos poli
tikos, Jo nuomone, departamen
to žmonės daro tai,, kas yra ga
lima ir įmanoma, Vietoj kritikos, 
girdi, visi turėtų daugiau , pasiti
kėti jais.

Acheson dėstė, kad Kinijos 
kariuomenės įsikišimas Korėjos 
agresijoje reikta studijuoti labai 
atsargiai ir išmintingai. Jo nuo
mone, Kinijos komunistinės vy
riausybės žmonės turi būti įti
kinti, kad Mandžlūrljai negresia 
joks pavojus nei Iš Amerikos,* nei 
iš Jungtinių Tautų. Ponas sekre< valdo Aziją, tas valdo pasauli* 
torius nei Žodeliu neužsiminė, d kodėl jis taip pasakė, gana ne-

KOVA DEL AZIJOS
Paskutiniųjų mėnesių įvykiai 

Azijoje visu aiškumu rodo, jog 
plačiu mastu prasideda kova 
tarp Sovietų Ir Vakarų dėl Azi
jos Ir jos ateities, Sovietai, patys 
tariamai šalia stovėdami, palei
do veikti Kinijos Mao-Tse Tungą, 
Korėjoj Klm-Il-Sung, Indokinijoj 
Ho-Shl Minh, Filipinuose fanati
ką Louise Taruc Ir kitus savo 
rūpestingai paruoštus Ir stipriai 
remiamus Azijos tautų "vadus”. 
Nuo Korėjos ligi pat Irano visi 
šiapus geležinės uždangos esą 
kraštai — Indokinija, Burma, 
Malajai, Indija Ir kiti — yra at
sidūrę betarpiškam komunizmo 
agresijos pavojuje,

Kaip tik šiame regione šian
dien stovi iš dalies dar pareng
ties padėty, iš dalies jau atviroj 
kovoj dvi milžiniškos pajėgos. 
Vakarų pusėj Čia pirmoj eilėj 
stovi Atlanto pakto kraštai, ku
rie sudaro 330 milijonų žmonių 
llklmlnę bendruomenę, turinčią 
savo rankose milžinišką pramo
nės potencialą. Prie jų dar reikia 
priskirti eilę Azijos tautų, Aus
traliją, Afriką ir Pietų Ameriką, 
kurios turi milžiniškus kiekius 
darbo rankų ir žaliavų Išteklių. 
Antrojoj pusėj stovi Sovietai, ku
rie su savo satelitais turi 280 mi
lijonų žmonių, neįskaitant dar 
500 milijonų kinų. Tik šis blo
kas yra atsilikęs pramonės po
tencialo atžvilgiu.

Turint prieš akis ŠĮ faktą, dau
geliam kyla klausimas, kodėl 
kaip tik šiame regione Sovietai 
pradėjo vienas didžiausių su Va
karais rungtynių.

Leninas yra pasakęs: — Kas

Ir anglis. Indoklnijbj — anglis, 
nafta Ir deimantai. Tibete auk* 
sus, galimas dalykas uranas Ir 
milijardai arklio jėgų vandens 
jėgos, O, be to, Kinija turi 500 
milijonų gabių ir pigių darbinin
kų. Jau tik čia suminėti dalykai, 
kurie toli gražu neapima visų 
Azijos Išteklių, rodo, jog visai 
užvaldžiusiam jie gali sutelkti 
sunkiai įsivaizduojamo masto 
galybę. O tai Ir paaiškina tų at
kaklumų, su kuriuo komunistai 
čia veržiasi. Ir kaip tik dėlto 
tenka laukti, jog čia besiplečian
ti kova eis su dideliu atkaklumu 
Ir kietumu Iš abiejų pusių, nes 
abi pusės supranta, kokios lem
tingos reikšmės jos pabaiga tu
rės viso pasaulio ateičiai,

GĖRĖJA KATALIKŲ PADĖ
TIS ŠVEDIJOJE

Iš paskutinių statistikų paaiš
kėja, kad iš 7 milijonų Švedijos 
gyventojų yra 18 tūkstančių ka
talikų. Pastaruoju talku aiškiai 
pastebima, kad senas antikatali- 
klškas nusistatymas šiame kraš
te pradeda nykti. Katalikai pra
deda daryti įtakos ir | viešąją 
krašto opiniją. Vienas Iš pagrin
dinių veiksnių, turėjusių įtakos | 
š| palankų vystymąsi, yra šv. 
Sosto veikta, globojant karo be
laisvius Ir pabėgėlius. Šiuo .būdu 
Šv. Sosto įstaigos turėjo progos 
užmegstl santykius su švedų 
Raudonuoju Kryžium Ir veikti 
darniame bendradarbiavime. 
Taip pat gilų Įspūdi švedams 
darė katalikų Bažnyčios pastan
gos taikos Išlaikymui ir stipri
nimu). Be abejo negalėjo čia ne-

Iš A.LJarybos suvažiavimo
Lapkričio 17-18 d. d. Now 

Yorke, McAlpin viešbutyje, įvy
ko metinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos suVažlavlmas. Dalyva
vo dauguma Tarybęs narių, o 
likusiems atstovavo jų paskirti 
pavaduotojai. . ■,

Apie Tarybos nuveiktus dar
bus pranešė pirm. L. Simutis, 
sekr, P. Grigaitis įrėžei. M. Val
dyta. Ketvirtasis Vykdomojo 
Komiteto narys, viceplrm. A. 
Oils, negalėjo dalyvauti dėl sun
kios Ilgos, Apie Tarybos Infor
macijų Centro darbą pranešė jo 
vedėjas K. R. Jurgita. Kontro- 
lės komisija pranešė radusi vi
sus piniginius atsiskaitymus 
tvarkoje, !<

Sis suvažiavimas paminėjo Ta
rybos dešimties metų veiklą, šia 
proga Tarybą žodžiu' sveikino 
mlnisterls žadelkls, mln. V. Si
dzikauskas ir generalinis konsu
las J. Budrys. Raštu platų svei
kinimą atsiuntė Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pirm, 
prel. M. Krupavičius.

Per 10 metų Tarybos darbams 
paremti lietuviai amerikiečiai 
suaukojo apie 262,000 dolerių. 
Iki Šiol Lietuvos latavlųimo dar
bui Ir kovai remti, įvairiausiais 
keliais ir būdais, Taryba Išleido 
apie 235,000 dolerių. Daugiausia

aukų surinkta 1947 metais — 
92,000 dolerių.

Suvažiavime daug laiko pra
leista diskusijoms apie Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Idėją Ir 
praktišką organizavimą. Nutar
ta patiektą suvažiavimui medžia
gą perduoti specialiai studijų ko
misijai, kuri'Įpareigota savo dar
bą užbaigti iki sausio 15 d., o 
Jos rekomendacijų patvirtinimas 
pavestas ALT-bą sudarančioms 
grupėms, prašant jų sprendimo 
Iki vasario 16 d. Studijų komi-

sijoje dirba 10 asmenų,
VLIKuI pareikštas visiškas pa

sitikėjimas Ir pasižadėta visomis 
galimomis priemonėmis remti Jo 
darbus. Pasisakyta Genocido 
Konvencijos, Voice of America 
lietuviškos programos, santykia
vimo su kitomis tautinėmis gru
pėmis Ir kt. klausimais.

Sekantiems metams | A. L. 
Tarybos valdybą Ir vykdomąjį 
komitetą perrinkti tie patys as
mens, Suvažiavimas praėjo labai 
sklandžiai.

JAV Vyskupų Tarybos nauja vadovybė

PAŽYMĖJIMAI VETERANAM

Antrojo Pasaulinio Karo Ve
teranai, dalyvavę mūruose Fili
pinų salose nuo Pearl Harbor

kad Kinijos komunistams, kaip 
Ir visiems komunistams, jokie j* 
tikinimai nesvarbūs. Jiems svar
bu, ką Ir kaip jiems nurodo 
Kremlius,

Kol Acheson tikės, kad komu
nistą gali įtikinti nekomunlstas, 
kol ji manys, kad Korėjos ir Ki
nijos komunistų kruvini žygiai 
yra išaiškinami be Kremliaus 
piršto, tol turėsime visišką už
sienio politikos vedimo balą, ku
rioje ponui Acheaonui, deja, ten
ka tik savo šaltus nervus klek 
paerzinti, bet dėl kurios tūks
tančiai Amerikos karių kloja sa
vo gyvybes Ir sveikatą, dėl ku
rios, atrodo, tūkstančiai dar pa
aukos savo brangiausią turtą 
žemėje,

suriku suprasti, čia gyvena 
1.200.000.000 žmonių, taigi pu- 
sč visos žmonijos. Antra, tai kon
tinentas visos eilės pasaulinių 
monopolių — ryžių, kaučuko, 
arbatos, cino, džuto, Šilko, kom- 
paro, sojos pupų Ir klt. Be to, 
Arabijos naftos Ištekliai vertina
mi milijardais tonų. Kinijos že
mėj esama, 250 milijardų tonų 
anglies. Mandžlūrljoj — geležies

aartlate» ir twronik«rlata.- 1H; 
llkų pasauliečių bei kunigų pa- m. i

Naujai Išrinktasis New Yorko 
miesto mayoras Impelllttorl šiuo 
motu susilaukia daugybės pata
rimų. Įdomiausia, kad svarbiau
siais patarėjais ateina tokie, ku
rie darė viską, kad tik ne jis lai
mėtų rinkimus.

Now Yorko iš laikraščių per 
rinkimus j| rėmė tik vienas "Dai
ly Nows”, Tačiau dabar patari? 
mo talkon ateina visi, Jau ke
lioms laikraščiams nepatinka 
mayoro pasirinktasis adminis
tracinėms pareigoms pagalbinin
kas, kurs buvo mayoro artimiau
sias rinkimų kovojo patarėjas Ir 
pagalbininkas. Nojau Impollltee- 
rl priešai tikėjosi, kad tik jie 
bus pakviesti jo artimiausiais 
patikėtiniais?

Ir mūsų gyvenimo dažnai sku
binasi patarėjais Ir organizaci
joms, Ir laikraščiams no tie, ku
rio Ir pinigą ir sveikatą aukoja, 
bet visai pašalaičiai, kuriems ne
trūksta skambių frazių, bet, de
ja, savo darbo taip Ir neparodo.

New Yorke veikianti Russell 
Sage Fundacija per dvejis metus 
studijavo Amerikos Žmonių dos
numą labdarybei bei šalpai. Dir
busios komisijos surinktais da
viniais, pernai amerikiečiai ge
riems darbams paremti suauko
jo apie keturis bilijonus dolerių. 
Įdomu, kad 60 nuošimčių visų 
aukų gauta Iš mažus atlyginimui 
turinčių asmenų. 82 nuošimčio

aukų Įplaukė iš šeimų, kurių me- 
Inės pajamos nesiekia 5,000 do- 
erių.

Komisija aukotojams paruošė 
eilę patarimų, kurių svarbiausiu 
alkomas šis: "Aukodamas ne

siek asmeninio pripažinimo Ir 
nesitikėk padėkos”. Be to, auko
tojams patariama nesiekti jokios 
kontrolės | aukas gaunančius.

Turint šluos patarimus dėme
sy, gąl mūsiškio Balfo žmonės 
)crdaug reikalauja dėkingumo Iš 
;ų asmenų, kurie buvo paremti, 
Juk šalpa tai no paskola.• ★ •

Amerikos vyriausybė visomis 
priemonėmis rūpinasi sustiprinti 
Vakarų Europos gynimosi Ir 
saugumo frontus. Tam Ir Mar
shall planas, Ir visokios kitos 
milijoninės programos, kurios 
jau gerokai slegia eilini mokes
čių mokėtoją. Bet už visa tai 
Amerika Europoje ne retai kal
tinama neaiškumu, neplaningu- 
mu Ir pan.

Kokio aiškumo Europos vals
tybių vyrai nori? O kaip su jų 
aiškumu? Jau tiek laiko praėjo, 
o Amerikos remiamos Anglija, 
Prancūzija, Belgija, Olandija, 
Danija Ir kitos valstybės vis dar 
nesusitaria dėl Atlanto pakto 
vykdymo, vis dar nestlprlna sa
vo ginkluotųjų pajėgų. Prancū
zija dar Ir šiandien nenori vo
kiečių apginklavimo, nors Vaka
rų Vokietijos divizijos būtų pir
moji užtvara komunizmo paruoš
toms armijoms Iš rytų.

Kiekviena lazda turi du galus, 
Amerikos milžiniška parama tu
rėtų susilaukti Europoje bent 
pakenčiamo atgarsio, kurs pasi
reikštų ne tik paramos priėmi
mu, bet ir apčiuopiamu jos 
naudojimu.

^iprlešlnimas prieš antireliginę 
komunistų priespaudą.

Iki šiol Švedijoj faktlnal nebu
vo pilnos religinės laisvės, nors 
ją garantavo 1873 m. specialus 
įstatymas, 
diplomatai, 
priklausyti 
Bažnyčiai.
bendruomenės, norėdamos įsigy
ti nuosavybę Švedijos teritorijo
je, turėjo prašyti karaliaus lei
dimo. Vienuolynai buvo uždraus
ti Ir niekas negalėdavo pereit) 
I kitą tikėjimą, kol nėra sukakę 
20 metų amžiaus, ' ”

Parlamento nariai, 
mokytojai turėjo 
oficialiai luteronų

Visų kitų religijų

Filipinų respublikos prezidento 
pažymėjimą.

šią žinią pranešė Lt. Anthony 
N. Turiąno, Officer 1h Charge 
of the Army and Air Force Re
cruiting Sta„ Federal Building, 
271 Washington St., Brooklyn, 
N. Y.

Veteranai, kurie jaučiasi tur) 
teisę ) tą pažymėjimą, gall para
šyti tuo reikalu j Military 
Awards Branch, Department of 
Defense,, Wai^lngton, D. C., pa
žymint tarnybos laiką Filipinuo
se, taipgi vietą Ir savo dalinio 
pavadinimą.

Washingtori. — Praeitą savai
tę Katalikų Universitete įvyko 
Amerikos katalikų vyskupų me
tinis suvažiavimas, kurs išrinko 
naują National Catholic Welfare 
Conference administracinę tary- i 
bą. Vietoj mirusio arkivyskupo 
McNlcholas, nauju tarybos pir
mininku Išrinktas arkivyskupas 
Francis P. Keogh, Baltimorės 
arkivyskupas, buvęs Providence, 
R. L, vyskupas, gerai pažįstąs 
lietuvius.

Vyskupai peržiūrėjo praėjusių 
metų NCWC vardu atliktus dar
bus ir patvirtino ateities veiklos 
programas, kurias buvo paruošę 
įvairūs skyriai. Vyskupai pasi
džiaugė labai reikšminga NCWC 
skyrių — departamentų veikla. 
Kai kuriems skyriams išrinkti 
nauji globėjai vyskupai. NCWC 
gęneraliniu sekretorium perrink
tas prelatas Carroll.

^ Suvažląytao proga vyskupai 
■priėmė Ir paiRWsaVo paroiš^ 
klmą valkų auklėjimo klausimu. 
Vyskupai kviečia plačiąją Ame
rikos visuomenę domėtis ne tik

medžiagine valkų gerove, bet y- 
pač Jų dvasine pažanga, kad vi
suomet jie atsimintų esą dviejų 
pasaulių — žemiškojo ir amžino
jo — piliečiai. Jie ypač pabrėžia 
šeimos reikšmę, nurodydami, kad 
valkų pirmoji mbkykla yra jų 
tėvai.

Vyskupai pasisakė griežtai 
prieš seksualinio auklėjimo įve
dimą mokyklose. Jie nurodo, kad 
šis labai jautrus klausimas turi 
būti patikėtas ir pavestas tė
vams, kurie turi ir kompenten- 
cijos Ir pareigos š| opų dalyką 
tinkamiausiai sutvarkyti.

SU-

Partizanai Mao-Tsc-Tungo užnugary
Prieš klek laiko Kinijos komu

nistų partijos centro posėdy pats 
Mao-Tse-Tungas pareiškė, kad 
Kinijos įvairiose provincijose te
bėra 400.000 partizanų. Dėl to 
esą negalima 'paleisti tiek daug 
pinigo reikalaujančios armijos. 
Bet paž|stantlejl Kiniją mano, 
kad Iš tikro tų partizanų esama 
žymiai daugiau. Oficialiai skel
biama, kad partizanai veikla tik 
pietinėse provincijose —• Huną- 
ne Ir Kuangsl —* Ir daly Kuan- 
tungo provincijos. Apie Yuen- 
nan, esančią Burmos pasieny, 
nieko nepranešama, nors ši pro
vincija nuo seno garsi įvairiomis 
gaujomis Ir sąmokslininkais, sa
varankiškai vedusiais ištisus ka
rus. Nekalbama taip pat apie 
Szetschuaną, kur labai stiprus 
nusistatymas tiek prieš Clang- 
Kal-8eką, tiek prieš komunistus. 
Taip pat neminimos laukinės 
Šiaurės provincijos Kansu, Sin
klang Ir Tslnghal. Tad prileidžia
ma, kad šiuo metu partizanų Ki
nijoj gali būti bent dvigubai tiek, 
kaip skelbia Mao-Tse-Tungas.

Sle partizanai yra Iš dalies su
sidarę IŠ įvairių gaujų, kurių 
niekad Kinijoj netrūko. Bet di
džiąją dalimi tai likučiai buvu
sios Clang-Kal-Seko armijos. 
1946 m. jis buvo įvedęs Kinijoj 
visuotinę karinę prievolę Ir jo 
armiją sudarė ne mažiau, kaip 
4.000.000 vyrų. Į Formozą su 
Juo persikėlė tik apie 500.000.

Dalis perėjo pas komunistus. Bot 
vis dėlto šimtai tūkstančių su 
visais ginklais pradėjo partiza
ninę veiklą. O prie jų prisidėjo 
dar daugybė ūkininkų Ir darbi
ninkų, komunistams pradėjus a- 
tlmdlnėtl Iš gyventojų žemės ū- 
klo gaminius, verčiant pirkti 
valstybinės paskolos lapus Ir su
griovus įvairių liuksuso dalykų 
pramonę. Komunistai skelbė, 
kad ta pramonė tarnaujanti tik 
feodalų Ir Imperialistų intere
sams, bet Ją panaikinus, daugy
bė žmonių neteko darbo, o ne
darbas juos taip nuvedė | par
tizanų eiles. .

Raudonosios kinų armijos ei
lėse šiandien yra apie 6.000.000 
vyrų, bet Ir ta armija ligi šiol 
negali Išnaikinti partizanų. Hu- 
nano Ir Kuangsl provincijos su
daro maždaug Prancūzijos dy
džio plotą, kurio kalnynuose yra 
Idealių vietų visokioms gaujoms 
slapstytis., Mao-Tse-Tungas pats 
apie trisdešimtuosius metus pa
našiose vietovėse su savo apiply
šusiais kareiviais laikėsi ir šeše
rius metus juokėsi Iš visų Clang- 
KahSeko pastangų j| Iš ten iš
krapštyti. Dabar'panašiai laiko
si jo priešai, kurių Jis taip pat 
neįstengia sunaikinti. O tai kelia 
Mao labai rimto rūpesčio. Jeigu 
karas išsiplėstų, šie partizanai, 
gavę reikiamos ginklų pagalbos, 
jam galėtų suduoti labai skau
džių smūgių.

BALF. DARBO APŽVALGA 
PAVEIKSLUOSE

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Valdybos nutari
mu, ateinančiais metals, BALF 
penktojo visuotino suvažiavimo 
(seimo) metu, sausio 5 - 6 dd., 
New York viešbutyj, New Yor
ko, bus surengta "Balf Darbo 
Apžvalga Paveiksluose” parodė
lė. Kad ji būtų tikrai įdomi, rei
kalinga nemažai paveikslų Ir ki
tos medžiagos, BALF Valdyba 
maloniai prašo visų skyrių val
dybų Ir jų narių, taip pat visų 
talkininkaujančių organizacijų 
Ir asmenų prisiųsti tai parodėlei 
reikalingos medžiagos: paveiks
lų, spausdintų'ar pieštų plakatų, 
ženklelių Ir pan. Paveikslai turi 
būti no mažesni 5x7 coliai, bet 
geriausia 8x10 colių didumo. 
Pageidautinos BALF skyrių ir 
talkininkaujančių organizacijų 
.grupinės nuotraukos, įvairių rin
kliavų nuotraukos, drabužių rin
kimo Ir pakavimo talkų ūkiuose 
Ir darbuose, pramogų Ir kitokių 
pobūvių paveikslai Ir bendrai vi
sokios veiklos surištos su BALF 
darbu.

Paveikslus Ir kitą medžiagą 
parodėlei prašome išsiųsti kuo- 
greičiausia, kad BALF Centrą 
pasiektų iki gruodžio 20 d.

šalta paveikslų būtų įdomu pa
matyti įvairių BALF rinkliavų 
(Tag Days) spausdintus ir pieš
tus plakatus, ar jų nuotraukas, 
Ženklelių pavyzdžius, raikščius, 
dėžučių pavyzdžius ir t. t.

Skyrių vadovybės prašomos 
savo nuožiūra surinkti visokią 
medžiagą, kuri, jų manymu tik,tų 
parodėlei Ir Juos pasiųstų BALF 
Centro Raštinei, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Lietuviai naujakuriai, kurie 
turi paveikslų, tinkamų štai pa
rodėlei, maloniai kviečiami pri
sidėti.

Prie paveikslų malonėkite pri
dėti reikalingus parašus nuro- 
dant laiką,' vietą, Įvyki, asmenis. 
Pasistenkime suruošti šią paro
dėlę įdomiai Ir gražiai.

PALECKIS NEMALONĖJE?

Ką tik pašalinus iš pareigų 
Latvijos komunistini prezidentą, 
ateina žinių, iš kurių galima 
spręsti, jog ir Lietuvos "prezi
dentas” J. Paleckis jau yra pa
tekęs i Sovietų nemalone. Per
imi'metais Paleckislšleldorusų 
kalba knygą "Sovietinė Lietu
va", kuri ligi šiol buvo laikoma 
esanti "tvarkoj". Bet dabar ži
nomas enkavedistų agentas 
Niunka paskelbė tos knygos re
cenziją, kurioj rado "stambių 
klaidų" Ir "nukrypimų nuo lini
jos”. Ta recenzija, Išrodo, yra 
pradžia J. Paleckio likvidacijos, 
nes paskutinėmis žiniomis dabar 
pradedama atkasti Ir Paleckio 
"nuodėmės", dėl kurių Ilgi šio 
laiko Sovietai buvo primerkę 
nk|. Tarp tų nuodėmių minima 
Paleckio knyga apie Latviją, 
kurioj buvo nemaža pagyrimų 
Ulmaniui bei jo vyriausybei, ir 
straipsnių rinkinys "Sovietai 
mūsų akimis.” Taip pat esą ke
liama aikštėn, kad Paleckis buvo 
korespondentas latvių "reakci
nės" spaudos Ir bendradarbiavo 
tokiuose "reakcinių nacionalis
tų" organuose kaip "Trimitas" 
Ir klt.

mato sudaryti svarbioms žalia
voms tvarkyti Ir paskirstyti spe
cialų organą.

• Vokietijoj daliniuose rinki
muose laimėjus socialdemokra
tams, jie reikalauja vykdyti Ir 
naujus parlamento rinkimus. Tai 
griauna JAV Europos apginkla
vimo planą, nes vokiečių social
demokratai yra prieš vokiečių 
apginklavimą.

•Haagos tarptautinis teismus 
pasmerkė Kolmnblją, kad Jos at
stovybė Limoje įstatymams prie
šingu būdu telkė 22 mėnesių 
prieglaudą Peru revoliucionie
riui.

• Indokinijoj komunistai pra
dėjo vėl sustiprintam pajėgom 
pulti prancūzų pozicijas. Prancū
zų padėtį paskutiniu talku sus
tiprino atvykę JAV bombonešiai.

• Vokietijos rytinėj zonoj 
žaislų fabrikams uždrausta ga
minti religinio pobūdžio eglučių 
puošmenis ir "Kalėdų senelius”.

• Čekoslovakijoj Ir Vengrijoj 
pradėjo smukti pramonės gamy
ba. Protestuodami prieš komu
nistinę tvarką, darbininkai klek 
galėdami lėtina darbo tampą, 
nors vyriausybė visom priemo
nėm verčia juos skubėti.

• Albanija pareiškė protestą 
dėl tariamo Graikijos Ir Italijos 
Jos sienų pažeidimo.

• Lapkričio pabaigoj Jungt. 
Tautas svarstys vokiečių karo 
belaisvių likimą Sovietų Sąjun
goj- 'l

• Indonezijos vyriausybė stal
giai įvykdė komunistų partijos 
centro būstinėj kratą ir suėmė 
kelis šimtus asmenų, kurie kal
tinami kėlę neramumus.

• JAV laivyno lakūnai atga
beno | Indokiniją pirmuosius 
bombonešius, kuriuos prancūzai 
pftnaudoą kdv&Fsu komunistais.

• Sovietų spauda paskelbė 
kaltlnlfnus, jog JAV aviacija 
pradėjusi siatematlngal pulti Ki
nijos sritis.

— Agentūra FIDES praneša, 
kad Kinijos misijose apaštalavi
mas diena iš dienos darosi vis 
sunkesnis, tuo tarpu, kai tikin
tieji rodo vis didesni prisirišimą 
prie religijos, Mažųjų Ir didžiųjų 
seminarijų studentai buvo pri
versti pasitraukti | užsieni, kad 
ten galėtų būti tęsiamas jų in
telektualinis Ir dvasinis forma
vimas.

PAŠALINTAS LATVIJOS 
"PREZIDENTAS”

Rygos radijo pranešimu, ko
munistinės Latvijos prezidentas 
August Klrchėnštelns pašalintas 
iš pareigų. Pranešime nenurody
tos priežastys, dėl kurių šis bu
vęs komunizmo šulas nustolo 
pasitikėjimo, 'Tačiau priežastį 
susekti nesunku, nes prieš dvi 
savaites Latvijoj buvo pašalinti 
4 kiti žymūs komunistų vadnl 
už "titolzmą”. Pašalintųjų tar
pe buvo užsienių, žemės ūkio Ir 
švietimo ministerial Ir Latvijos 
Aukščiausios Tarybos narys.

Vokiečių okupacijos metais 
Klrchenstelnas buvo pabūgęs | 
Sov.-Ruslją ir ten vadovavo "eg- 
zlllnel vyriausybei”, iš kur gri
žo 1946 m. su Sovietų kariuome
ne Ir tapo Sovietinės Latvijos 
prezidentu.

— Olandijos vienuolių misljo- 
nlerlų skaičius nepaprastai auga. 
Vienas misijų biuletenis skelbia, 
kad Šių metų pradžioje misijų 
kraštuose buvp 3166 kunigai, 
2332 vienuolės Ir 505 vienuoliai 
iš Olandijos.

NEW YORKO LIET. KATALIKŲ 
SEIMELIS

Liet. Katalikų Federacijos 
New Yorko apskrities Katalikų 
Seimelis bus V. J. Atsimainymo 
Par. salėje 64-25 Perry Ave., 
Maspcth, L. I., N. Y. gruodžio 
17 dieną, 2 vai, po pietų. Laiko 
jau liko nedaug. Į išsiuntinėtus 
katalikiškoms draugijoms pa
kvietimus draugijos.jau pradeda 
atsišaukti, Išrlnkdamos 1 Šelmei) 
savo atstovus. Visos šios apylin
kės 
rlos 
yra 
vus 
pat 
lietuviai katalikai bei katalikiš
kosios visuomenės veikėjai Sei

katalikiškos draugijos, ku- 
kad Ir negavo pakvietimų, 
kviečiamos per savo atso- 
Selmelyje dalyvauti. Taip 
yra kviečiami Ir pavieniai

melyje dalyvauti.
Seimelio dienotvarkėje, be 

svarbių šios apylinkės lietuvių 
katalikų veiklos reikalų, bus Ir 
paskaitos: paskaitą "Mūsų arti
miausios ateities gairės" skaitys 
Pr. Naujokaitis, jaunimo reika
lu kalbės Liet. Vyčių pirm. A. 
Vasiliauskas, katalikų spaudos 
reikalu "Amerikos" redakt. A. 
Gražlūnas ir lietuv. tremtinių 
šalpos reikalu BALFo reik. ved. 
P. Mlnkūnas. Taip pat Seimelyje 
pranešimus padarys Liet. Dienos 
Komitetas ir, Lietuvybei Ameri
koje Gaivinti Komisija.

Liet, Kat Fed. N. Y. apyl.
. Valdyba
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Baltui ir žhilai Amerika trumpina tavo nųoUflra, Noiunaudotl raitai tarei- 
pondenunu negrąlinami, jei tam tikilul nepriilunlfama palto lenkiu.

SAVAITĖS POLITIKA
Negalima sutikti su tais, ku

rie pesimistiškai tvirtina, kad 
Jungt, Tautos nedaro jokios pa
žangos. Tą pažangą rodo ne tik 
neseniai padarytas patarimas, 
kad, Saugumo Tarymai dėl veto 
nebegalint veikti, gali Imtis klau
simo visumos susirinkimas, bet 
ir nauja taisyklė, kad galima eiti 
prie klausimo balsavimo be de
batų, jei bent trečia dąjls daly
vaujančių narių to pareikalauja. 
Sovietai Iš tikro nulašins dėl šio 
dalyko ašarą, nes jiems nebelie
ka progos savo nepabaigiamo
mis kalbomis trukdyti Jungt. 
Tautų darbą. Kitų kraštų atsto
vai, žinoma, galės atsikvėpti len
gviau, jaudamlesl išvaduoti nuo 
enkavedistlnės Sovietų diploma
tijos metodų.

Nulašlnt ašarą Sovietai ir dau
giau turi pagrindo. Jungt. Tau
tos atmetė jų "Stockholmo tai
kos planą", kuriuo turėjo būti 
laikomas agresorium tas, kas pa
vartos atominį ginklą, bet visai 
nebuvo numatoma smerkti tą, 
kuris pavartos prieš kitą kraštą 
tankus, lėktuvus Ir patrankas. 
Taip pat jiems nemalonus ir kal
tinimas, kad anapus geležinės 
uždangos esą kraštai daro kliū
tis įgyvendinti pasauly taikai, 
kaip ir nusprendimas, kad penk
tosios kolonos kituose kraštuose 
organizavimas bei rėtnimas yra 
taip pat agresinis veiksmas. .

Šie nutarimai vis siaurina So
vietams galimybes nę tŲc vyk
dyti Jungt. Tautų darbę,sabęta!- 
žus, bet ir tarptautiniuose Santy
kiuose pritaikyti savo klastingus 
metodus.

Bet, žinoma, Jungt. Tautų nu
tarimai nė trupučio nepakeičia 
pačių Sovietų nusistatymo. O jų 
nusistatymas, kaip tiksliai jį ap
tarė JAV atstovas į Jungt. Tau
tų plenumą senat. H. C. Lodge, 
yra toks, kad karas prieš neko
munistinius kraštus yra ne tik 
leistinas, bet tiesiog dorybė. Su
prantama, kad ši komunistinė 
“dorybė” ir yra pati didžiausia 
grėsmė pasaulio taikai. Tad vi
sai pagrįstai tas pats sen. Lodge 
Vakarų vardu viešai paragino 
Sovietus šios “dorybės” atsisa
kyti. Tik mažai kas tiki, kad So
vietai šio paraginimo — jau nebe 
pirmo ir, tur būt, ne paskutinic 
— iš tikro paklausys. Tad visi 
randa, jog protingiau yra remtis 
ne Sovietų nusistaymo galimu 
pasikeitimu, bet Vakarų politi
niu, ūkiniu bei kariniu susiorga- 
nizavimu.

Šia kryptimi praeitos savaitės 
būvy daug kas buvo bandomu 
padaryti Europoje. Politiniu at
žvilgiu vis dėlto reikšmingas yre 
faktas, kad Europos Tarybos 
bendrųjų reikalų komisijoj dau
guma balsų buvo nutarta, jog 
tuojau turi būti kuriama Euro
pos federacija, šitas nutarimas 
tiesa, dar nėra niekam privalo
mas. Kad jis pasidarytų priva
lomas, turėtų pereit dar per eilę 
institucijų ir būti jų priimtas 
Be to, nedidele balsų daugume 
ir priimtas — 11 balsų prieš 10. 
Bet vis dėlto matyti, jog vis dau
giau atsiranda vieningos Euro
pos šalininkų. Antras nemažos 
svarbos dalykas, kad Schumano 
Europos sunkiosios pramonės 
sujungimo planas jau greitu lai
ku bus pasirašytas ir ateinan
čiais metais pradėtas vykdyti. 
Apskritai, Europ. ūkis nuo Mar- 
shallio plano pradžios yra jau 
tiek atsigavęs, kad jo eksportas 
jau pralenkė prieškarinį. Tik 
dabar vykdomas ginklavimasis 
iškelia jam gana dideliu naujų

dar padidinti gamybą Ir ekspor
tą.

Saugumo klausimas vis dėlto 
šiuo metu yra pirmaeilis. Tad 
Ir šioj srity gana intensyviai dir
bama. Gana reikšmingas toje 
srityje šiomis dienomis atliktas 
žingsnis yra Atlanto pakto vals
tybių sukurta organizacija, kuri 
rūpinsis karo atveju tiksliai pa
naudoti šių kraštų 75.000.000 
tonų siekianti prekybini laivyną. 
Gruodžio pradžioje Atlanto pak
to valstybių atstovai žada ap
svarstyti ir ligi šiol Vis kllūvantj 
vokiečių apginklavimo klausimą, 
jei jo labai nesukomplikuos da
bar vykstančiuose Wuerttem- 
burge—Badene ir Hessene rin
kimuose išryškėjęs nemažos da
lies vokiečių nusistatymas prieš 
Vokietijos apginklavimą.

Po Europos labiausiai dėmesį 
traukiąs regionas, žinoma, vis 
tebėra Azija. Ten paskutinėmis 
dienomis, galima sakyti, "nieko 
naujo”, atseit, kol kas eina ta 
kryptim kaip ėję — komunistai 
tebekovoja prieš Jungt. Tautų 
pajėgas Korėjoj, žengia pirmyn 
Tibete, puola prancūzus Indoki
nijoj ir t., t. Bet ir čia yra kai 
kurių dėmesio vertų apraiškų. 
Ypač būdingos reakcijos galima 
pastebėti Indijoj. Nehru “Azijos 
taikos” planas išrodo naujos po
litinės raidos visai — bent ku
riam laikui—palaidotas. Kinijos 
komunistų invazija i Tibetą pri
vertė susirūpinti visai kuo kitu, 
^teut pavętMlnių pajėgų sti
prinimu.; JOš 'armija šių metų 
pradžioj šlekė 300.000 vyrų. Ją 
indai numato gal net kiek suma
žinti, bet iš antros pusės kiek 
tik galima sustiprint jo pajėgu
mą kautynėms. Tai jau gana 
būdingas posūkis, kuris ateity 
galės turėti nemažos jtakos visai 
Azijos politikos raidai.

Be abejo labiausiai intryguo- 
jančio šioj srity dalyko dar tebe
laukiama. Komunistinė Kinija 
perciškė, kad ji Jungt. Tautų 
reikalavimą atsiųsti savo atsto
vus, kurie paaiškintų jos įsiki
šimo i Korėjos karą motyvus, 
atmeta. Bet savo atstovus vis 
ISlto siunčia. Kaip išrodo, tie 
os atstovai atvyksta su užsimo
jimu, vietoj paaiškinę, kaltinti 
TAV dėl “agresijos” Korėjoj ir 
Formozoj. Ką Vakarai pasakys, 
jei Mao-Tse-Tungo atstovai iš 
tikro bandys tokius kaltinimus 
kelti, kol kas nežinia. Jie dedasi 
tarsi nieko' apie tai negirdėję, 
lie, be abejo, nori dar visas ga- 
imybes išbandyti, kad išvengtų 
karo. Deja, tai priklauso ne nuo 
Vakarų gerų norų, bet nuo Mas
kvos apsisprendimo, ar jau ban

dyti kąrą plėsti, ar dar palaukti.
kaip ji šiuo momentu apsi

spręs, niekas nežino, gal būt, jai 
‘ir pačiai dar sunku apsispręsti.

Ir vėl lietuvių šeima sumažėjo
Pastaruoju metu išvyko iš 

Austrijos eilė lietuvių. Iš pran
cūzų zonos j USA: Riekutė Ste
fanija, Tėvas Bagdonas O.F.M., 
Anastazija ir Kostas Arciboše- 
/ai. Iš anglų zonos j Australiją 
švyko inž. P. Bima, ėjęs Graze 
apylinkės lietuvių seniūno parei
gas. Iš amerikiečių zonos į USA 
’švyko K. Lėlio šeima, B. Mor
kūnienė su vaikais ir K. Vaiva
da.

Pavojinga žmogui galvoti apie 
savo menkyste, pamirštant savo 
didybę. Pavojingiau yra žmogui 
galvoti apie savo didybę, pamin
ant. savo menkystę. Pavojin

giausia yra nieko apie tuos du 
reikalavimų, dėl kp turės būti kontrastus nežinoti.
dedama nemaža naujų pastangų'

Tarybine spauda Lietuvoje vadovas Čiurlys nevykdąs plano 
nuolat garsiai kalba apie "žydln- Ir jau dabar nesą kuo Šerti gal- 
tį" tarybinį ūkį ir "laimingą gy-1 vijų, Kalti esą ir (vairūs žemės 
venlmą" kolchozuose, o jiems lM‘-‘----- «...«-—«-«
pritardami, tą pačią giesmelę 
svlrpla ir čia raudonieji "Lais
ves" bei “Vilnies" svirpliai. Bet 
arčiau pailžlūrčjus, dėl tokio 
"žydėjimo" plaukai šiaušiasi.

Iš pačių sovietinių šaltinių Jau 
nesunku matyti, kokia netvarka 
Ir kokie viso ko trūkumai vieš
patauja šios ' dienos Lietuvos 
"tarybiniame" ūkyje.

Naujai sukurti "sustambinti 
kolūkiai" neturi javams suvežti 
kluonų. Javai kraunami laukuo
se J ^tirtas, kuriose per ilgesnį 
laiką didelė dalis grūdų sudygs
ta. Bet sovietinėj tvarkoj negali
ma kelti, kad stirtose-javų lai- 
Rymas yra beprotiškas dalykas. 
Jei javai jose sudygsta, tai esą 
kalti tas stirtas krovę kolchozi- 
nlnkal. "Tiesa" š. m. IX. 3 su 
naslplktinimu'rašo apie Varsovo 
kolūki, kur kolchozinlnkai nesi
rūpiną teisingai sudėti į stirtas 
veislinius Javus. "Auksiniai" 
miežiai buvo sudėti kartu su a- 
vlžomls. Taip pat blogai laikomi 
rugiai. Kūlimo metu gaunama 
Iki 10 procento sudygusių grū
dų. Rugių drėgnumas siekia 18 
procentų, ir nesiima priemonių 
įlems išdžiovinti. Iki šiol čia dar 
delsiama vasarojaus piūtls.

Dėl nepakankamo vadovų rū
pestingumo gendą veisliniai ja
vai ir Šalčininkų tarybinio ūkio 
laukuose. Prikulti javai turi di
delį procentą sudygusių javų, 
drėgnumas viršija nustatytą nor
mą.
^Panaši padėtis esanti ir Kau

no tresto Kumelionių tarybinia
me ūkyje. Čia veisliniai grūdai 
neparuošti pristatymui į paruo
šų punktus. Veisliniai grūdai yra 
užteršti, jų drėgnumas siekia 
daugiau kaip 17 procentų.

Prasidėjus žiemkenčių sėjai 
ta pati netvarka.

Eilėje Šiaulių rajono kolūkių 
rudens sėjos darbai esą neleisti
nai uždelsiami dėl blogo mine
ralinių trąšų tiekimo. 
' "‘Rajono vykdomojo komiteto 
žemės ūkio skyrius nepadarė 
reikiamų žygių, kad mineralinės 
trąšos kolūkiams būtų laiku par
gabentos. Pasitenkinta tik raštiš
ku pranešimu Šiaulių srities že
mės ūkio valdybai, kiek rajono 
kolūkiams reikalinga trąšų.

Dar eilė kolūkių pilnai nepa
ruošė rudens sėjai pūdymų. “Lu- 
ponių” ir "Gegužės Devintosios” 
kolūkiuose dar tik pradedami 
ruošti pūdymai". (Tiesa, XI. 12).

Labai lengva suprasti, kokio 
derliaus galima laukti, kai apie 
pusę rugsėjo dar pradedami tik 
“ruošti pūdymai”, kaip liudija 
"Tiesa”.

Su pašarais ateinačiai žiemai 
taip pat esą blogai. Pav., Kupiš
kio rajono “Artojo” kolchozas 
visiškai nepasistengęs pasiga
minti pašaro žiemai. Kolchozo

ūkio MpeclulUtai, kurie "ramiai 
žiūri J trūkumus, sudarant paša
rų bazę kolūkiuose".

Kitose ūkio lakose ne geresnė 
padėtis. Ypąč blogai Išrodo gy
vulių ūkis. Ta pati "Tiesą" rašo, 
kad, pay..,Plungės rajono Did- 
ryčių apyilgis "Surbllų", kol
choze, Stlrba|člų apylinkės "Tie-

hon" Ir Nausėdos apylinkės *'Ra- 
mybės" kolchozuose dar nesti nė 
vienos gyvullnkystčs farmos. 
Sustambintas kolūkis "Bnbrun- 
gėnal" teturi tik 100 viščiukų, o 
sustambintas kolūkis "Viduiklal" 
turftlk 3 karves, 1 bulių Ir 140 
viščiukų,

Taip "žydi" tarybinis kolchozų 
ūkis. Gal būt, tovarlščlus Andriu- 
levič — Andriulis jau greit gaus 
pauostyti tų tarybinių "žiedų" 
kvapo, Ir tai bus jam visai geras 
atlyginimas už jo šlykščius Iš
gamos darbus.

Lietu vi ai pasauly
rJn • ' 1—

ANGLIJA

Gražiai pasirodė tarptautiniam 
koncerte 

n u Imn ■
Lietuviai gražiai pasirodė 

tarptautiniame koncerte spalių 
26 d. Coventry. Spalių 24 d. -bu
vo minimos Jungtinių Tautų Or
ganizacijos 'metinės sukaktuvės. 
Jos buvo paminėtos 'Ir1 Coventry 
kur yra stipri J. T. draugija, ku
rios tikslas populiarinti J. T. O. 
idėją ir pati tautų i bendradar
biavimą. Lietuviai RU šia organi
zacija jau yra užmezgę1 ryšius 
ir bendradarbiauja jų parengi
muose. šį kartą J. T. D-ja su
ruošė, įvairioms tautoms daly
vaujant, koncertą. Jame pasiro
dė: anglai, škotai, velšai, latviai, 
lenkai, ukrainiečiai ir lietuviai.

Lietuviai davė net keturis nu
merius: moterų oktetas, duetas 
Enzelytės Ir Dargio, mišrus 
choras ir tautinių šokių grupė.

Buhalterijos klaida Bradforde
Bradfonjo, lietuvių kolonijoj 

yra pasišventėlių, kurie, kad ir 
išvargę per, , dienas fabrikuose; 
aukojasi/visuomenės labui. Vie
ni dirba šeštadienio mokykloj, 
(kun. J. Kuzmickis, mokyt. Pa- 
aeckas, Dr. P, Dičpetris, mokyt. 
Jakubka, moįkt šergalytė, p. Juo
zapavičius) kjfi kolonijos bažny
tiniam chore?, p. čižiko veda
mam, treti ^-rDBLSskyriaus 
orieglobsty, dieno mėgėjų sek- 
?i jo j, tautinių šokių grupėj, kurią 
tvarko p. Pilipavičienė. DBLS 
skyrius metinei veiklai užbaigti, 
pasirodė spalio 22 d. meno mė
gėjų sekcija su Vyt. Alanto 3 
veiksmų komedija “Buhalterijos 
Klaida".

Deportuotas ir antras lietuvis
Pirmas'Iš Anglijos buvo de

portuotas Vaičkus, kuris per tre
jus metus .sugebėjo daugiau kaip 
tris ketvirtadalius to laiko ne
dirbti Ir gyventi. Pritrūko ir kan
triems anglams kantrybės, ir iš
vežė j| ,ąu šęipia į Vokietiją. Toks 
pat likimas-Ištiko ir J. Lingaitį, 
kuris taip pąt ilgoką laiką atsi
sakinėjo visokių jam siūlomų 
darbų. Taip pat buvo deportuo
tas atgal į Vokietiją.

Lapkričio 24, 19S0
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KANADA

"Tėviškės Žiburių” spaustuvė 
jau kuriama

"Tėviškės Žiburių" redakcijos 
patalpose įvyko spaustuvės Fon
do narių susirinkimas. Laikina
jai Fondo valdybai padarius pra
nešimą, nutarta statyti naujai 
pirktą llnotipą | savas patalpas, 
tuo pradedant kurti savarankiš
ką spaustuvę. Svarstant regis
tracijos reikalą valdžios įstaigo
se, nutarta registruoti atskira 
bendrove su atskiru charteriu. 
Po to buvo priimtas naujosios 
bendrovės statulas. Susirinkimo 
pabaigoje buvo išrinkta vlene- 
riems metams naujoji valdyba 
iš A. Rinkūno, St. Dargio ir V. 
Aušroto. Kandidatais — Augutis 
ir Sakalauskas.

aplinkos pavojai,

priemonė ir šiuo 
buvo kalbėta. Ta

kurių Išvengti nėra

atveju bus ta pati, 
priemonė — tai pa-

Statys Toronte lietuvių namus
Toronto apylinkės LOK savo 

paskutiniame posėdyje .patvirti
no Toronto Lietuvių Namų Fon
do statutą. Šio Fondo tikslas įsi
gyti Toronto lietuvių bendruo
menei namus, kuriuose koncen
truotųsi visų lietuvių kultūrinis 
gyvenimas, kurie būtų prieinami 
visiems lietuviams ir visoms or
ganizacijoms, kuriems rūpi lais
vos demokratinės Lietuvos rei
kalai. TLN Fondo kapitalas bus 
sudaromas iš aukų, pramogų 
pelųo^ pąlikimų, j loterijų,, ij kt. 
ir bus išleidžiami šėrai — akci
jos, kurios bus platinamos tarp 
organizacijų ir atskirų lietuvių.

Atvyko kun. F. Gureckas
Iš Čikagos j Torontą atvyko 

kun. F. Gureckas pagelbėti lie
tuvių pastoracijos darbe. Kun. 
Gureckas kilimo yra užnalietis, 
Lietuvoje kunigavęs Telšių vys
kupijoje. Tremtyje jis sėkmin
gai darbavosi Vienoje, o vėliau 
Tiubingene bei Freiburge.

LIETUVOJE VĖL BUS 
“RINKIMAI”

1 Okupuotosios Lietuvos “vals- 
' tybės galva” J. Paleckis spalio 2 

d. paskelbė Lietuvoje dar vienus 
rinkimus į naujai įsteigtų sričių, 
87 rajonų, apylinkių bei gyven
viečių (naujų sustambintų kol
chozų centrų) “Darbo žmonių 
deputatų tarybas”. Rinkimai 
vyks gruodžio 17 d. Paskelbtas 
yra ir rinkimų įstatymas, kuris 
nieku nesiskiria nuo iki šiol vi
soje Sovietų Sąjungoje rinkimų 
įstatymų. Tai yra atkartojimas 
tos pačios rinkimų komedijos.

Paskelbus rinkimų įstatymą, 
visi nuolatiniai bolševikų agentai 
stvėrėsi “darbo”, šaukiami agi
tatorių pasitarimai, ruošiamos 
naujos instrukcijos. Visa tai agi
tatoriams suteiks naują progą 
palandžioti po rinkėjų butus, pa
tikrinti gyventojų nuotaikas ir 
jų politinę ištikimybę. Agitato
riai,pasitarę savo tarpe, pradėjo 
visur organizuoti rinkikų mitin
gus, kuriuose rinkėjams dar kar
tą kartoja šimtą kartų tas pa
čias nuvalkiotas ir rinkikams iki 
koktumo įgrisusias frazes apie 
“šlovingąjį tėvą Staliną, didžiąją 
komunistų partiją” ir visas iš jų

— išplaukiančias “geroves”.

AUSTRIJA '

Pašventintą paminklinė, lenta
Aukštutinėj Austrijoj, Ried’e 

' 'r apylinkėj/ gyveno nemažas 
: -.kaičius' t?ėmtinių lietuvių. Be

veik kiekvieną sekmadienį vyk
davo pamaldos Šv. Onos bažny
čioje, kur dtfug nuoširdumo ir 
palankumo parodė bažnyčios va
dovybė.

Kvykusiųjų ir pasilikusiųjų 
’niciatyva buvo sumanyta baž
nyčioj įmūryti paminklinę lentą. 
Paminklinė lenta labai gražiai 
ir skoningai padaryta ir įmūryta 
bažnyčioj. Lentos įrašo turinys 
lietuvių ir vokiečių kalbomis yra 
toks: “1944-1949 . m/ šioje baž
nyčioje meldėsi lietuviai tremti
niai, kurių apie 700 buvo prisi
glaudę Riede ir apylinkėse.”

Viešnia iš Šveicarijos
Rugsėjo mėn. Šveicarijos Rau

donojo Kryžiaus atstovė Ida Ne
sėda, lydima O, Grosman, Linz'o 
vyriausios socialinės šalpos rei
kalų tvarkytojos, aplankė LRK 
įgaliotinį Austrijoj Joną Karvelį.

Apsilankymo tikslas — susi
pažinti su lietuvių pabėgėlių gy
venimu. Domėjosi taip pat ir ki
tų .pabėgėlių gyvenimu bei eko
nomine padėtimi,

-O ' , .M» ,

AUSTRALIJA
Kuriasi kompaktinė lietuvių 

kolonija
Geelongo lietuvių kompaktinė 

kolonija jau galima laikyti įsi
kūrusia ir čia, tur būt, bus vie
nintelė Australijoje vieta, kur 
liėtuvių bus apgyventos ne tik 
ištisos gatvės, bet ištisi kvarta
lai, sudarydami atskirą kompak
tinį lietuvišką priemiestį. Skai
čiais dabar kolonija taip atrodo: 
lietuviai sklypų yra nupirkę apie 
230, namų — 3; laikinų gyvena
mų patalpų yra pasistatę apie 
15, trys dideli namai baigiami 
statyti ir 6 pradėti. Netolimoje 
ateityje statyba numatoma pa- 

,gyvėsianti, nes vis daugiau ir 
daugiau atsiranda lietuvių staty
bininkų, kurie daugiausia ir vyk
do statybą. Toj pačioj kolonijoj 
ALB Geelongo skyrius yra nu
pirkęs du sklypu, kur ateityje 
numatoma pastatyti lietuvių rei
kalams patalpas, kuriose bus su
sirinkimams salė, savaitgalio 
mokyklai, vaikų darželiui kam
bariai ir skaitykla su biblioteka. 
Sklypai nupirkti lietuvių auko
mis.

Geelonge, be ALB-nės sky
riaus, yra įsikūręs lietuvių spor
to klubas, kurio valdybą sudaro: 
pirm. Henr. Šurkevičiuš, sekr. 
— Aleks. Bratanavičius ir iždi
ninkas — Vyt. Cižauskas. Sporto 
klubas artimoj ateity numato 
suorganizuoti krepšinio, stalo te
niso bei šachmatininkų koman
das ir tautinių šokių grupę.

Be to, Geelonge kuriasi skau- ] 
tų draugovė.

VAIKO IR JAUNUOLIO LAISVALAIKIS 
BEI PRAMOGOS

Pagaliau Ir jaunuoliai kartais pamėgina Ir visiškai rimini 
pakartoti kino fllmose, komikuose Ir kriminalinių įvykių apra
šymuose patiektus vaizdus bei pergyvenimus. Tada skaitomo 
laikraščiuose apie nepilnamečių nusikaltėlių žygius: čia dvylika
metis berniūkštis peiliu perdūrė savo bendraamžį mokyklos drau
gą, ten keletas vaikezų mėgino apiplėšti krautuvę, o dar kitur 
kaž koks jaunuolis pasmaugė savo draugę ir I. 1. Aplinkos Jaudų 
Ir blogų pavyzdžių gausybė, tuščias, he gilesnio dvasinio turinio, 
gyvenimas šeimose ir kilnesnių pomėgių stoka stumia vaikus Ir 
jaunuolius j nuotykius ir nusikaltimus.

Kaip apsaugoti valkus ir jaunimą nuo šitokių kraštutinumų .' 
Atsakymas nėra lengvas, bet jį turi surasti tiek šeima, tiek vi
suomenė. Mos visi žinome, kad yra didžiausias skaičius kaip tik 
tokių šeimų, kurios jokio vargo su savuoju jaunimu neturi, nors 
ir ypatingu auklėjimo pažangumu pasigirti negali. Tai yra savo
tiškas "pilkas vidurkis" visuomenėje, Bot tam vidurkiui kaip Ilk 
ir gresia antlpedagoglnės 
taip jau lengva.

Pagrindinė ugdomoji 
apie kurią Ir anksčiau čia
vyzdys ir nuolatinis pratimas. Jei patys tėvai savo laisvalaikį 
skiria kuriam mėgiamiausiam palinkimu! ("hobby", angliškai 
tariant), tai ir vaikai užsikrečia jų pavyzdžiu. Tie valkų palinki
mai nebūtinai turi būti tie patys, kaip tėvų. Mano minėtieji trys 
jauni muzikantai pamėgo muziką visai ne iš tėvų muzikinių ga
bumų. Svarbu yra, kad liek suaugusiųjų, tiek ir vaikų palinki
mai bei pomėgiai būtų teigiami, kūrybiški, teiktų naudą tiek žmo
gaus dvasiai, tiek ir kūnui. Gerų vadovų tvarkoma skautų or
ganizacija teikia labai daug progų jaunimui iškylauti gamtoje, 
pamilti gamtą ir išmokti daug praktiškų ir naudingų dalykų, šei
mos turėtų tai įvertinti ir paskatinti vaikus tapti skautais.

Protingai, be pertempimo ir profesionalinio įkarščio, naudo
jamas sportas yra svarbi, kūnui ir dvasiai naudinga, pilkosios 
kasdienybės atvanga. Tai yra daugiau negu atvanga: sportas ga
li ir turi teikti reikiamą žmogui fizinį išlavinimą, asmenybės pu
siausvyrą. Tačiau jaunuolis, visą savo laisvalaikį skirdamas 
sportui ir tuo skriausdamas savo dvasinį lavėjimą, darytų jau ne
mažą klaidą. Vienašališkai vykdydamas išimtinai vieną pomėgį, 
įis tik skurdintų savo asmenybę. Tuo aš nenoriu tvirtinti, kad 
tik daugiariopi pomėgiai yra naudingi. Pomėgių daugeriopumas 
vargiai praktiškame gyvenime ir besutinkamas. Tačiau pomėgių 
keleriopumas yra beveik būtinas ypač tiems žmonėms, kurie nori 
ir gali tapti reikšmingais visuomenės nariais.

Pamėginkime pavartoti vieną-kitą pavyzdį. Mokėti skaityti 
šiais laikais yra paprastas ir visiems privalomas dalykas. Tačiau 
kaikurie žmonės,' kad ir gerai mokėdami skaityti ta ar kita, o gal 
ir keliomis kalbomis, nemėgsta skaityti. Tuo, žinoma, jie skriau
džia patys save, skurdindami savo dvasinį gyvenimą. Tokių žmo
nių butuose, kad ir labai ištaigingai įrengtuose, dažnai trūksta 
vieno reikšmingo baldo — knygų lentynos. Gal kartais ta lenty
na ai' spinta ir yra, tačiau knygos joje dažnai tik kambario deko
racijai telaikomos. Kodėl taip yra? Nesunku į tokį klausimą 
atsakyti: šitokie “visuomenes šulai” iš mažens neįprato ieškoti 
knygoje žinių, paguodos ir pasigėrėjimo, nepamėgo knygos, kaip 
ištikimos žmogaus gyvenimo draugės ir mokytojos. įsivaizduo
kime berniuką ar mergaitę, pamėgusius muziką. Lankydami ku
rią bendrojo lavinimo mokyklą, jie gauna ir bendrų, gana su
glaustų, muzikos mokslo žinių. Mokydamiesi muzikos mokyk
loje, jie ne tik lavinasi fortepionu skambinti, smuiku ar kuriuo 
kitu instrumentu griežti, bet gauna pažinti daug teorinių muzikos 
mokslo dalykų, jų tarpe ir muzikos istoriją. Tačiau, jei jų spe
cialusis pomėgis ir mokslas nebus paremtas pomėgio skaityti, joks 
techninis lavinimasis muzikos srityje nesuteiks jiems aukšto ar
tistiškumo: jų muzikinei technikai stigs dvasios polėkių, kurie į- 
manomi tik pažinus kurėją-kompozitorių, o šis pažinimas vėl ne
įmanomas be jo biografijos, jo gyventosios epochos (laikotarpio) 
pažinimo. O tam reikalingos studijos, taigi ir skaitymas, kurs 
būtų be savęs prievartavimas, bet džiaugsmo ir užsidegimo veiks
mas.

(Bus daugiau)

AUKOKITE LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
vienintelei lietuviu kalbos ir literatūros

katedrai JAV universitetuose
> Pensylvanijos Universitetas! niai leidiniai, žurnalų ir senes- 
. Philadelphijoje jau prieš kele-1 niųjų laikraščių komplektai ar 

rius metus yra įsteigęs baltų i net atskiri numeriai.
ir slavų filologijos skyrių, ku-' Mūsų universiteto biblioteko- 
riame yra skaitomi moksliniai je sudėtos knygos prieinamos 
lietuvių kalbos ir literatūros visiems mokslininkams, ar jie 
kursai. Tai vienintelis JAV bus surišti su Pennsylvanijos 
universitetas, kuris leidžia pa-, Universitetu ar ne. Per “in- 
sirinkti lituanistiką universite- terlibrary loan” mokslininkai 
tinių studijų dalyku ir baigų- lituanistai gyveną toli nuo Phi- 
siems duoda to mokslo srities' ladelphijos, kad ir Clevelande 
diplomus. Deja, studijas sunki- ar Čikagoje ar Kalifornijoje, 
na lietuviškų knygų stoka. Tie- gali naudotis universiteto kny- 
sa, universiteto biblioteka yra gomis savo gyvenamoje vietoje, 
įsigijusi veik visus naujuosius Taigi lietuviškos knygos bus 
lietuviškus leidinius, bet senes- daug naudingesnės padovanotos 
niųjų jai dar labai trūksta. 
Todėl ir kreipiamės į lietuvių 
visuomenę, prašydami aukoti 
lietuviškų knygų. Didelio Penn
sylvanijos Universiteto bibliote
ką būtų, be to, ir labai gera 
apsauga lietuviškoms knygoms, 
kurios pas privačius savininkus 
kartais ir žūva. Tinka visokios 
lietuviškus knygos: poezijos 
rinkiniai, mokslo ir populiari-

šiai bibliotekai, negu kur pas
lėptos ir tyrinėtojams nepri
einamos.

Knygas prašome siųsti šiuo 
adresu:

Baltic Studies, University of 
Pennsylvania, 3423 Woodland 
Ave., Philadelphia 4, Pa.

Alfred Senu
Vincas Krėvė-Mickevičius
Antanas Salys
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Kovojanti Lietuva
(Lapkričio 23-čiajai paminėti).

: I 
vadovautis vienu šūkiu — lais-' 
vos, demokratinės Lietuvos kū-J

Iš amžių glūdumos motinoje
—- žemėje užsilikusios kapų lie
kanos, piliakalniai, senųjų žmo- rimu, gynimu ir jos pilnutiniu 
nių padavimai ir jau vėlesniųjų 
laikų kronikininkų raštai rodo, Į 
Vnd lietuviai nnn '

suklestėjimu. Pagaliau — kadfe 
kada, bet šiandien, kai visų ęa- 

kad lietuviai nuo amžių buvo1 šių, religijų bei pažiūrų tautos 
karių tauta..Tokia būti ją vertė 
pats gyvenimas.

Paprasčiausios kasdienybės 
reikalas nuo ko nors gintis — 
nuo žvėries ar žmogaus — iš 
lietuvio reikalavo'pačios aukš

ir žmonės, baisios gyvenimo rea--. 
lybės negailestingai prispirti, 
jungiasi bendron kovon prieš; 
žmogų-žvėrį — kokie mes atrp-' 
dytume menki ir gal net juokin
gi tolimesnėje ateities perspėk-' 

čiausios dorybės — būti tikru' tyvoje, jei ir dabar piktai ginčy- 
vyru ir nebijoti grumtis ir auko- Į tumės dėl vieningumo, dėl vfšų 
tis aukštesniam tikslui — dėl 
kitų, savo artimųjų gyvenimo, 
gerovės, dėl jų laisvės. Pagaliau, 
tą pačią mintį mes įžvelgiame 
ir krikščionybės pagrinde — E- 
vangelijoje, kur sakoma, kad

moję, taip nėra, mes gryna šir- 
dimi šiandien lenkiame savo gal
vas prieš visų amžių žuvusius 

1 Lietuvos karius, prieš entuzias- 
j tingąjį Nepriklausomybės kovų 
laikotarpį, jo aukas ir pastangas 
Lietuvos ateičiai ir visų jos žmo
nių gerovei.

Visų šių pastangų dėka, be 
perstogės kovojanti Lietuva šian
dien yra žinoma visam pasauliui, 
o jos teisinga kova prieš tautų 
žudiką rusiškąjį bolševizmą, pra
dėta’ dar 1919 m. žiemą, yra pats 
ryškiausias mūsų teisingumo ir 
svfeikos lietuviškos nuojautos į-

tų “valdžių” ar kokių žmogiškų.
jų ambicijų....

O jeigu mes tikime, kad tikrus- rodymas'. Lietuvių tauta ir šian-

'niekas neturi didesnės meilės, 
4-o inirni boc crulrln crnlvnkaip ta, jeigu kas guldo galvą 

už savo draugus”.
Šį patį aukščiausią idealą jau 

ir istorinė Lietuva šventai vyk
dė, dar net nepažinusi Kristaus 
mokslo, arba grubiu karo būdu 
Vakarų Europos riterių - amati
ninkų žygių dėka apie jį tesuži
nodama.

Jau vėlesniaisiais laikais, di
džiojoje tautų kryžkelėje stovė
dama, Lietuva buvo tuo nesibai
giančių grumtynių lauku, kuria
me išaugo ir subrendo nepaken
čiamas mūsų tautos — karių 
tautos — chrakteris, ilgaamžės 
tradicijos, nevisiems, gal būt, 
kad ir dabar suprantamas lie
tuvio atkaklumas, kietumas ir 
tvirtas įsitikinimas, kad mūsų 
tauta, kad Lietuva žūti negali, 
kad didysis teisingumas bei aiks- 
lingumas anksčiau ar vėliau lai
mės, triumfuos.

Tad ir šiandien, kai mes nors 
kukliai, tremties sąlygomis, sten
giamės paminėti mūsų nepri
klausomo gyvenimo tradicinę 
Lapkričio 23-ją dieną — teisin
gai darome.

Mes norime pabrėžti, kad vi
sos Lietuvos valstybės valdžios, 
visi kabinetai ir atskiros bet ku
rių pažiūrų asmenybės — priva
lėjo, privalo ir ateityje privalės
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Paminklinis kryžius Kauno karių kapuose

Raudonasis tvanas Himalajuose
Dar tebesiliejant kraujui Ko

rėjoj, klastingasis Kremliaus sa
trapas paliepė savo Peipingo va
saliniam raudonajam karaliukui 
Mao-Tse-tung pasiųsti savo gau
jas okupuoti ramų ir taikingą 
Tibetą.

Paprastai amerikietis, skaity
damas apie Tibetą, susidarydavo 
romantišką vaizdą. Bet Indijai 
ir kitoms kaimyninėms valsty
bėms šis raudonųjų žygis šiuo 
metu yra didžiai gresianti rea
lybė, kuri teikia didelio susirū
pinimo. Indija, būdama priešin
ga raudonųjų karinei intervenci
jai, pasiuntė Peipingo valdžiai 
protestą dėl Tibeto okupacijos. 
Į tą- Indijos ministerio pirminin
ko Nehru protestą raudonoji ki
nų valdžia atsakė, jog tai esąs 
jų vidaus reikalas, neliečiąs kitų 
tautų, nes Tibetas esąs integra
linė Kinijos dalis. Be to, invazija 
esanti saugumo priemonė ginti 
Kinijos teritorijai prieš militari- 
nę svetimų jėgų intervenciją.

Po tokio atsakymo indų tauta 
buvo užaliarmuota sutikti bet 
kurį svetimą užpuolimą iš šiau
rės pusės. Indijos valdžia išleido 
komunikatą, jog Tibeto okupa
cija yra neteisėta ir niekuo ne
pateisinama.

Kita Tibeto kaimyninė valsty
bė Nepalas tuojau paprašė U. S 
A. ginklų ir amunicijos atremti 
galimai raudonųjų invazijai.

Pats Tibetas kreipėsi į Jung
tines Tautas, prašydamas sku
bios pagalbos dėl neišprovokuo- 
tos invazijos, užpuolant jų tai
kingą kraštą.

Tuo tarpu Sovietų Sąjungos 
valdžios laikraštis “Pravda”, 
prasidėjus raudonųjų žygiui į 
Tibetą, pranešė, jog kinų kariuo
menė vykstą išlaisvinti Tibetą. 
Gi visa Rusijos spauda plačiai j 
aprašė šį kraštą geografiniu ir

■ politiniu atžvilgiu, iškeldama? Jf 
gamtinius išteklius. <

Kas gi tas kraštas, kurio uą, 
sigeidė raudonieji valdovai? T# 
izoliuota daugiau kaip 900 tuk$( 
tančių sq. mylių valstybė, esant.' 
Azijos širdy, Himalajų kalnuose, 
kuri ribojasi su Kinija, Turkes
tanu, Kašmiru, Ladaku, Indija 
Napalu ir Butanu. Tibetas yr< 
aukščiausias kraštas pasauly 
dažniausia nuo 12,000 iki 24,00C 
oėdų link debesų. Neveltui ji: 
vadinamas pasaulio stogu. Dau
gelio kalnų viršūnės apdengto: 
imžino sniego. Viena iš aukš 
Mausiu yra Everestas 29,14) 
aėdų, kurios dar niekas nėra pa
siekęs. Tibeto slėniais teka (di 
ižiosios Azijos upės: Indas, Bra- 
naputra, Jangtze ir kt.

Tibetiečiai savo kraštą vadinr 
Bod, kas reiškia šaltą, kietą že 
mę, sunkią gyventi žmonėms. I:' 
tikrųjų žemė daugely vietų yra 
bloga: smėlis, žvyras ar uola. 
Tačiau jame randama vertingų 
turtų: vario, geležiąs, sidabro 
aukso,' sieros, gyvojo sidabro, 
brankakmenių ir borakso. Kraš
te yra daugelis sūrių ežerų.

Klimatas gana žiaurus: žiemos 
'abai šaltos, vasaros karštos su 
teitomis naktimis.

Gyventojų yra apie 3 mil., 
daugiausia mongolų kilmės. 
Verslas — žemdirbystė, kuri yra 
;ana primityvi; be to, piemenys 
lomadai verčiasi gyvulininkyste. 
Tibeto eksportas: kailiai, meta
te! ir vilna. . •»-

Tibetas yra teokratinė valsty
bė. Valdžia yra dvasininkų, vad. 
lamomis, rankose, kurių vyriau
sias yra dalai lama. Jis yra kar
tu ir krašto valdovas. Antras 
pagal įtaką yra Pancho Taši La
ma. Tačiau faktiškai valdo re
gentas su ministeriais.

Gyventojų religija — budįz-

Ignas Medelis

nasJamaistinėj formoj. Pagal 
nudistų mokslą gyvenimas yra 
amžinas, žmogaus siela po mir
ties’ pereina j aukštesnę ar že- 
nesnę būtybę: .gyvulį, vabalą ar 
ian.,.priklausomai pagal nuopel

nus1.
’Krašto sostinė — Lhasa. Kas 

nohometonui yra Meka, tas bu- 
iistui yra Lhasa, kurs laikomas 
šventu miestu. Todėl piligrimai 
š tolimiausių kraštų stengiasi 
iį kasmet aplankyti.

Nors Tibetas yra apsaugotas 
;alnų, 12 šimtmetyje jis buvo 
pavergtas mongolų, vadovaujant 
Kublai Kahn, o 18 šimtmety — 
:inų. Paskutinioji okupacija tę: 
ėsi iki 1911, m. 20-to šimtmečio 
pradžioj Tibetas buvo patekęs 
3ritų Indijos įtakon. Dar anks
čiau carų Rusija dėjo pastangų 
;į kraštą palenkti savo pusėn, 
tariamai ketindama, jog caras 
su šeima priimsią budizmą. Da
bar tą politiką tęsia raudonasis 
imperializmas, tik jau ne politi
nių Intrygų keliu, bet tahkų ir 
durtuvų pagalba.

KATALIKAI JAPONIJOJE
Naujausiomis žiniomis, šiuo 

metu Japonijoje katalikų yra 
141,638. Pernai šiuo metu jų 
buvo 129, 859.

Daugiausia katalikų gyvena 
Nagasaki mieste — 63,170; po 
to seka šie miestai: Tokio —-14,- 
670 kat.į Fukuoha — 13,712. 
Japonijoje katalikai turi 280 
parapijų.'

Apie 29,000 japonų šiuo metu 
lanko katalikų tikybos pamokas 
— tikimasi, daugumas jų taps 
katalikais.

—. Tokio Katalikų Vyrų su
sirinkimas įsteigė 
nams dirbantiems

kursus japo- 
viešbučiuose.

dlen tebekovoja: partizanai —| Lietuvos miškuose ir pelkėse, ar 
Lietuvoje, laisvieji mūsų vyrai kovojančių Jungtinių Tautų gin- 
— vakarinių demokratijų armi- j kluotų jėgų sudėtyje. Ugnies ir 
jose, beginkliai neyniformuotieji' plieno užgrūdintas lietuvis įrodė, 
žmonės — savo darbu, lietuvio..................................................... .
geru vardu ir nevengimu teisybę 
į akis pasakyti — visuose pen
kiuose pasaulio 'kbntfhehtuose.

Kai taip yra, ir kai mes šitaip 
lietuviškąjį vieningumą Supran
tame, mes visų geriausiai pager
biame ir žuvusiųjų kovojančios 
lietuvių tautos vytų prisimini
mą, jų narsą, ji£ herojiškumą, 
be skundo ir užmokėsnio gulin
čių ar žūstančių ąpkąsų purve

ųrodo ir įrodys, kad "lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais no
rime ir būt!” ...

Tad -šią lietuvio vyriškumo, 
pasiaukojimo ir nesugriaunamo 
mūsų kovos teisingumo dieną 
visi kaip vienas sujunkime ran
kas ir širdis ir sū mūsų Himno 
autoriumi Dr. Vinču Kudirka iš 
visos širdies pakartokime: "Var
dan tos Lietuvos vienybė težy
di! .

Katalikif llierarchai gerai informuoti

Lietuvos vyskupai naujosios dogmos paskelbimo iškilmėse
Tarp beveik 600 vyskupų, da- Lietuvos vyskupai ir J. E. Lie- 

lyvavusių lapkričio 1 d. iškilmin- pojaus vyskupas Urbšys buvo 
game Dievo Motinos .Dangun pakviesti pietums į Lietuvių šv. 
Ėmimo Dogmos skelbime, Lie
tuvą atsovdvo visi keturi trem
tyje esantieji mūsų Ganytojai: 
J. E. Kauno Arkivyskupas Me
tropolitas Dr. Juozapas Skvirec
kas, J. E. Marijonų Kongregaci
jos Generolas vysfcup. Dr. Pran
ciškus Būčys, J. E, Vilkaviškio 
vysk, koadjutorius Dr. Vincen
tas Padolskis ir J. E. Kauno 
vyskupas pagelbininkas Dr. Vin
centas Brizgys.,. , '

Lapkričio 2 d. visi iškilmėse 
dalyvavusieji kardinolai ir vys
kupai buvo pakvięsti į šventųjų 
Metų Komitetą, kur turėjo pro
gos arčiau susipažinti ir pasikeis
ti mintimis, šiame priėmime da
lyvavo J. E. vyskupas Padolskis 
ir J. E. vysk. Brizgys. Mūsų 
vyskupai buvo nustebinti nepa
prastai dideliu aukštųjų Bažny
čios hierarchų domėjimusi Lie
tuvos padėtimi ir-jų sielojimusi 
dėl persekiojamų Lietuvos kata
likų kančių. Nebuvo reikalo 
daug pasakoti apie dabartinę pa
dėtį bolševikų okupuotoje mūsų 
tėvynėje, nes pasirodė, kad iš to
limų kraštų atvykę ganytojai 
yta apie tai jaU pakankamai in
formuoti. Visi pažadėjo melstis 
ir panaudoti visą savo įtaką, kad 
Lietuvos katalikai greičiau su
lauktų išsivadavimo.

Spalių 31 d. visi keturi minėti

Kazimiero kolegiją Romoje. Čia 
Jų Ekscelencijas pasveikino ko
legijos gyventojų vardu kolegi- 
gijos rektorius kun. Dr. L. Ta- 
luba.

— J. E. Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas Juozapas Skvirec
kas lapkričio 7 d. išvyko atgal 
į Austriją. Stotyje Ekscelenciją 
išlydėjo J. E. vyskupai Būčys, 
Padolskis ir Brizgys, Lietuvių 
šv. Kazimiero kolegijos vadovy
bė, kan. Vaitkus, prof. Ivinskis, 
Tėv. Rėklaitis ir kit.

— Spalių 21 iš Romos į JAV 
emigravo dvi lietuvaitės vienuo
lės benediktinės — sės. Alfonsą 
Eidinkaitė ir sės. Rafaelė Šimo
nytė, kurios ketveris metus gy
veno įvairiuose Romos vienuo
lynuose.

— Garlaivis "Poliaus Karalie
nė” neseniai sugrįžo į Montrealį. 
Jis padarė 14.500 mylių kelionę, 
nuveždamas maisto ir rūbų Įvai
riomis šiaurės Srities dykumose 
išsimėčiusioms misijų stotims, 
ši misijų sritis priklauso Hud- 
sono Baia apaštališkam vikari- 
jatui. Tai pati sunkiausia gyve
nimo sąlygų •atžvilgiu misijų sri
tis pasaulyje, apimanti 2.500.000 
kv. kilometrų plotą.

Jūsų naujas socialinis aprūpinimas
I Rašo DAVID L. KOPELMAN Manager of the Social Security 
i Office at 258 Broadway, Brooklyn 11, N. Y.

Vienas iš svarbiausių patai- 
' syto socialinio drhtib. įstaty

mo bruožų yra ' įvedimas se
natvės ir mirties ’"draudimo 
reguliariems nantų ūkio dar
bininkams. šis ■'įstatymo pa- 

’ keitimas įsigalios "ateinančių 
metų sausio 1 d. ■’

Šis naujas įstatymas bus 
svarbus tiek namų ūkio dar
bininkei - tarnaitei ar virėjai, 
tiek jos darbdavei?

Namų ūkio darbininkas (ė), 
reguliariai dirbantis vienoje 
šeimoje, galės būti. ;taip pat 
soc. apdraustas. Darbininko (ės) 
darbdavys įgijo tam tikrų pa
reigų soc. draudimo mokesčių 
atžvilgiu ir turės teikti pra
nešimus apie darbininkui mo
kamą atlyginimą.

Kad galimai daugiau paleng
vintų šią procedūrą tiek darb
daviams tiek darbininkams, Se
natvės ir Gyvybės Draudimo 
Biuras ir Vidaus Mokesčių 
Biuras pagamino tam tikslui 
paprastą raporto formuliarą. Ja
me numatyta vieta namų dar
bininko pavardei bei socialinio 
draudimo numeriui ir vieta pažy
mėti bendrai sumai darbininko 
atlyginimo, gauto per tris pa
skutinius mėnesius grynais pi
nigais.

šis trijų mėnesių laikotarpis 
yra kalendorinis ketvirtis, ku
ris apima tris mėnesius, pra- 1 
dedant sausiu, balandžiu, lie- I 
pos ir spalių mėn. Kiekvienas da naujas soc. draudimo įstąty- 
darbdavys, kuris samdo tar- mas įsigalioja, nuolatiniai na- 
naitę, virėją ar kurį ki(ą na- j mų ūkio darbininkai, kurie nie- 
mų ūkio darbininką nuolati- kad nebuvo soc. draudimo na- 
niam darbui, privalės daryti to- riai, ar yra pametę savo kor- 
kį pranešimą. Jis privalės siųs- telę, ar pakeitę pavardę,' turi 
ti jį kartu su soc. draudimo nuvykti į soc. draudimo įstai- 
mokesčiais. vidaus mokesčių gą ir gauti kortelę.

■ rinkėjui kiekvieno kalendorinio 
ketvirčio pabaigoje.

Mokesčių dydis yra 3 nuo
šimčiai reguliaraus darbininko 
atlyginimo už tris mėnesius. 
Pusė šių mokesčių (l>/2%) ga
li būti atskaitoma iš darbi
ninko atlyginimo ; darbdavys 
turi sumokėti kitus U/2%.

Kaip suprasti žodį "regulia
rus”? Namų ūkio darbininkas 
skaitomas reguliariu darbinin
ku, jeigu jis (arba ji) dirba 
viename namų ūkyje bent 24 
dienas per ketvirtį ir gauna 
per tą laiką atlyginimo ne ma
žiau kaip 50 dol. grynais pi
nigais. Jis dar lieka apdraus
tas sekantiems 3 mėnesiams, 
jei- gavo 50 dol. atlyginimo. 
Nereikia daryti pranešimo a- 
pie darbininką, dirbantį ma
žiau, negu 2 dienas savaitėje, 
nes jis per ketvirtį neišdirbs 
24 reikalaujamų dienų.

Terminas “atlyginimas gry
nais pinigais” yra naudojamas 
dėl to, kad valgis ir kamba
rys neįskaitomi į minimali 5Q 
dol. atlyginimą. Pinigai duoti 
susisiekimo reikalams (autobu
sui, traukiniui ir 1.1.), jei mo
kama grynais, įskaitomi į atly
ginimą. Darbininkui tačiau ne
įskaitomas atlyginimas, kurį jis 
gauna dirbdamas už kitą.

Kiek tai liečia darbininką, yra 
būtina, kad jis turėtų sociali
nio draudimo kortelę. Nuo da
bar iki 1951 m. sausio 1 d., ka- *

Tomas žiūraitis, O. P.

Pergales trimitų belaukiant
Šiuo sekmadieniu . Bažny

čia baigia sayo senuosius 
metus. Pirmuoju ądventu'ji' 
pradeda — naujubšįuą.Baž- 
nytinių metų pabaigoj^,' 'ir 
pradžioje skaitomą Paskuti
nio Teismo Evąngeįija. šiur
pas nueina visu kūnu įr sie
la, klausant Džiaugsmingo
sios Naujienos žodžių. Gali 
žmogus pagalvoti-— kąm 
tie perkūnai, žaibai 'ir; vį$ko 
sunaikinimas. Kam šventoje 
ramybės vietoje tokia 
“džiaugsmo” naujiena skel
biama, kada žjnogtfs. įr- Šiaip 
jau bedalis, kaip včjąą ra
mybės neturi... Giliau šios 
dienos Evangelijon-. pažvel
gus, neabejotinai aišku, kad 
ir šį kartą jos žodžiai kupi
ni džiugios naujienos, ;

Pirmiausia aiškėja, 'kkd 
mūsų kūnas po mirties ne
bus žemėse visą laiką,, jis 
kelsis. Paskutinę teismo die
ną kelsis. Kelsis .visų, žmo
nių kūnai: gerųjų ir blogųjų. 
Klaidinga nuomonė, kad nu
sidėjėlių, piktadarių kūnai 
po mirties amžinai sunyks, 
pavirs tik menkaverte žemės 
trąša. Niekada! Kelsis visi, 
esantieji kapuose (pgl. Jon. 
5, 28; Apd. 24, 15), jūros 
gelmėse ir t. t.

Aiškėja taip pat, kad tą 
valandą ar sekundę perga
lės trimitai prabils. Jie1 pa
skelbs visiems protingiems 
tvariniams pilnutinio gyve
nimo triumfą, pasirodys 
svarbiausia: ?

Teisingumo pergalė. Jei 
teismai čia yra, tub labiau 
teismas neišvengiamas aukš
čiausiame tribunole. ( Zoniš
kieji teismai nevisada teisin
gi: kartais pasmerkia tei
singąjį, o Išteisina prasikal
tėlį. Sakysim, -bolševizmas 
yra didžiausias nusikaltirhas 
žmonijos istorijoje .—. kas 
teisia Jį? Žmogui -įgimtas 
tiesos ir teisingumo jausmas. 
Prigimtis niekada.' nėŠpgąu- 
dinėja, neš ji Tvėrėjo dudta 
ir Jam paklusni. Xuij at
veju prigimtis nenutildama, 

. nors blogoji, valia 'ją'apgau
dinėtų. Tdigi turi, būtį-pa
galiau teismas; kur tįeša; ir 
teisingumas tobulą pergale 
nušvis. ■ ! . I

Meilės pergalė, .,Teisingu
mo gyvenime ■ nepakanka. 
Jis pats savyje yra šaltas, 
rūstus. Meilė — teisingumo' 
širdis. Meilės skatinamas, 
Kristus atėjo į pasaulį, ,;mei- 
lė Jį nukryžiavo, mellSję Jo 
pergalė nušvito. Meilė di
džiųjų dalykų gyvybe.-Kaip 
gyvybė instinktyviai vengia 
savęs užmušėjo, taip jttkroji 
meilė — jos gesųitojo; Ta
čiau niekas nėra taip pąnie-

kintas ir išjuoktas, kaip ta 
tikroji gyvenimo širdis. To
dėl išniekintas Kristus, su
griauta dabartis, išniekintas 
pats meilės išdavikas. Ke
lias atgal— per meilę ir tei
singumą. Kiek žmonių tuo 
susirūpinę, kiek yra, palygi
namai, savo vairą tikrojo 
gyvenimo Jink pakreipę?... 
Greičiau dangus ir žemė pra
eis, bet Kristaus asmenybės, 
Jo meilės ir tikrojo žmoniš
kumo niekintojai bus kartą 
visam laikui demaskuoti — 
paguoda geros valios žmo
gui.

Pagaliau pilnutinio, tobu
lo žmogaus nergalė. Prof. K. 
Adam tei$ngai pasakytų, 
kad žmonija nėra tik suma 
žmonių, kilusių iš vieno ka
mieno — Adomo ir Ievos, 
bet ją reikia suprasti, kaip 
vieną vienintelį žmogų. Žmo
nės savo prigimtimi — kū
nine ir dvasine — yra taip 
glaudžiai vienas su kitu su
jungti — savo mąstymu, no
rais, jausmais ir darbais; jie 
yra taip savo tarpe suaugę 
— savo dorybėse ir nuodė
mėse, jog dieviškajame iš
ganymo plane visi žmonės 
yra laikomi kaip vienas žmo
gus. Ne- atskiras žmogus, 
bęt visas žmogus — pilnybė 
į milijonus išsisklaidžiusių 
individualybių, žmonijos pa
sireiškimo formų — tai yra 
pilnutinis ir tikrasis žmogus. 
Todėl atskiro žmogaus kal
tė ir likimas yra ne tik jo 
y)ėno kaltė ir likimas, bet y- 
ra visų žmonių laimė arba 
nelaimė, tai paliečia visą 
žmoniją. Tos mintys moder
nizmui yra svetimos arba 
neseniai jos buvo svetimos. 
Renesansas iškėlė individua- 
liškąją Vakarų sielos reikš
mę. : Apšvietos laikotarpis 
susmulkino, tiesiog sunaiki
no žmogų. Su filosofu Kan
tu įsiveržė į Europos dvasią 
bėgimas nuo objekto, nuo 
dalykų tikrovės. Ir visa tai 
padarė; ktd‘ tas aklas sub
jektyvizmas, sau gyvenimas 
ir galvojimas išardė šiandie
nį tarp mūsų esmine vieny
bę, atitraukė mus nuo mūsų 
pačitį, huo žmonijos visu
mos. Daugumas įsispraudė- 
me į ankštą savo aš kalėji
mo celę ir nerandame kelio 
į žmortijį —į pilnutinį žmo- 
gtį. Žmonija, kaip visuma, 
kaip pilnutinio žmogaus iš
raiška, , tikrovė turės būti 
bent tą paskutinę dieną at
statyta... Taigi su teisingu
mu, meile ir visu humaniš
kumu ženkime į Naujuosius 
Bažnyčios Metus, kad pas
kutinio teismo pergalės tri
mitai— būtų mūsų perga
lės 'įamžinimas.

PLATINIMO VAJUS
\v.’ . ‘

lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario 
mėnesiais

AIDAI yra mokslo,-literatūros bėi meno ir visuomeninio gyve
nimo mėnesinis žurnalas.

AIDAI puoselėja tautinę‘kultūrą ir. savo puslapiuose talpina 
lietuvių mokslininkų, rašytojų ir. menininkų naujausius 
kūrybos darbus.""y-.-.’ y .

AIDAI apjungia yfsus pasaulio lietuvius, .'Kuriems rūpi lietuvis- 
koji kultūrinė kūryba, tautinės gyvybės išlaikymas ir 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.

AIDUS . redaguoją redakcinis kolektyvas sudarytas : iš žymių 
lietuvių kultūrininkų su rašytoju Ant. Vaičiulaičiu prie
šakyje. e 
prenumerata metams: JAV ir Pietų Amerikoje $5.00; 
Kanadoje $5.50 (kanadiški — $6.00); kituose kraš
tuose — $6.00. Atskiras numeris JAV — 50 c; kitur 55 c. 
administracijos adresas: AIDAI, Kennebunk Port, Me.
VISI RVIEčiL^MI I KULTŪROS ŽURNALO 

AIDŲ PLATINIMO TALK4
Tenelieka hė Vieno lietuvio, kuris neskaitytų

AIDŲ

AIDŲ

Aš paminėjau tarnaites ir vi
rėjas. Pagal naują soc; draudi
mo įstatymą skalbėjos,- valyto
jos slaugės ir privatūs šoferiai 
bei, kiti nuolatiniai namų ūkio 
darbininkai taip pat turės tei
sę į senatvės ir gyvybės draudi
mą. * *’

Jei jūs domitės, kokia specia
lia informacija apie tai, ar na
mų ūkio darbininkų draudimo 
paragrafai , numato jus, kaip na
mų ūkio darbininką, paskam
binkite ar parašykite draudimo 
įstaigai, prašydami specialaus 
tuo reikalu biuletenio.
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LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

Seniai lauktas "Lietuvių Kal
bos Vadovas” pagaliau jau pa
sirodė. Nors kalbininkų tarpe 
dėl kai kurių jame išdėstytų da
lykų yra nuomonių skirtumų, bet 
vis dėlto šis vadovas bus labai 
naudingas kiekvienam, kuris rū
pinasi, kad,jo lietuviškas žodis 
ir raštas būtų grynas ir taisy
klingas. Vadove skaitytojas ras 
labai naudingą įvadą, kuriame 
apžvelgiama lietuvių kalbos is
torinė raida, apie lietuvių kalbos 
garsus, jų rūšis bei darybą, 
smulkiai išdėstytą įvairių lietu
vių kalbos garsų ir žodžių rašy
bą, kalbos dalykų skyriuje apie 
atskirų garsų vartoseną, darybi
nes ir kaitomąsias lyti* •sintak
sės ir žodyno dalykus, skyrybą, 
kirtį ir priegaidę ir pagaliau ga
na platų žodyną, kuriame kiek
vienas galės rasti jam reikiamą 
žodį ir, reikalui esant, pasitikrin
ti, kaip jis tartinas ir rašytinas.

Tad Lietuvių Tremtinių Ben
druomenė Vokietijoje nusipelno 
visų lietuvių padėkos, kad ir šio
se sunkiose sąlygose ryžosi iš
leisti šį stambų ir kiekvienam 
sąmoningam lietuviui taip rei
kalingą veikalą.

(LIETUVIŲ KALBOS VADO
VAS. Tartis ir rašyba. Kirčiavi
mas. Kalbos dalykai, žodynas. 
Sudarė prof. Dr. Pr. Skardžius, 
St. Barzdukas ir J. M. Laurinai
tis. Išleido Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė, Vokietija, 1950 
m. 606 psl.)

dame K. V. Banaičio harrnoni- 
zuotas "Vai, močiut”, “O kad ai 
sėdau", "Nenustiko mūs broliu
kui”, “Ir atlėkė paukščiukė”, 
"Nesėk per tankiai", "Uliok mer
gele”, "Augin tėvas du sūneliu”, 
"Tėvelio dvarely”, "Nei vėjas 
pučia”, "Vai, ant kalnelio”, “Ru- 
glapjiūtės daina” ir “Oi močiut, 
močiute”. Galima tik pasidžiaug
ti, kad V. Banaitis šiuo savo lei
diniu praturtins mūsų chorų re
pertuarą naujomis harmonizuo
tomis liaudies dainomis. Ne ma
žiau iškeltinas ir Dr. S. ir Onos 
Biežių pavyzdys. Jie savo myli
mo sūnaus atminimui pastatė 
tikrai patvaresnį ir nepalygina
mai gražesnį paminklą už bet 
kokį akmens ar metalo pamink
lą kapuose. Narsaus lakūno var
das, susietas su mūsų tautos kul
tūra, bus gyvas ir tuomet, kai 
akmens ar medžio paminklai se
niai bus išvirtę ar surūdiję. Gra
žu būtų, jei p. Biežių pavyzdį 
pasektų ir kiti lietuviai. Užra- 
šykim savo vardus ne ant akme
nų, bet kultūros žygiais jos isto
rijos lapuose, kuriuos kartų kar
tos vartys ir minės tuos, kurie 
tą kultūrą kūrė ar jos kūrybą 
parėmė.

(Kazys* Viktoras Banaitis, 
Liaudies dainos mišriam chorui, 
III. Išleido Dr. S. ir Ona Biežis)

DEŠIMT KANČIOS METŲ

Nenuilstamas mūsų plunksnos 
darbininkas K. Čibiras—Verax 
Argentinoje vėl išleido ispanų 
kalba naują knygą apie lietuvių 
tautos kančias per pastaruosius 
dešimtį metų. Knygoje aprašyta 
sovietinė okupacija Lietuvoje. 
Tekste aprašytuosius žiaurumus 
labai gerai paryškina visa eilė 
vaizdų iš Sovietų įvykdytų Lie
tuvoje žudynių.

Knyga neabejotinai daug prisi
dės prie Lietuvos reikalo išgar
sinimo ispaniškai kalbančių tau
tų tarpe, o taip pat ne vienam 
atidarys akis, kas iš tikro yra 
komunizmas ir ką jis tautoms 
neša. Tad Verax ir šia savo kny
ga yra atlikęs Ubai didelį patar
navimą ne tik savo kenčiančiai 
tautai, bet ir visam Vakarų kul
tūros pasauliui, nuplėšdamas ko
munistams kaukę ir parodyda
mas, kas jie iš tikro yra.

(Casimiro Verax, Diez Anos 
de Martirio, Buenos Aires, 1950 
m. 78 psl.)

AIDŲ LAPKRIČIO MEN. 
NUMERIS■.. -*

Šiame Aidų numeryje, ku
ris jau atspausdintas, ,rašo V. 
čižiūnas — Tautinės sąmonės 
ugdymas ir išlaikymas emi
gracijoje; T. Dr. Kl. Žalalis, O. 
F. M. — Literatūriniai švent
raščio žanrai; Prof. E. Fraen- 
kelis — Apie kalbininkus, ty
rinėjusius lietuvių kalbą; Dr. 
J. Grinius — Menas ir moks
las lietuvių tautos tarnyboje. 
Grožinės kūrybos patiekė H. 
Nagys, P. Andriušis, V. Ka
zokas ir P. Stelihgis. .

Be to, šį numerį puošia Mą- 
tisso, A. Valeškos P. Kiaufė- 
no, I. Mestrovičiaus, J. Dau
gėlos ir A. Melniko ; piešiniai 
bei skulptūros.

“Aidy” literatūros

NAUJAS LIETUVIŲ RAŠOMO
SIOS KALBOS ŽODYNO 

SĄSIUVINIS 
metu, kada lietuviškoji 
gyvena tokias sunkias 
o lietuvių kalbos moks-

šiuo 
knyga 
dienas, 
las tėvynėje tempiamas ant bol
ševikinio kurpalio, labai džiugu 
yra pamatyti, kad bent užsieny 
dar pasirodo vienas kitas litua
nistinis darbas. Tarp tokių dar
bų ypač paminėtina dar prieš 
karą pradėto Heidelberge leisti 
“Lietuvių rašomosios kalbos žo
dyno” naujų sąsiuvinių pasiro
dymas. Šiomis dienomis pasirodė 
jau 16 sąsiuvinis, kuris apima 
žodžius nuo palaikytinai ligi pa- 
laiptė. žodyną sudaro Šveicarijos 
Neuchatelio universitetu prof. M. 
Niedermann’as ir Pennsylvani- 
jos universiteto profesoriai A. 
Sennas ir A. Salys. Malonu pas
tebėti, kad šį taip mums reikš
mingą darbą paremia, kaip lei
dėjai šiame sąsiuvinyje pažymė
jo, ir Pennsylvanijos universite
to Committee for the Advance
ment of Research, žodyną leidžia 
Carl Winter Universitaetsver- 
lag GMBH, Heidelberg, Luther- 
str. 59. Sąsiuvinio kaina DM. 
5.70.

1940 m. vasarą užgrobę Lie
tuvą, tą pat rudenį rusai įve
dė savo rublius. Dar kurį lai
ką (iki 1941 m. vasario mėn.) 
greta rublio veikė ir litas, bet 
nuolat jo apyvarta mažėjo, 
nes jį surinkdavo banką, o 
jo vietoje vis daugiau paleis
davo rusiškų rublių arba čer
voncų (vienas červoncas — 10 
rublių).

Gyventojai, matydami, kad 
litas jau bus panaikintas, pra
dėjo jį išleisti. Pirmiausia pra
dėjo leisti popierinius litus, o 
paskui sidabrinius. Tačiau at
sirado ir tokių, kurie sidabri
nius litus pradėjo slėpti. To
kių tarpe buvo ir nelietuvių. 
Vienas man pažįstamų rusų 
prisipažino, kad jis turįs ne
maža sidabrinių po 10 litų, bet 
nemanąs jų keisti į rusiškus 
popierinius. Jis prasitarė: .

— Nors esu rusas, bet ru
siškais popieriais nepasitikiu. 
Juk lietuviškas sidabras visad 
pasiliks sidabru.

Litų keitimo įkarščiu Kau
ne užėjau į vieną krautuvę, 
kasininkė moterėlė pirkėjams 
grąžą duoda tik sidabriniais li
tais, ypač po 10 litų su A. 
Smetonos galva. Nors krautu
vėje buvo daug ir nepažįsta
mų žmonių, bet drąsi lietuvė 
kasininkė, duodama grąžą si
dabru, vis kiekvienam tarsi 
juokais patardavo, kad dešim
kės su A. Smetonos galva yra 
grynesnio sidabro ir išeiną 
puikūs sidabriniai šaukštai.

Supratau moters gudrumą. 
Kalbėdama apie šaukštus, ji 
nekaltai, kad bolševikai nepri
kibtų, patardavo žmonėms ne
išleisti sidabrinius litus, bet 
juos pasislėpti ateičiai. Juk ru
siškas rublis užsienyje buvo be 
vertės, todėl nepatikimas. O si
dabrą visais laikais gali pa
versti į bet kokį pinigą.

Po kelerių metų, jau vokie
čių okupacijos metu, nuvykau į 
vieną kaimą pas lietuvius ūki
ninkus. Tuo tarpu pas juos at
vyko viena moteris iš miesto 
maisto produktų nusipirkti. Ka
dangi jai trūko pinigų, tai at
sinešė kažką iš drabužių pakeis
ti į’maistą. Girdžiu, lygstasi su 
ūkininku ir kiekvienas savo pre-

kę įvertina tik litais.
Iš karto nesupratau ir nuste

bau. Juk litus jau rusai, sunai
kino, o taip pat ir vokiečiai jų 
nepripažino, nes ir jie nieko, 
kas primintų Lietuvos nepri
klausomybę, nenorėjo leisti.

— Juk litai jau nebeveikia, 
taigi kaip jūs čia prekiaujate 
litais? — paklausiau.

Ūkininkas, nusijuokęs, atsa
kė:

— Mes kaime tik litais pre
kiaujame. Rusiškų rublių ir vo
kiškų markių nepripažįstame. 
Litais mums lengviau atsiskai
tyti.

Pasirodo, štai, kaip jie dary
davo kaimo su miestu mainų 
prekyboje. Iš miesto atneštą 
kokį nors daiktą įvertina li
tais, kiek jis kainavo Lietuvos 
nepriklausomybės laikais. Taip 
pat litais įvertindavo ir kaimo 
maisto prekę. Taigi pagal Ne
priklausomos Lietuvos laikais 
buvusias kainas ir prekiaudavo. 
Pasak ūkininkų, litus naudo
dami mainų prekyboje, išlaiko
me buvusias nepriklausomybės 
laikais kainas ir neapgaunanie 
nei miestas kaimo, nei kaimas 
miesto, 
giausiai, 
darni.

Dabar 
tuviškas
gyventojų prekyboje, 
panaikinti ir į kolchozus su
varyti, taigi maisto keisti į ką 
nors su miestu, jau nebegali, 
nes ir patys badauja. O ir 
miestai per tuos metus baigė 
savo drabužius keisti į maistą 
ir šiandien jau patys apiplyšę 
vaikščioja. Šiandien litas pasi
liko tik maloniuose atsimini
muose, belaukiant, kada jis vėl 
atgis ir sublizgės žmonių ran
kose.

Mažas buvo pinigėlis, 
tvirtas ir malonus. Jokios 
šaulio krizės neįstengė jo 
vertinti ir tuo metu, kada
to doleriai, anglų svarai ir ki
ti piniginiai galiūnai. Litas, į-, 
sikibęs į darbštaus Lietuvos 
ūkininko pagamintą prekę, iš
laikė savo vertę. Tik priešų 
priespauda ir teroras jį sunai
kino. ' :

SAULE SUNAIKINS ŽEMEJE 
GYVYBĘ '

Dabar ne kartą pasigirsta bal
sai, jog atominis amžius gali kar
tais reikšti ir pasaulio pabaigą 
— atominių ir vandenilio bombų 
sprogmnimai galį baigtis pasau
ly gyvybės sunaikinimu. Bet jei 
ši baimė pasirodytų ir nepagrįs
ta, pasaulio gyvybė ilgainiui vis 
tiek bus sunaikinta — saulės 
spinduliai tai padarysią, kaip 
tvirtina Vatikano observatorijos 
direktorius prof. Armellini.

‘Savo tvirtinimą prof. Arme
llini remia tuo, kad saulėje esąs 
vandenilis ilgainiui virstąs heli- 
jum. Kai saulėje vandenilis 10% 
sumažėsiąs, jos spinduliai būsią 
tūkstantį kartų intensyvesni, 
kaip dabar. Praktiškai tai reikš, 
kad žemėje temperatūra pakils 
ligi 3000 laipsnių Celsijaus ir 
dar prieš tai jau bus nuo įkaitu
sios žemės pražuvusi bet kokia 
gyvybė. Tik kol kas dar nėra 
ko labai šios dienos žemės gy
ventojams baidytis — tai atsi
tiksią tik po 18 milijardų metų.

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

LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
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Racijonuos nuotakas

St. Širvys.

NE KOLUMBAS ATRADO 
AMERIKĄ?

Birminghame mokslininkų 
kongrese prof. A. Davies padarė 
pranešimą, kuriame įrodinėja, 
kad ne Kolumbas atradęs Ame
riką, nes ji buvusi jau anksčiau 
atrasta. Kongreso dalyviams jis 
pademonstravo senovinį portu
galų žemėlapį, kuriame gana 
tiksliai nubrėžti Amerikos kon
tinento krantai. Tas žemėlapis 
esąs dar iš laikų prieš Kolumbą. 
Prof. A. Davies Amerikos atra
dimą priskiria portugalų tyrinė
tojui Dualma, kuris savo atrastą 
žemyną Portugalijos karaliaus 
dvaro žemėlapių gamintojui da
vęs nubrėžti žemėlapy. Žemėlapį 
piešęs kažkoks Bartolomejus, 
kuris buvęs Kolumbo giminaitis. 
Kolumbas apie tai žinojęs ir, grį
žęs iš Amerikos, lankęsis Por
tugalijos karaliaus dvare, kur 
įrodinėjęs, kad jo atrastasis že
mynas yra kitas, kaip Dualmos 
atrastasis.

DVASIOS RAŠYSIANČIOS
VEDAMUOSIUS
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E. POVILANSKU 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
* 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
* Tel. EVergreen 4-9737
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JERSEY PORK
428 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos 
LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKAXTS SKILANDŽIAI

MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETI VISKĄ UŽEIGA
------ NEBRANGU — ir — SMAGU------
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Anconoje prof. Stoppolini už
simojęs išleisti spiritistams nau
ją laikraštį. Kaip jis pareiškė, 
vedamuosius šiam laikraščiui pa
kaitomis rašysiąs jis pats ir Sha- 
kespeareo, Roosevelto, Dantės ir 
Miltono dvasios. Kur tiems savo 
bendradarbiams prof. Stappolini 
persiųs honorarą, kol kas jis ne
paaiškino.

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

ir vyriausybės parduodamos 
aukščiausiomis leistinomis kai
nomis. Be to, tokie godūs kainų 
kėlėjai turį būti dar baudžiami 
didelėmis baudomis, kad ir kiti 
būtų atbaidyti nuo neteisėto nuo
takų kainų kėlimo.

Pačiame Lagos mieste iš tikro 
jaučiamas tam tikras moterų 
trūkumas, nes provincijoj ypa
tingai skiriama reikšmės, kad 
jaunoji būtų daugiau apsitrynusi 
miestietė. Dėlto čia pradeda 
reikštis savotiška juodoji rinka, 
kuri aprūpina provincijos jauni
kius miestietėmis nuotakomis. 
Dėl to unijos reikalauja griežto 
nuotakų racionavimo, atseit, kad 
žmonai gauti būtų įvesta korte
lių ir punktų sistemą.

Vietinės ir britų protektoriato 
valdžios įstaigos į šį ne visai 
be pagrindo keliamą reikalavi
mą tiek atsižvelgė, kad iš tikro 
nustatė aukščiausias leistinas 
nuotakų kainas.

Britų Nigerijoj neseniai į di
delės kakao prekybos firmos va
dovybę kreipėsi vietos darbinin
kai, kad būtų pakeltas atlygini
mas. Paklausus, kuo remdamiesi 
jie reikalauja didesnio atlygini
mo, darbininkai pareiškė norį 
vesti, bet labai pabrangusios 
žmonos.

Šioj britų kolonijoj, kuri turi 
apie 20 milijonų gyventojų, mo
terų, išrodo, nėra sumažėję, bet 
kaip ir kitin’ krinta pinigo vertė, 
tad nuo 1939 m. ligi šio laiko 
nuotakų kainų indeksas pakilo 
nuo 56 ligi 336. Tai ir yra viena 
svarbiausių priežasčių, kodėl čia 
dirbantieji sudaniečiai ir kiti 
juodieji darbininkai reikalauja 
padidinti atlyginimus.

ŠYPSENOS
Ne tas reikalas

Kine seanso metu pagyvenęs 
žmogelis pradeda ropoti ketu
riom tarpsuoliu.

— Ko jūs čia ieškot? — truk
doma žiūrėti filmos, sako viena 
moteris.

— Atleiskite, - sako ropojan
tis, - aš ieškau saldainio.

— Saldainio?! Dėl vieno sal
dainio tiek rūpesčio?

— Čia ne tik saldainio rei
kalas, - atsako žmogelis. - Jame 
liko įsmigę ir mano dantys.

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

premija
Mėnesinis kultūros žurnalas 

"Aidai”, leidžiamas TT. Pran
ciškonų, pamečiui skirs po vie
ną $500.00 premiją už premi
jos komisijos geriausiu pripa
žintą grožinės literatūros ir 
mokslo veikalą. Šiuo skelbia
mos jos taisyklės pirmiesiems 
metams:

1. 1951 metais pirmą kartą 
premija bus skiriama už 
grožinę literatūrą: poezi
ją, noveles, apysakas, ro
maną ar dramą.

2. Už premijos komisijos ge
riausiu pripažintą veikalą 
skiriama 
skaldoma 
torių.
Premijos
1950 - 1951 m. pasirodžiu
sius viešumon grožinės li
teratūros kūrinius ir tais 
metais parašytus, bet dėl 
dabartinių sąlygų negalė
jusius būti, išspausdintais 
kūrinius tų autorių, ku
rie juos prisius komisijai. 

■. Eilėraščių rinkinys, ski
riamas premijai, turi suda
ryti nemažiau 32 - 48 pus
lapių knygą, jeigu ji būtų 
išspausdinta. Novelių ar a- 
pysakų rinkinys turi būti 
nemažiau kaip 1Q0 pusią-, 
pių dydžio spaudintos kny
gos.

5. Paskutinę data kūginiams į- 
teikti 1951 metų gruodžio 1 
d. Siųsti šiuo adresų: Ant. 
Vaičiulaitis, 2087 No. Main 
Ave., Scranton 8, Pa.

6. Premijuotą kūrinį, jei jis 
būtų parinktas iš viešumon 
dar nepasirodžiusių veika
lų, autorius sutinka dalinai 
ar ištisai spausdinti pėr

- ”Aidus”. '
7. Premijos sprendėjų komisi

ją sudaro: Bem. Brazdžio
nis, J. Girnius, Ant Vaičiu
laitis it leidėjų atstovas T. 
Dr. L. Andtiekus, 0. F, M.

4,

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

“AMERIKOJE”
■fa visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų’it 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

tai proga 
kuriuos v 
dėklą mav 
Masionytc 
Augulis.

Progra 
nis.

Parapi;
Kinta sav 
sidžiaugė 
pildyta pi 
kad susir

Reikalavimą remia ir unijos .

Britų Nigerijoj yra jau ir dar
bininkų unijos, kurių centras y- 
ra 150.000 gyventojų turinčiame 
Lagos mieste. Tos unijos taip 
pat remia minėtą darbininkų rei
kalavimą. Mums tasai nuotakų 
pirkimas išrodo gana keistas, 
bet juodajame kontinente dar 
visur vyrauja paprotys, kad jau
nasis savo uošviui už žmoną turi 
atsilyginti natūralijomis arba, 
kaip dabar į madą įeina, Nige
rijos svarais.

Unijos reikalauja nustatyti 
aukščiausias leistinas nuotakų 
kainas, kurios dabar esą nepa
grįstai išpūstas, nors tėvai arba 
broliai, kurie yra čia šeimų gai
vus, tvirtina, kad tik skaičius 
esąs pakilęs, o ne perkamoji da
bar mokamos sumos galia, ka
dangi pinigo vertė esanti kritusi. 
Unijos taip pat reikalauja, kad, 
tėvams reikalaujant už nuota
kas neteisėtai didelės kainos, 
dukters būtų konfiskuojamos

Trumpa vasara.

Kurį laiką Aliaskoj buvusį 
amerikietį draugas klausia:

— Ar iš tikro ten taip šalta, 
kaip pasakojama?

— Iš tikro taip, - atsako ta
sai. - Ten vasara labai trumpa. 
Mano ten buvimo metais ji pasi
taikė vieną antradienį.

s
— *__

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

bet ir visame pasaulyje.

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

Žmona išsimokėtinai
Kadangi dėl pakilusių nuota

kų kainų ne kiekvienas norįs 
vesti vyras gali tėvui tuojau pat 
padėti ant stalo reikiamą sumą, 
tad pradeda įsigalėti išsimokėji- 
mų sistema, mokant ratomis kas 
mėnesį per 2-3 metus. Iš to a- 
rabai ir indai pirkliai daro net 
nemažą biznį — uošviui, pada
rant stambią nuolaidą, jįe su
moka žento neįmokėtą sumą, o 
iš šio ratomis atsiima su nuošim
čiais, taip uždirbdami iš vieno 
kito. ;

Pakrančių, ypač Lagos, gy
ventojai už nuotakas dažniausia 
moka pinigais, o provincijos — 

žemės ūkio prodūk-

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik..........................$3.00
Užsienyje ..............................    $330

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui

LIAUDIES DAINOS

Brooklyn 11, N. T.417 Grand Streetdažniausia 
tais.

Gydytojas: — Ką? Aš liepiau 
jums prakaituoti, o jūs sėdit 
prieš pilną dubenį kukulių!

Ūkininkas: — Taip — aš juos 
valgau, kol prakaitas išmuša. ‘ .

Gražų paminklą savo sūnui 
Steponui, žuvusiam Antram Pa
sauliniam kare JAV oro pajėgų 
leitenantui, pastatė Dr. S. ir Ona 
Biežiai, gyven. Chicagoje. Tai 
K. V. Banaičio “Liaudies dainų 
mišriam chorui” šiomis dieno
mis pasirodęs leidinys, čia ran-

— Etalonu matyti, kad gerą 
žmoną gavai — po vedybų jau 
nebetrūksta tavo švarke sagų. 
' — O, gerą —: per savaitę po 
vedybų ji jau išmokė mane sa-' 
gas siūti

galima pi 
šokių vak 
ir su loki; 
šį vakarą

Vyč
Patei 

smarkiai 
naujų nai 
tiniai: A. 
Neseniai 
vakarą, k 
iš panaš 
ruoštų va 
rengia va 
pelno skii



Lapkričio 24, 1950 A M E R IK A K

' Philadelphijos, Pa., naujienos

— Vyčių surengtas literatū
ros ir dainos vakaras lapkričio 
12 d. pavyko labai gerai. Keli 
šimtai dalyvių turėjo labai gra
žią progą pasiklausyti mūsų ra
šytojų ir dainininkų. Ta proga 
išplatinta nemaža knygų, nes tai 
ir buvo lietuviškos knygos kios
ko atidarymo proga surengtas 
šis pobūvis.

— “Vytis”, philadelphiečių se
niai lauktas vaidintojų vienetas, 
jau veikia ir rengiamas pirmas 
vaidinimas. Susidarysianti vai
dintojų grupė yra numačiusi duo
ti visuomenei lietuviškų vaidini
mų kiek galima daugiau.

— Eglutė lietuviams vaiku
čiams jau rengiama Ateities klu
bo. Jis bus šeštadienį, gruodžio 
30 dieną, šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Graži programa ir mar
gumynai jau pradėti rengti tai 
vaikučių šventei.

— Tremtinių draugijos meti
nis susirinkimas kviečiamas 
gruodžio 3 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Po, susirinkimo 
bus rodomi krutamieji paveiks
lai iš kelionės po Europą ir Pa
lestiną.

— Svarbus BALFo visuotinis ' .
susirinkimas kviečiamas gruo-1 joj, jie pasiryžę toliau darbuotis 
džio 6 dieną, 7:30 vai. vak. šv. j tėvynės reikalams. Tuo .tikslu 
Kazimiero parapijos salėje. Į tą spalių 22 d. jie susirinko Bro- 
svarbų labdarybės susirinkimą į niaus Tvarkūno bute, 454 No.

Marsall str., kur įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės Karo Invali
dų Draugijos Valdybos steigia
masis posėdis. Dalyvavo Bronius 
Tvarkūnas — pirm., Jurgis Kiau
nė — vicepirm., Kazys Dobilas 
— sekretorius. Silva Grušnys — 
iždin. ir Adolfas Eigelis — val
dybos narys.

Nutarta: 1. atgaivinti Lietu
vos Nepriklausomybės Karo In
validų Draugijos veiklą su cen
tru Amerikoje, 2. dėti dar liku
sias jėgas Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti ir 3. rūpintis čia 
ir kituose kraštuose esančiais 
draugijos nariais, padedant jiems 
įsigyti nors reikalingiausius pro
tezus.

Visais draugijos reikalais 
kreiptis šiuo adresu: Br. Tvar
kūnas, 454 N. Marsall str., Phi
ladelphia 23, Pa., U. S. A.

V. Saurimas

kviečiami visi gailestingos šįrdies 
philadelphiečiai, kad galėtų nu
tarti ir atlikti reikalingus lab
darybės darbus.

— Anastazija Grobliauskaitė, 
304 Earp St., vytė, neseniai ga
vo paaukštinimą valdiškame dar
be ir dabar dirba labai atsakingą 
ir svarbų sekretorės darbą.

— Juozas Kazlauskas, nese-

Paterson, N. J.
Įspūdingas Kristaus Karaliaus 

šventės minėjimas
Kadangi Kristaus Karaliaus 

šventėje Elizabethe įvyko New 
Jersey parapijų chorų dainų 
vakarus, tai minėtos šventės mi-. 
nėjimą’ Patersonas surengė tik 
šio mėn. 12 dieną.

Šventė paminėta labai gražiai, 
ir visi susirinkusieji praleido va
karą labai jaukioje nuotaikoje.

Šventę rengė Šv. Vardo drau
gija, tad minėjimą atidarė jos 
ilgalaikis darbuotojas Jurgis Ja
sulaitis. Programą pradėjo Ma
rija Jasulaitytė pianino muzika, 
paskambindama “Our Lady of 
Fatima” ir ’’Whispering Hope”. 
Toliau J. Jasiukevičius paskaitė 
tikrai turiningą ir kruopščiai, 
realiais faktais parengtą ir šven
tei pritaikintą paskaitą. Po pas
kaitos Adelė Palmieri ir Jonas 
Sprainaitis pagiedojo “Tikiu” ir 
“Panis Angelicus”. Šį duetą pa
rengė ir jam akompanijavo Vin
cas Justas, parapijos vargoninin
kas. Pabaigoje smuikininkas A- 
kelis meistriškai pagrojo smui
ku Dardlos, Hendelio, Šumano ir 
Šuberto kūrinių. T" 
gražiai skambėjo Šuberto “Avė;

•Maria”. Jam akompanijavo Pris- 
tenikas.

Į tarpus buvo įpinta gražių 
tai progai pritaikintų eilėraščių, 
kuriuos vykusiai ir jautriai pa
deklamavo A. Poškaitytė, T. 
Masionytė, Į. Bražinskaitė ir St. 
Augulis./’

Programą pravedė A. Masio
nis.

Parapijos klebonas kun. J. 
Kinta savo užbaigos žodyje pa
sidžiaugė gražiai paruošta ir iš
pildyta programa, pabrėždamas, 
kad susirinkusieji tikrai pamatė 
ir įsitikino, kad gražiai ir įdomiai 
galima praleisti vakarus ne tik 
šokių vakaruose ir baliuose, bet 
ir su tokia rimta programa, kaip 
šį vakarą.

Cleveland, Ohio

niai atvykęs iš Del. valstybės, 
čia gauna darbo chemijos fabri
ke. Jis yra atsižymėjęs vaistinin
kas. Pasisekimo naujam Phila- 
delphijes lietuviui.

— Ateitininkų studentų svar
bus susirinkimas pas prof. A. 
Salį, lapkričio 19 dieną pasisekė, 
nes čia buvo paskaitų, ir Orga
nizaciniai reikalai buvo svarstyti 
visu rimtumu. Čia ateitininkai 
veikia labai gerai.

Atkuriama Lietuvos Nepriklau
somybės Karo Invalidų 

Draugija
Kraujo duoklę Tėvynei atida

vę, Lietuvos nepriklausamybės 
kovų invalidai buvo priversti, kas 
lazdele, kas ramentais pasirams
tydami, taip pat palikti savo 
kraštą, gelbėdamiesi nuo raudo
nojo siaubo. Nebegalėdami to
liau tėvynei tarnauti, jie pasiry-1 
žo laikinai pasitraukti iš Lietu
vos, kad galėtų už jos ribų pa
švęsti savo dar likusias pajėgas 
jos nepriklausomybei atgauti.

šiuo metu dauguma jų jau 
yra atvykę į JAV. Tad ir čia, 
kaip anksčiau tremtyje Vokieti-

Čiurlionio Ansamblio dešimties
■ metų sukakties minėjimas
Čiurlionio Ansambliui pagerb

ti Lietuvių Kultūros Fondo si* 
valdyba rengia jo dešimties me
tų sukakties iškilmingą minėji
mą.

Minėjimas įvyks Clevelande 
lapkričio m. 26 d. 6 vai. 30 min. 
Public Auditorium, mažame tea
tre.

Minėjimo programa: 1) Čiur
lionio Ansamblio pagerbimo iš
kilmės.

2) Čiurlionio Ansamblio kon
certas.

Maloniai prašome kvietimus iš 
anksto įsigyti, kurie gaunami 
“Dirvoje”, Spaudos Kioske, pas 
Petrą Muliolį.

Organizacijos bei pavieniai as
menys, ta proga norį Čiurlionio 
Ansamblį pasveikinti, kreipiasi 
į L. K. F. sekretorių J. DaUgėlą 
1844 W. 47 Cleveland, Ohio 
Telef. AT 1-9871.

L. K. F. sk. valdyba '

i
Jau 9-ti Metai Kai Visi

Chicago, Ill

Pasibaigė V. Andrulio byla
Lapkričio 14 d. pasibaigė vis 

atidėliota “Vilnies” šulo V. An
drulio byla. Teisėjas, paliepęs 
Andruliui užimti kaltinamojo 
kėdę, paklausė jį, į kurią šalį jis 
nori išvykti. Į tai Andrulis dre
bančiomis lūpomis atsakė, jog 
jis gimęs Lietuvoje, tad norėtų 
ten ir vykti. Tuomet teisėjas pa
skelbė tokį sprendimą: “Kaltina
masis V. Andrulis priklauso A- 
merikos komunistų partijai- ir 
nėra šios šalies pilietis. Šio teis
mo sprendimas yra galutinis.” 
Po šio sprendimo Andrulis, kaip 
prieš Ameriką veikiąs svetimša
lis, galės būti iš* JAV deportuo
tas. Dėl to jis dar galės apeliuoti 

imigracijos direktorių tarybą.i

Bridgeport, Conn.

Bayonne, N. J.
— Visi keliai veda į Bayonnę 

šio mėnesio 26 dieną —sekma
dienį, nes parapijos salėje Vyčių 
67 kuopa ruošia lietuvišką vaka
rėlį — teatrą, kokio, mūsų lietu
viai dar niekad nematė. Pradžia 
7 vai. vakare. Bilietai tik 75 cen
tai. Visi-vietiniai lietuviai ir kai
mynai yra nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti ir paremti Ameriko
je gimusio lietuviško jaunimo 
pastangas lietuviškumui išlaiky
ti. Lauksime!

— Lapkričio 30 d. mūsų pa
rapijos bažnyčioje prasidės 9 

. j dienų novena į Nekalto Prasidė- 
Nepaprąstai | j^0 gy p Marįją Kasdien bus 

6 pamaldos: lietuviškai — 7:45 
vai. vakare ir angliškai — 9, 2, 
5:15, 7 ir 8:30 vai. vakare. No- 
veną ves tėvai marijonai — kun. 
Mažukna, M. I. C. ir kun. Bulo
vą, M. I. C. Iškilminga novenos 
užbaiga įvyks gruodžio 8 d. per 
šv. P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventę.

Novenos metu, gruodžio 3 d., 
sekmadienį, bendrai prie šv. Ko
munijos eis Vyčiai ir mergaitės 
sodalietės per 8 vai. šv. Mišias, 
o moterys sodalietės — per 9 
vai. šv. Mišias.

Ateinanti sekmadienį, lapkr. 
26, įvyksta parapijos choro me
tinis koncertas ir vaidinimas mu- 
zikalinė komedija “Daina be ga
lo”. Viskas vyksta parapijos sve
tainėj, 7 vhl. vakare. Komediją 
yra pilna gražių juokų ir gražių 
lietuviškų dainų, kur, manau, 
kiekvienam patiks. Visas choro 
jaunimas dalyvauja vaidinime. 
Po vaidinimo bus smagūs šokiai 
prie gero orkestro, kur galės vi
si linksmai praleisti laiką. At
minkit, kad šis choro parengi
mas yra prieš pat adventus, tad 
ir yra proga visiems atsilankyti 
ir pasilinksminti lietuviška dai
na ir muzika.

— Dar vis vienas kitas trem
tinis atvyksta į mūsų koloniją, 
bet ir keletas išvyko kitur. Teko 
nugirsti, kad tremtiniai rengia 
vaidinimą.
. — ALT Bridgeporto skyriaus 
susirinkimas įvyks pradžioj gruo
džio. Susirinkime numatoma ap
tarti, kada bus .rengiamas Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas, ir gauti minėji
mui gerą kalbėtoją iš amerikie-

lietuvių tarpo.čių

Newark, N. J

Vyčiai gyvina veiklą
Patersono Vyčiai šiemet 

smarkiai atgijo. J kuopą įstojo 
naujų narių, tarp jų ir du trem
tiniai: A. Gelažėlė ir A. Aidukas. 
Neseniai Vyčiai surengė kortų 
vakarą, kurs labiausiai pasisekė 
iš panašių kitų organizacijų 
ruoštų vakarų, o šio mėn. 26 d. 
rengia vakarą — balių. Pusę 
pelno Skirs parapijai.

Patersonietis

— Gruodžio 9 dieną, šeštadie
nį, mergaitės sodalietės vakare 
ruošia kortų vakarėlį (card par
ty). Paremkite jas savo atsilan
kymu.

— Mūsų parapijoje persiorga
nizavo jaunųjų sodaliečių kuopa. 
Prisirašė 16 naujų narių.

— Lietuvių Tag Day proga 
mūsų parapija 
$173.34, kurie 
New Yorke ir 
Rinkėjams-oms
širdingai dėkojame.

• 1 ✓
— Parapijos salėje buvo ro

doma filmą apie Kiniją. Progra
mos vedėju buvo vienas iš Ma- Į vakaro' Į minėjimą 
ryknoll misijonierių. i visi lietuviai. *

pasiuntė Balfui 
buvo surinkti 

prie' bažnyčios, 
ir aukotojams

Smagus priešadventinis balius
Didžiulis šv. Trejybės lietuvių 

parapijos priešadventinis balius- 
šokių vakaras su labai įdomia 
programa: linksmomis komedi
jomis, kuriose bus daug juoko, 
dainomis, šokiais — žaidimais, 
laimėjimais ir skaniu alučiu bei 
blynais įvyksta šį sekmadienį, 
lapkričio 26 d.

Kviečiame visus atsilankyti, 
gražiai ir maloniai laiką praleis
ti. šokiams gros puiki muzika. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

— Lapkričio 23 d., ketvirta
dienį, Newarko apylinkės lietu
viai ruošiasi iškilmingai pami
nėti Lietuvos kariuomepės die* 
ną. Paskaitą skaitys. Tėvas T, 
Žiūraitis, O. P. Minėjimas bus 
lietuvių parapijos salėje 7 vai.

į kviečiami

FUTBOLININKŲ TRIUŠKINANTI PERGALE 
( Malonus, saulėtas lapkričio 

mėn. 19 d/ popietis sutraukė gau
sų žiūrovų būrį į Arctic Ovai pa
matyti Lietuvių Futbolo Koman
dos pirmenybių rungtynių prieš 
Schlesier S.C^ Niekas iš žiūrovų, 
atrodo, neabejojo dėl mūsiškių 
pergalės, bet taip pat- niekas ne
sitikėjo, kad laimėjimas bus pa
siektas tokia tragiška priešinin
kui pasekme 21:0!

Jau pirmojoj minutėj' Saba
liauskas kerta įžanginį įvartį, o 
4 m. pakelia pasekmę iki 2:0. 
9 m. Gražys šauna 3-čiąjį įvartį. 
Priešininkas susikaupia ir pra
deda gintis iš paskutiniųjų, bet 
neilgam. Gražus Meilaus paduo
tas kampinis Gražio paverčiamas 
ketvirtuoju įvarčiu. Toliau seka 
28 min. Kalašinsko 5:0 ir 29 min. 
Jokūbaičio — 6:0; ’o 31 min. 
Gražys kelia pasekmę iki 7:0. 
Po 11 minučių nesėkmingų Lie
tuvių puolimo šūvių, 42 min. 
krenta net .du įvarčiai (Jokūbai
čio ir Gražio), taigi jau 9:0. To
kia pasekme baigiamas pirmasis : 
kėlinys.

Antram kėliny vaizdas nepa- 
sikeičia ir jau 46 min. Kalašins- ' 
kas nelaikomu šūviu didini pa
sekmę 10:0 ir 51 min. vėl du 
Gražio ir Jokūbaičio įvarčiai, 
taigi 12:0, bet Lietuviai ant pir- ' 
mojo tuzino įvarčių nesustoja ir 
54 ir 58 min. Gražys fiksuoja 
13:0 ir 14:0. Prasideda, kaip ka-

tės su pele žaidimas ir Kalašins- 
kas 4 minučių tarpe (65 ir 69 
min.) ženklina 15:0 ir 16:0, o 
Jokūbaitis 72 min. šauna 17:0. 
74 min. priteisiamas Lietuvių 
naudai baudinys (11 m.), kurį 
vykdyti iš vartų pakviečiamas 
Labutis, kuris užtikrintai kerta 
18:0. Iš žiūrovų tribūnos girdisi 
reikalavimas 21 įvarčio, taigi 
Jokūbaitis 1 ir Kalašinskas 2 
šūviais žiūrovų pageidavimus iš
pildo, užbaigdami rungtynių pa
sekmę 21:0.

Jau kaip pats rezultatas rodo, 
rungtynės nepasižymėjo aukštu 
lygiu, bet ši aukšta pasekmė ga
li turėti lemiamos reikšmės, su
žaidus Lietuviams su Helenic 
lygiąsias.

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

JOK. J. STUKAS, fiir.

1264 White St., Hillside, N. J.
Tel. WAverly 6-3325

w.

A. V.

RUNGTYNIŲ LAIKAS 
PAKEISTAS

Lietuvių Futbolo Komanda 
praneša, kad jos rungtynės dėl 
Amerikos mėgėjų taurės su 
Deutsch-Hungarian lygos yra 
atšauktos. Tos rungtynės įvyks 
sekmadienį, gruodžio 3 d., 2:30 
vai. Metropolitan Ovai 57 St., — 
Andrews Ave., Maspeth, L. I.

Šį ketvirtadienį Lietuviai žai
džia su Ukrainian komanda lie
tuvių aikštėje Arctic Ovai 2:30 
vai.

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI |
į Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų; Federalius Stato Z 
< ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungi i®se Valstybėse ar v 
) Užsienių Šalyse.
’ Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių A 
) biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto i) 
I ekspertiškai tvarkomos advokato Zubavvicz, kuris turi teisės prakti- 4 
. kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris Y 

yra patyręs, accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių V
1 ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. W 
|. Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose ei 
I naudojant sį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.
r Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link \
I mano geriausio jums patarnavimo. v

RAŠYKITE: >
STANLEY P. ZUBAVVICZ (ZUBAVIČIUS) §

1.11 Ainslie Street Brooklyn 11, N. T. (*
Telefonas: E V 4-3049 J)

, Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

Kas laimės?
Aukščiausio įtempimo bene 

šiame sezone pasieks Lietuvių 
Futbolo Komandos susitikimas 
su geriausia Amerikos mėgėjų 
komanda German - Hungarians, 
kuris įvyks gruodžio 3 d. 2:30 
vai. Metropolitan Ovai stadione, 
šia proga reikia priminti, kad 
minėtos amerikiečių komandos 
sudėtyje žaidžia Souža (puskai- 
ris ir pusdešinis), kurie gynė 
Amerikos (U. S. A.) spalvas pa
saulio futbolo pirmenybėse Bra
zilijoje;- .Ų« v S. - A. rištinė, kaip 
prisimename, laimėję net prieš 
Anglų valstybinę rinktinę.

Taigi tenka laukti įtemptos 
kovos; kovos, kuri, tur būt, ne
bus gausi įvarčiais, bet savo žai
dimo lygiu primins Europinį fut
bolo žaidimą. Kas laimės ? — at
rodo, ir didžiausias optimistas 
į šį klausimą negalėtų atsakyti.

Ne tik gera technika ir mo
kėjimas žaisti, bet taip pąt daug 
tynių pasekmė, bet taip pąt daug 
reikšmės futbolininkams aikštė
je turi žiūrovų laikymasis. Būtų 
labai nesmagus reiškinys, jei a- 
merikiečių žiūrovų būtų daugiau 
ir jie geriau paremtų savo*vie
nuolikę moraliai. ;

Metropolitan Ovai yra tarp 
Andrews Ave. ir Metropolitan 
Ave. Ridgewood, Brooklyne. Va
žiuoti: Metropolitan Ąve. auto
busu iki Andrews Avę. ąrb.a Ca- 
narsie Line (14th SŲ.Line) iki 
Jefferson Ave. Stoties jr, autobu
su Flushing Ave. iki. Metropoli
tan Ave. .

Ir krepšininkai laimėjo
Lapkričio mėn. 18 d. Lietuvių 

Atletų Klubo II-sis krepšinio vie
netas, žaidęs pirmenybių rung
tynes prieš Ainslie Presb. lai
mėjo 32:28. Taškus pelnė: Dauk
ša — 10; Mikulskis — 7; Ošla- 
pas Alg. — 6; Ruzgas — 4; Oš- 
lapas Raim. — 2; Kligys II-sis 
<— 2 ir Bilėnas — 1.

Paskutinis 2 min. L A. K. 
žaidė 4 žaidikai broliams Ošla- 
pams gavus po 4 baudas.

* * * •

— Šį šeštadienį, lapkričio 25 
d., 8:45 vai. vak. YMCA Eastern 
District (prie Marcy Ave. ir 
Broadway) salėje Lietuvių At
letų Klubo II krepšinio vienetas 
žais pirmenybių rungtynes prieš 
The Old First Church krepšinio 
vienetą.

STAMFORD, CONN.
, Koncertuos “Aitvarų’’ 

kvartetas
Ateinantį šeštadienį, lapkričio 

25 d., atvyksta iš. Brooklyno 
“Aitvarų” kvartetas, kuris čia 
duos savo koncertą. Koncertą' 
rengia vietoje susidaręs komite
tas. Koncerto pelnas skiriamas 
tremtiniams šelpti.

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

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

mh--—————————
Tel. POPlar 4110 ~ * -■ > r
Charles J. Roman

(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga

Didele, graži koplyčia, erdvi salė
Pakeleivingiems suteikiama

nakvyne
Viskas nemokamai

Kreipkitės dieną ir nakti

161 No. 6th Street
TeL. EVergTeen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergTeen ?-6888 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Pel. Evergreen 7-4335 'el. STagg 2-5043

?Stephen Aromiskis
jE ' (Armakauskas) i

praborius—BaLsamuotojas

s; Matthew P. Ballas j?
į (Bieliauskas) A
X Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

jTel. Virginia 7-4499

! F. W. Shalins
| (šalinskas)
, Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

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

Pažiūrėti galima kiekvienu metu.
(47); ».

Zenonas Nomeiką, 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)

■ < STagg 2-14M

:: F. GRĄŽYS ir SŪNUS 5’
; KONTRAKTORIAI Į

•' Atliek* mflrlniq namu sienų ii-' * 
! lyginimą, plasterievtaią, iailgat- > >
* viq cementavim* Ir Irt. darbiu. ’;

»IJUWĘB8T,
BROOKLYN 8, N. Y. ,1

‘ ***** •

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

S p a ūdos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
® VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS
A

Angelų Karalienės 
Parapija

Apreiškimo Parapija

— Ona Sijevičienė, Amžinojo 
Rožančiaus draugijos pirminin
kė, praneša, kad tos draugijos 
laimėjimų vakaras iš 1951 m. 
sausio mėn. 10 dienos nukelia
mas į 1951 metų sausio 14-tą 
dieną.

— Šią savaitę buvo dviejų pa
rapijiečių laidotuvės: antradienį 
palaidota Marijona Jokubauskie- 
nė, o trečiadienį — Jonas Urbo
nas. ♦

— Prieš parapijos koncertą 
choras turėjo daug darbo, todėl, 
reiškiant padėką choro vedėjui 
ir visiems koncerto metu pasi
darbavusiems parapijos veikė
jams, penktadienio vakare ren
giama bendra arbatėlė.

— šeštadienį 7:30 vakare pa
rapijos salėje ateitininkai sen
draugiai turės savo susirinkimą, 
kur Dr. Jasaitis skaitys paskaitą.

— Sekmadienį, 2 vai. po pietų 
parapijos salėje įvyks lietuvių 
gydytojų korporacijos Fraterni- 
tas Lituanica susirinkimas.

— Trečiadienį, lapkričio 15 d., 
įvyko Moterų sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas. Narės supras
damos katalikiškos veiklos ir 
spaudos reikšmę nutarė paauko
ti $50.00 “Amerikai” ir nupirkti 
"Amerikos” namo šėrą už $100. 
Šias dideles sumas pinigų paau
kojo, po gražiai pasisekusios va
karienės, nors pelno tiek ir ne
buvo.

— Petro ir Mortos Palių duk
tė pakrikštyta vardais Aida-Ma- 
rija.

Antano ir Adelines Samalio- 
nių duktė — vardu Joana.

Stasio ir Stepanijos duktė — 
vardais Irena - Veronika.

Boris ir Eleonoros Schumel 
duktė vardais: Jady - Lynne - 
Kristina.

Šv. Jurgio parapija

3

Minės Lietuvos kariuomenės 
dieną

Lietuv. legionieriai grudžio 
d., sekmadienį, 6 vai. vakare
Angelų Karalienės .parapijos sa
lėje rengia Lietuvos kariuome
nės dienos minėjimą. Bus kal
bos ir meninė dalis. Įėjimas ne
mokamas.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŽINIOS

Rekolekcijos šiais metais bus 
gruodžio 6, 7 ir 8 dienomis 8 vai. 
vakaro. Rekolekcijas ves kun. 
Jonas Maknys.

Advento metu kasdien, išsky
rus šeštadienius, 12 vai, bus lai
komos šv. mišios.

"AMERIKOS” BAZARAS
“Amerikos” bazaras 'įvyksta 

Maspetho parapijos salėje gruo
džio m. 16, 17 ir 18 dienomis.

Visi “Amerikos”” bičiuliai ir 
prieteliai rengiasi tomis dieno
mis būti bazaro vietoje ir ban
dyti savo laimę. O laimėti bus ko, 
nes jau ne viens-a bičiulis-ė yra 
pažadėję ir atnešę labai vertingų 

y daiktų laimėjimams. •
Aukojantieji daiktus “Ameri

kos” bazarui, prašome juos at
nešti į “Amerikos” administraci
ją arba tiesiog į Maspetho kle
boniją.

Kaimyninių parapijų kat. or
ganizacijos žada bazare įrengti 
savo atskirus stalus. Kiekvienas 
jų nori būti gražiausias ir laimė
jimų daiktais turtingiausias.

Visos kat. organizacijos pra
šomos “Amerikos” bazaro die
nomis, gruodžio 16, 17 ir 18 ne
ruošti jokių parengimų — visi 
į “Amerikos” bazarą.

Komisija

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 24 dieną (penkta
dienį) 8 vai. vak. Apreiškimo 

. parapijos salėje Brooklyne bus 
Liet. Kat. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkimas. Svar
stysime seimelio programą ir ki
tus svarbius klausimus. Draugi
jų atstovai ir kat. visuomenės 
veikėjai prašomi dalyvauti.

Nelaukta mirtis
Lapkričio 7 d. po trumpos li

gos pasimirė Petras Sunkurys, 
58 m. Kas pažinojo velionį, kiek
vienam buvo neįtikėtina ši žinia, 
nes, kaip sakoma, buvo vyras, 
kaip ąžuolas, niekad nesirgęs. 
Velionis mirė po vidurių opera
cijos.,

Velionies žmona, kuri jau virš 
dešimt metų serga ir dabar ne- 
atsiskiria su ligoninėm ir gydy
tojais, labai išvarginta ligų. Tad 
jai ypatingai buvo skaudi ši ži
nia, nes a. a. velionis su pasišven
timu savo žmoną prižiūrėjo. Ti
krai velionis buvo kilnios ir ge
ros širdies žmogus. Paliko velio
nis nuliūdime savo sergančią 
žmoną Oną, svainį Kazimierą 
Kairį ir kitus gimines. Palaido
tas su trejomis šv. mišiomis lap
kričio 10 d. Šv. Jono kapuose.

— Sunkiai serga Stepanija 
Kazlauskienė. Nors ji toli gyve
na nuo savo parapijos, bet kas 
sekmadienį atsilanko į savo pa
rapijos bažnyčią. Linkėtina grei
to sustiprėjimo.

Nauja pora
Pereitą šeštadienį, lapkričio 

11 d. 10 vai. ryte, mišių^ metu 
priėmė moterystės sakramentą 
Algirdas Mikolaitis ir Eugenija 
Bendaravičiūtė. Mišių metu gie
dojo D. Uvick. Abu yra pavyz
dingi jaunuoliai, gražiai kalba 
lietuviškai. Jaunoji 1936 metais 
su savo mamyte buvo parvažia
vusi į Lietuvą. Tuomet buvo 8 
metų ir gerai viską prisimena.

Vestuvių puota įvyko Šv. Jur
gio par. svetainėje. Valgiai tikrai 
buvo skaniai pagaminti ir tvar
kingai, jaunų padavėjų paduoti 
Pietuose dalyvavo kunigai A. Pe
trauskas ir Tumasonis (vienuo
lis). Puiki Thamo muzika puikiai 
grojo įvairius šokius.

Linkėtina šiai jaunai porai lai
mės ir gražaus šeimyninio gyve
nimo, o taip pat sekti savo tėve
lių lietuvybės keliu.

Svetys

IŠ LIET. KAT. DARBININKŲ 
KLUBO VEIKLOS

Lapkričio 10 d. 7:30 vai. va
kare "Amerikos” patalpose įvy
ko Liet. Kat. t?arbininkų Klubo 
narių mėnesinis susirinkimas, 
kurį vedė J. Žerolis, raštininkavo 
S. K. Lukas. Paskaitą skaitė 
prof. kan. J. Meškauskas, iškel
damas visą eilų temų paskai
toms, gyvybiškai reikalingoms 
darbininkų fiziniam bei dvasi
niam gyvenimui. Taip pat iškėlė 
pavojus lietuvybei šioje šalyje ir 
nurodė kelius, kaip nuo jų apsi
saugoti. Paskaitininkas iškėlė ir 
komunizmo pavojų, nurodyda
mas, jog komunizmas yra di
džiausias darbininkijos priešas, 
nes nuvertina žmogų labiau už 
gyvulį ir visai nevertina nei jo 
laisvės, nei gyvybės.

Narių daugumai pageidaujant, 
nutarta surengti po Naujų Metų 
klubo naudai vakarienę su pas
kaitomis. Išrinkta vakarienei 
rengti ir trijų asmenų komisija. 
Taip pat nutarta pasirūpinti, kad 
ir ateinančiam susirinkimui būtų 
gautas paskaitininkas. Į klubą 
įstojo du nauji nariai — kun. V> 
Paulauskas ir J. Misevičius.

Klubo patalpų reikalu prane
šimą padarė K. Gagas, o charte- 
rio reikalu P. J. Montvila.

S. K. Lukas

A M E R IK A,
■ • i- .... ,

. . i r|'■ T
SIUVĖJŲ DĖMESIUI

Lapkričio-Nov 29 d. įvyksta 
svarbus mėnesinis Lietuvių Siu
vėjų 54 skyriaus narių ekstra 
susirinkimas.

Susirinkime bus statomi kan
didatai mūsų skyriaus valdybos 
rinkimams, kurie įvyks gruodžio 
mėn. slaptu balsavimu. Y ..

Susirinkimas įvyks 7:30 yąj. 
vak. unijos namuose 11-27 Arian 
Pl., Brooklyn, N. Y. ' ■

Skyriaus nayiai turi su savim 
atsinešti social-security ir unijos 
korteles. . • •

Raginami skyriaus nariai kuo 
gausiausiai dalyvauti. ,

Liet, Siuvėjų 54 skyr.
Plld.Taryba

M

Šiy metų “Amerikos”

Lapkričio 24, 1950

Entp 
officj

BAZARAS
— Įvyks

GRUODŽIO ■ DECEMBER 16, 17 ir 18, 1950

N
'ojų
rojo

mok

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

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

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

Geri

SPALVUOTOS LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS

ATVIRUTĖS
16 atviručių su vokais $2.20 vertės tik už 1.00

Gražiausi religiniai, tautiniai ir gamtos vaizdeliai, 
miausių Lietuvos ir Amerikos menininkų piešti.

Krautuvininkams ir pavieniams asmenims urmu perkant 
didelė nuolaida.

Siųskit užsakymus

x Juozas Ginkus'
495 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

. Tel. E. V. 4-9293

DAINUOS IZ. MOTEKATHENE
Šį sekmadienį New Yorko lie

tuviai vėl turės malonią progą 
išgirsti vieną žinomų mūsų ope
ros dainininkių Iz. Motekaitiėnę, 
kuri Carnagie Recital Hali kon
certuos kartu su taip pat pasižy
mėjusia mūsų pianiste J. Rajaus- 
kaite. >.s ■

? Atsimainymo Par. Salėje

Visi “Amerikos” Bičiuliai prašomi dalyvauti

RENGIMO KOMISIJA

šalin 
mokj 
lose
liūtų 
komi 
likai 
tojai
mnni
kos i

Ne 
moky

NEW YORK IR NEW JERSEY 
SĄJUNGIETEMS

Gruodžio 10 d. vai. ryto An
gelų Karalienės parap. bažnyčio
je, Brooklyne N. Y., bus atlai
kytos šv. Mišios už gyvas ir mi
rusius sąjuiigietes. Tą pat dieną 
2 vai. po pietų įvyks New Yorko 
ir'New Jersey apskrities metinis 
Moterų Sąjungos suvažiavimas.

Kuopos prašomos atsiųsti kuo 
daugiausia delegačių, nes yra 
daug mūsų brangios organizaci
jos reikalų aptarti. Bus renkama 
ir nauja 1951 m. valdyba.

Pirmininkė

Ruošiasi vaidinti “Amerika pir-* 
tyje” x

Kaip teko patirti, Keturakio 
“Amerika pirtyje” smarkiai, re
petuojama. Režisuoja dramos 
aktorius Vitalis Žukauskas. Da
lyvauja buv. Ant. Škėmos stu
dijos mokiniai. Be repeticijų, dar 
yra ir studijines valandos, ku
rioms lektoriauja sol. VI. Iva
nauskas (balso pastatymas) ir 
V. Žukauskas (vaidybos sistema, 
improvizacija ir kt.). Premjera 
numatoma ateinančių’metų sau
sio mėn. pabaigoj.

r

^-..7 ___ -T:

LRKSA SUSIRINKIMAS
.. LRK Susivienijimo Amerikoje 
135: kuopos i 
gruodžio 10 cj 
po sumos Apl 
Įėję. Bus reni 
mėlį ir aptart 
šome visus n;

“Šviesa” ruošia Naujų Metų 
sutikimą

“šviesa” sambūris jau iš; ank
sto ruošiasi savo tradiciniam 
Naujų Metų sutikimo akademi
niam baliui Kriapp Mansion Hall, 
554 Bedford Ave? Brooklyne. 
Numatoma baliui paruošti tur
tingą meninę, .programą.

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI
? Jamaica — a. Didelėje prekybinėje 
Ibiznlo) gatvėj 2 namai, vienas iš jų 
kampinis. Du lotai. 16 kambarių. Flo
ras ■ tuščias, štymas. Nėra listo. Turi 
būti parduoti už žemiausią kainą. 
Priežastis — senatvė ir liga.
-:'b. Mūrinis dviem šeimom namas, 
,tuščias floras, 14 kambarių, uždaryti 
porčiai, aliejum apšildomas, garažai. 
Lotas 40x100.

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

t 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.

'r . REpublic 9-1506

Išnuomuo jamas kambarys
su baldais vienam asmeniui

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

FILMŲ — DAINŲ — ŠOKIŲ

VAKARAS
Šeštadienį, Lapkričio-Nov. 25 d., 1950

. Pradžia 7 vai. vakare
PROGRAMOJE:

a) Brolių Motuzų - Beleckų garsinės, spalvotos Nepr. Lie
tuvos vaizdų filmos

b) Lietuvių futbolo komandos Kvartetas pirmą kartą New 
Yorke pasirodys scenoje.

c) Po programos šokiai grojant “Nakties Pelėdų” Orkestrai.

vado\ 
lų ke) 
I yliės 
pasisa 
munis 
sinti i

Jas nu

susirinkimas įvyks 
L sekmadienį, tuoj 
eiškimo parap. sa
limi atstovai į sei- 
I kiti reikalai. Pra
sius dalyvauti.
V Valdyba

----------- ----------------------

Trumpai iš visur
• Kazys ir Elena Skaruliai, 

gyveną Woodhavene, praėjusi 
sekmadienį kukliai paminėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 20 metų 
sukaktį.

• Jonas Verebiejus, kuris iš
tremties atvykęs dirbo sanitaru 
White Plains ligoninėje, persikė
lė į Chicagą, kur tikisi geriau 
įsikurti. J. Verebiejus savo laiku 
yra daug pasidarbavęs platinda
mas spaudą. ;

• Dramos akt. Vit. Žukauskas 
šį šeštadienį išvyksta į Worces
ter, Mass, kur kartu su solistais 
Juze Krištolaityte, St. Liepų ir 
koncertmeisteriu Jer. Kačinsku 
dalyvaus ruošiamam koncerte.

• Stasys Jasaitis ir Laima Bo- 
belytė susituokė spalio 28 d. 
Bostono šv. Kryžiaus katedroje. 
St. Jasaitis studijuoja mediciną 
Bostono universitete.

• Dr. Jonas Paukštelis su šei
ma iš Carmel, N. Y. išsikėlė į 
East Chicago, Ind.

Kun. Leonardas Gižinskas, 
buvęs Rokiškio gimn. kapelionas, 
atvyko iš Vokietijos lėktuvu, 
Wheeling (W. Va.) vyskupo 
kvietimu. *

Taut, organizacijos ruošia
.• koncertą . *;•'

Tautin. organizacijų sambūris 
lapkr. 26 d: rubšia sų plačia -pro
grama koncertą — dalyvaus so
listai, Aitvarų kvartetas, moterų 
Harmonijos ansamblis ir dramos 
aktoriai. Poprogrambs bus- šo
kiai. ,-g.

Reikalinga viengungė moteris 
mažai šeimai prie 7 mėn. kūdi
kio ir lengViėitis namų ruošos 
darbams. Geras atlyginimas ir 
patogios gyvenimo sąlygos. j

Kreiptis: Mrs. Lembo, 26 Win-; 
Chester Drive;'Manhasset, L. L, 
N. Y. Telf. Mėnhašset 7-0243 J.

P A D E K A
Didžia gerbiamam tautiečiui 

Walteriui Petrui Turuliui nuo
širdžiai dėkoju už suteiktą pa
galbą, tvarkant mano įvažiavi
mo į JAV formalumus. Jo rū: 
pestingumo bei pašišvehtirtio dė
ka man pavyko visus reikalus 
daug greičiau ir sklandžiau su
tvarkyti. Už tai lieku jam didžiai 
dėkingas.

M. Šimavičius

Išnuomojami du šviesūs kam
bariai su virtuve > ■

339 Wilsop Avėiiuei,
(tarp Linden ir Grove Št) .

Brooklyn 21, N. Y. ’
Apžiūrėti galimą.; po 8:30 vai 

vakarais. y. S: ■
(48)

Aušros Vartų Parapijos 
RUDENS BAZARAS 

1950 m. t. 
f 

lapkričio-November 28, 29, 30 
gruodžio-December 1, 2 ir 3 dienomis 

PARAPIJOS S ALE J E 
f (82 DČMINICK ST., NEW YORK 18, N. Y.) 

Kasdien nuo 6 vai. vak.,?
Stambiausi išlaimėjimai bus: 
,i 51 metų gamybos televizijos aparatai, 

Automatinė skalbimo mašina, 
Radio aparatas $75,— vertės — bus traukiami 

paskutinę bazaro dieną.

i
■ v < t'

NAMUS, BIZNIUS
Namų ir biznių pirkimo Ir parda- 

vihio^ reikalais ir visokios apdraudos- 
insuratice reikalais — visuomet malo- 
riėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant- 
rtšU.'.

P. MAČIULIS
, REAL ESTATE & INSURANCE 

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

56-70 58th.SL.- Maspeth, N. Y.
Visa New Yorko apylinkės Dėtuvių visuomenė kviečiama 

skaitlingai dalyvauti.
(Visas vakaro’pein As skiriamas Lietuvių Futbolo

Komandai — aprangai įsigyti.)
Lietuvių Futbolo Komandų

Rėmėjų Komitetas

Dainininkės Izabelės Motekaitienės
ir

Pianistes Jiilijos Rajauskaitės
EVergreen 7-1423

J. Kumpiko
Ęlectro Motorų Dirbtuvę

T Al 8 O :
• Electro Motorus — Ventiliatorius — 
Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas. 
105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

KONCERTAS
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 24 <1. 1950ni.

5:30 vai. po pietų

CARNAGIE RECITAL HALL
57th ir 7th Avenue New York City

BILIETAI: $1.80, $1.20 (įskaitant mokesčius)
PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).
* Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
barių, atskiras, arti parko, atskirai 
apšildomas.

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

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

3 šeimoms mūrinis, šviešūs kamba
riai — $10,500.
.0'šeimoms mūrinis su dviem što- 

ijferoš įplaukos — $9,500.
L East, New York — 2 šeimoms, 11 
kambariu, geram stovy — $6.300.

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

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

Tel. GLenmore 6-7285

j HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO.
895 Broadway,

i-

Brooklyn 6, IN. Y
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Stephen Bredes Jr, 
ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel EVergreen 7-9394

' «
Lietuvis laikrodininkas

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

' dalykus.
* sąžiningai ir nebrangiai. 

Dąrbas atliekamas greitai,

■' . f

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

R EF RIGERATOKIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE

; • WESTINGHOUSE • PHILCO
TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ

SKALBIMO MAŠINŲ
Pirm, negu ką pirkeite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 1 

i cąd mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
f Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
f JOSEPH 'N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .... I

----------- -------------------------------
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