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Neseniai teko pastebėti, jog 
komunistų su triukšmu varoma 
vadinamoji taikos ofensyva yra 
tik suktas triukas, siekiąs už
migdyti laisvųjų tautų budrumą, 
kad palengvintų Sovietams į- 
vykdyti jų suplanuotą agresiją 
ir dar tebelaisvos pasaulio da
lies pavergimą.

Tuos mūsų žodžius patys ko
munistai dabar dar pakartoti
nai patvirtino, užpuldami Korė
ją. Jau liejasi demokratinių tau
tų — tarp jų ir amerikiečių — 
kraujas ir niekas nežino, ar ryt 
šis konfliktas nebus virtęs pa
sauliniu gaisru. Tai jau pra
krapštę akis ne vienam, kuris 
naiviai galvojo, jog gal ir iš tik
ro komunistai taip pat nori tai
kos. Dabar visi mato, jog tai 
tarptautinių banditų sambūris. 
Deja, tai gerokai pavėluotai pa
matė net ir atsakingi Vakarų 
atstovai, ir už šią jų klaidą da
bar Vakarų tautos turi mokėti 
savo krauju.

* * *
Didžiausia demokratinio pa

saulio nelaimė, kad laiku teisin
gai nebuvo įvertinta, kas yra 
komunizmas ir ko jis siekia šia
pus Atlanto, Jungt. Amerikos 
Valstybėse, šiandien amerikie
čių kraujas turi lietis dėl to, kad 
savo politika JAV parėmė So
vietus tuomet, • kai jų režimas 
buvo susvyravęs ir rengėsi 
griūti. 1933 m. Rusijoj vyko su
kilimas prieš komunizmą ir bol
ševikų valdžios sostas braškėjo. 
Net anglai jau ruošėsi nutrauk
ti su jais diplomatinius santy
kius. Bet kaip tik šiuo momen
tu JAV pripažino komunistinę 
Rusijos valdžią ir užmezgė su 
ja santykius. Tai buvo smūgis 
visiems kovotojams, prieš bolše-

KOMUNISTAI BAŽNYČIOSE 
LOŠIA KORTOMIS

Žiniomis iš Presburgo, Slova
kijoj labai stiprėja prieškomu- 
nistinis sąjūdis. Sienos nuolat 
išrašinėjamos prieš čekus ir ru
sus nukreiptais šūkiais, su ku
riais policijai daug vargo, kol 
juos nutrina. Slovakijoj labai 
maža komunistų ir ten esą če
kai nesijaučia saugūs. Bažnyčios 
lankomos gausiau kaip kada 
nors. Tad komunistų agentai 
ateina taip pat į bažnyčias užsi
rašyti, kas per pamokslus sako
ma, ir šūkavimais ardyti pamal
dų rimtį. Daugely vietų komu
nistai atsigabeno kartu su sa
vim į bažnyčią šunis bei kates, 
rūko ir net kortom lošia, kad 
tik tinkintiems daugiau kliudy
tų.

PARTIZANINĖ VEIKLA 
KARPATUOSE

Žiniomis iš Lvovo Karpatuose 
susitelkė žymūs prieškomunisti- 
nių partizanų daliniai, kurie jau 
sudaro rimtą grėsmę susisieki
mo keliams ir naikina sovieti
nius kolchozus. Laukiama, kad 
šioj srity prasidės žymesnės ko
vos, nes Sovietų vyriausybė no
ri besiplečiantį partizanų sąjūdį 
užgniaužti.

RUSAI REGISTRUOJA VO
KIEČIŲ AVIATORIUS

Iš Vokietijos pranešama, jog 
sovietinėj zonoj registruojami 
buvę vokiečių karo aviacijos 
kariai, kad būtų juos galima pa
naudoti Sovietų karo aviacijai.

ĮSPĖJA ANGLIJOS DAR
BININKUS

Anglų darbo partija įspėjo 
Anglijos darbininkus, kad nepa
sirašinėtų po vadinama Stock
holm© taikos rezoliucija dėl ato
minių ginklų uždraudimo, nes 
tai yra tik komunistinės propo- 
gandos triukas.

TITO PASEKĖJAI VOKIETI
JOJ ORGANIZUOJASI

Eilė buvusių vokiečių komu
nistų partijos pareigūnų, kurie 
už titoizmą buvo iš partijos pa
šalinti, paskelbė atsišaukimą į 
Vokietijos komunistus, kad šie 
ruoštųsi jų šaukiamai konferen
cijai. Titoistai skelbia, jog ko
munistų partijos įtaka Vakarų 
Vokietijoj todėl menkėjanti, kad 
komunistų partija yra priklau
soma nuo Sovietų Sąjungos, ką 
vokiečių darbininkai griežtai 
atmeta.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
KARINĖS PRIEVOLES 

ĮSTATYMĄ
Prezidentas TnAnanas pasi

rašė naujai priimtąjį karinės 
prievolės įstatymą, kuris prail
gintas ligi 1951 m. liepos 9 d. 
Juo suteikiama prezidentui tei
sė bet kuriuo metu pašaukti ka
ro tarnybon 19-26 m. amžiaus 
vyrus. Taip pat prezidentas į- 
galiojamas reikale pašaukti 
prie ginklo atsarginius ir tauti
nę gvardiją.

šiuo metu pagal leistą kiekį 
sausumos kariuomenei ligi 837.- 
000 trūksta 244.000, laivynui 
ligi 666.882 trūkšta 239.892 ir 
aviacijai ligi 502.000 trūksta 
152.000. Taigi gali būti mobili
zuota naujuoju įstatymu 635.- 
882 vyrai, kad ginklo pajėgos 
pasiektų numatytą 2.005.882 
vyrų skaičių.

Paskutiniųjų 18 mėnesių bū
vy nebuvo mobilizuojama, bet 
pasitenkinta stojančiais savano
riais.

REIKALAUJA AKCIJOS 
PRIEŠ NELEGALIUS 

IMIGRANTUS
Atstovų rūmų narys Dondero 

(R. Mich.) iškėlė reikalavimą, 
kad būtų sudaryta speciali ko
misija, kuri nelegaliems imig
rantams į JAV kelią užkirstų ir 
subversyvinę veiklą vykdančius 
svetimšalius deportuotų arba in
ternuotų. Šiuo metu JAV esą 4- 
5 milionai nelegalių imigrantų. 
Manoma, kad jų tarpe yra ne
maža slaptų komunistų agentų 
tyčia čia atsiųstų, kurie karo 
su Sovietais atveju galėtų pada
ryti daug žalos.

BIRŽELIO MEN. DIRBANČIŲ
JŲ SKAIČIUS PAKILO

Jungt. Valstybėse birželio 
mėn. dirbančiųjų skaičius pakilo 
1.757.000 ir pasiekė 61.482.000. 
Bet tuo pat laiku 327.000 pa
daugėjo ir nedirbančiųjų bei ieš
kančių darbo. Šis skaičius dide
le dalim susidaro iš jaunimo, 
kuris baigė mokyklas ir pirmą 
kartą ieško darbo.

Praeitą žiemą išveže 800 traukinių lietuvių
žiniomis iš Rygos, praėjusią 

žiemą išvežta iš tėvynės į Ru
sijos gilumą 800 traukinių lie
tuvių. Jų vieton į vis tuštėjantį 
kraštą vežami įvairių Azijos 
tautybių žmonės.

Tomis pat žiniomis Latvijoje 
vėl pagyvėjusi partizanų veikla. 
Neseniai partizanai sunaikino 
vieną enkavedistų dalinį ir su
degino jų barakus. Taip pat lie-

sėkmingai pravedė kovos veiks
mus prieš Sovietų pajėgas 
Pskovo geležinkelio rajone. Par
tizanai ginkluoti po kovų Latvi
joj likusiais buvusios vokiečių 
armijos ginklais.

Situacija ir nuotaikos Vokietijoje
(Oro paštu iš Vokietijos)

Situacija birželio 27 d.: dar 
vienas mažutis, bet ryškus epi
zodas: nuteriota P. Korėja. Ne
demokratiška Š. Korėjos valdžia 
be jokio karo paskelbimo jėga 
užpuolė demokratinį P. Korėjos' 
kraštą ir smurtu jį nuniokiojo. 
Ne tik pasiuntė į jį savo karUio-

delegacijos gen. sekretoriaus as
meny Jaltos konferencijos metu, 
arba irvėl atsiras tokių Trygve 
Lie ar Lattimore’ų, kurie oficia
lių institucijų vardu imsis misi
jos įrodinėti, jog reikia teisėtą 
vyriausybe išvyti iš bendrų susi-

LENKIJOS KOMUNISTAI 
“KELIA” SIENĄ LIGI ELBĖS

Komunistinės Lenkijos vy
riausybės krašto apsaugos vice- 
ministeris Ochab pareiškė, kad 
jeigu Vakarai nepripažįsta Ode
rio - Neissės sienos, tai jis tu
rįs pastebėti, kad Lenkijos va
karinė siena esanti ne Oderis, 
bet Elbė ir kad Berlynas; 
Frankfurtas prie Oderio ir Bran
denburgas esą "seni Lenkijos 
miestai.”

DARBININKIJA PRIEŠ KO
MUNISTINIUS Agresorius

. ‘Darbo
po 52

Tarptautinė I

SĖJOS REPETICIJOS
Pranešama, kad šį pavasarį 

visi kolūkiai Lietuvoje ypatingo 
dėmesio atkreipė į sėją ir pasi
rengimus jai. Pirmiausia komu
nistų buvo įsakyta pravesti re
peticijas, kaip bus sėjama. Visi 
kolūkiečiai .komunistų suvaryti 
ir jų priežiūroje, turėjo eiti į 
laukus su dainomis repetuoti pa
gal nustatytą grafiką sėją. Per 
radiją ir laikraščius kalbėta ir 
rašyta, kad tokios repeticijos e- 
sančios labai naudingos ir pa
kartotinai buvo įsakyta jas pra
vesti, kur dar nebuvo pravestos.

II. GOLDAS PRISIPAŽĮSTA 
ŠNIPINĖJŲS SOVIETAMS 
Suimto už šnipinėjimą H.

Goldo advokatas J. D. M. Ha
milton pareiškė, jog savo gina
majam pataręs prisipažinti kal
tu. Jo patartas, H. Goldas įtei
kęs teismo įstaigoms raštu pri
sipažinimą prie kaltės ir papra
šęs, kad jo byla būtų perduota 
spręsti Pennsylvanijos rytinio 
apskrities teismui.
tuvių, latvių ir estų partizanai

PRAŠO NESIŲSTI VAIKŲ, 
NES ATIMA JIEMS DUONĄ
Propogandos tikslais Sovietai 

pakvietė Vakarų Vokietijos 18.- 
000 vaikų vasaros poilsiui į Vo
kietijos rytinę zoną. Bet norėda
mi sudaryti maisto Išteklius 
sumažino maisto davinį vie
tos gyventojams. Dabar dauge
lis Leipcigo apylinkės vokiečių 
rašo savo pažįstamiems į Vaka
rų Vokietiją, kad nesiųstų savo 
vaikų į rytinę zoną, nes tie va
sarotojai atima rytinės zonos 
vaikams duoną. Tokių pat laiš
kų gaunama iš Sachsen-Anhalto 
ir Dresdeno.

Raudonieji Korėjoj dar žygiuoja pirmyn

sutraukimo, o bolševikai buvo 
ne tik padrąsinti, bet ir susi
laukė gerost paramos užmezgę 
su JAV politinius bei ūkinius 
santykius.

Panašiai, nepareikalaujant ir 
nepriverčiant, kad būtų likvi
duotas teroro režimas, buvo su
teikta Sovietams milžiniška pa
rama ir praėjusio karo metu, 
antrą kartą išgelbstint juos nuo 
žlugimo.

O už visą tą paramą Sovietai 
JAV atsimokėjo apskelbdami 
jas imperialistų lizdu, visomis 
priemonėmis puldami demokra
tinį pasaulį ir pavergdami vis 
naujas tautas. Dabar jau ir JAV 
pripažįstamą, kad Sovietai pa
tys nebesustos, bet turės būti 
sulaikyti. Tik šis glostymas bu
vo taip ligai vykdomas, kad 
sulaikymas pareikalaus ne tik 
daug medžiaginių aukų, bet 
ir gyvybių bei kraujo.

Komunistų pavojaus neįverti
nimas kaltas, kad ir pačiose 
JAV Maskvos agentai susisuko 
savo lizdus, įsispraudė į viešą
sias bei valdines tarnybas, išvo
gė politines bei karines paslap
tis, jų spauda ir organizacijos 
puola savo kraštą ir viešai stovi 
JAV priešo ir agresoriaus prieš 
demokratines tautas pusėje.

Šiandien tasai pavojus, kurį 
sudaro komunistų penktoji ko
lona pačiam krašto viduje, jau 
daugeliam kelia rūpesčio ir 
daugelis kelia balsą, kad tos nu
sikaltėlių prieš savo kraštą or
ganizacijos būtų likviduotos ir 
svetimo krašto agentai būtų i- 
zoliuoti ik* padaryti kraštui ne
bepavojingi. Ir tai vienintelis 
tikras kelias, nes kas leidžia 
banditui laisvam vaikščioti, tas 
stato pavojun kiekvieno piliečio 
ir viso krašto saugumą.

NAUJAS EKSKOMUNIKOS 
DEKRETAS

Popiežius paskelbė ekskomu
niką tiems katalikams už gele
žinės uždangos, kurie prieš Va
tikano valią užims bažnytines 
pareigas arba savinsiš bažnytinį 
turtą.

prieš ją sukilęs banditas, kurio
■ ta, visokių pažadų beklausyda
ma, niekaip neįstengė apvaldyti 
ir tik dėl to pasidarė kalta, jog 
buvo per silpna savo suverenu
mui apginti. Beliko, kad ir kiti 
padarytų* taip, kaip kad padarė 
mėgstą svetimu krauju ne kartą 
pakariauti anglai: išduoti teisė
tosios Kinijos šalininkus komu
nistams, kadangi tie to reikalau
ja. Koks tų likimas laukia, paro
dė kad ir mūsųkarių išdavimas 
iš Švedijos ar Suomijos: vieni 
buvo pakabinti Ąžuolyne, kiti - 
Vilniuje etc. Štai, ką reiškia silp
nesniam ginti teisėtą savo krašto 
vyriausybę ir santvarką!

Ir panašaus likimo susilaukė 
ne tik mūsų šalis: jo susilaukė 
daugiau kaip 600 mil. žmonių, 
po šio “išlaisvinamojo” karo din
gę už geležinės uždangos. Dabar 
atėjo Korėjos eilė, o paskum tu
rėjo eiti kiti: Jugoslavija, prie 
kurios koncentruojama kariuo
menė, Turkija, Japonija, Indoki
nija, Tibetas, Indonezija ar ku
ris kitas pasienio kraštas. Tiesa, 
jų nieks nepuls iš šalies (o ypač 
neutralūs rodysis rusai), tik “su
kils” vietiniai gyventojai ir, “nie
ko neturėdami”, moderniausiais 
ginklais nugalės visko perteku- 

1 sias tų kraštų vyriausybes. Kai 
Vakarų pasaulis kovojo tik bur
na ir sakė: jūs, kiti, pirma mirki- 

• te už mus, ėjo viena po kitos ty-
■ liai, bet puikiai paruoštos divizi

jos, kurios pažymėtinai gerai at
lik© pagal iš anksto smulkiai pa
ruoštą planą joms pavestą užda- 
vįinį. Kadaise buvo pradėta Lie
tuva. Latvija, Estija, o nūuai - 
baigta Korėja.

Kokį tai įspūdį palieka 
Vokietijoj ir visoj Europoj? 
Šoko. Tiesiog baisu. Europa ži

no, kad jei nebus šiandien gina
ma Korėja ar Formoza, tai le
miamai valandai išmušus nebus 
ir kas ją realiai gina. Viena dalis

menę,bet taip pat prievarta pa
siryžo primesti jam savo smur
tingą režimą — ir visa tai įvyk
dė demokratybės vardu. O ką gi 
tuo tarpu darė viso pasaulio de
mokratai? Pirmiausia — posė
džiavo, šaukė, tarėsi ir smerkė, 
smerkė. Kai reikėjo veiksmingo 
smūgio — ginti nuo bandito ne
kaltai užpultąjį šeimos narį, 
kuriam saugumo garantijas iš
davė viso pasaulio bendruomenė,
— ėjo rezoliucijos, įsakymai ir 
tik žodžiais, žodžiai. Tuo tarpu 
“beginkliai š. Korėjos partizanai 
be jokių iš pašalio gautų ginklų” 
(nes kas tai įrodys!) puikiausiais 
naujausios rūšies ginklais, mo

derniausiais šarvuočiais, artile- 
lerija ir lėktuvais įveikė nuo Kra- 
kusmečio išsilaikiusiomis prie
monėmis šarvuotą pietiečių ka
riuomenę. Beliko tik, kad epizo
das būtų buvęs baigtas taip, kaip 
kad kadaise jį baigė anglai, su
kurstę Varšuvos lenkų sukilimą 
ir paskum nutraukę jiems ginklų 
teikimą,- kai veik visi krito, at
siuntė ant didvyrių nežinomo ka
po laurų vainiką ir numetė jį iš 
lėktuvo...

Nežinome tiksliai, kieno tai bu
vo ginklai, kuriais buvo žudomi 
teisėtą krašto vyriausybę nuo 
plėšikų gynę, atlikdami savo 
šventą pareigą tėvynei, pietų ko
rėjiečiai,- anglų, amerikiečių ar 
rusų,- viena tik aišku, jog šie ge
rai ginkluotus ir puikiai numaty
tiems veiksmams iš anksto pa
ruoštus puolikus gavo pasitikti 
veik tuščiais delnais, o jei ką iš
syk ir gavo, tai nemokėjo, kaip 
su jais apsieiti. Kas toliau turėjo 
eiti visiems aišku: politinių prie
šų žudymas (vienų - viešai, kitų
- be žinios, pagal reikalą), mo
terų prievartavimas, krašto “nuo 
imperialistų išlaisvinimas”, “tik
rosios demokratijos” įvedimas 
etc. Žinoma, jei vietoj austrių, 
vengrių, lenkių, lietuvių ar korė
jiečių būtų buvusios prievartaus 
jamos tokios Churchilio ar Roo- aktyvių prieš bolševizmą kovo- 
sevelto žmonos arba dukterys, t°j*l sPės pasprukti tolyn, kita - 
pasaulis būtų gal dar daugiautarP Mir dalis žymesnių vokiečių 
riktelėjęs, nei įstengė šaukti ligi Politikų - pasislėps tarp savo tau- 
šiol. Tačiau būtų ir vėl atsiradękiečių su iš anksto padirbtais do- 
Algirdų Hissų, puikiai atlikusiųkumentais> trečia dalis, kaip tie 
rusų šnipo pareigas amerikiečių (Perkelta į 5 pusi.)

remti Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos pavartotas priemones 
prieš šiaurės Korėjos komunis
tus. Bruesely esantis sąjungos 
centrinis biuras pasmerkė ko
munistų įvykdytą Pietų Korė
jos užpuolimą kaip nusikalsta
mą ir neišprovokuotą žygį.

STALINĄ IŠTIKUS ŠIRDIES 
SMŪGIS

Spauda praneša, jog pakeliui 
į čuvašą birželio 2 d. lėktuve 
Staliną ištikęs širdies smūgis ir 
jis turėjęs būti nugabentas at
gal į Maskvą. Vietoj jo į numa
tytus pasitarimus nuskridęs as
muo, kuris tokiais atvejais vai
dina Staliną. Informuoti sluogs- 
niai tvirtina, kad Maskva turi 
keletą tokių netikrų Stalinų, 
kurie, būdami į jį labai panašūs, 
jį pavaduoja tais atvejais, 
jis pats negali arba nenori 
nors būti.

kai 
kur

RUSAI SMAUGIA 
MAHOMETONUS

Pabėgėliai iš Kaukazo ir Tur
kestano pareiškė, jog jie pasiun
tė Jungt. Tautoms protesto tele
gramą dėl rusų užmačių sunai
kinti mahometoniškas tautas. 
Turkestano tautinis komitetas iš 
Koelno praneša, jog sovietinio 
genocido akcija jų tėvynėj jau 
pareikalavusi 6.000.000 gyvybių.

KAINOS ČEKOSLOVAKIJOJ
Čekoslovakijoj didelį nepasi

tenkinimą kelia nepaprastai di
delis skirtumas tarp kaimo ir 
miesto darbininkų atlyginimo. 
Kaimo darbininkas gauna vos 9 
kronas už valandą, o miesto spe
cialistas darbininkas ligi 20 kro
nų. Tuo būdu jis sudaro į mė
nesį 2.000, o kai kurie ir ligi 5.- 
000 kronų. Bet ir prie šių atlygi
nimų darbininkų gyvenimas 
sunkus, nes 1 svaras sviesto sie
kia ligi 360 kronų, jautienos 
svaras 50 kronų ir duonos sva
ras 10 kronų. Apsiaustas laisvo
je rinkoje (be kuponų) siekia 
10.000 kronų. Žmonės priversti 
mokėti ir tokias kainas, nes su 
kortelėmis, kurios ligi šiol ne
panaikintos, labai mažai ką te
galima nusipirkti.

Paskutinėmis žiniomis iš Ko
rėjos fronto, komunistai dar pa
žengė pirmyn ir bando apsupti 
sumuštus pietiečių dalinius. Be 
to, jų daliniai jau praėjo pro Sa- 
won ir įsiveržė į Inchon uostą. 
Apie JAV žemyno dalinių sąlytį 
su priešu dar nepranešama. Ligi 
šiol kovose pasireiškė tik JAV ir 
Australijos aviacija. Komunistai 
paskelbė sunaikinę eilę ameri
kiečių lėktuvų, bet iš amerikie
čių pusės tos žinios nebuvo pat
virtintos, o kai kurios ir paneig
tos kaip pramanytos.

Karo korespondentai praneša 
apie jau didelius karo sunaikini-

tis Korėjoj dar žada įvairių ga
limybių ir gal net netikėtumų.

Kariniai Sovietų pasiruošimai 
Karaliaučiaus srity

Dėl karinių pasiruošimų šio
je srityje intensyvumo, Sovietų 
okupuota Mažoji Lietuva yra vi
siškai atskirta nuo likusiojo pa
saulio. Net satelitinės Lenkijos 
piliečiai negali čia įkelti kojos. 
Taip pat ir Sovietų rusai čia gali 
patekti tik su specialiu MVD lei
dimu. Kaip praneša vienas Ar
gentinos žurnalistas, kuris, per
sirengęs jūrininku, su prekiniu 
laivu buvo pate į Karaliau- 

sur labai 'stipriai' saugojama sar
gybų su dresiruotais šunimis ir 
nakties metu kiekvieną galimą 
praėjimą apšviečiant gausiais 
prožektoriais. Panašiai saugo
ma ir visa jūros pakrantė, kur 
patruliuoja labai daug pakran
čių sargybos laivų.

Šiai pakrančių apsaugai taip 
pat statoma gausūs įtvirtinimai, 
kuriems naudojama medžiaga iš 
buvusių vokiečių įtvirtinimų li
nijų. Apie tų įtvirtinimų pobūdį 
tačiau trūksta smulkesnių žinių, 
nes apie juos nerašo nė raudo
nosios armijos kariniai žurnalai, 
o darbininkai, dirbantieji prie 
šių įtvirtinimų, yra laikomi už 
spigliuotų vielų ir stipriai saugo
mi, kad neturėtų ryšio su kitais 
gyventojais. Civilių gyventojų 
čia jau visai maža telikę — kol- 
chozininkų šu šeimomis priskai- 
toma tik 16.000, kurių tarpe jau 
nemaža dalis iš sovietų atgaben
tų rusų. Didelė žemės dalis nebe
dirbama.

tas ir sutrukdytas revoliucinis 
sąmokslas nuversti Krašto, vy
riausybę.

— Syrijoj sprogus netoli 
Homs mupicijos sandėliui, žu
vo 80 asmenų ir apie 300 sužeis
ta. Sprogimas įvyko dėl kilusio 
gaisro. '

PAGERBTI TREMTINIŲ 
RĖMĖJAI

Joninių dienos išvakarėse bū
relis Brooklyno - New Yorko iš 
tremties atvykusių jaunuolių 
savo iniciatyva suruošė privačią 
bendrą vakarienę pagerbti savo 
dideliems geradariams ir trem
tinių rėmėjams Juozui Kivitai ir 
jo žmonai Antanetai Kivitienei, 
gyvenantiems Maspethe prie 
New Yorko savo nuosavuose 
namuose, šie jaunuoliai, prieš 
atvykdami į Ameriką, neturėjo 
jokios vilties čia patekti, nes ne
turėjo giminių. Kivitai sudarė 
garantijas daugiau negu dvyli
kai asmenų, kad galėtų atvykti 
iš tremties. Beveik visi susirin
kę ir atvyko į čia Kivitų garan
tijų dėka. Atvykus šiems trem
tiniams į New Yorko uostą, 
daugelį iš jų pats Kivita pasiti
ko, parsivežė į namus ir kurį 
laiką savo šeimoje apgyvendino 
bei išlaikė. Toliau dauguma jų 
p. Kivitos dėka ir darbo gauda
vo. Kivita, dirbdamas vienoje iš 
geriausių vietos siuvėjų įmonių 
ir ten turėdamas gerą vardą 
kaip savo darbo žinovas, į savo 
darbovietę įtraukė didelį būrį 
tremtinių ir juos pats reikalin
go amato išmokė.

Daug geraširdiškumo atvykė
liai iš vietos lietuvių patyrė. 
Pastarųjų įnašas mūsų tautos 
išlaikymui ir žmoniškumo .įgy
vendinimui vertas bus paminėti 
mūsų tautos istorijoje. Tačiau 
Kivitų geri darbai juos stato vi
sų geradarių ir lietuvių patriotų 
pirmose eilėse. Vakarienės metu 
rengėjai karštomis kalbomis dė
kojo Kivitams už jų pagalbą ir 
gerą širdį, tuo pačiu dėkodami 
ir visiems kitiems geros valios 
bei širdies tautiečiams Ameriko
je. . J. V.

Keliai * pilni beganau i p 
Šiauriečiai iš lėktuvų apšaudo 
pabėgėlius, todėl kelyje yra ne
maža žuvusių.

Šiuo tarpu JAV į kovos lauką 
siunčia naujus laivyno ir aviaci
jos dalinius, todėl reikia tikėtis, 
kad reikšmingesnės ar gal net 
lemiamos kovos vyks tik šiek 
tiek vėliau.

Iš priešo pusės pagal kai ku
riuos duomenis galima laukti, 
kad į kovą bus mestos komunis
tinės Kinijos pajėgos, apie kurių 
šiam reikalui paruošimą turį ži
nių kinų nacionalistai. Taip pat 
yra ženklų, kad, norėdami pa
lengvinti Korėjos komunistams, 
Kinijos komunistai gali pradėti 
invazijos į Formozą veiksmus.

Tad gana neaiški karinė padė-

Lietuvės Anglijos katalikių 
suvažiavime

Birželio 4 d. Londone įvyko 
D. Britanijos katalikių moterų 
suvažiavimas. Dalyvavo apie 7,- 
000 atstovių, tarp jų ir 10 lietu
vių, visos tautiniais drabužiais 
pasirėdžiusios.

Suvažiavimo dalyvėms gražų 
žodį tarė Westminsterio kardi
nolas Griffin’as. Dėmesio verta 
buvo kalba ir kun. Dr. J. C. 
Heenan'o. Jis nuoširdžiai užtarė 
šiame krašte apsigyvenusius 
DP. Jis pabrėžė, kad šiems žmo
nėms ne tik neturėtų būti daro
mi kokie varžymai, bet priešin
gai, tiek šiame krašte, tiek Vo
kietijoje tiekiama pagalba.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Komunistę “nauja linija” 
DP atžvilgiu

Iki šiolei komunistų partija 
buvo didžiausias DP imigrantų 
priešas Australijoje ir visur ki
tur. Tačiau, gavę, matomai. 
Maskvos nurodymus, nutarė 
“DP imigrantams ištiesti drau
gišką ranką” ir jų nepulti. Dar
bo Partijos atstovas Mr. Bour- 
ke, kuris šias informacijas pa
tiekė parlamentui, toliau įspėjo 
imigracijos departamentą, kad 
jo žiniomis, “naujų australų” 
vardu atvyksta ir specialūs ko
munistų agentai iš tam tikrų 
Europos centrų.”

> — “Associated Press” prane
šimu liepos 1-4 dienomis JAV 
žuvo 614 žmonių. 396 žuvo eis
mo nelaimėse, 130 nuskendo ir 
88 buvo įvairių kitokių nelai
mingų atsitikimų aukos.

— Austrijos ministerių kabi
netas nutarė pasiųsti Rusijai 
notą, reikalaujančią grąžinti 
Sov. Rusijoj tebesančius 5000 
austrų belaisvių.

— Nacionalistinės Kinijos pre
zidentas Chang Kai-Shekas pa
reikalavo UNO viešai apkaltinti 
Rusiją už sukėlimą karo Korėjo
je ir reikalauti Sov. Sąjungą sus
tabdyti Šiaurės Korėjos puolimus 
Pietų Korėjoje.

— Kinų komunistai organi
zuojasi žygiui komunistams Ko
rėjoje paremti/ Nepriklausomo 
kinų laikraščio pranešimu jie bus 
pasiruošę po 40 - ties dienų.

— Prezidentas Trumanas pa
sirašė įstatymą, kuriuo Porto 
Rico gauna savo konstituciją.

t .
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Savaites politika

visus 
vise 
nes 

kon-

Ypač puolamos JAV, dėl kurių 
įsikišimo Sovietai labiausia rė
kia. Paskutinis jų šioj srity 
žingsnis — pareikalavimas, kad 
JAV atitrauktų iš P. Korėjos 
savo pajėgas ir pareiškimas, jog 
priešingu atveju už tolimesnį

VLIKo ir Vykdom. delęgacij|i Romoje
įkvėptųjų Metų progą Vyriau
sio Lietuvos išlaisvinimo T£o- 
rftfteto ir Vykdomosios Tarybos 
c^fegacija, sudaryta iš pirminin
ko. nions. M. Krupavičiaus, Vyk
domosios Tarybos Užsienių Rei
kalų Tarnybos • Valdytojo prof. 
i. Brazaičio ir VLIKo politinės 
kųpiisijos pirmininko V. Sidzi
kausko, lankėsi Romoje birželio 
1-16 dienomis.

Birželio 15 d. delegacija buvo 
priimta specialioje audiencijoje 
Stfl Tėvo. Jam buvo įteiktas de
legacijos raštas, kuriame pa
reikštas lietuvių tautos dėkingu
mas Šventajam Sostui, išdėstyta 
dabartinė padėtis Lietuvoje bei 
lietuvių padėtis emigracijoje su 
kai kuriais prašymais Šventa- 
jdm Sostui. Po jaudinančiai šiltų 
ir nuoširdžių Pijaus XII žodžių 
apie Lietuvą ir kitus kenčian-

pasį) 
’b»y

» % w£sPeri-?
Delegacija™ lankėsi Lietuvos 

pasiuntinybėje prie Šventojo So
sto, kuri talkino delegacijos žy
giams, Kelis kaptųs kalbėjosi su 
min. Lozoraičiu dėl bendradar
biavimo. Suėjo į artimesnius ry
šius su vietinės kolonijos žmo
nėmis, dalyvavo birželio 14 die
nos įhinėjime. Davė eigą koloni
jos lietuvių pastangoms sudary
ti Italijos Lietuvių Bendruome
nės organus, t Su atsakingais 
žmonėmis susitarė dėl būdų lie
tuviškajai transliacijai tobulin
ti.

Delegacija pareiškė pasigerė
jimo vietinės-lietuvių kolonijos 
tvirtais ir reikšmingais ryšiais

su i|alų atsakingais sluoksniais 
ir žmonėmis, žavėjosi italų tau
tos energija užlyginti karo pa
darytas žaizdas, kultūriniu verž
lumu ir demokratinėmis laisvė
mis, pažymėjo savo dėkingumą 
italų spaudai, kurioje visada 
randa atgarsio Lietuvos reikalai 
ir kuri apie Lietuvą prabilo ir 
delegacijos atvykimo proga.

ELTA
PS. — “Lietuvio” Nr. 25(70) 

paskelbta žinia, kad VLIKo ir 
VT delegacija, “kaip privatūs 
asmenys birželio 15 dieną buvo 
priimti popiežiaus bendroje au
diencijoje, kurioje dalyvavo apie 
300 žmonių”, yra būdinga “Lie
tuvio” nusistatymui, bet su tik
rove ji tiek teturi bendra, kiek 
specialioji audiencija su bendrą
ja. E.

V. Čižiūnas

Liei

Netikėtai komunistų agresija 
prieš Pietų Korėją vienu aki
mirksniu nustūmė į šalį 
kitus dalykus ir atsidūrė 
pasaulio dėmesio centre, 
niekas nežino, kuo tasai 
f liktas baigsis.

P. Korėjos užpuolimas di
džiausio nerimo sukėlė visiems 
Sovietų kaimynams, nes tai pa
rodė, jog Sovietai perėjo į. atvi
rą silpnesniųjų puolimą, ir, pa
vykus Korėjoj, iš eilės bus puo
lami kiti — Vakarų Vokietija, 
Jugoslavija, Graikija, Turkija, 
Iranas ir įvairūs kiti kraštai. Į- 
tempimą sumažino tik Vakarų 
valstybių ir Jungt. Tautų šiuo 
kartu parodytas pasiryžimas 
gintis ir kitus ginti nuo agreso
riaus.

Daugiau kaip keturiasdešimt 
valstybių pasmerkė savo sateli
tų rankomis Pi Korėjoj Sovieti 
vykdomą agresiją ir vienokiu ai 
kitokiu būdu stoja užpultojo pu 
sėn. Su ginklo parama P. Korė 
jai paskubėjo jau ne tik JAV 
bet ir Anglija, Australija, N 
Zelandija, Kanada, Olandija ii 
kinų nacionalistai. Tai ne til 
duoda vilties P. Korėjai, bet pa 
drąsina ir kitus pavojuje esan 
čius kraštus.

Kaip toliau tasai konfliktas 
vystysis, kol kas niekas negal 
pasakyti. Viena tik aišku, jo[ 
priklausys nuo Sovietų laikymo, 
si, ar jis liks tik vietinio pobū
džio ar išsiplės į pašaulinį gais
rą. Q šiuo metu; daf nėra duo
menų, iš kuriui galima^būtų* 
spręsti, kaip iš f ikro 5 Sovietai 
laikysis. Kol kas viešai jie tik 
primeta už konfliktą kaltę Pie
tų Korėjai ir triukšmauja dėl 
Vakarų jai teikiamos pagalbos

konflikto vystymąsi jos busian-| kaimynus, delegacijos spe-
čios atsakingos. Ar tai turi 
reikšti, jog ir Sovietai oficialiai 
į kovas įsikiš, kol kas nežinia.

Daug daugiau Sovietai veikia 
kitais būdais. Savo ir satelitų 
karinių jėgų telkiniais įr judė
jimu jie stengiasi sukelti ner
vingą nuotaiką aplinkiniuose 
kraštuose bei visame pasaulyje. 
Iranas,- Turkija, Balkanai, Va
karų Vokietija kaip tik šiomis 
lienomis gyvena dėl to nervin
gas valandas. Azijoj komunisti
niai kinai taip pat pradėjo didė
jo masto karinių pajėgų telki- 
ną ir judėjimą įvairiomis kryp- 
imis. Kartu yra duomenų, kad 
Sovietai užsimoję Korėjoj pa- 
laudoti prieš Vakarus savo sa
telitų pajėgas, net vokiečių 
liaudies policiją”. Visa tai, ži- 

loma, kelia visur susirūpinimą 
•r netikrumo jausmą, kad gali 
lūti staigiai užpulti, nes niekas 
ikrai nežino, ar tai tik provo
kacijos, ar jau realus pavojus.

Šiaip ar taip šiomis dienomis! 
pasaulis gyvena seniai bebuvu
sio įtempimo valandas. Visus 
kankina klausimas:

ar tai jau naujo pasaulinio 
karo pradžia? * *

liūs, bet jis kol kas tyli. Tad 
tokioj nežinioj teks dar gal būt 
ir ilgesnį laiką kankintis ir gy
venti visokių spėliojimų bei gan
dų atmosferoj.'

cialiai paprašytas, šventasis 'Le
vas suteikė Apaštališkąjį palai
minimą kenčiančiai tėvynei, de
portuotiesiems ir koncentracijos 
stovyklose bei kalėjimuose už
darytiesiems, po visą pasaulį iš- 
plaškytiesiems tremtiniams, ko
vojamiesiems dėl tėvynės lais- 
Vęs ir jų artimiesiems bei bend
radarbiams.
V Dar prieš audienciją 'pas šv. 

Tęvą delegacija buvo priimta jo 
artimiausių bendradarbių — 
kpngregacijos ypatingiesiems' 
reikalams sekretoriaus Tardini 
ir Šv. Tėvo pavaduotojo Valsty
bės Sekretariate Montini. Buvo 
taip pat aplankytas didelis lietu
vių tautos bičiulis kardinolas 
Pizzardo ir lietuvių reikalų sky
riaus Vatikane vedėjas mons. 
Poggi. Visi jie parodė didelio su
pratimo ir susirūpinimo lietuvių 
reikalams, o taip pat tikro pa
lankumo delegacijai. Delegacija 
aplankė ir kitą didelį lietuvių bi
čiulį ir labai gerai suprantantį 
Lietuvos reikalus arkivyskupą 
Samore, šventojo Sosto nuncijų 
Kolumbijoje. Jis žadėjo imti sa
vo globon ten esančius lietuvius.

Vietinių lietuvių rūpestingu
mo 'phSlaugumo -dėka atskiriems 
8elegaėijotr nariams r pasisekė 
sumegzti santykius su italų va
dovaujančiosios partijos atsa
kingais žmonėmis, senatoriais, 
kurie labai šiltai priėmė lietuvių 
pageidavimus ir žadėjo duoti

vėliavos, prie kurių pasakyta 
kalbų ir sirenos balsu buvo pra
nešta tylos minutė.
>. Vakare įvykusiame susirinki
me dalyvavo ir vokiečių atsto
vai — provincijos, prezidentas 
Drake, policijos patarėjas Liti
ne, krašto tarėjas dr. Johan- 
ning ir vyriausybės darbo sky
riaus tarėjas Mayer, kurie po 
susirinkimo dalyvavo ir koncer
te bei svečiamš pagerbti tremti
nių suruoštame pobūvy. •

KANADA

3000 DOLERIŲ PALIKIMAS 
LIETUVIŲ ŠALPOS 

REIKALAMS
Prieš kiek laiko uolus lietuvių 

šaipos reikalų rėmėjas kun. Jo
nas Bakšys prisiuntė BALFui 
33,000.00 lietuvių šalpos reika
lams. Minėtą sumą, tarpininkau
jant kun. J. Bakšiui, paliko sa
vo testamente senas Amerikos 
lietuvis, ročesterietis, velionis 
Pranas Skirmontas. Kun. Jo
nas Bakšys, velionies testamen
to vykdytojas, jau nuo pat BAL- 
Fo įsikūrimo labai nuoširdžiai 
rėmė Bendrąjį Amerikos Lietu- 
\ ių Šalpos Fondą ne tik mora
liai, bet ir materialiai. Savo lai
ku, jam tarpininkaujant, Ro- 
chesterio lietuviai surengė dide
lę “Tag Day”, kurios metu buvo 
surinkta per 10,000 dolerių. Tas 
įvyko tais laikais, kai lietuviams 
tremtiniams Europoje materiale 
pagalba buvo ypatingai reika
linga. Ta Rochesterio lietuvių 
auka BALF’ui buvo didelė pa
galba lietuviams tremtiniams. 
Negana to, kun. Jonas Bakšys 
aktyviai dalyvavo visoje BALI 
veikloje, panaudodamas save 

• savo darbą, energiją ir plačią į 
taką šalpos veiklai plėsti ir di 
dinti. Jo nenuilstamo darbo dė 
ka. Rochesterio lietuviai visuo 
met gražiai pasižymėjo lietu vii 
šalpos darbe.

Už tokį pasiaukojimą lietuvir 
šalpos reikalams visa BALF va
dovybė ir, aišku, tremtyje esan
tieji lietuviai labai širdingai dė
koja gerb. kun. klebonui Jonui 
Bakšiui, nenuilstamam lietuvių 
šalpos reikalų gynėjui ir nelai
mingųjų užtarėjui. Turime vil
ties, kad kun. J. Bakšys ir atei
tyje, nors ir labai daug turėda
mas savo tiesioginių pareigų, 
neužmirš ir tų lietuvių, kurie 
dar reikalingi mūsų Amerikos 
lietuvių pagalbos ir užtarimo.

LIETUVIAI PASAULY
ANGLIJA

LIETUVIŲ SURAŠYMAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių 

Sąjunga pasiėmė didelį uždavinį 
— surašyti visus lietuvius gy
venančius D. Britanijoj — nau
jai atvykusius ir nuo seniau čia 
gyvenančius. Visos surinktoj, 
žinios bus persiųstos į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą Naujorke.

SUKAKTUVINIS “RŪTOS 
KONCERTAS

Nottinghamo lietuvių “Rūtos” 
choras, savo veiklos pirmas 
metines atžymėjo koncertu. Pa
sirodė “Rūtos” choras, p. Un
tulio diriguojamas , ir tautinių 
lokių grupė, p. Lingaitytės va- 
lovaujama.
Lietuvių ir anglų publika kon

certu buvo sužavėta.

niui. Taip pat Sąjungos nariai 
C. F. J. C. (krikščionių darbi
ninkų profesinės sąjungos) ko
operatyve gali 10-40% pigiau 
nusipirkti įvairių reikmenų.

Palaiko santykius ir su kito
mis užsienio darbininkų organi
zacijomis, ypač su ukrainiečiais, 
su kuriais yra suruošę net ben
drą vakarą.

Kartu dalyvauja kaip sekcija 
Krikščioniškojoj P r o f e s inėj 
Prancūzijos Sąjungoj (C. F. J. 
C.). Ši Sąjunga yra nutariusi, 
kad prie jos gali būti steigia
mos tautinės sekcijos. Prie jos 
steigti1 savo sekcijas yra nuta
rę, be lietuvių, ukrainiečiai, gu
dai, italai, bulgarai, lenkai, ven
grai, kroatai, rusai ir rumunai. 
Tuo reikalu buvo priimtas nu
tarimas visų šių tautybių atsto
vų posėdy balandžio 13 d.

PRANCŪZIJA

Iš Darbo Lietuvių Sąjungos 
veiklos

— Dail. Kurauskas dalyvavo 
Salon de sur Independants pa
rodoje, išstatydamas dvi litogra- 
fijs ir du medžio raižiniu. Ve- 
selauskas tame pačiame salione 
dalyvavo su lino raižiniu ir lito
grafija.

Darbo Lietuvių Sąjunga, 
steigta Paryžiuje pernai ba- 
andžio 30 d., atšventė savo me- 
inę sukaktį. Sukakties minėji- 
nas pradėtas pamaldomis, o vė- 
iau suruoštas gražus vakaras.

Per pirmuosius metus Sąjun
ga dar nespėjo pilnai darbo iš
vystyti, bet jau rezultatai gana 
lymūs. Savo narių informącijai 
sąjunga leidžia rotatorium 
spausdinamas “Darbo Rankas”. 
Prisideda ir' prie ekonominių 
lietuvių darbininkų sąlygų pa
gerinimo. Jos rūpesčiu atvyku
sioms į Prancūziją po 1947 m. 
balandžio mėn. ir jų šeimų na
riams bus išmokėta įvažiavimo 
premija po 3372 frankus asme-| lenkų, jugulavų bei ukrainiečių

VOKIETIJA
Birželio įvykių minėjimas 

Detmolde
Detmplde leidžiamas “Freie 

Presse” savo birželio 16 d. nu
mery gana plačiai .ir palankiai 
aprašo baltų taūtų tremtinių 
Augustdorfe suruoštą baisiųjų 
birželio įvykių minėjimą. Sto
vyklos bažnyčioj buvo suruoš
tos gedulingos pamaldos, o sto
vyklos aikštėj šalia Vakarų Vo- 
kietijps vėliavos pusiau stiebo 
pakeltos lietuvių, latvių, estų,

Lietuvių dailininkų paroda
Lietuvių Dailės Institutas Ma

honey’s Meno Galerijoje, To
ronto, ruošia grafikų P. Augiaus, 
V. Petravičiaus, V. Rato ir T. 
Valiaus medžio bei lino raižinių 
parodą.

Gražus ir vertingas darbas
KLS Toronto skyriaus susi

rinkimas buvo nutaręs parūpin
ti Lietuvą liečiančios literatūros 
Toronto viešosioms bibliote
koms. Sudarius įteiktinų knygų 
sąrašą, skyriaus valdyba šitam 
reikalui paskyrė $50.

• Dr. A. Paplauskui-Ramu- 
nui Ottawos ifniversitetas sutei- 
teikė Associated Professor laip
snį bei titulą. *'

• Kun. Dr. Razutis, Ottawos 
lietuvių parapijos klebonas, la
bai sumaniai tvarko šios kolo- 
nijps dvasinius reikalus. Jis la
bai daug yra prisidėjęs prie to, 
kad visi Ottawos lietuviai 
daro vieną darnią, širdingą 
mą, kur bet kokios rietenos 
išnykusios.

ARGENTINA

su- 
šei- 
yra

Didėja PLIAS narių skaičius.
Pasaulio Lietuvių Inžiinerių ir 

Architektų Sąjungos (PLIAS) 
Argentinos skyriaus narių skai
čius didėja. Paskutiniame sky
riaus susirinkime įsirašė du nau
ji nariai: diplomuotas inžinierius 
Pranas Krapovickas ir architek
tas Leopoldas Vaitekūnas.

Malonu, kad į PLIAS stoja ir 
čia gimę ir čia mokslą ėję lietu
viai profesionalai.
Tautinis ansamblis pas Rosario 

lietuvius
Pereitais metais Buenos Aires 

Lietuvių Tautinis Asnamblis su 
savo pastatytu veikalu “šiena
pjūtė” yra gerai užsirekomenda
vęs Rosario lietuvių kolonijai. 
Kolonijos klebono kun. K. Ven
gro ir šv. Kazimiero dr-jos pa
stangomis šiais metais Ansam
blis buvo pakviestas su savo 
nauja ja. programa: “Tėviške 
brangi, tau mes dainuojam.”

Gegužės 20 d. visas Ansamblis 
traukiniu pasiekė Rosario, kur 
jų jau laukė rosariečiai.

Vakare 9 vai. prasidėjo vaka
ras. žmonių buvo prisirinkę a- 
pie 300 (tarp kurių kelios de
šimtys svetimtaučių) ir rosarie
čiai jiems pažįstamą Ansamblį 
sutiko su didelėmis ir karštomis 
ovacijomis. Pradžiai įžangos žo
dį — lietuviškai ir ispaniškai— 
pasakė p. A. Petravičius. Vėliau 
prieš kiekvieną programos da
lykėlį taip pat lietuviškai ir is
paniškai trumpus pranešimus 
padarė p. H. Čiuikienė. An
samblis programą pradėjo mon
tažu “Tėviške brangi, tau mes 
dainuojam.”

Antrojoj daly pasirodė p. A. 
Stasiulio vadovaujamas choras. 
Ir pats dainų išpildymas, jų lie
tuviškumas su įtempimu buvo 
išklausytas ir šiltu jautrumu 
klausytojų priimtas. Tautiniai 
šokiai, kurie-sudarė programos 
pabaigą, p. Vyt. Namiko vado
vaujami, : žiūrovus linksmai nu 
teikė ir sukėlė jų didelį entuziaz
mą.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
Ansamblio choras giedojo iškil 
mingose lietuvių pamaldose, gie
dodamas lietuviškas giesmes 
kurių specialiai buvo atėjęs pasi
klausyti nemažas būrys 
niečių.

užsie-

AUSTRALIJA
Gražiai veikia taut, šokių 

ansamblis
Prieš metus, kai Adelaidėje 

tebuvo apie 60 lietuvių, ener
gingų tautiečių (ypač V. Ratke
vičiaus) pastangomis čia suor
ganizuotas tautinių šokių an
samblis su dideliu pasisekimu 
toliau tebedirba. Per tą maž
daug vienerių metą laikotarpį 
ši tautinią šokių grupė'pasirodę 
viešumoj per' 20:kartų,>rįgyidai 
ma kas kartas vis didesnį visuo
tinį susidomėjimą. Dalyvauta 
australų parodose, universiteto 
iškilmėse, vyno šventėse, kur 
šiais metais mūsų šokėjus ste
bėjo apie 70.000 žiūrovų, ir ki
tur. Australų laikraščiai 
(“News” ir “Advertiser”) spau
sdina ilgus šokių aprašymus, 
deda nuotraukas, kartais mūsų 
šokiai filmuojami, gi melodijos 
įgrojamos į plokšteles. Dabarti
niu laiku sambūris savo reper
tuare turi 10 tautinių šokių ir 4 
šokius “mažųjų” solo šokėjų 
(Plokštytė, Rugštelytė ir Mar- 
tinkutė). Taut, šokių sambūris 
ateityje yra numatęs savo pro
gramą išplėsti ir, jei sąlygos leis 
aplankyti kitus Australijos mie
stus.

Susiorganizavo teisininkai
Adelaidėje, keturių teisininkų 

iniciatyva, buvo sušauktas 
steigiamasis Liet.1 Teis. Draugi
jos Užsienyje susirinkimas. Su
sirinkimo dalyviai teisininkų su- 
siorganizavimui nuoširdžiai pri
tarė. Gana gyvas diskusijas su
kėlė pačios draugijos pavadini
mas. Galutinai priimtas toks pa
vadinimas: Lietuvos Teisininkų 
Draugijos, Australijos Skyrius. 
Išrinkta D-jos valdyba, kuri pa
reigomis taip pasiskirstė: pirm. 
Vladas Požėla, sekr. Jonas Kal
vaitis ir ižd. Bronius Plokštis.
Įsteigta sekmadienio mokykla
Melbourne įsteigta lietuvių 

vaikams lituanistinių dalykų 
sekmadienio mokykla. Joje mo
kytojauja Juozas Makulis, ., Al
gimantas Karpavičius ir kun. 
Vaseris.

Lietuvių - estų koncertas 
■ pu-

Lietuvių ir estų . menininkai 
Adelaidėje davė, bendrą viešą 
koncertą. Iš lietuvių pusės da
lyvavo Elena Rūkšteliene, sop
ranas, Pranas Matiukas,. smui
kininkas, jauna gabi šokėja R. 
Plokštytė, antra šokėja Eglė 
Rūkštelytė ir lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujamą L- 
Giniotytės. a

VALIOS AUKLĖJIMAS
Valios auklėjimas yra viena sunkiausiųjų auklėjimo proble

mų. Pirmiausią turime gerai suprasti ir pripažinti, kad vaikas 
pirmająme priešinimosi laikotarpyje toli gražu nėra atkaklus ar 
užsispyręs. Jis nesipriešina kurio nors išskirtinio asmens valiai, 
bet priešinasi bet kuriai svetimai, jį veikiančiai, valiai dėl to, kad 
jis pats nori reikšti savo valią. Tačiau jo valia yra be aiškios 
krypties: jis tik nori “šį-tą reikšti”, nori veikti, kaip jam geriau 
atrodo,

.. Maždaug apie tą laiką, kai vaikas pradeda sąmoningai var
toti žodį “aš”, kartais ir dar anksčiau, vaikas ima neigti suaugu
siojo valią ir pradeda priešintis beveik kiekvienam paliepimui. Jis 
atsisako daryti kaip tik tai, kas iš jo reikalaujama. Tai įvyksta 
kaip tik tais atvejais, kurie ligi tol jokių sunkumų nedarė. Pa
vyzdžiui paminėsime kad ir tokį galimą įvykį. Vaikas baigia tvar
kyti savo žaislus. Ant grindų lieka popieriaus gabalas. Motina lie
pia pakelti ir jį. Vaikas staiga atsisako tai daryti ir stovi rankas 
už nugaros paslėpęs. Jei motina dar energingiau pakartoja savo 
Įsakymą ir gal būt plaštakos smūgiu palydi, vaikas įninka verkti. 
Jis verkia iš pykčio ir palieka prie savojo “ne”, o motina stovi su
sinervinusi ir nelaiminga. Ji pagaliau nusileidžia, kad tik vaikas 
paliautų verkęs ir būtų ramu namuose. Kai tik vaikas pajaučia, 
<ad jis savo verksmu yra laimėjęs, tokie įvykiai ima dažniau kar
totis. Tais atvejais vaikui jau daug lengviau tokius pasipriešini
mus pakartoti, negu nusilenkti suaugusiųjų valiai ir jų įsakymus 
vykdyti.

Atsargūs ir išmintingi auklėtojai vengia tokių atvejų, kurie 
galėtų skatinti vaiką priešintis ir rodyti savo įnorius (“kaprizus”). 
Žinoma, ne visada tatai galima. Kai kurie vaikai užsispiria dėl 
menko nieko taip netikėtai, kad suaugęs žmogus sunkiai beišgali 
ramiai apeiti šitokį įvykį. Savaime suprantama, kad pirmoji ir pa
ti -svarbioji auklėtojo sėkmės sąlyga tokiuo atveju yra jo paties 
ramumas. O tai nėra taip lengvas dalykas mūsų skubioje ir ner
vingoje gyvenimo eigoje. Dažnai pats vaikas ir nenori suaugusių 
pykdyti; jis pats jaučiasi nelaimingas tokiais užsispyrimo atvejais, 
kuriuos “protingai” užbaigti jis pats nori, tik neįstengia. Geriausia 
Išeitis tais atvejais yra ta, kai auklėtojas (tėvas, motina ar šiaip 
suaugėlis) nukreipia vaiko dėmesį į pravažiuojantį automobilį, 
praskrendantį paukštį ar šiaip kokį skubaus žvilgsnio vertą daiktą. 
Vaikas, pažvelgęs-į nurodytą daiktą ir užkalbintas apie jį, dažnai 
namiršta dalyką, dėl kurio jis spyrėsi ir “ožiavosi” prieš minutę. 
Kartais pakanka pajuokauti iš vaiko užsispyrimo ir suversti kaltę 
“ožiukui”’, kuriuo vaikas buvo tapęs, bet tik neilgai. Vaikas su- 
anka su tuo teigimu ir vėl paklusta suaugusiajam.

Mūsų menininkai veikia
“Mūsų Pastogė” š. m. 69 nr. 

. rašo apie lietuvių menininkų 
gražiai vystomą veiklą Australi- 

. ‘joje. Vakarų Australijos sosti
nėje, Perthe,' gyvenančios dvi 
lietuvių menininkų šeimos yra 
sukūrusios ištisą meno židinį, 
kuriuo džiaugiasi ne tik eiliniai, 

. bet ir aukštieji Vakarų Austra
lijos sostinės sluogsniais.

Tai — V. Rato-Rataiskio ir B. 
Čiunovo šeimos.

Dailininkas V. Ratas neseniai 
suruošė Perthe jau mūsų minė
tą ypatingai nusisekusią savo 
grafikos darbų parodą, jau 40- 
tą savo sėkmingos kūrybos dar
be. Šios parodos lygį aiškiau su
prasime, pasidžiaugdami tuo 
faktu, kad Rato išstatytų paro
doje darbų 12 buvo nupirkta. 
Kūrinius nupirko: JAV konsu
las Hunter’is, aukštesniosios 
australų mokyklos (koledžai), 
mokytojų institutai, anglai dai
lininkai, australų visuomeninin
kai. Parodai jau užsidarius, vie
na australų spaustuvė ir moky
tojų institutas nupirko dar tris 
Vaclovo Rato paveikslus. Vienas 
medicinos daktaras, meno drau
gijos pirmininkas, nupirkęs V. 
Rato graviūrą, prašė pranešti 
jam, kada mūsų grafikas turės 
ką nors naujo sukūręs — atvyk
siąs nusipirkti. Po šios ypatingai 
gerai nusisekusios parodos, mū
sų dailininkas ir toliau kuria, 
uoliai turtina savo meno pasau
li-

Tuo tarpu, kai V. Ratas, taip 
sėkmingai kurdamas, garsina 
Lietuvos vardą, jo žmona ir abu 
Čiunovai, visi trys žymūs Kau
no Valstybės^Teatro Baleto ar
tistai, taip pat nemažiau pasi
tarnauja Lietuvos garsui. Regi
na Drazdauskaitė - Rataiskienė, 
Janina Drazdauskaitė - čiuno
vienė, Inga čiunovaitė ir Bori
sas čiunovas neseniai šoko kaip 
solistai operetėje “Die Fleder- 
maus”, kuri Pertho visuomenei 
buvo parodyta 11 kartų. Liki
mas, be to , lėmė šiems Kauno 
Baleto artistams susitikti Per
the ponią George, Kauno Vals
tybės Teatro garsiosios baleti- 
ninkės Nemčinovos mokinę. Po
nia George savo patalpose yra 
įrengusi labai rimtą baleto stu-

diją, kuria baleto pratyboms 
pasinaudoti pakvietė ir mūsų 
baletininįms. ši ponios George 
baleto studija turi gerų solistų ir 
sutiko su mūsiškių baletininkų 
pasiūlymu — pastatyti Perthe 
baletą “Coppelia”. Darbas jau 
pradėtas. Šį baletą Pertho vi
suomenei ruoša Janina Drazdau- 
skaitė - Čiunovienė. Be mūsiškių 
ketveriukės dalyvauja ir ponios 
George baleto studija, šio mū
siškių statomo baleto “Coppelia” 
premjera numatoma po 5-7 mė
nesių. Ligi šiol Perthe tebūta tik 
paskirų baleto koncertų ir išti
sinio baleto veikalo čia niekad 
nebūta. Tokiu tad būdu lietuvių 
statomas baletas “Coppelia” bus 
pirmas šios srities meno įvykis 
visoje Vakarų Australijoje.

Vis geriau .Įsikuria
Dailininkas Vaičaitis Mel

bourne, kurį laiką dirbęs ne sa
vo profesijos darbą, paskutiniu 
metu gavo darbo tneno srityje.

Keli lietuviai, susitelkę krū
von, įsigijo cemento plytoms 
gaminti įrankius ir ketina ne
trukus pradėti gaminti taip rei
kalingą statybinę medžiagą.

“Mūsų Pastogės” redaktorius 
Juozas Žukauskas, nuo kovo 
mėnesio įstojęs Sydnėjaus uni
versiteto Teisių Fakultetan, 
pradėjo dirbti pas vieną žymų 
Sydnėjaus advokatą, Australijos 
įstatymų nustatyta tvarka siek
damas įsigyti advokato teises.

Organizuojasi Ateitininkai
Adelaidėje įsisteigė ateitinin

kų sendraugių skyrius. Balan
džio 30 d. išrinkta valdyba ir 
rev. komisija. Valdybos sąsta
tas: pirm. — B. Plokštis, sekr. 
— dr. V. Kilikonis, ižd. — C. 
Petrikas.

Talentinga jauna menininkė
Irena Vilnonytė, 10 metų am

žiaus, turinti didelių muzikinių 
gabumų, pradeda studijas kon
servatorijoje, Sydnejuje. Sąly
gas jai studijuoti sudarė Mrs. C. 
Margeson. Ji pastebėjo didelius 
Irenos gabumus ir priėmė ją gy
venti pas save, nes jos tėvai turi 
gyventi Gretos stovykloje.
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SUKTI STALINO KELIAI PASAULIUI PAVERGTI
Įsitempus Rytų ir Vakarų 

santykiams ir karo gaisrui įsi
žiebus Korėjoje, įdomu išgirsti, 
ką sako apie didžiausią tų įvykių 
kaltininkę Rusiją žmonės, kurie 
gerai ją pažįsta. Buvęs USA am
basadorius Sovietų Rusijoje Wil
liam C. Bullitt prieš kiek laiko 
skaitė paskaitą apie Sov. Rusi
jos planus ir metodus George
town Universitete. Jo mintys 
ypačiai įdomios šiuo momentu.

1939 m. Stalino žinioje, sako 
W. C. Bullitt, buvo 170 milionų 
žmonių, šiandien jo direktyvų 
klauso apie 800 mil. Tai yra ne
paprastas progresas kelyje į ga
lutinį tikslą — dominavimą vi
same pasaulyje. Dabar jau aiš
ku, kad komunistai niekad ne
sustos. Jie tik gali būti sustab
dyti.

Stalinas sėdi Kremliuje su sa
vo politbiuro nariais, kurie su
daro jo štabą pasauliui užka
riauti. Jis savo planus ruošia 
taip rūpestingai, kaip vyr. ka
riuomenės vadas savo armijai 
puolimo planus. Jis sprendžia, 
kur, kada ir kokiom pajėgom 
smogti. Jo taktika labai sudė
tinga ir įvairi. Kiekvienam lais
vo krašto piliečiui yra pravartu 
susipažinti su įvairiais Stalino 
kovos metodais. Svarbiausi jų y- 
ra šie:

1) Lengvas karas. 1939 m. 
Hitleriui baigiant triuškinti Len
kijos ginkluotas pajėgas, Stali
nas užpuolė Lenkiją ir užėmė 
rytinę jos dalį. Panašiu būdu 
Tol. Rytuose, Amerikai pakėlus 
sunkiausias karo su Japonija 
aukas, keturiomis dienomis 
prieš kapituliaciją Stalinas pa
skelbė Japonijai karą ir pasiėmė 
Mandžuriją.

2) Iki šiol labai sėkminga ir 
nieko nekainuojanti Sovietų 
taktika buvo užimti kraštus be 
karo, įvedant į juos raud. armi
ją, o vėliau sovietinę tvarką. 
Šis metodas nuo 1945 m. buvo 
panaudotas Lenkijoje, Rumuni
joje; Vengrijoe ir Čekoslovaki
joje.

3) Grasinimai ir pažadai. 
1939 m., grasindamas karu ir 
žadėdamas taiką, Stalinas pri
vertė Estiją, Latviją ir Lietuvą 
leisti Sovietams įkurti karines 
bazes jų numatytuose strategi
niuose punktuose. Sovietų ka
riai elgėsi tvarkingai, ir dauge
lis baltiečių tikėjosi, kad jų išsi
laikymas yra galimas.

Bet kai Stalinas nutarė, kad 
atėjo momentas paimti tuos 
kraštus į savo rankas, jis pasiė
mė juos. Savo politinius oponen
tus jis išžudė ar deportavo i ver
gų stovyklas. Savo aukų skai
čių jis tuo būdu sumažino ir pa
vertė mase terorizuojamų išsi
gandusių individų, kuriuos jis 
privertė eiti prie urnų ir balsuo
ti už Sovietu kandidatus, gra
sindamas atėmimu duonos kor
telių, kurios reiškė leidimą gy
venti.

4) Panaudojimas vietinių ko
munistų partiją to>? srityse, kur 
komunistai pakankamai stip
rūs.

Geriausiai šis metodas pasise
kė Kinijoj. Atidavęs kinų komu
nistams visus Mandžnrijoj iš ja
ponų paimtus ginklus ir nusiun
tęs keletą generolų vadovauti 
kinų komunistų puolimams, Sta
linas pigiu būdu laimėjo sau vi
są Kiniją.

5) Komunistų rėmimas nacio
nalistinių sąjūdžių kolonijiniuo
se kraštuose. Šiuo metu Stali
nas, naudodamasis šiuo metodu, 
žengia pirmyn Vietnamo srity, 
Indokinijoje ir kitose pietinės 
Azijos srityse. Vietnamo karas 
yra vienas liūdniausių karų. 
Trys ketvirtadaliai Ho-Chi-Minh 
dalinių, Maskvos diriguojamų 
annamitų, kurie kovoja su pran
cūzais ir imperatoriaus Bao Dai 
kariuomene, yra nekomunistai, 
o paprasti patriotai, įsitikinę, 
kad galės išsikovoti nepriklau
somybę, suvarydami prancūzus 
ir Bao Dai į jūrą. Tačiau iš tik
rųjų tokios pergalės rezultatas 
bus tas, kad annamitai palygin
ti lengvą prancūzų jungą patys 
pakeis baisiu Stalino jungu. Jei 
Indokinija kris, po jos seks -Bur
ma, Siamas ir Bjęitų Malajai.

1950 m. liepos 1 d. laivu “S. 
S. General Black” atvyko į New 
Yorko uostą 20,000-asis lietuvis 
tremtinys pagal D.P. aktą. Ji 
yra Orantaitė, Jūratė, 6 metų 
amžiaus mergaitė, su tėvais 
vykstanti pas gimines į Cleve
land, Ohio.

Atsitiktinai 20,000-asis lietu
vis atplaukė pasibaigus senojo 
D.P. įstatymo galiojimo laikui ir 
dar tuo pačiu laivu, kuriuo 1948 
metais spalių mėn. buvo atga
bentas pirmasis pagal tą įstaty
mą tremtinių transportas.

šia reta proga reiškiu mano 
širdingiausią padėką visiems A- 
merikos lietuviams, kurie atsi
liepė į BALF kvietimus ir viso
kiais būdais talkininkavo mūsų 
tautiečių tremtinių gelbėjimo 
darbe. Atvykimas 20,000 naujų 
lietuvių į šį kraštą per pusantrų 
metų yra milžiniškas darbas, ku
rio įvykdymui reikalinga buvo 
visų lietuvių talką. Juk kiekvie
nam reikėjo parūpinti ne tik 
reikalingas garantijas ir doku
mentus, bet atvažiavusius su
tikti, nukreipti į jų apsigyveni
mo vietą, apgyvendinti, pagel
bėti įsikurti surandant darbą ir 
butą.

Šiandien mes galime pasi
džiaugti nuveiktu darbu ir dar 
daugiau įtempti pastangas, kad 
įvykdytume lietuvių imigraciją 
iki galo. Mūsų jėgos padidėjo. 
Todėl suburtomis ir vieningomis 
jėgomis tęskime ir toliau mūsų 
brolių ir sesių gelbėjimą.

BALF’o Seimas, susirinkęs 
1948 metais, spalių mėn. 15-16 
d., Chicagoje, vienu balsu pri-

I Tada jau ateis Indijos eilė.
6) Duodami ir laužomi paža

dai. Stalinas užliūliuoja savo 
aukas įvairiais nepuolimo 
punktais ir pažadais, o vėliau 
juos lengva širdžia sulaužo, kai 
tik ateina patogus momentas. 
Stalino sulaužytų paktų skaičius 
jau prašoko Hitlerio sulaužytų 
paktų skaičių.

7) Propoganda. Neskaitant 
puikiai organizuotos Sovietų 
propogandps savo interesams 
ginti, nemažas skaičius ameri
kiečių valdžios pareigūnų savo 
draugiška sovietams linija pasi
tarnavo sovietinės propogandos 
skleidime. Net komunistams už
ėmus Kiniją dar buvo svaičioja
ma apie “grynai agrarines re
formas, nieko bendra su Mask
va neturinčias.” Tam pačiam 
nelaimingam laikotarpy, kai 
Sov. Sąjunga buvo skaitoma 
taiką mylinčia demokratija, bu
vo sudaryta ir Jaltos sutartis, 
kur tarp daugelio rusams nuo
laidų buvo vienas slaptas paža
das atiduoti Stalinui Daireno ir 
Port Arthuro . uostus Mandžu- 
rijoje ir Kinų Rytų geležinkelį. 
Jei būtų pasukta kitu keliu ir, 
vietoj skatinus sovietus kariaut 
su Japonija, būtų stengtasi juos 
nuo to sulaikyti, šiandien Kinija 
gal nebūtų komunistų rankose.

8) Paėmimas savo įtakon į- 
vairių organizacijų. Vienas iš 
stipriausių Stalino ginklų yra 
komunizmo infiltracija nekomu
nistinių kraštų organizacijose, 
net valdžios įstaigose. Prancūzi
jos ir Italijos komunistai yra 
tiek pajėgus, kad, nors ir stip
ri vyriausybė reakcija, jų įtaka 
darbininkų unijose ir kitur dar 
padeda Stalinui vykdyti savo 
politinius planus tuose kraštuo
se. Laimei, pačiose JAV unijos 
jau apsivalė ar baigia apsivaly
ti nuo komunistų.

9) Pagaliau, paskutinis Stali
no ginklas yra baimė. Visa Va
karų Europa yra beginklė. Be 
ąmerikiečių ąpsaugos ji yra at
vira Sovietų atominėms bom
boms. Prieš 125 Sovietų divi
zijas Prancūzija turi pastačius 
6, Britanija vieną ir Belgija vie
ną diviziją. Dabar, Stalinui tu
rint atominę bombą ir galingą 
aviaciją, o taip pat ir stiprų są
jungininką — Kiniją, Sovietai 
ėmėsi naujos gąsdinimo propo
gandos, būtent, kad jėga yra 
jų pusėje, ir jei jie nenori galu
tinai pražūti, turi nutraukti

draugystę su USA ir prisidėti 
prie jų bloko.

Iš viso matyt, kad pasaulio 
jėgos balansas krypsta' Stalino 
pusėn. Azija jau beveik jo ran
kose. Europa menkai ginama, 
Art. Rytai pavojuje.

Sekantis Stalino spaudimo 
punktas yra Iranas, kur kyla 
Sovietų diriguojamų Tudeh par
tijos revoliucionierių grėsmė. 
Irano ūkininkai kenčia skurdą, 
ir jei Amerika nepasiskubins jų 
vargą palengvinti, Iranas gali 
atsidurti Sovietų rankose.

Vakarų Vokietijoje, kur yra 
gana didelis nedarbas, jau pra-* 
dedama klausytis Sovietų propo
gandos, kuri sako: — Prisidėkite 
prie USA, ir turėsite nedarbą, 
trūkumą žaliavų, maisto stoką 
ir Sovietų atomines bombas ant 
savo galvų. Prisidėkite prie Sov. 
Sąjungos — ir turėsite pakanka
mai kviečių ir žaliavų, nebus ne
darbo ir Vokietija bus vėl su
vienyta.

Kokia gi iš tikrųjų mūsų gy
nimosi padėtis? Sovietų karinės 
pajėgos kur kas pralenkia mūsų 
pajėgas. Sovietų atominė bom
ba gresia mūsų miestams kiek
vieną dieną. Jie turi 350 ilgų dis
tancijų lėktuvų, galinčių pasiek
ti bet kurią USA vietą, o mes 
neturime radaro sekimo tinklo 
besiartinantiems lėktuvams su
sekti. Sovietų ■ lėktuvų metinė 
produkcija pralenkia mūsų tris 
kartus. Jie turi 125 armijos di
vizijas prieš mūsų 10, jų tarpe 
30 šarvuotų divizijų prieš mūsų 
3.

Be to, jų agento Fuchso, per
davusio jiems visus atominės ir 
hidrogeninės bombos paslaptis, 
dėka Stalinas gali būti jau mus 
pralenkęs hidrogeninės bombos 
gamyboje. Taigi komunistai žen
gia pirmyn, o mes atgal.

Laikas dirba mūsų nenaudai 
ir dirbs tol, kol mes neįsitikinsi
me, jog Stalinas pats nesustos, 
jis turi būti sustabdytas. Mes 
tarime išdirbti ir visom priemo
nėm vykdyti platų krašto gyny
bos planą, žinoma, tas planas 
reikalaus aukų, bet mes turime 
būti pasiruošę jas sudėti.

Tramplynu vadiname vandens 
sporte įtaisymą, nuo kurio šoka
ma į vandenį. Ir Korėja yra 
toks tramplynas, nuo kurio ne 
sportininkams, bet bombone
šiams ir tankams patogu šokti 
tiek į Japoniją, kurios salynas 
prasideda už siauro vandens 
ruožo, tiek į Mąndžuriją, nuo 
kurios skiria ti,k nežymi Jalos 
upė, tiek į Sovietų Sibirą, kurio 
svarbiausias uostamiestis Vla
divostokas yra tik už 140 km. 
Didžiąją šios senos valstybės 
dalį sudaro 850 km. ilgumo ir 
ligi 350 km. platumo pusiasalis, 
kurio vienas galas suaugęs su 
Mandžurija, o kitas, lyg ragas 
atsikišęs priešais pietinę Japoni
ją. Iš abiejų pusių šį ragą plau- 
ja Geltonoji ir Japonų jūros, o 
prie jo pakraščių 1905 m. japo
nai pasiuntė į jūrų dugną žuvų 
maistui visą Rusijos karo laivy
ną.

Šis Korėjos ragas 1945 m. 
buvo politiškai perkirptas pu
siau: šiaurinė dalis palikta rau
donosios armijos okupacijoje, o 
pietinė pavesta amerikiečių 
globai. Raudonieji grobikai, 
pernai skaudžiai prakišę su Ber
lyno blokada, nutarė atsigriebti 
nors Korėjoje, užimdami pietinę 
jos dalį. Šiam tikslui jie suorga
nizavo, apginklavo ir pasiuntė 
šiaurės korėjiečių armiją žudyti 
savo brolius pietų korėjiečius. 
Taip prasidėjo karo veiksmai 
Korėjoje. Visas laisvas pasaulis 
stoja užpultųjų pusėn. Dėlto už
puolikų likimas yra aiškus. Jie 
bus sumušti, sutraiškyti, o jų 
likučiai turės grįžti prie raudo
nojo kraugerių caro apiplyšę, iš
vargę, išbadėję ir maldauti 
“tautų vado” pasigailėjimo dėl 
neatlikto uždavinio.

Sena tauta—seni miestai
Korėjoje. 1947 m. priskaityta 

28.300.000 gyv., iš kurių 20,- 
300.000 gyvena amerikiečių zo
noje — pietinėj dalyje. Veik visi 
jie yra vienos senos korėjiečių 
tautos. Be to per 2,5 mil. jų tau
tiečių gyvena Kinijoj, apie 2 
mil. Japonijoje ir apie pusė mil. 
Rusijoje. Visos šalies sostinė Se
ulas turi apie 1 mil. gyv. ir ka
ralių sostą įsitaisė 1392 m., t. y. 
mūsų Vytauto Didžiojo laikais. 
Tai puošnus didmiestis, kuriame 
daug puikių senoviškų ir nema
žiau moderniškų rūmų, kuriame 
susikaupęs kultūrinio ir ūkinio 
gyvenimo centras. Nuo jo į šiau
rę už 80 km. yra senas Kesongo 
miestas, buvęs Koriju dinastijos 
(918-1392m.) sostine. Jame pil
na senovės paminklų, šiaurės

— Vokiečių “Kovai prieš ne
žmoniškumą sąjunga” praneša, 
kad jos duomenimis ligi šiol į 
sovietinius kacetus jau pateko 
185.000 vokiečių. Iš jų 96.000 
yra mirę arba nukankinti.

JAU ATVYKO 20.000 LIETUVIŲ
ėmė BALF Pirmininko kan. 
prof. J. B. Končiaus pranešimą, 
kuriame jis numatė atvežti į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
25,000 lietuvių, šis tikslas jau 
nebetoli. Deja, tenka pripažinti, 
kad artėjant prie pabaigos sun
kėja ir darbas. Imigracija buvo 
vykdoma atrankos keliu. Ma
žiausias įtarimas dėl nesveika
tos ar kitų priežasčių sutrukdy
davo vizų išdavimą. Dabar mes 
turime daugiau negu pradžioje 
supainiotų bylų. Tenka ne tik 
vesti labai platų susirašinėjimą, 
bet nuolat klebenti įvairių įstai
gų duris, kad pagalbėjus mūsų 
tautiečiams. Mes džiaugiamės, 
kai pavyksta ištraukti nors vie
ną užkliuvusią šeimą.

Naujai priimtas D.P. įstaty
mas padidina tremtinių skaičių 
ir prailgina laiką jiems atvežti 
iki 1951 m. liepos 1 d. Per tą lai
ką mes privalome viską padary
ti, kad nė vienas lietuvis, galįs 
atvykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, nebūtų apleistas ir 
paliktas Europoje be jokios vil
ties įsikurti.

Mes prašome visų BALF sky
rių, lietuvių organizacijų ir pa
vienių asmenų paremti BALF’o 
veiklą savo aukomis, kad galima 
būtų nenutraukiamai tęsti imig
racijos ir šelpimo darbą. Lietu
vos žmonių gelbėjimo reikalas 
yra vienas pagrindinių ir neati
dėliotinų uždavinių. Jei mes pra
leisime dabar gerą progą mūsų 
dar likusiems tautiečms atvežti, 
tai vėliau bus labai sunku tai 
padaryti.

Juozas Boley,
E. BALF Pirmininko p.

Vilniaus Šv. Jono bažnyčios altorius

A. Benderius

KORĖJA - STRATEGINIS
TREMPLYNAS

Korėjoje yra išlikęs ię dar se
nesnis Pyongyango miestas, bu
vęs visos Mandžurijos svarbia- 
miestis ir Koguryu dinastijos 
(nuo 37 m. pr. Kristaus— ligi 
668 m. po Kr.). Pietuose randa
me Kyongju miestą, buvusios 
Silla valstybės sostinę nuo 57 
m. pr. Kr. ligi 935 m. Yra, ir 
daugiau miestų, bet jie nėra gar
sūs tokiu dideliu senumui r .

Poemos po vandeniu
Korėjos gamta labai graži. 

Mat rytiniu pakraščiu traukiasi 
kalnynas, kuris į Japonų jūrą 
krenta stačiais šlaitais. Kalnai 
paaugę miškais, o kloniuose ir ly
gumose derlingos dirvos. Iš vir
šukalnių ypačiai pasauly garsi 
Daimanto viršūnė, kuri sulipdy
ta net iš 12000 viršūnių ir su
daro tarsi galvos vainiką karū
ną, aplink kurią net 80 km.!

Ši didingoji viršukalnė vadi
nama Kumgang-san vardu ir y- 
ra visai arti 38-os lygiagretės, t. 
y. linijos, skiriančios sovietinę 
Korėjos dalį nuo Pietų Korėjos. 
Korėjiečiai poetai nuo seniausių 
amžių mėgsta apdainuoti savo 
šalies grožį poemomis. Nemaža 
poemų jie yra surašę tiesiog ant 
kalnų uolų, o kai kurios poemos 
surašytos ant uolų, esančių po 
jūros vandeniu. Jas galima 
skaityti tik iš laivelių.

Tremtinių poetų sala
Ypačiai dideliu grožiu pasižy

mi salos - salelės, kurios didė
liais spiečiais supa Korėją. Jų 
priskaitoma 3.480. Didžiausioji 
(1800 kvadr. km.) ir garsiausio
ji yra čejos sala su 2200 m 
aukštumo Halos kalnu. Šis kal
nas susidaręs iš baltos uolenos 
ir iš tolo atrodo lyg nulipdytas 
iš sniego. Dėl salos didelio gra
žumo yra pasakojama, kad ji 
skirta gyventi tik nemirtingie
siems. Kadaise į tą salą valdovai 
tremdavo poetus, išdrįstančius 
apdainuoti valdančiųjų blogy
bes. Ten jie ramiai rašydavo, 
bet niekas jų raštų nematydavo. 
Buvo laikai, kada toje saloje 
mongolai įtaisė’ savo žirgynus. 
Neblogi ten užaugdavo arkliai, 
jeigu jie pajėgė savo karingus 
raitelius pernešti per visą Aziją 
ligi istorinės Lietuvos sienų. Tik 
mūsų žemaitukai jiems kelią 
pastojo, ir Europa buvo išgelbė
ta nuo monkolų invazijos.

Kitoje, Kangvos, saloje yra 
išlikę senovinių liekanų net iš 
2333 metų prieš Kristų, o pi
lys iš VI-VII amžių yra visai ten 
paprastas daiktas...

(Nukelta į 4 psl.)

Būdamas Tamstos redaguoja
mojo laikraščio skaitytoju ir 
bendradarbiu, džiaugiuosi kiek
vienu nauju lietuviškosios min
ties švystelėjimu Jūsų laikrašty
je, kiekvienu jo pažangos žings
niu. Tačiau jaučiu savyje ir pa
reigą pasidalyti mintimis su 
Tamsta, kai kas svarbesnio iš
keliama laikraščio skiltyse. Šį 
kartą darau tai viešai, ne straip
snio, bet atviro laiško Tamstai 
forma.

“Amerikos” š. m. birželio 16 
d. numeryje (24-tame) pirmojo 
puslapio pirmoje skiltyje “Štai 
kaip”, kurią, kaip žinau, užpil
do dažniausiai pats redaktorius, 
yra prasitarta Maž. Lietuvos 
Tarybos veiklos klausimu. Ten 
pasakyta, kad M. L. Taryba ei
nanti “ ne tuo keliu”. Mat, M. 
Lietuvos Taryba yra išleidusi at
sišaukimą į pasaulio lietuvius, 
prašydama paremti M. Lietuvos 
lietuvių politines ir kultūrines 
pastangas tiek morališkai, tiek 
ir materiališkai, renkant ir 
siunčiant jai piniginių aukų.

Tamsta “štai kaip” skyrelyje 
paabejojote, kad lietuvių visuo
menė pritartų jam. Mat, Maž. 
Lietuvos Tarybos prezidiumas, 
išsireikšdamas savo atsišauki
me, kad VLIK’as rūpinasi Di
džiosios Lietuvos išlaisvinimu, o 
M. L. Taryba — Mažosios Lietu
vos, yra padaręs klaidą. Tams
ta teisingai pastebite, kad VLI
K’as rūpinasi “Lietuvos Respub
likos suvereninių teisių atstaty
mu visame jos plote.” Bet Tam
sta M. Lietuvos Tarybos žygį 
vertinate, kaip norą tapti VLI- 
K’u N. 2 ir primenate verčiau 
rūpintis įjungimu į Lietuvos res
publikos teritoriją tų Maž. Lie
tuvos sričių, kurios dar buvo li
kusios už jos ribų, o “ne daryt 
kažkokias dvi Lietuvas su dviem 
lygiagrečiais išlaisvinimo reika
lams organais.”

Kaip gaila, kad p. Redakto
rius užsimiršta taip netolimą 
tremties praeitį. Mažosios Lietu
vos Taryba dėjo labai daug pa
stangų įeiti į VLIK’o sudėtį ir 
jos pastangos buvo remiamos

Prisimenu, kaip vaiku bū
damas, išsilakstęs, parbėg
davau j namus ir, glausda
masis prie mamos, prašyda
vau ko nors užvalgyti. Ma
ma niekados alkano nepalik
davo: atplovusi duonos rie
kę, užtepdavo sviestu ar uo
giene ir duodavo man. Daž
nai sviestas ar uogienė bū
davo gardžiau, todėl, nu- 
graužęs užteptąją duonos 
pusę, kitą numesdavau šu
niui ar į kiaulių kibirą. Ne 
sykį esu už tii gavęs smar
kiai barti nuo savo tėvo, ku
ris Didžiojo karo metu buvo 
patekęs vokiečiams į nelais
vę ir ten tris metus sunkiai 
vargęs. Įsikarščiavęs saky
davo, kad už tokį elgesį Die
vas galįs taip nubausti, kad 
alkyje ir trupinio duonos 
niekur negalėsi gauti. Jis 
pats, duodamas savo še
šiems vaikams pavyzdį, 
kiekvieną sykį, prieš prade
damas valgyti, persižegno
davo, peržegnodavo duoną 
ir ją pabučiuodavo...

Tėvo žodžiai išsi- 
p i 1 d ė... Dievo buvo man 
lemta pralenkti savąjį tė
vą: paskutiniojo karo me-‘ 
tu ir aš pakliuvau vokie
čiams į nagus ir tris su puse 
metų išbuvau koncentraci
jos stovykloje, kur dešimti
mis tūkstančių kalinių mirė 
iš bado. (Nuo 1933 metų li
gi 1945 m. Dachau koncent
racijos stovykloje žuvo 250.- 
000 kalinių).

Ten ne kartą prisiminiau 
tėvo žodžius ir pats kiekvie
ną sykį, gavęs duonos gaba
lėlį, jį nuoširdžiai pabučiuo
davau. Ir tai dariau ne aš 
vienas, bet tūkstančiai, nes 
visi kaliniai patyrė, kaip 
brangi yra duona.

Ir štai dabar, perskaičius 
šio sekmadienio evangelijos

ištrauką, kur • pasakojama 
apie stebuklingą duonos pa- 
dauginirrią, mintys susikon
centruoja ties vienu sakiniu: 
“Kristus, paėmęs duoną, dė
kojo, laimino, laužė ir davė 
savo mokiniams išdėstyti...” 
Ir taip septyniais duonos ke
palėliais pavalgydino apie 
keturis tūkstančius žmonių 
ir dar pririnko septynias pin
tines trupinių.

Panašiai Kristus dėkojo ir 
laimino duoną prie Geneza- 
reto ežero, Betsaidos mies
telio pašonėje, kada taip pat 
stebuklingu būdu padaugino 
tris kepalėlius duonos ir jais 
pavalgydino didžiulę minią 
žmonių, kur vien tik vyrų 
buvo penki tūkstančiai.

Tuo dėkojimu Išganytojas 
norėjo priminti žmonėms, 
kad prieš kiekvieną valgį rei
kia pasimelsti.

Tą pamokinimą giliai j 
širdį paėmė lietuvis. Kas iš 
mūsų nematė mūsų motinų 
ar senelių kaime kepant 
duoną? Kuri iš jų neperžeg- 
hodavo į krosnį kišamo su
formuoto kepalo? Kuri iš 
jų, prariekdama naują duo
nos kepalą, pirma jo nepa
laimindavo? Ar nuostabu 
tad, kad Dievo palaima ne
leido mums alkti gimtojoje 
tėvų žemėje?! Tad ir svetur 
atsidūrę palaikykime tą gra
žų iš namų atsivežtą įprotį 
prieš kiekvieną valgį pasi
melsti, bent persižegnoti. 
Tai yra net mūsų pareiga. 
“Kas nedirba, tas tegul ir 
nevalgo” — sako lietuvių 
patarlė. Bet lygiai taip pat 
teisinga pasakyti: “Kas val
go, tas taip pat tegul pasi
meldžia.” Tą mūsų pareigą 
tiksliai nusako šv. Povilas: 
“Ar valgote, ar geriate, ar 
šiaip ką nors darote, viską 
darykite Dievo garbei” (1 
kor. 10, 31).

Kun. V. Pikturna

ATVIRAS LAIŠKAS p. “AMERIKOS” 
REDAKTORIUI

gausių tremties visuomenės bal
sų. Kuo baigėsi M. Lietuvos at
stovo priėmimo į VLIK’ą byla, 
visi gerai prisimename. Taip pat 
prisimename ir visus argumen
tus prieš jos priėmimą, kaip ir 
faktą, kad “Žiburiai” savo laiku 
buvo stipriausias ruporas bal
sams prieš M. Liet. Tarybos at
stovo priėmimą į VLIK’ą.

Ką turi daryti M. Liet. Tary
ba, kai ji pati viena yra palikta 
rūpintis kultūriniu ir politiniu 
savo krašto tautiečių vienijimu 
ir švietimu? Ką turi ji pastatyti 
prieš vokietininkų pastangas su
vilioti M. Lietuvos lietuvius į 
savo politines pinkles? Tuo tar
pu tik savo partizanines pastan
gas!

Paremkime M. Lietuvos Ta
rybą iš bendrojo Tautos Fondo 
lėšų, o ji ir nepanorės paskirai 
rankioti aukas. Įjunkime, paga
liau, M. L. Tarybos atstovą į 
VLIK’ą, ir daug kas kitaip pa
sisuks “mažalietuvių” reikalų 
tvarkyme. Papamokslaukime 
verčiau šia krytimi, o ne M. Lie
tuvos Tarybos adresu!

Reiškiu nuoširdžią pagarbą
V. Čižiūnas

Del p. V. Čižiūno 
atviro laiško

Dėl gerbiamo ir branginamo 
“Amerikos” bendradarbio p. V. 
Čižiūno atviro laiško turiu pir
miausia pažymėti, kad jo nuo
monę labai gerbiu, nes žinau, 
jog tai nuomonė lietuvio, kuris 
tik gero savo tautai ir tėvynei 
tetrokšta. Taip ■ pat nesistebiu, 
kad šiuo atveju yra nuomonių 
skirtumų. Praktinės politikos 
srityje visai net gali būti, jog 
dvi skirtingos nuomonės yra ly
giai pagrįstos, žinoma, ne todėl, 
kad apie tą patį dalyką gali būti 
dvi tiesos, bet todėl, kad to pa
ties tikslo siekti galima įvairiais 
būdais ir keliais, kurių net keli 
gali būti iš esmės lygiai geri (ži
noma, ir lygiai blogi).

Deja turiu pridurti, kad p. V. 
Čižiūno atvirame laiške neradau 

(Nukelta į 4 psl.)
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Prenumeratas reikia siųsti adnjinistrątoqui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. Simutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill.
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Zimon (žygas?), Artūras, sūnus 
Vilhelmo, iš Gargždų-vi., Kretingos 
ap.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd St. New York 24, N. Y.
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BARAS — RESTORANAS
Hudson Avenae Rochester, N. Y.

KORĖJA - STRATEGINIS TREMPLYNAS
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ir šuliniai pasidaro sausi. Kad 
neištrokštų žmonės ir gyvuliai, 
dideliuose kaimuose ir mieste
liuose yra iškasta po vieną labai 
gilų šulinį, kuris niekada neiš; 
senka. Sausrų metu toks štilis 
nys — visas išganymas. Dėlto 
okupantai, kurie' Korėją valdė 
nuo 1910 ligi 1945 m., tokius šu
linius laikydavo savo kontrolė
je. Jie būdavo apdengti ir dari- 
gtis užrakintas, o raktas pas jo- 
poną policininką, šis neleisdavo 
vandens semtis tiems, kurie jam 
kuo nors neįtikdavo. Daugiau
sia nukentėdavo tie, kurie nepa
taikaudavo okupantui, žodžiu, 
visur tas pats. Juk ir Lietuvoje 
nuo Hitlerio ir Stalino satrapų 
pirmiausia nukentėjo tie dorieji 
tautos sūnūs, kurie nepareidavę 
okupantams.

Daug saly — maža uosty
Pakraščių salos - salelės truk

do navigacijai, nes žemesnės sa
lelės tūno po vandeniu ir sudaro 
laivams pavojų. Dėl to ten yra 
maža gerų uostų. Pietų-rytų pa
jūry yra Pusano uostamiestis, 
kuris dėl karšto mineralinio 
vandens versmių yra vienas iš 
geriausių visos Azijos žemyno 
kurortų. Kitas uostas Vonsan 
turi taip gražią ir patogią įlan
ką, kad jis vadinamas Azijos 
Neapoliu. Seulą aptarnauja In- 
chono uostas, įtaisytas upės žio
tyse, kur vandenyno potvynių 
metu vanduo pakyla 10 metrų.

Puikus klimatas
Korėjos klimatas yra iš svei

kiausių ir maloniausių pasauly
je. Tik šiaur. daly esti gana il
gos žiemo$, o pietuose nežymūs 
šalčiai trunka tik kėliau savai
tes. Blogiau yra su lietumi, ku
ris daugiausia iškrenta vasarą, 
bet kuris kartais ima ir “su
streikuoja”. Tuomet užeina nuo
stolingos sausros, po kurių pasi
taiko naikinančių liūčių. Kartais 
per vieną dieną tiek prilyja, kiek 
Lietuvoje per pusę metų. Kli
mato puikumo dėka ten auga 
vešlūs miškai ir visokie kultū
riniai augalai, iš kurių didžiau
sios reikšmės turi medvilnė, ry
žiai, tabakas ir kviečiai.

Okupantai užrakina šulinius
Sausrų metu vanduo išsenka, 

išdžiūsta. Ežerų nėra, o upeliai

Poezija brangesnė už auksą
Sena korėjiečių kultūra pasi

žymi dideliu vertinimu dvasinės 
kūrybos, o ne materijalinių tur
tų ar valdžios. Dėl to visais am
žiais rašytojai buvo daugiau 
gerbiami, nekaip turtuoliai ar 
valdovai. Jaunuolio svajonė būti 
ne karaliumi, turčiumi ar gene
rolu, bet rašytoju, štai dėlko jau 
1478 m. buvo išleista rinktinės 
literatūros antalogija, sudaran
ti 130 knygų!

Gilioje senovėje jie naudojosi 
kinų rašmenimis, bet 1443 m. 
įsivedė savo garsinį raidyną iš 
24 raidžių. Korėjiečių kalba tu
ri garsus 1 (kurio nėra japonų 
kalboje) ir r (kurio neturi ki-

naį) ir pasižymi švelniu skam
bumu.

Tikybų mišrainė
Nuo seniausių laikų korėjie

čiai prąktikavo Konfucijaus 
mokslo dėsnius. Vėliau buvo be- 
įsigalįs budizmas, kuris tačiau 
neišstūmė Konfucijaus papročių 
iš vestuvių, laidotuvių ir kitų 
reikšmihgų apeigų. Nemažos 
reikšmės turi ir taoizmas. 1864 
m. šviesuolis Choe Jewu įkūrė 
naują tautinę religiją, kurios 
tikslas išsaugoti senuosius ry
tiečių papročius. Jis ir du jo į- 
pėdiniai buvo nužudyti, nes jie 
prisidėjo prie sukilimo prieš ja
ponus, bet naujoji tikyba šian
dien ten yra labai gyva ir vai
dina žymų vaidmenį. Tai pažan
giųjų tikyba. Krikščionių esa
ma apie pusės milijono.

Akmens krepšinis
Korėjiečiai — geri sportinin

kai. Nuo seniausių amžių jie 
žaidžia savo tautinį krepšinį 
(basketbolą), tik vieton sviedi
nio į krepšį jie mėto akmenį 
į iškeltą kiaurą dėžę....
Vakariečių sportas pradėjo plis
ti nuo 1903 m., o jau 1936 pa
saulinėj sporto olimpijadoj Ber
lyne jų tautietis Son Kičung lai
mėjo maratono lenktynes, o jo 
draugas pasiekė sunkumų 
nojime rekordą.

Namai be baldų
Korėjiečių butuose nėra

lovų, nei kėdžių. Jie guli ir sėdi 
ant grindų. Nuo neatmenamų 
laikų jie grindis šildo (žiemos 
metu) šilima, kuri paskirstoma 
pogrindžio kanalais. Manoma, 
kad šis jų namų šildymo būdas 
prisidėjo prie mūsų įtaisomo 
centralinio šildymo išradimo. 
Kiekvienas, kuris įeina į kam
barį, turi nusiauti batus ir juos 
palikti už durų. Kambariai 
baldų atrodo daug erdvesni 
švaresni.

- Žemė pilna turtų
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minklo griovimu. Vlstik atsira
do žydelis komunistas, kuris ap
siėmė 'už tam tikrą atlyginimą 
paminklą nugriauti, žinoma, jis 
pats to darbo nedirbo, pasisam
dė keletą darbininkų ir pavedė 
jiems tą darbą. Darbininkai ė- 
mėsi šio “atsakingo uždavinio" 
su ypatingu ūpu. Pirmiausiai 
pasiėmė gerą virvę ir, užmetę 
Stalinui ant kaklo, ėmė traukti 
žemyn. Tačiau, nors statula bu- 

iškimšta jau supuvusiais

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

KAIP GRIOVĖ VILNIUJE STALINU
Kai bolševikai pirmą kartą Ėmė siūlyti, paminklą nugriautį. 

okupavo Lietuvą, jie tuoj suska- Tačiau niekas nesiryžo, nes bijo
to statyti Stalinui paminklą Vii- jo būti apkaltintas Stalino pa- 
nluje, nes pas juos jau taip pri
imta, kur tik jie koją įkėlė, tuoj 
ten ir stato paminklą Stalinui. 
Projektą paruošti buvo pavesta 
vienam gabiam skulptoriui. Bet 
kadangi jo paruošimas, o ypač 
priėmimas reikalavo daug laiko, 
tai buvo nutarta pastatyti laiki
ną paminklą Vilniuje, Muzie
jaus aikštėje, vaizduojantį Stali
ną ir Leniną kartu. Aikštėje bu
vo įkastas didelis stulpas ir ant
jo užmautas šiaudų kūlys. Vis- vo 
kas buvo apdrėbta stora betono šiaudais, bet užsodinta ant gero 
mase, ir joje gražiai išmodeliuo- baslio, nuo traukimo negriuvo, 
tos Stalino ir Lenino statulos. o tik svyravo. Apie darbininkus

Praėjo žiema, snigo, lijo, šiau- susirinko žmonių minia, kuri 
dai statulų viduje puvo. Netru- greit įsismagino patarimus da- 
kus puvėsiai prasimušė į pavir- vinėti. Girdėjosi: “Nesigailėk, 
šių ir....Stalinui ant galvos pra- trauk stipriau, veržk geriau, 
dėjo augti samanos ir grybai. : tempk į kairę” ir t.t. Darbinin

kai pajutę, kad tas viskas miniai 
sudaro tam tikrą vaidinimą, ė- 
mė traukti dar su didesniu ūpu 
ir niūniuoti rusiškai: Ej, uch- 
nem... Minioj pasigirdo ir juoko 
ir katučių. O Stalinas vis dar ne- 

. v griuvo, tik siūbavo su kilpa ant
Nauja žemes Kilmes[kaklo. Neužilgo atsirado ir en

kavedistai ir kelis labiau įsisma
ginusius darbininkus nusivedė 
su savim. Jų likimas nežinomas. 
Buvo ieškota kaltininko, bet ka
dangi darbą vykdė geras komu
nistas, tai didelės bylos dėl to 
ir nebuvo.

II s E. POVILĄ XS KI 
Baras ir Restoranas

(Atkelta iš 3 psl.) 
tokių argumentų, kurie man 
duotų pagrindo pakeisti nuomo
nę, pareikštą š. m.-birželio 16 d. 
“Amerikos” numeryje. Nenorė
damas čia leistis į kokią polemi
ką, aiškumo dėliai noriu tik su
glaustai nurodyti, kokie sumeti
mai mane skatina .‘Amerikoje” 
pareikštos šiuo klausimu ‘ nuo
monės ir toliau laikytis: ' f '

1) Maž. Lietuvos Taryba 
skelbiasi tuo, kuo ji nėra ir savi- 
nasi jai nepriklausomas funkci
jas.

2) Įvairių mūsų tautinių insti
tucijų užsimojimą skyrium or
ganizuoti lėšas jų darbo sričiai 
finansuoti laikau ir nesėkmingu 
ir pačiam reikalui nenaudingu.

3) Neturiu jokių duomenų ti
kėti, kad M. L. Taryba tuo keliu 
eiti priversta dėl to, kad jos at
stovas neįeina į VLIKą ir jai ne
teikiama paramos iš Tautos 
Fondo.

Dalyvavimas ar nedalyvavi
mas jos atstovo VLIKe nieku 
nei kliudo nei padeda jai atlikti 
savo uždavinius, kurie visai skir
tingi nuo VLIKo uždavinių, nes( 
jie liečia ne visą Lietuvą | ir pa
žeistų Lietuvos Respublikos su
vereninių teisių gynimą, o tik 
vieną etnografinės Lietuvos 
sritį ir tos srities lietuvių rei
kalus. Gi Tautos Fondas, kiek 
man žinoma, nėra atsisakęs M.
L. Tarybos darbą remti, bet tai 
yra galima tik išteklių ribose ir 
— svarbiausia — laikantis šioj 
srity reikiamos tvarkos.

Tikrąja to M. L. Tarybos 
žingsnio priežastimi tenka laiky
ti tik kai kurių jos atstovų siau
rą provincinį patriotizmą, per 
kurį ne vienas M. Lietuvos lie
tuvis nemato visos Lietuvos ir 
nejaučia gyvo ryšio su visa tau
ta, bei tiesiog nesuprantamą 
norą istorijos būvy tarp dviejų 
Lietuvos dalių, lietuvių svetimų
jų sudarytas skirtybes ne šalin
ti, kaip žalingas mūsų tautai, 
bet jas dar palaikyti ir ryškinti, 
tarsi tai būtų kokios brangeny
bės. f'

štai, kodėl aš negaliu pritarti
M. L. Tarybos padarytam žings
nini. Lygiai negaliu sutikti ir 
su p. V. čižiūno nuomone, kad 
M. L. Taryba esanti palikta pati 
viena savo uždaviniais rūpintis. 
Greičiau manyčiau priešingai— 
kad ji nori pati viena tais daly
kais rūpintis.

Nežinau, kodėl šia proga p. 
V. čižiūnas prisiminė “Žibu-

rius.” Gal todėl, kad esu buvęs 
vienas jų redaktorių. Bet pa
tikslindamas turiu pastebėti, jog 
nebuvau jų politinio skyriaus 
redaktorius, todėl tiesiog už jų 
politinę liniją man atsakomybė 
nepriklausė. Trik norėčiau paste
bėti, kad gal nė Vienas mūsų 
laikraščių nėra tiek dėmesio 
kreipus Į MrtLietuvos reikia 
kaip y2iburiąi’V4ie\ną ^ savo 
skiltyse skyrė tam daug vietos, 
bet jų pastangomis buvo išleis
tas net specialus “Aidų” nume
ris, plačiau nušvietęs ir nagrinė
jęs M. Lietuvos reikalus. O kad 
jie nepritarė įvedimui M. Lietu
vos atstovo į VLIKą, tai dėl to, 
jog turėjo taip jau vienu rankos 
pamojimu nenuneigiamu sume
timų.

Kiek liečia mane patį, turiu 
pastebėti, jog tai “Žiburių” lini
jai pritariau ir nesijaučiu klai
dą padaręs. Tebesu ir dabar 
nuomonės, kad į VLIKą nega
lėjo būti M. Lietuvos atstovas į- 
vestas. Pirmiausia dėl teisinių 
sumetimų. VLIK’as veikia Lie
tuvos Respublikos vardu, tad 
jame negali būti atstovai, kad ir 
lietuviškų, bet į jos ribas neį
ėjusių sričių. Neatsižvelgimas į 
tai galėtų sudaryti labai rimtų 
komplikacijų. VLIKas taip pat 
sudarytas ne sritinio atstovavi
mo pagrindais, tad nėra pagrin
do sudaryti išimtį kuriai vienai 
Lietuvos provincijai ir įvesti jos 
atstovą. Tai būtų ne tik nepa
grįstas dalykas, bet ir blogas 
precedentas. Visai galimas da
lykas, kad tokiu atveju kurios 
nors Lietuvos dalies provinciniai 
patriotai, sudarę savo tarybą, 
gali pareikalauti — ir su ne ma
žesniu pagrindu kaip M. Lietu
va — priimti ir jų atstovą į 
VLIKą. Kur toks kelias vestų, 
išrodo, nėra reikalo nė kalbėti. 
Pagaliau jau mes turime karčios 
patirties su autonomijom, tad 
sudaryt pagrindą ateity vėl jų 
klausimą kelti būtų tikras ne
apdairumas, vedąs ateity vėl į 
tautos ir valstybės skaldymą. 
Pagaliau reikia pridurti, kad šis 
dalykas buvo keliamas ne todėl, 
kad būtų matyta gyvo reikalo 
M. Lietuvos atstovą įvesti į 
VLIKą, bet kad tam tikros po
litinės .mūsų grupės siekė pakei
sti pačiam VLIK’e jėgų santykį 
savo naudai.

' Dėl visų šių dalykų, kad ir la
bai gerbdamas p. V. Čižiūno 
nuomonę, negaliu prie jos prisi
jungti. A. Gražiūnas

teorija
Amerikos Chemijos Draugijos 

susirinkime Čikagos universite
to atomo tyrimų instituto mok
slininkas ir Nobelio premijos 
laureatas Dr. H. C. Urey 
skelbė savo naują teoriją, 
atsirado mūsų Žemė.

Pagal Dr. Urey teoriją, 
denynų apsuptame žemės

,Korejoje, yra daug naudingų 
mineralų ir metalų. Tik naftos 
ir sieros ten trūksta. Iš viso 
randama 113 rūšių mineralų ir 
metalų, iš kurių 50 rūšių eks
ploatuojama. Pirmą vietą užima 
auksas, kurios per metus būda
vo gaunama apie 1,000,000 unci
jų, atseit, 28,000 kg. Toliau seka 
nikelis, geležis, varis ir daug ki
tų.

Ryžių mėgėjai
Nors Korėjoje gerai dera 

kviečiai, miežiai, bulvės ir avi
žos, bet daugiausia sėjama ry
žių. Jų pasėliai apima 27% viso 
ariamo ploto. Daug ryžių jie 
parduoda japonams, žemdirbys
te verčiasi apie 65% visų gyven
tojų. Ligi 1945 m. ten vyravo 
stambūs dvarininkai, kuriems 
priklausė per 64% visos šalies 
žemių. Daugumas jų buvo japo
nai. Tik 16% ūkininkų skaičiaus 
buvo laisvi, smulkūs ūkiai. Dva
rininkai plėšdavo nuo vargšų 
žemdirbių - nuomininkų labai 
aukštą nuomą — apie 60% ja
vų derliaus. Dabar dvarai išda
linti, o japonai išvaryti. Gyvulių 
ūkis atsilikęs. Tik kas ketvirtas 
ūkininkas turi arklį ar karvę.

Paukščiai užkariavo padžiautas 
kelines

Chatham, N.J., gyventojui O. 
Abbazia pasidžiovus lauke savo 
kelines, įsikūrė jose paukščiukų 
porelė. Veltui Abbazia laukė, kad 
paukščiukai pagaliau paliks jo 
kelines. Jie ne tik susikrovė jo$e 
lizdą, bet ir kiaušinėlius susidėjo. 
Gailėdamas paukščiukų, Abbazia 
nuo kelinių atsisakė ir paliko jas 
kaboti, kol išsiris ir paaugs pau
kščiukų šeima.

Užmušė žaibas, kad pinigai
- kišenėj buvo.

žaibui Londone nutrenkus L. 
Matthew, buvo konstatuota, jog 
nelaimė atsitiko per kišenėj bu
vusius pinigus. Žuvusiojq kiše
nėj rasta nemažas pluoštas, žai
bo sugadintų banknotu. Tie ban
knotai turi tam tikras metalo 
juostelės, kad butų neįmanoma 
juos falsifikuoti. Žaibas tas me
talo juosteles ir sudegino.

van- 
rutu- 

ly radioaktyvios medžiagos su- 
kėlusios milžinišką karštį, dėl 
ko įvykę didelių žemės rutulio 
struktūrinių pakitimų, ir taip 
susidariusios sausumos, ant ku
rių dabar mes gyvename.

Naujoji teorija pagrindinai 
skiriasi nuo tų pažiūrų, kad 
mūsų Žemė prie didelės tempe
ratūros atsiradusi ir vėliau at
vėsusi. Ji tvirtina priešingai. 
Prieš porą miliardų metų žemės i 
rutulys susidaręs iš nepaprastai ' 
didelio dulkiu ^ebesio, kurį su
rinko apie sąvę“Saulė kelionėje 
per visatos erdvę, ir visą laiką 
daugiau įšyląs.

Dr. Urey mano, kad pradžioj! 
Žemės rutulio vidurys buvęs ne
didelio tankumo ir apsuptas ge
ležies sluogsnio, kurį savo ruož- . 
tu dengęs nestoras uolos sluogs- 
nis. Pats paviršius buvęs vande
nimis aptvinęs.

Pirmajam laikotarpy uolos 
sluogsnyje buvusios radioakty
vios medžiagos — uranas, tori- 
jus ir kit. — sukėlę tokią tem
peratūrą, kad geležies sluogsnis 
ištirpęs ir nugrimzdęs į rutulio 
vidurį, išstumdamas iš ten leng
vesnes medžiagas. Tuo būdu at
siradę žemynai.

Frankfurte prie Oderio vienas ( 
komunistų propogandininkas1 n Urbonas, 
pareiškė: — Draugai, kai komu-! v- 
nizmas bus įgyvendintas, jums I Ūrka, Jonas ir Stasys, 
nereikės nei maisto kortelių, nei Marijampolės ap.

Valaitytė, Juzė, duktė uz maistą pinigus mokėti. įsai- '

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO NEW YORKE PAIEŠKOMI

ASMENYS:
Andriejauskienč - Mikalauskaite, iš 

Barstyčių parap.
Beinorienė - Budvytaitė, Emilija.
Buteikis, Vladas.
Butkuvienė - Duobaite, Ona, iš Il

guvos, šakių ap., prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus, esančius Ameriko
je.

Dirvelis, Pranas, iš Kidulių vi., Sa
kių ap., Sutkių km.

Gišė, Jonas, iš šermukšnių km., jį
Pušaloto vi., Panevėžio ap. K . . --------

Gudžinskaitė - Sviderskienė, Stasėj^ "MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
iš Paberžių km., Surviliškio vL, Ke- ' 
dainių ap., vyras Sviderskis, Mykolas 
ir dukterys Regina ir Valė.

IVANAUSKAS, Jonas, Jš Pievelių 
km./ Rumšiškių vi., Kauift ^fi
nus Izidoriaus. ?) ‘

Jagminaitė, Vincenta, iš Eržvilko, 
Tauragės ap.

Jakimčikas, Jonas, iš šakių km.,
Pajevonio vi., Vilkaviškio ap. (seniau 
buvęs Kaupiškių v.)

Kontovstas, Bronislovas, nuo Kė
dainių.

Kropas, Ignas, Kazimieras ir Pet
ras ir Kropaitė - Nevinskienė, Elz
bieta, nuo Kėdainių.

Lokuševlčlutė, Anusė, iš Rutgalvių 
km., Vieviržčnų par., Kretingos ap.

Makutėnas, Juozas, iš Vabolių km.,
Kamajų vi., Rokiškio
Urbonienė,

Mičiulis,
Vilkaviškio

Pabiržis,
Kauno ap.

Pilipavičienė - Vaškevičiūtė, Anelė, 
ir Vaškevičius (ar Vaškas), Konstan
tinas, abu iš Gineitu km.. Kėdainių 
ap.

Salnius, Antanas.
Staliunas, Vladas.
šule, Vincentas, sūnus Jurgio ir

Kazės, kilęs nuo Kėdainių.
Urbonas, Antanas, iš žvirblių km., 

Ramygalos vi., Panevėžio 
, Rapolas, ir

. Pranusė, iš žvirblių km., 
vi., Panevėžio ap.

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

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. |
Anglys, Coke ir Aliejus S

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. S
Gyvenimo vieta - S

53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 M*»peth, N. Y. 4 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais »

KLAUSYKIT RADIJO! .
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų, A

Prano, iš 
Vaišvilų km., Bublelių vi., Sakių ap. 

kę, nueisite į krautuvę ir pasi- i Žilevičius, Adolfas, Bruno ir Pau- 
rinksit, ko ir kiek norėsit. Kai lius’ iš Gargždų vi., Kretingos ap. 
vienas paprastas žmogelis pa
klausė, ar Sovietai jau yra ban
dę nemokamai dalinti gyvento
jams maistą, propogandininkas 
atsakė: — Taip, Krymo pusia
saly, bet negalėjo prie tos siste
mos pasilikti, nes tamsūs ele
mentai pradėjo maistą juodojoj 
rinkoj, pardavinėti.

“AMERIKA”
■fa yra geriausias savaitraštis,—sako kiekviena*, 

turėjęs progos su ja susipažinti.
“AMERIKOJE”

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

Todėl

Kansas City teisėjas H. Gam
brel, trejus metus kovojęs su 
strazdais, nulesančiais jo vyšnias’ 
pagaliau iš reto audeklo įtaisė 
savo vyšnios medžiui palapinę. 
Saulė ir lietus per retą audeklą 
praeina, bet strazdai uogų pasie
kti nebegali.

Palapinei H. Gambrel išleido 
8,96 dol., o vyšnios vertos 2.10 
dol., bet jis patenkintas, kad 
strazdams dabar tenka tik tupėti 
ant telegrafo stulpo ir žiūrėti į 
nepasiekiamas vyšnias. Bloga 
tik, kad strazdai, vyšnių nepasie
kdami, pradėjo lesti Gambrel 
žemuoges.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

iš 2 arba. 3 kambarių ir virtuvės, 
su baldais. Gali išnuomoti ir šei
mos su vąikais. Kreiptis: A. Ver- 
byla, 102-07 — 135th St., Rich
mond Hill, N. Y. (tarp Liberty 
ir 101 Aye) kasdien ligi 7 vai.

Matthew A. Biiyiis
(Buyauskas)

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

“AMERIKA”
fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik/ję, 

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
fa šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia, j 

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

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik ......................... $3.00 v-
Užsienyje ..................... ................ ....... $3.50 /

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikoj 
numerius susipažinimui

417 Grand Street
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Situacija...
(Atkelta iš 1 psl.)' 

žydeliai iš Moehl g-vės,
kvartalo Muenchene, kad pada
rė, kai buvo numuštas prie Lie
pojos am-čių lėktuvas, pasuks 
automobiliais ar pėsčiute į Tiro
lio kalnus, bet masė bus palikta 
raudonajam slibinui suvirškinti. 
O kaip jis virškina, Europoje aiš
ku. Neaišku gal dar tik kai ku
riems amerikiečiams , kurie ga
lėjo kad ir dipukų problemą se
niai sutvarkyti: ką tai reiškia 
tokiam kraštui įkurdinti tokį 
juokingai nedidelį skaičių žmo
nių. Gi busimajame kare, kuris, 
jei taip eis toliau, ne be už no
sies, jie neturės geresnių admi
nistratorių ir komendantų, nes 
visi jie bolševizmą ir' nacizmą 
yra išgyvenę savo kailiu. Deja, 
vietoj realaus saugumo Europoje 
šiuo metu matome: Prancūzijoj 
- nėra vyriausybės, Anglijoj - 
ji laikosi kaip ant vištos kojos. 
Italijoj ir Prancūzijoj: - komu
nizmas ne tik nesutvarkytas, bet 
net ir neaptvarkytas, Japonijoj, 
kuriai dabar turėtų ateiti eilė, 
po tokio šoko pasitraukė visi 
mlhisteriai, išskyrus pirminin
ką, ir pasigirdo balsas: nepasira- 
lysim t i k su vakariečiais sepa- 
retinės taikos.

O kaip jaučiasi dipukai? 
[J Kas gali, sprunka kur tik gali. 
5^e, kurie niekur negali išemi
gruoti, šiuo metu baigti perves- 
(linti į vokiečių ūkį. Tokių iš viso 
penktadienį, birž. 30 d., buvo Vo
kietijoje 65.450, o visoj Europoj 
~ 105.000. Kokios jų savijautos? 
Štai priešais ant stalo guji birž. 
23 d. nuosaikiųjų dienraštis 
“Muenchener Merkur’, kuriame 
aprašoma, kaip Bavarijoje 14. 
000 DP buvo pervesti į naują 
santvarką. Muenchene vokiečiai 
perėmė su visu jų gyvu invento
riumi Luitpold kareivines. Pagi
na, kad visi moka vokiečių kal
bą ir yra antikomunistiniai nu
sistatę. Ir pavyzdžiui pamini ke
lias pavardes, tarp jų ir viepo 
tįuv. rusų majoro. Pabėgo jis iš 
raud. armijos ir su 5 bėgliais 
draugais apsigyveno 'Berlyne, 
Vakarų sektoriuje^ Bet kas iš to: 
ten (bent taip jis tvirtina) ką 
bolševikai nori, vis tiek susiranda 
ir pasiima. Jis lėktuvu pabėgo 
į .Vakarus ir galiausiai atsidūrė 
Muenchene, Luitpold kareivinė
se. Bet ar jaučiasi jis čia sau
gus? Ir kas čia iš viso saugus 
jaučiasi? Ar nepasieks ir jų čia 
bolševikų keršto ranka? Juo la
biau, kad ta žymė lengva susekti 
ir iš naujai gaunamų asmens do
kumentų. Ir ar neiškeis kada 
nors jų vokiečiai su rusais į savo 
karius, šiuo metu žuvusiais pas
kelbtus? Todėl - žmonės galvoje 
«■ ir tenka laukti, ar panaši isto
rija vieną gražią dieną nebus pa
kartota ir tarp ginkluotos Ryti’ 
ir veik niekieno nesaugojamos 
Vakarų Vokietijos? O paskum, 
kai bus paruoštos milijoninės ki
nų ir mongolų parašiutininkų di
vizijos - pagal iš anksto nustaty
tą mygtuko spustelėjimą ateis 
eilė" iir Amerikai.

Ir vokiečiai tai žino, bent dau
gelis taip galvoja. O komunistai 
kas kartas darosi vis įžūlesni ir 
gresmingesni. Todėl tiek Berly
ne, tiek Frankfurte ir Muenche
ne, nors dabar pati vasara, bet 
nuotaikos birželio 27 d. buvo ru
deniškai niaurios.

Tačiau situacija 180 laipsnių 
kampu pasikeitė birželio 28 d., 

kai atėjo tikrų žinių, jog ne
kaltai užpultojo ginti stojo, tesė
damoj shvo duotąjį žodį, JAV. 
Tos žinios visų nekomurilstų bu
vo sutiktos su džiaugsmu, nes vi
si žinojo - tiek vokiečiai, tiek ne- 
vokiečiai - jog ten, tolimuose Ko- 
rėjds laukuose, sprendžiamas ne 
tik vienų korėjiečių, bet ir jų 
pačių likimas.

Dabar Vokiečiai žinorturėsime 
savo kariuomenę, kuri apsaugos 
mus nuo panašios rūšies netikė
tumų, o benamiai tremtiniai - 
kad ir jie nebus palikti vieni pa
tys savo likimui. Gi juokdariai 
siūlo paklausti Einšteiną ir Juliot 
Curie, protestavusius prieš JAV 
tariamąjį imperializmą: kodėl 
jie tylėjo ir tebetyli, kai agreso
rius iš pasalų užpuolę nekaltą 
jr ramų P. Korėjos kraštą?

Buvęs Lietuvos Valstybinės 
Operos solistas, o tremtyje 
Pabaltijo Universiteto dainavi
mo mokytojas Vladas Ivanaus
kas atidarė Brooklyne, 1095 
Halsey St., telef. GL 3-3080, 
dainavimo studiją.

Dar bedainuodamas operoje, 
V. Ivanauskas 1938 metais buvo 
pakviestas į Klaipėdos dramos 
studiją, kaip patyręs šios srities 
žinovas ir pedagogas, dėstyti 
balso pastatymą. Šito pedagogi
nio jausmo vedamas, priėmė pa
siūlymą dėstyti dainavimą ir 
Pabaltijos Universitete, kur iš
buvo nuo pat u-to įkūrimo 1946 
m. iki uždarymo 1949 m. Per 
tuos metus turėjo daugiau kaip 
50 studentų. Kasmet, metų pa
baigoje, jo vedama dainavimo 
studija duodavo viešą parodo
mąjį koncertą. Be to, gabesnieji 
studentai dažnai reikšdavosi į- 
vairiuose Universiteto parengi
muose ir gretimose DP 
lose.

Paskutinis koncertas, 
1949 metais gegužės 25
versiteto uždarymo proga (dėl 
emigracijos), buvo ypatingai 
gražiai paruoštas ir labai gerai 
įvertintas. Jau žvilgterėjus pro- 
gramon, kur randami žinomų 
klasikų bei romantikų vardai, 
kaip Giordano, Pergolese, Gas- 
teldon, Mozarto, Chopeno, Mu- 
sorgski, Gounod, Puccini, Ru
binstein, d’Albert, parodo kaip 
rimtai buvo žiūrima į pasiimtą 
darbą — duoti jaunimui gero 
skonio dalykus ir įgalinti voka-

stovyk-

įvykęs 
d. Uni-

minėtų autorių kūrinius išpildy
ti. šio paskutinio pasirodymo

GYD. VYŠNIAUSKAS GAVO 
PAAUKŠTINIMĄ

Seeview Hospital dirbantis iš
buvo nūst^inta visa IMveraite- 
to vadovybė, ir pats dainavimo I 
lektorius bei jo mokiniai solis
tai tinkamai įvertinti. Taip pat 
didelę staigmeną padarė špa- 
kenbergo visuomenei, kai išgir
do naujus jaunus solistus, kurie 
dainavo solo ir su choru. Pami
nėtini Snafskis (barit.), Skiotis 
(ten.), Kemežaitė (sopr.). Iš 
ankstenių ir paskutinio pasiro
dymų minėtini: Ostrauskas, 
Valterienė, Nikitins, Karklins, 
Jurkus ir kiti.

į kas, šiomis dienomis išlaikęs 
anglų kalbos egzaminus, gavo 
paaukštinimą. Jo žinioj dabar 
dirbs 20 gydytojų.

STEIGIA SAVO ĮMONĘ
• “Pašvaistės” leidykla artimo

je ateityje atidaro nuosavą gai
dų įgraviravimo įmonę, kurioje 
atliekami įvairūs gaidų įgravi
ravimo darbai, kurie, manoma, 
galės būti žymiai pigiau atlie
kami, kaip kitose įmonėse.

Tikrai nuoširdžiai linkėtina 
šiame kultūriniam bare Vladui 
Ivanauskui pasisekimo, kad mū
sų naujiesiems talentams padėtų 
persiimti dainavimo menu ir tuo 
būdu papildytų solistų gretas, o 
naujiesiems dainininkams pasi
naudoti gera proga iš patyrusio 
pedagogo gauti naudingų ir ver
tingų žinių, kurias Vladas Iva
nauskas moka nepaprastai ge
rai perduoti.

Studijoje yra dėstoma balso 
pastatymas, dainavimo menas 
ir technika, koncertinio reper
tuaro ir operinių partijų pa
rengimas. V. Vingis.

NAUJA LIETUVIŲ 
KIRPYKLA

Atvykęs iš tremties ir ligi šiol 
dirbęs fabrike A. Diškėnas, 433 
Grand St, Brooklyn, N. Y., ati
darė nuosavą kirpyklą. Kirpyk
la gražiai sutvarkyta ir jau pir
momis dienomis turi gerą pasi
sekimą.

BAIGĖ HIGH SCHOOL
Woodhaven — Kazimiero ir 

Elenos Skarulių duktė Marcelė 
M. Skarulytė pereitą savaitę 
sėkmingai baigę Franklin K. 
Lane High School su ypatingu 
pasižymėjimu muzikoje. Ji lai
mėjo medalį už parodytus ga
bumus muzikos srityje. Minėtą 
mokyklą baigusių sąraše yra 
Violet A. Žvirblis (su pasižymė
jimu) ir Edward A. Bazaras. 
Skarulių šeima skaito savait-

PAMINĖJO GENOCIDO 
AUKAS

Birželio 25 d. New i'orko 
Lietuvių Tarybosjniciatyva Ap
reiškimo parapijos salėje įvyko 
New Yorko lietuvių susirinki
mas genocido atikams naminėti. 
Susirinkimui pirmininkavęs P. 
J. Montvila priminė rusų Lietu
voje įvykdytus bei tebevykdo
mus žiaurūmus ir paprašė susi
rinkimą sovietinio genocido au
kas pagerbti tylos minute.

Ilgesnę kalbą pasakė iš trem
ties atvykęs J. Kiaunė, pavaiz
duodamas visą Sovietų klastą ir 
smurtą, pavartotą prieš lietuvių 
tautą. Po jo kalbos N. Klėiząitė, 
D. Kaunaitė ir L. Galinytė pa
deklamavo dienos nuotaiką ap
tinkančių eilėraščių.

Susirinkimui priėmus “Ame
rikos” red. A. Gražiūno perskai
tytą rezoliuciją, kuri bus įteikta 
vyriausybių atstovams bei spau
dai, jautrų žodį dar tarė čia gi
męs advok. Briedis.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu. Reporteris

• Kun. S. Stonis, “Amerikos” 
bendradarbis, paskirtas St. Ma
ry Hospital, Orange, N. J., ka
pelionu.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Geriausias vasaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio) 

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKES. 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 
šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir t.t.

Tik vasarą: birželio-June, lie
pos-July, rugpjūčio-August ir 
rugsėjo-September mėnesiais.

Vietos užsisakomos iš anksto 
telefonu: Torrington, Conn. 9655, 
arba laišku:
R. BUTAN, Torrington, Conn., 
RFD 1, Mountain Rd.
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liškai ir techniškai šiuos sunkius1 būsim vienas su kitu kvit.

Geras sumanymas

— Žinai, aš. turiu gerą suma
nymą.

— Kokį?
— Tu man paskolink dešimt

dolerių, bet duok tik penkis, o1 raštį Ameriką ir remia lietuviš- 
penkis liksi man skolingas, ir kos - katalikiškos akcijos reika

lus. J. P. M.

Bronius Budriūnas. KAS 
BERNELIO SUMISLYTA. OI, 
KAS SODAI. Vienam balsui su 
fortepijonu. “Pašvaistės” leid.

EGLUTĖ, 1950 m. gegužės 
mėn., Nr. 5.

DARBO RANKOS. Darbo 
Lietuvių Sąjungos Prancūzijoje 
leid. Nr. 2 ir 3.
LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1950 

m. gegužės m. Nr. 5.

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

totis WEVD—1380 ML 5000 w.

JOK. J. STUKAS, Dir.

1264 White St., Hillside, N. J.

Tel. WAverly 6-3325 

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

Vilnius — Wetherby taurės 
nugalėtojas

Beveik prieš 3 metus latvių 
sporto klubo Viesturs Anglijoj 
įsteigtos pabaltiečiams krepši
nio pereinamosios taurės IV- 
sios žaidynės įvyko gegužės 27- 
28 d. Wetherbyje.

I žaidynes atvyko latvių -4 
Viesturs, Trimda, StaburagsJ 
Doncastere; lietuvių — Kova^ 
Vilnius ir estų — Eski. '

Komandos pasiskirstė vieto
mis taip: I-ji Vilnius, II-ji Eski, 
m-ji Staburags ir IV-ji Kovas.

Vilnius tame turnyre mažai 
turėjo rimtų varžovų. Jį atsto
vavo: Aleknavičius, Dambraus
kas, Narbutas, Navickas, Slei- 
nys ir Čiakas.

Durham Co. taurė teko lietuviu

Gegužės 27 ir 29 d. Sunderlan- 
de įvyko didžiulis Durham 
County stalo teniso turnyras. 
Dalyvavo per du šimtu žaidėjų, 
jų tarpe ir du lietuviai: V. Pišči- 
kas ir J. Brazauskas.

Rungtynes pelnytai laimėjo 
V. Piščikas 21:18, 21:15, kartu 
įgydamas Durham Co. meiste
rio vardą, pereinamąją taurę, o 
taip pat ir asmeninę dovaną —- 
brangų barometrą.

Iš Toronto padangės

Antrame pirmenybių rate liet, 
futbolininkai turėjo eilę susitiki
mų. Pirmą kartą teko gan 
skaudžiai pralaimėti prieš pir
maujančią Tartans komandą 3 
—0 santykiu.

Sekančios rungtynės prieš 
Avro klubą buvo užskaitytos 1 
—0 lietuvių naudai be žaidimo, 
kadangi to klubo žaidėjai nevi
si susirinko nustatytu laiku.

Prieš Dentonia vienuolikę Vy
tis laimėjo 2—1 pasekme.

Paskutinėse rungtynėse prieš 
Oshawa City lietuviai baigė ly
giomis 1—1.

Po šių varžybų lietuvių stovi 
antroje vietoje. Keturios pir
maujančios komandos turės su
žaisti tarp savęs ir tada bus nu
statytas nugalėtojas.

— Birželio 21 d. liet, futbo
lininkai žaidė priešpaskuįtines 
rungtynes prieš Commodores 
klubą. Lietuviai laimėjo 3—2 
(1—0) pasekme.

tų.. Buvo žaidžiama net 94-se ruošti rinktinius Victorijos 
lentose. krepšininkus netrukus įvyks-

Kanadiečius atstovavo Toron- Į tančioms Australijos krepšinio 
to ir Hamiltono šachmatininkai, 
kurių tarpe žaidė meisteris Vai
tonis (II lenta), Paškauskas, 
Štepaitis, Sirutis, Rimas, Sima
navičius. Taškus pelnė Vaitonis 
1, Stępaitis ^. Simanavičius 1. 
Amerikęš-. rinktinę sudarė Buf-

pirmenybėms.

Melbourne tinklininkai 
veikia

Gegužės 3 d. lietuviai, tinkli
ninkai pirmą kartą išėjo į kovą

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA
J. Kumpiko

Electro Motorų Dirbtuvė 
TAISO:

Electro Motorus — Ventiliatorius r- 
Klrpimo bei skutimo mašinas — akai' 
bimo mašinas'ir dulkių siurblius. ..
Garantuotas ir greitas;

į SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
I Sutvarkom visokios rūšies taksus visu Jurisdikcijų: Federalius štato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
I Užsieniu šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
l biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
I ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 

kuoti blle teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 

’ Ir mažu, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, 
i Asmeniški periodiniai Ir du-metlnlai vizitai yra daromi bile bizniuose 
I naudojant ši patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. 
. Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
į manei geriausio Jums: pątąjjnęVįBio.
L / . GRASYKITE:
J. STANLEY R ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
i 111 Ainslle Street . Brooklyn 11. N. Y.
L . -r Telefonas: EV.4-3049

?Į*V’"'"*? ' ■ y. "’tT

falo ir Cleveland© miestai, iš Melboumo tinklinio pirrnenybė- 
lietūvių dalyvavo p. Nasvytis. 1 se prieš pereitų metų australų
Po įtemptos kovos varžybos 
baigėsi lygiomis 47—47. »

tinklinio meisterį “Tram” 1 ko
mandą. Melbourne reprezentaci
nę tinklinio komandą sudaro: 
Celna Albertas, Savaitis Vladas, 
Gasiūnas Rimas, 'Baltrūnas Leo
nas, Bacevičius, Soha ir Siman- 
kevičius. Pirmose rungtynėse 
lietuviai įrodė, kad australų ge
riausi tinklininkai yra visa kla
se žemesni. Rungtynės buvo 
lengvai laimėtos pasekme 2.0. 
Iš pirmųjų rungtynių atrodo, 
kad lietuviai gali laimėti 1950 
metų Melbourne tinklinio pir
menybes. Taip pat lietuvių miš
rioji komanda (3 moterys ir 3 
vyrai) lengvai įveikė savo prie
šininkus ir taip pat turi vilties

Stalo tenisininkai Melbourne
Atrodo, kad į Melboumą su

važiavo geriausi Australijoj esą 
lietuviai stalo tenisininkai: Kri
vickas, Zdanavičius, Jeršovas, 
Sirjatavičius, Juška ir Kuncai- 
tis. Pažymėtina, kad Sirjatavi
čius ir Kuncaitis, tik Vokietijoj 
iškilę kaip geri stalo teniso žai
dėjai. Į pradedamas Viktorijos 
stalo teniso pirmenybes, į ku
rias įsirašė per 200 komandų, 
lietuviai užregistravo dvi ko
mandas. Po patikrinamų rung
tynių lietuvių pirmoji komanda
pateko į aukščiausią “A” klasę. | laimėti pirmenybes. 
Tokiu būdu lietuvių abi koman- Klubo Valdybos rūpesčiu gau
des pateko pirmųjų 16-kos tar- ta patalpa, kurioje įrengiama 
pan.

15

Prasidėjo ACT krepšinio 
pirmenybės

Gegužio 7 d., dalyvaujant 
krepšinio komandų, prasidėjo
ACT teritorijos 1950 metų 
krepšinio pirmenybės. Koman
dos pagal pajėgumą buvo pa
skirstytos į A ir B klases. Can- 
berros Lietuvių Krepšinio Ko
manda pateko į A klasę ir pir
mas rungtynes žaidė gegužio 9 
d. prieš YMCA II. Lengvai lai
mėta rezultatu 97:8 (51:0).

Canberros australų spauda, 
aprašydama rungtynes, lietu
vius įvertino kaip stipriausią 
komandą. Pirmenybės truks 
apie 6 savaites.

skaitykla visiems Melbourne lie- 
skaitykla visiems Melboumo lie
tuviams. Bus dedama pastan
gų parūpintei skaityklai lie
tuviškos spaudos iš Australijos, 
Amerikos, Kanados, Anglijos 
Vokietijos.

ir

vimas.

''i'

STutr ! UM ■’ ,

F. GRAŽYS ir SŪNUS į
KONTBAKTOKIAI k

Atlieka mūriniu namų atenų H- ę 
lyginimą, plaateriavim^ lallgat- fr 
riu cementavlma ir kt. darbia. f

tM MAUJEK 8T, 
BROOKLYN «, N. Y. į

GERI PASIŪLYMAI
Richmond Hill: 1 šeimos puikus na

mas. Visi moderniški Įrengimai, gara
žas su privačiu Įvažiavimų.,

Cypress Hill: 4 šeimų mūrinis, mo
derniškas, 2 aukštų namas.

Woodhavene arti Fo‘rest Park: . ? 
šeimų, atskirai statytas moderniškas 
namas Tušti kambariai. Garažas.'

Gera proga Įsigyti gerą namą ne
brangia kaina. A #

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

& —a

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr.John Waluk
• a ' •> V*, •’**•*" •’ . •

161 No. 6th Street
TeL EVprgreen 8-»22»

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888 
VALANDOS: • 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Iš šachmatų pasaulio
Birželio 17 d. Niagara Falls 

įvyko plataus masto varžybos 
tarp Kanados ir JAV-bių viene-

Adelaidės sporto klubo 
“Vytis” veikla

1950 m. kovo 26 d. įsisteigęs 
lietuvių sporto klubas “Vytis” 
yra dar naujagimis ir žengia 
pirmuosius žingsnius.

Išrinktoji valdyba stengiasi 
suburti visą lieutvišką jaunimą 
po lietuviškom spalvom. Kas ga
li — aktyviai gina klubo spal
vas, o kas remia savo mėnesi
niais nario įnašais klubo veiklą.

Valdyba daro pastangas su
rasti patalpas miesto centre ir 
suradus bus suorganizuotos sta
lo teniso ir šachmatininkų sek? 
cijos.

Dabar aktyviai veikia til? 
krepšininkai, kurie dalyvaują 
Pietų Australijos krepšinio pir
menybėse A laipsnyje ir teikia 
klubui daug vilčių.

Ruošiamose 1950 m. Australi
jos Lietuvių krepšinio pirmeny
bėse Melbourne dalyvaus ir

L. Baltrūnas pakviestas 
treneriu

Neužilgo prasidės Victorijos 
krepšinio pirmenybės, į kurias 
tikisi patekti ir lietuviai. Stasys 
Darginavičius ir Benas Juška 
yrar įtraukti kandidatais žaisti 
Victorijos rinktinėje Australijos 
krepšinio pirmenybėse Tasma-< 
nijoje. Pažymėtinas faktas, kad 
minimai Victorijos rinktinei 
treneriu yra pakviestas Leonas 
Baltrūnas, 'kuris jau pradėjo’ “Vyties” krepšininkai"

0

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1118 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Graborius—Balsamuoto jas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ei. EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

ei. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

-s

: Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avepue, 
Brooklyn, N. Y<

Tel. Virginia 7-4499 z

F. W. Shalins j
(Šalinskas) z

Laisniuotas Graborius p 
Suteikiam Garbingas į

Laidotuves 6
- $150 - ?

KOPLYČIA SUTEIKIAM 6
NEMOKAMAI f

84 - 02 Jamaica Avenue, A
Brooklyn, N. Y. 6

lAlaniuota*

: LIETUVIS GRABORIUS
! Penu* ir New Jersey valstijose

; Nuliūdimo valandoje prašau i i 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa. • *-

Tel. NEwton 9-4464 '

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
.GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 —72nd Street Maspeth, N. Y.

.. A 
'-Ja.'
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AMERIKA Liepos 7, 1950
e

Lietuviy Dienai praėjus
Daugelio mūsų bičiulių lauk

ta Lietuvių Diena labai gražiai 
praėjo. Gausiai dalyvavo rink
tinė publika ne tik iš šios apy
linkės, bet ir iš tolimesnių kolo
nijų.

Gražus nekarštas oras mūsų 
svečius labai gerai nuteikė, ir 
jie, pasilinksminę ligi vėlaus va
karo, išsiskirstė pilnai patenkin
ti savo atsilankymus. Ypač 
visiems krito j akį, kad taip 
sklandžiai ir kultūringai praėjo 
toks didelis žmonių susibūrimas.

Už taip gausų atsilankymą ir 
pavyzdingą tvarką Lietuvių Die
nos rengėjai visiems dalyviams 
nuoširdžiai dėkoja.

PADĖKA
Šių metų New Yorko apylin

kės- Lietuvių Diena, sutraukusi 
visą rinktinę mūsų publiką ir 
pasižymėjusi pavyzdinga tvar
ka, daug kam paliks atmintyje 
ilgam laikui.

Taigi rengimo komisija nori 
visiems atsilankiusiems, ypač 
iš tolimesnių vietovių atvyku
sioms lietuviams, viešai padėko
ti.

B. Adomaitienė,
O. Baniulienė, A. Butkienė
J. Gražienė
J. Paulauskienė
O. Panatauskienė
R. Pankevičienė
O. Plaktonienė
O. Sijevičienė
J. Stoškienė
U. Šarkauskienė
A. Baciuška
K. Baltrušaitis
B. Barzilauskas .
J. Butkus
K. Dobrovolskis
K. Krušinskas
M. Mikolaitis
Adomas Nadzeika
Juozas Mardosa
Vincas Pūkas
J. Simonaitis
Kaz. Poderys

“Amerikas”, kurios naudai ši 
Lietuvių Diena buvo surengta, 
pilnai prisideda prie Rengimo 
Komisijos visuomenei išreikštos 
padėkos ir sykiu dėkoja visai 
komisijai ir kiekvienam jos na
riui ‘ už taip gražų ir nuoširdų 
pasidarbavimą savojo laikraščio 
palaikymui.

“Amerikos” Administracija

LIETUVIŲ DIENOS 
LAIMĖTOJAI

Lietuvių Dienai skirtas dova
nas laimėjo:

1. Televizijos aparatą — Nr. 
22840 (Vladas Šumskis iš 
Brooklyno).

2. $150 pinigais — Nr. 5024 
(Liucija Jankūnas iš Elizabeth, 
N. J.)

3. Radiją — Nr. 23011 (Char
les Stelmokas iš Brooklyno).

4. Elektrini prosą — Nr. 1109 
(kun. V. Bartuška iš Kaliforni
jos).

i 5. Elektrinį laikrodį — Nr. 
Nr. 7636 (J. Molinar iš Bronx, 
N. Y.).

Pikniko graži baske, Kar. 
Angelų parapijos moterų paruo
šta, teko raudonam bilietėliui 
(be vardo) N r. 61820.

Visas čia paminėtas dovanas 
galima atsiimti “Amerikos” į- 
staigoje, 417 Grand St., Brook
lyn, N. Y., darbo valandomis, 
pristačius laimingą bilietėlį.

Buvo ir daugiau smulkesnių, 
čia nepažymėtų, dovanų, kurias 
laimingieji atsiėmė piknike.

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Dienos Rengimo Ko

misijos narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, liepos 8 d., 1950, 2 
vai. po piet “Amerikos” patal
pose, 417 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

PEREITĄ savaitę; gauta 
UŽ KNYGELES

Justina Klant,
Brooklyn, N. Y.............  $3.00

Ipolitas Kraujalis,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

Mrs. F. Avižonis,
Dumont, N. J.................  3.00

Mrs. J. Baranauskas,
Newark, N. J.................  3.00

Mrs. J. Račkus,
Newark, N. J..............3.00

Mrs. A. Giebas,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

K. Kazlauskienė,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

J. Bukys,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

S. Gudaitienė,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

Joe Mitchell,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

Ona Leigio,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

S. Strazdas,
Linden, N. J..................... 3.00

A. Augustinas,
Brooklyn, N. Y. ....... 3.00

J. Spranaitis,
Paterson, N. J.................  3.00

Mrs. Pukenis,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

G. Yesaitis,
Englishtown, N. J.......... 3.00

Viktorija Stankevičius,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

Mykolas Cibas,
Westfield, Mass.............. 3.00

F. Shlapelis,
Rochester, N. Y.............  3.00

K. Dumblienė,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

H. Mosechuk,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

E. Pivoriūnas,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

S. Mikaliunas,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

Miss H. Danielas,
Passaic, N. J................. 3.00

Mrs. A. Ragelis,
Brooklyn, N. Y.............. 3.0Q

Teodoras Engmanas,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

Z. Prūsas,
Glen Court, N. Y.............3.00

Mary Herbert,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

Nellie Gudelis,
Astoria, L. L  .......  3.00

Ursula Milvid,
Bayonne, N. J.................  3.00

Mrs. A. Muzzy,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

A. Jankauskienė,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

V. Vitkus,
Rochester, N. Y.............  3.00

Mrs. J. Dragunat,
Brooklyn, N. Y.  ........ 3.00

John dalinis,
Brooklyn, N. Y.............. 3.00

A. Meškonis,
Chicago, Ill........ .......  3.00

Petronėlė Morkūnas,
Maspeth, N. Y.............. 3.00

J. Shulskas,
Long Island City, N. Y. 3.00

Pr. Mučinskas,
So. Boston, Mass. ....... 3.00

Kun. A. šeštokas,
Lansing, Ill..................... 3.00

F. Skwar,
Brooklyn, N. Y.............. 2.00

A. Samušis,
Ozone Park, N. Y.......... 1.00

Viktor Degutis,
Brooklyn, N. Y.............. 1.00

T. Norris,
Brooklyn, N. Y.............. 1.00

M. Vinclovas,
Brooklyn, N. Y.............. 1.00

Anna Bačauskas,
Maspeth, N. Y.............. 1.00

A. Masionis,
Paterson, N. J.............. 1.00

R. Vencaitė,
Maspeth, N. Y................ 1.00

A. Klebinskas,
Brocktop, Mass.............. 1.00

K. Mitinas,
Cliffside, N. J.............. 1.00

J. Medziukevičius,
New York...................... 2.00

PIKIETAVO “LAISVES” PIKNIKU ATEITININKŲ IŠKYLA LRKSA Seimas

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪSIES
Ungvl Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot CbocoUta 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausiai pasirinkimai 
AISKRYMAS gamintis namie U geriausios Smetonos. ALUS M ge- 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRAIPJUTA83

Juozas Ginkus
<95 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

-'Pereitą sekmadienį, liepos 2 
d., Klaščiaus parke raudonukai 
rengė pikniką. Jau prieš mėnesį 
jie šį pikniką reklamavo savo 
“Laisvės” dienrašty ir tikėjosi, 
kad “svečiai” netilps parke. Bet 
tuo pat metu, matyt, ir Anti
komunistinė Lietuvių' Akcija A- 
merikoje nesnaudė.

Prie Klasčiaus parko atvykau 
beveik lygiai 1 vai., kad maty
čiau “pikniko” ir piketo pra
džią. Diena graži. Gal net per 
karšta. Atsistoju nuošaliai prie
šais parką esančios aikštės prie- 
te. Geležiniai parko vartai už
daryti. Atdari tik varteliai pės
tiems. Parkas tuščias. Pradėjau 
abejoti ar “piknikas” įvyks. Gal
vojau, kad laisviečiai sužinojo 
apie pikietą ir nutarė pikniką 
nukelti vėlesniam laikui arba 
visai nedaryti. Pasižiūriu į laik
rodį — be dviejų minučių pir
ma. Galvojau, jau eiti savo ke
liais, tik staiga žiūriu, prie var
tų sustojo automobilis, išlipa iš 
jo du jauni vyrukai ir pradeda 
čia pat prie vartų krauti pike
to plakatus. Drąsūs vyrai, pa
galvoju. Policininko nematau nė 
vieno. Atėjusių piketuoti taip 
pat nematyti. O šie du vyrukai, 
kaip niekur nieko, krauna čia 
pat panosėj laisviečiams piketo 
plakatus ir linksmai kaž ką kal
basi. Išeina pro vartus pagyve
nęs vyras ir atsistoja prie tų vy
rukų. Prieinu ir aš arčiau. Vy
tukai baigia krauti plakatus ir 
krepiasi į pagyvenusį vyrą: “Ar 
negalėtumei tamsta pasaugoti šį 
mūsų turtą, o mes pastatysime 
savo automobilį kur nors nuo
šaliau ir tuoj grįšim.”

Vyras išsižioja kaž ką sakyti, 
bet vyrukai sėda į automobilį ir 
nuvažiuoja, šis išsižiojęs palydi 
juos akimis ir, pastebėjęs mane, 
sako: “Kad juos kur velniai! At
važiavo čia mus piketuoti ir dar 
liepia saugoti jų plakatus.” 
“Saugok, tėvuk, jei paliko. Jei 
pražus — dar iškels bylą.” 
“Kiaulęs prakeikti! Ale ir drąsu
mas dypukų. Matyt, su vel
niu stisidėję.” “Susidėję, tėvuli, 
susidėję”, — bandau įgyti jo 
simpatijos.

"O tamsta kas toks būsi?” — 
klausia senukas. “Reporteris”, 
—asakau. — “Fotografas?” — 
šnairuoja senis, — “tai tur būt 
irgi dypukas, kad atėjai foto
grafuoti?” “Ne, tėvuk, ne dypu
kas ir ne fotografas. Esu repor
teris.” — “Aha, rašai į popie
rius.”

Taip mudviem besikalbant, 
atsirado ir tie du jaunouliai. Pa
dėkojo senukui už saugojimą 
plakatų ir pradėjo dairytis. Nuo 
Rust str. pusės pasirodė visas 
būrys jaunų vyrų. “Tai mūsiš
kiai”, — tarė vienas iš vyrukų 
ir patenkintas užsirūkė cigaretę. 
Praslinkus dešimčiai minučių, 
piketuotojų jau buvo apie pus
šimtis.

Atvažiavo ir policija. Civiliai 
apsirengęs, simpatiškas polici
jos kapitonas davė įsakymus 
savo vyrams, kurie kaip kalėji
mą arba kriminalinių nusikaltė
lių gaują apstojo visą Klaščiaus 
parką. Gražus piknikas, pagal
vojau, o pikietuotojai išsidalino 
plakatus ir pradėjo vaikščioti 
šaligatviu prie didžiųjų parko 
vartų. Pradėjo rinktis ir pikni- 
kautojai. Tai beveik vieni seniai. 
Retai kada ateidavo jaunesnis 
ir tai, matyt, tėvo varomas. 
Kiekvienam įeinančiam pro var- 
tūš'piketuotojai dalino lapelius, 
antrašte “Brangus lietuvi.” Be 
reikalo, pagalvojau. Toki ten iš 
jų ir lietuviai! Paprašiau ir aš 
vieną lapelį. Tai Amerikos Lie
tuvių Antikomunistinės Akcijos 
išleistas lapelis. Skaitau: “Kaip 
skaudu, kad ir čia, šioj laisvės 
šaly, kurioje ir mes, tremtiniai, 
radome prieglaudą, bet kartu 
radome ir savo brolių, seserų, 
dėdžių ir tetų, kurie parsidavę 
burliokams.” Teisybę rašo. Skai
tau toliau: “Ne vienas iš mūsų 
atsimename savo motiną, kuri 
atsisveikindama, su drebančia 
ranka, peržegnojo ir palaimino 
nežinomai tremtinio kelionei. 
“Jei pavyktų pasiekti Ameriką, 
susirask, vaikeli, mano seserį. 
Tai tavo tikra teta!” švelniai ra

šo, galvoju ir staiga žiūriu, kad 
įeinantiems pro vartus duoda ne 
šiuos, bet kitus lapelius. Papra
šau ir aš. Tai lapelis antrašte: 
“Kur eini?”, baigiamas šiais 
žodžiais: “Kas šiandien eina pro 
šiuos vartus, greit žiūrės pro 
spygliuotus dratus”! O čia, gal
voju, tai kas kita. Taip jiems ir 
reikėtų. į

Prie vartų vyksta šeimyniška 
tragedija. Vyras nori eiti pro 
vartus, o žmona, pamačiusi pi
ketuotojus, nutaria grįžti na
mo. Pasirodo abu su charakte
riu. Vyras nueina pro vartus, o 
žmona, su visais maisto ryšu
liais, sėda į savo karą ir grįžta 
namo. Bet praslinkus dešimčiai 
minutų ir vyras grįžta iš parko 
ir, susigavęs pro šalį važiuojan
tį taksį, nusiveja žmoną. Gerai 
padarei, brolau, galvoju, o tai 
su žmona menki juokai.

Prie vartų sustoja gražus 11- 
mosinas ir išlipa keturi jaunuo
liai. Du vyrukai ir dvi mergai- 
musinas ir išlipa keturi jaunuo- 
ir priėję prie simpatiško polici
ninko klausia: “Kaip jūs manot, 
ar verta ten eiti?” — “Kaip no
rit,” atsako šypsodamasis poli
cininkas, “bet ten susirinkę 
Stalino draugai”. Jaunuoliai su
sėda į automobilį ir nurūksta.

Atvažiavo trys autobusai. Iš
lipę iš autobusų bobelės su ry
šuliais ir krepšiais suslinko pro 
vartus. Kiek pavėlavęs, o gal 
norėdamas išlaikyti “fasoną”, 
atvažiavo ir pats bosas Bimba 
su savo “svita.” Išbalęs, tartum 
nusigandęs, nuleidęs galvą lyg 
tas Brisius įsėlino pro vartus.

Reikia pastebėti, jog piketas 
praėjo tvarkingai, gražiai ir su 
nemažu pasisekimu. Vieni, iš
girdę, kad piknikas bus piketuo
jamas, matyt,‘visai į jį nevyko, 
o kiti grįžo nuo vartų. Seniau 
į tuos savo piknikus laisviečiai 
sutraukdavo apie ketvertą tūk
stančių žmonių. Bet dabar dau
gumas aiškiai yra pamatę, koki 
jie paukščiai, ir nuo jų lizdo lai- 
oksi kuo toliaūsia. Tad šį kartą 
tesusirinko tik1 300-400 užkietė
jusių Stalino pakalikų ir visokių 
tamsių seneliukų bei bobelių, 
kuriuos atvykti įkalbėjo Bimbos 
ištikimieji. Bet šita jau viena 
koja karste stovinti Bimbos ar
mija, tur būt, net jam maža 
džiaugsmo bedaro.

Reporteris.

New Yorko Ateitininkų Jau
nimo Kuopa organizuoja ateiti
ninkų ir jų bičiulių. iškylą gar
laiviu. Bus plaukiama Hudsonu 
į Indian Point. Iškyla įcyks sek
madienį, liepos 16. Smulkesnės 
informacijos sekančiame “Ame
rikos” numeryje.

Ateitininkams
Paskutinė data užsirašyti į 

rengiamą New Yorko - Philadel- 
phios Ateitininkų ekskursiją į 
Newtown, prie Trentono, šį šeš
tadienį 11 vai. Užsirašyti “Ame
rikos” redakcijoje. Kas neužsira- 
sakyta vieta. Kainuos ten ir at
gal $3.50 - autobusu.

VALDYBA

SUSIRINKIMAS
Liet. Kat. Darbininkų Klubo 

susirinkimas bus liepos 14 die
ną, penktadienį 8 vai. vakare, 
“Amerikos” patalpose, 417 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Karalienės Angelų par. šv. 
Vardo dr-jos nariai liepos 9 die
ną per 9 vai. Šv. Mišias eis prie 
bendros Šv. Komunijos, o po 
tų Šv. Mišių turės parapijos sa
lėje savo mėnesinį narių susirin
kimą. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

ATEITININKŲ SĄJUNGOS A- 
MERIKOJE SUVAŽIAVIMAS

Centro Valdybos nutarimu, 
Lietuvių Katalikų Ateitininkų 
Sąjungos Amerikoje metinis su
važiavimas įvyks š. m. rugsėjo 
30 d. — spalių 1 d. Pittsburgh, 
Pa.

Rugsėjo 30 d. vakare įvyks su
važiavimo programos paruošimo 
komisijų posėdžiai, o pats suva
žiavimas bus pradėtas spalių 1 d. 
sekmadienį, 8 vai ryte šv. Mi- 
šiomis. Suvažiavime bus pami
nėta Ateitininkų 40 metų su
kaktis.

Visos ateitininkų kuopos (sen
draugių, studentų ir moksleivių) 
prašomos jau dabar sielotis šio 
suvažiavimo pasisekimu, kurs 
užtikrintas, jei visos kuopos ne 
tik atsiųs savo atstovus, bet ir 
aprūpins juos kūrybiniais vei
klos plėtimo sumanymais.

Visiems atstovams, kurie tik 
to norės, Pittsburgh’o ateitinin
kų kuopa mėgins gauti pas savo 
bičiulius nakvynes. Apie tai pra- 
neština Rengimo Komisijos se
kretoriui A. Kasiulaičiui, 2211 
Sarah Street, Pittsburgh, Pa.

Visi ateitininkų suvažiavimo 
dalyviai kviečiami rugsėjo mėn. 
30 d. (nuo ryto) dalyvauti A. L. 
K. Federacijos Kongreso posė
džiuose.

Kun. Pranas M. Juras, 
Dvasios Vadas

Prel. Jonas Balkūnas, 
Fondo Globėjas

Juozas B. Laučka, 
Pirmininkas

Dr. Kazys Ambrozaitis 1, 
Vice-pirmininkas

Pranas Naujokaitis, 
Sekretorius

Dr. Zenonas Prūsas, 
Iždininkas

“Amerikos” Rėmėjai
— Ignas Tubutis, mūsų skai

tytojas iš Brooklyn, N. Y., atsi
lankęs “Amerikos” įstaigon, už
simokėjo savo prenumeratą ir, 
$1.00 paskyrė laikraščio pageri
nimo fondan.

— Stasys Misiūnas, ilgalaikis 
mūsų skaitytojas* ir uolus rė
mėjas, atvykęs užsimokėti pre
numeratos, laikraščio fondan 
paskyrė net $4.00.
— Pranciškonų Vienuolynas pri
siuntė “Amerikos” prenumeratai 
$10.00.
— Viktorija Cuskie nuolatinė 
“Amerikos” rėmėja iš Brookly
no, prisiuntė savo prenumeratą 
ir $2.00 laikraščio reikalams.
— S. Markevičius, ilgathetiš mū
sų skaitytojas ir rėmėjas iš Eli
zabeth, N. J. prisiuntė prenu
meratą už 3 metus ir $1.00 lai
kraščio fondui.
— R. Butauskienė, mūsų skaity
toja iš Torrington, Conn., pri
siuntė savo prenumeratą ir $1.00 
laikraščio pagerinimo fondui.
— A. Pavydįs, mūsų skaitytojas 
ir uolus rėmėjas iš Elizabeth, 
N. J., užsimokėjo prenumeratą 
už 2 metus ir $1.00 paskyrė lai
kraščio paramai.
— O. Petrulienė iš Maspeth, N. 
Y., atsilankiusi “Amerikos” įs
taigon, paliko$1.00 laikraščio 
paramai.
— M. Kerbelis, senas mūsų skai
tytojas iš Amsterdam, N. Y. sių
sdamas savo prenumeratą, sykiu 
prisiuntė $1.00 laikraščio fondui, 
taipgi drauge užsisakė “Ameri
kos” kalendorių.
— P. Rimšienė, Brooklyn, N. Y. 
prisiuntė prenumeratai $4.00.
— Kun. S. Vičiulis iš Kaliforni-
jos prisiuntė prenumeratai $6.00
— A. Kaminskas iš Newark, N. 
J. prisiuntė už 2 metus prenu
meratą ir geriausius linkėjimus 
“Amerikai”.
— B. Sutkus iš New Yorko pri
siuntė prenumeratai $4.00.
— J. Stonis, ilgametis mūsų skai
tytojas iš Jamaica, N. Y., atnau
jino “Amerikos” prenumeratą 2 
metams.

Inžinieriams, Architektams ir 
Technikams

Liepos 15 d. (šeštadienį) 7 
vai. vakare Povilanskų svetai
nėje, 158 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. kviečiamas metinis 
Am. Liet. Inžinierių ir Architek
tų Draugijos New Yorke narių 
susirinkimas. Bus renkama nau
ja Draugijos valdyba.

Visus inžinierius, architektus 
ir technikus prašoma susirinki
me dalyvauti. Valdyba

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Nedidelei šeimai su vaikais 

arba be vaikų išnuomojami du 
kambariai su baldais ir bendra 
arba atskira virtuve. Kreiptis: 
102-07 135 Str., Richmond Hill 
19, N. Y.

Lietuvių R. K. Susivienijimo 
Amerikoj 57-tasis Seimas įvyks 
1950 m. liepos 9-14 dienomis, 
Hotel Statler, Detroit, Mich. Fe
deracijos Centro Valdyba nuo
širdžiai sveikina šios garbingos 
organizacijos seimą, palinkėda
ma pravesti gerų ir naudingų 
nutarimų.

Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekr.

t Stephen Bredes Jr.Ž
ADVOKATAS | 

| 197 Havemeyer Street ® 
Brooklyn 11, N. Y. | 

| Tel. EVergreen 7-9394 |

AMER!
LIKt
KUL'

KINA

-■■A, ▼▼Till

NAUJOS PLOKŠTELES
Dramos aktoriai Kazys Vasi

liauskas ir Vitalis Žukauskas 
kartu su Adomo Jezavito orkes
trą įdainavo aktualiom temom 
lietuviškų plokštelių.

Greitu laiku šios plokštelės 
pasirodys rinkoje. Išleis Stan
dart Co.

KAT. FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Didžiojo New Yorko Kat. Fe
deracijos apskrities mėnesinis 
susirinkimas įvyks 1950 metų 
birželio 30 dieną, penktadienį, 
8 vai. vakare, Apreiškimo para- 
jos salėje, Brooklyno.

Visų katalikiškų draugijų at
stovai bei valdybos ir katalikų 
visuomenės veikėjai malonėkite 
į susirinkimą atvykti.

Valdyba

t s
* John W. Anseli ?
į LIETUVIS ADVOKATAS * 

| 15 Park Row, New York J 
į Telefonai: M
į Ofiso Tel. Namų Tai. *
* WO 2-3497 NE 9-568« 5J*

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius 
Namas geras, nebrangus ir gra 
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Joseph Vastunas 
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. T. 

Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Entered as 
office at Bi

Prasidėt 
smains, vii 
naujo pas 
“tik per p 
karinės pa 
JAV. pries 
sta karo ’I 
priešo —

šiaure

JERSEY PORK
Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

428

DAvenport 6-0259
RALPH KRUČU 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue

■ Maspeth, N. Y.

NAMŲ PARDAVIMAI
Woodhaven: 6 kambariai tušti. 2 šei
mom, mūrinis, su 11 kambarių, šty- 
mas, atdaras šonas. $8.250.

Trim šeimom. Tuščias flioras. Su 17 
kambarių, štymas. Atdaras šonas. 
$9.500.

Dviem šeimom, 11 kambarių, kam
pinis (kornerinis), aliejum šildomas. 
Uždaryti porčiai. Garažai. $11.950.

Taip pat turime visokių naujų namų 
visose miesto dalyse.

B. ZINIS
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. RE 9-1506 ir EV 4-3487

“Šatrijos” klubo susirinkimas
įvyks birželio 7 d., penktadie

nį, “Amerikos” patalpose. Na
riai prašomi dalyvauti. Susirin
kimo pradžia 7.30 vai. vakaro.

IŠNUOMOJAMA
2 kambariai su baldais (fur

nished rooms) augusiems žmo
nėms. Kreiptis: 93-41 — 106 St., 
Richmond Hill, N. Y.

L.

Dviem į 
nuo Korėja 
pradeda ai 
jxt menkai 
munistų ki 
pradžių bul 
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nant jų kai 
ėiau, kaip ! 
mų raida pi 
apsiskaičiud 
rejiečių šilu 
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ir jėga ir į 
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Buvo mal 
turi apie 6 
6-900 vyrui 
momis žii 
metė j kova

Pagaliau 
jei Sovietai 
užtęsti, tai 
atsiras ir d 
Sovietų Sąj 
čia ne korė 
Sovietai ir ‘j 
stiprūs, kk 
džeris.”

EVergreen 4-0203 
DAKTARAM

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

Sesutei M. Pulokienei ir švo- 
geriui J. Pulokui, už didelę pa
ramą, mums gyvenant Vokieti
joje, atsikvietimą į Ameriką, ir 
už išlaikymą Amerikoje 11 
mėn., už paramą įsikurti, taria
me lietuvišką nuoširdų ačiū.

Veronika ir Klemensas 
Lakickai

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N.

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

te" PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
g Siūlo Geriausių Firmų g
| REFRIGERATORIES |
| • GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE |
| • WESTINGHOUSE • PHILCO |
| TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ j 
t RADIO APARATŲ | 
| TELEVIZIJOS APARATŲ !

| SKALBIMO MAŠINŲ :
X Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, X 
& Kad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios. ■ >
X Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu J
a JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .... I >
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