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KOMUNIZMAS JAPONIJOJ
Korejos komunistai ragina Ja-1 prieš komunizmą ir žymiai už- 

ponijoj gyvenančius korėjiečius kirto jam kelią, 
imtis visokių įmanomų sabotažo 
veiksmų prieš amerikiečius. Nė
ra tad abejonės, kad Japonijos 
komunistai taip pat yra gavę 
panašų įsakymą. Visų tad dėme
sį traukia, kokią jėgą toje taip 
reikšmingoje šiuo metu vietoje 
komunistiniai gaivalai sudaro ir 
kiek jie gali amerikiečiams su
daryti sunkumų.

Komunistų partija pradėjo 
Japonijoje legaliai veikti tik po 
karo, pradžioj turėdama vos po
rą tūkstančių narių. Bet trumpu 
laiku ji gana smarkiai išaugo, 
ypač kai Sovietai pasiuntė namo 
iš buvusių karo belaisvių specia
liose mokyklose paruoštus agi
tatorius, kurie pradėjo aštrią a- 
merikiečių kritiką. Tuo pačiu 
metu, kaip ir kituose kraštuose, 
komunistai pasistengė įsispraus
ti į profesines darbininkų sąjun
gas ir ten bent iš dalies prasi
mušti net j jų vadovybę. O pro
fesinėms sąjungoms priklauso 
apie 6.000.000 darbininkų.

Japonijos komunistų partiją 
sudaro didžiąja dalimi darbinin
kai, šiek tiek ūkininkų ir taria
mai pažangieji inteligentai. Jai 
išaugti padėjo keletas veiksnių. 
Karo sudaryti sunkumai, nedar- , 
bas — pernai metais'buvo Japo- j 
nijoj apie 2.000.000 bedarbių — . 
ir maži atlyginimai buvo vanduo 
ant jų malūno, ką jie visomis 
jėgomis ir išnaudojo. Bet dar 
daugiau negu socialinius pokario 
ir valstybės perorganizavimo lai
kotarpio sunkumus jie išnaudojo 
patriotinius japonų jausmus, 
skelbdami agresyvų nacionaliz
mą. Kaip Vokietijoje jie norį pą-

• Visi šie veiksniai žymiai su
silpnino Japonijos komunistų į- 

: taką. Nuo jų atsiskyrė ūkininkų 
partija ir sumažino jiems sim- 
tijas kairysis socialdemokratų 
sparnas. Pagaliau nuo jų pradė
jo šalintis ir profesinės sąjungos. 
Dalis jų atsiskyrė ir įkūrė neko
munistinę profesinių sąjungų or
ganizaciją. Jų įtakos silpimą y- 
pač parodė ir parlamento rin
kimai. Pagaliau prasidėjo nesu
tarimai ir jų pačių tarpe. Net 
jų vadas Sauro Nosaha buvo ap
kaltintas buržuazinėm nuotai
kom ir pašalintas nuo vadovavi
mo, jo vieton Maskvai paskyrus 
jai klusnų Hoshio Shiga.

Ši 
lino 
juos 
nių, 
griebti, buvo pasišovę pradėti 
ardyti viešąją tvarką, griebtis 
sabotažų ir kitų panašių priemo
nių. Tad Korėjos įvykiai japoni- 
jos komunistus užtiko, kaip sa
koma, “ne formoj”. Be abejo, 
jie dar gali bandyti vienu ar kitu 
būdu griauti gyvęjiimą pačių ja
ponų, kad sukeltų nepasitenkini
mą, ir kenkti tiesiog amerikie
čiams, bet išvystyt pavojų ke
liančios akcijos, trūkdami masė
se tvirtos atramos, greičiausia 
negalės.

dalykų raida pagaliau įga- 
Mac Arthurą imtis prieš 
ir administracinių priemo
kai jie, norėdami vėl atsi-

Iš Korėjos fronto
Kovų Korėjos fronte raidą 

šiomis dienomis ypatingai api
būdina amerikiečių dalinių per
ėjimas iš gynimosi į puolimą. Iš 
tikrųjų kovos eina dėl Pusano 
uosto, per kurį vyksta JAV ka
riuomenės pastiprinimai ir tie
kimas. Komunistai deda visas 
pastangas šį uostą užimti, kas, 
suprantama, labai pasunkintų 
JAV kariuomenės padėtį, šiam 
tikslui Chinju rajone jie sutelkė 
keletą divizijų naujam jų prakti
kuojamam masiniam puolimui. 
Grėsmei atremti, amerikiečių ka
rinė vadovybė čia taip pat su
telkė žymias naujai atvykusių 
dalinių pajėgas ir pradėjo puo
limą, kurio metu pralaužė priešo 
pozicijas ir pažengė keletą mylių 
pirmyn. Puolimas ir toliau tebe
vyksta.

Tuo pačiu metu laivynas ir 
aviacija taip pat stipriai įsitrau
kė į kovą. Arčiau krantų vyks
tančiose kovose savo artilerijos 
ugnimi laivynas ir tiesiog remia 
žemyno kariuomenės kovas. Taip 
pat priešo užnugary naikina pa
krantėse esančius karinius ob
jektus — uostus, sandėlius, ka
reivines ir t. t. Bet kaip ir anks
čiau ypatingą vaidmenį, 
vaidina' aviacija, naikindama 
priešo užfrontės karinius objek-

Antisemitizmas Sovietuose
Buvęs autonominis Birobidžanas — “be tėvynės kosmopoli

tų” baudžiamoji stovykla.

Neseniai JAV Jewish Labor Bet dalykai staiga pakrypo vi-

i tus. Ypač pažymėtinas paskuti- 
• nėmis dienomis sunaikinimas 

stambių, dar japonų statytų, ko- 
i munistų ginklavimosi įmonių ir 
i naftos rafinerijų, kas žymiai pa

sunkins priešo apsirūpinimą ka
riniais reikmenimis.

Priešas daug vilčių deda į par
tizanų veiklą ir plačiu mastu pra
dėjo su pabėgėliais iš kovų sričių 
siųsti į JAV dalinių užnugarį 
partizanus. Tai privertė JAV ka
rinę vadovybę iš kovų srities pa
šalinti visus civilius, kas žymiai 
pasunkins praeiti į užfrontę prie
šo partizanams. •

Komunistai pradeda jausti la
bai žymius savo žmonių nuosto
lius. Tai, matyt, juos ir verčia 
panaudoti net 12-15 metų vai
kus, kurie verčiami gabenti į 
frontą šaudmenis' ir kitus kovų 
reikmenis arba net naudojami 
apgaulingiems manevrams ame
rikiečių dėmesiui' nukreipti, pa- 
siunčiant juos, kad ir beginklius, 
kovojantiems JAV daliniams iš 
sparno ar kaip nors panašiai. 
Bet greito jų išsekimo dar ne
laukiama, nes žvalgyba praneša, 
jog yra pastebėta naujos jh pa
jėgos, vykstančios kovojančių 
dalinių paremti. -Spėjama, f jog 
tie nauji kontingentai yra pasiųs
ti iš Mandžiurijos, Bet aišku, kad 
apie 40.000 vyrų nuostolį komu
nistams nelengva? bus išlyginti 
vienais korėjiečiais, nors juos 
ir iš visur surankiotų. Kad į Ko
rėjos frontą, būtų pasiuntę ir sa
vo žmones (neskaitant vadovau
jančių kadrų, dėl kurių vadovie- 
tėse buvimo neabejojama) So- 
yifitai ar komunis^ Kinija, li- 
gi'šlol nėra duomenų.' —"

Gen. MAC ARTHURAS, 
vyriausias Jungt. Tautų karinių pajėgų Korėjoj vadas.

ninteliais kovotojais už sujung
tą ir nuo nieko nepriklausomą 
Vokietiją, taip Japonijoj jie deda
si už Japonijos savarankiškumo 
atstatymą. Net jie siekia ir dar 
toliau, pasisavindami buvusių 
Japonijos imperialistų šūkį “A- 
zija azijatams!”, ir tuo stengda
miesi nuteikti japonus apskritai 
prieš baltąją rasę.

Suprantama, jog tasai komu
nizmo plitimas sudarė ir Japoni
jos demokratijai ir amerikie
čiams aiškią grėsmę, prieš kurią 
reikėjo imtis priemonių.

Amerikiečiai, laikydamiesi sa
vo nusistatymo kovoti su komu
nistiniu pavojumi ne tiek polici
nėmis priemonėmis, kiek šalin
dami jam plisti padedančias prie
žastis, ryžosi paskubint kėlimą 
japonų gyvenimo standarto, ko 
karo nusilpninta Japonija neįs
tengė savo jėgomis trumpu laiku 
padaryti. Jie atsisakė krašto at
statymo naudai reparacijų ir ė- 
mėsi kitos pagalbos, išleisdami 
tam arti pusantro miliardo do
lerių. Parduotuvėse tuo būdu at- kis, Zinovjevas, Kamenevas, Lit- 
sirado pakankamai prekių ir su
mažėjo tarpas tarp buvusių aukš
tų kainų ir mažų atlyginimų. Že
mės reforma, aprūpinusi ūkinin
kus nuosava žeme, neleido ko
munistams išplėsti savo įtaką ū- 
kininkų tarpe. Taip pat suvaidino

“brutalią inkviziciją prieš 2,5 
miliono žydų, esančių anapus 
geležinės uždangos”. Taip pat 
beveik tuo pačiu metu “Interna
tional Ladies Garment Workers 
Union” paskelbė žinią, jog “žy
dams šiandieninėj Rusijoj gresia 
betarpiškas dvasinio sunaikinimo 
pavojus.”

Šis dalykas pradžioj sukėlė 
nusistebėjimą, bet artimesnis da
lyko stebėjimas rodo, jog prieš- 
žydiškas nusistatymas, yra visai 
Sovietuose įmanomas ir net gali 
išvirsti į plačia prasme antise- 
mitzmą. Žydų organizacijų ži
niomis, paskutiniaisiais metais 
tarp Sovietų sulikviduotų “kos
mopolitų” du trečdaliu sudarę 
žydai.

Kol bolševizmas dar nebuvo 
tvirtai įsigalėjęs, jis stengėsi pa
naudoti visas jėgas, kurios jam 
tik galėjo būti naudingos, tarp 
jų ir marksistų stovykloj buvu
sius žydus. Taip iškopo į aukštas 
partijos ir valdžios vietas Troc-

Su jos įsikūrimu Rusijos žydams 
atsirado grynai tautinis tikslas, 
susidarė ryškesni bruožai, išski
rianti juos iš visos Sovietų gy
ventojų masės, davė jiems naujų 
impulsų įvairioms pastangoms. 
Bet šie dalykai kaip tik paskati
no Sovietus imtis naujos žydų 
atžvilgiu politikos. Greit pripa
žinę Izraelio valstybę, Sovietai 
tačiau tuojau uždraudė žydams 
iš Rusijos išvykti. O tasai drau
dimas netrukus buvo išplėstas 
ir į satelitinius kraštus. Nuo 1948 
m. pabaigos Kremlius pradėjo 
uždarinėti ir žydų spaudos leidy
klas bei laikraščius, tai pagrįs
damas “grėsmingais buržuaziš- 
kai-žydiško nacionalizmo pasi
reiškimais.” /

vinovas, Sverdlovas ir kiti. Tuo 
metu tad ir prieš žydus jokia at
vira akcija nebuvo varoma, net 
sionizmas buvo pakenčiamas. 
Jam slopinti buvo naudojamos 
tik netiesioginės priemonės — 
valymai “nukrypėlių nuo linijos”,

kovos su “be tėvynės kosmopo
litais” vardu.

Kad žydus galima būtų išskir
ti, išleistas net potvarkis, jog 
dokumentuose šalia prisiimtų 
rusiškų vardų būtų įrašyti turė
tieji žydiški vardai, ko anksčiau 
nebuvo daroma.

Kosmopolitizmu apkaltinimas 
Sovietuose yra jau labai sunkus 
kaltinimas, nes, “Pravdos” š. m. 
balandžio 18 d. aptarimu, tai 
“imperialistinės reakcijos gink
las jos ekspansiniams tikslams 
siekti.” Dėl to sionistai toje pat 
“Pravdoje” vadinami “žmonijos 
atmata, profesionalais išdavikais, 
šnipais ir trockininkais.” Ir šį 
apkaltinimą sekė jau kolektyvi
nė bausmė — masinės žydų de
portacijos iš Ukrainos, Rytų Ga
licijos, Bukovinos, Besarabijos ir 
Baltijos valstybių į Birobidžano 
sritį Azijoje. 1924 m. čia buvo 
įkurta autonominė žydų sritis, 
kuriai tvarkyti ir JAV žydai su
dėjo dideles sumas. Bet šiuo me
tu buvusi autonominė žydų sritis 
jau paversta visai kuo kitu — 
tai baudžiamoji kolonija, kur su- ! X—11 —- • <41 X- 1 

MASKVA VĖL PUOLA 
AMERIKĄ

Ilgame straipsnyje “Izvėsti- 
jos” vėl puola JAV. Anot “Izves- 
tijų” JAV įsikišusios į Korėjos 
vidaus karą, todėl esančios pa
gal tarptautinius nuostatus a- 
gresorius. Sovietai visomis pa
jėgomis nori įtikinti, jog Korė-, 
joj vyksta pilietinis karas, nes 
Jungt. Tautų nuostatai numato, 
kad pašalinė jėga į vidaus pįlie-

JAU RUOŠIASI PRIEŠLĖK
TUVINEI APSAUGAI

Sovietinėj Vokietijos zonoj, 
vėl atgaivinama priešlėktuvinės 
apsaugos organizacija. Dauge
liui vyrų .ir moterų komunistinė 
policija pranešė, jog jie esą nu
matyti “derlių nuo amerikiečių 
sabotažo aktų saugoti.” Dienos 
metu moterys, o naktimis vyrai 
iš bažnyčių bokštų turės stebėti, 
ar nematyti amerikiečių lėktu
vų. Manoma, jog ta “kova su a- 
merikiečių sabotažais” yra tik 
priedanga iš anksto suorgani
zuoti priešlėktuvinei apsaugai, 
kad galėtų tuojau pradėti veikti, 
jei prasidėtų karo veiksmai.

PRODUKTŲ IŠTEKLIAI — 
LABDAROS DRAUGIJOMS
Atstovų rūmų žemės ūkio ko

misija priėmė pasiūlymą, kuriuo 
vyriausybė įgaliojama sandeliuo
se susikrovusius greit gendan
čių produktų išteklius atiduoti 
labdaros organizacijoms ir ap
mokėti jų pakavimo bei perve
žimo išlaidas. Ligi šiol organiza
cijos, gaudamos tuos produktus, 
pačios tas išlaidas turėjo apmo- 
fcėtt Žemės -ūkio- sekretoriaus 
žiniomis, tokių produktų yra 
25.000.000 dolerių sumai. Jie su
sikrovė, vyriausybei supirkinė- 
jant žemės ūkio produktų per
teklių jų kainoms palaikyti.

Ta pačia proga žemės ūkio 
sekr. Brennan pareiškė nematąs 
jokio pagrindo palaikyti ir to
liau sūrio, pieno miltelių, kiau
šinių, džiovintų pupų, javų, 
vių, kiaulienos ir vynuogių 
žimo suvaržymus, nes visas 
rūšies importas sudaro visai
žą kiekį bendroje masėje — įve
žama už 100.000.000 dolerių, o 
išvežama iš JAV žemės ūkio pro
duktu už 3.000.000.000 dolerių. 
Tai buvo žem. ūkio sekretoriaus 
atsakymas 36 respublikonų ats
tovams, kurie siūlė įvesti dar 
didesnius žemės ūkio produktų 
įvežimo suvaržymus, kad vietos 
ūkininkai turėtų pastovią rinką 
ir galėtų gauti geresnes kainas.

• Prancūzų atstovas Atlanto 
pakto valstybių karinėj komisi
joj H. Alphand pareiškė, jog 
Prancūzija ir toliau yra prieš 
Vokietijos apginklavimą ir jos 
pramonės, kaip, pav., plieno ga
mybos, suvaržymų panaikinimą.

• Strasburge susirinko Euro
pos Taryba, kurios sesijoj pirmą 
kartą dalyvauja ir vokiečiai.

• Patikrinus suomių laivą 
“Hamina”, ar jame nevežama 
kokių įtariamų sabotažams JAV 
vykdyti dalykų, neleista buvo 
Philadelphijoj iškrauti savo kro
vinį. Jis turės būti iškrautas 
Bombay Hook Point. Priežastis 
neskelbiama.

• Izraely dėl įvesto drabužių 
ir batų racionavimo prasidėjo 
streikai. Bet vyriausybė, nekreip
dama į tai dėmesio, pradeda pa
sitarimus suvaržyti ir dar įvai
rių reikmenų pirkimą.

• Maisto prekybininkų sluogs- 
niai skelbia, kad New Yorke pa
nikos pirkimai paskutinėmis die- 
nomic žymiai sumažėję.

• Philipinuose, prasidėjus 
smarkiems lietums, prasidėjo 
potvyniai. Ligi šiol jau apsemta 
30.000 margų derlingų plotų.

• Rytų Japonijoj po tris die
nas trukusio lietaus prasidėjo 
potvyniai. 58 asmenys yra dingę, 
196 sužeisti ir apsemta 128.000 
margų dirvų.
• Indonezijoj tarp indokinų 

ir buvusių Olandijos armijos ąia- 
buvių dalinių iš naujo prasidėjo 
kovos.

• Prez. H. Trumano įgalioti
nis A. Harrimąn išvyko į Japo
niją aptarti su gen. Mac Arthur 
karinę ir politinę Azijos padėtį.

Iš Sovietinės Vokietijos gydy
mo įstaigų duomepų matyti, kad 
ten nepaprastu tempu plinta 
džiova. Nuo 1947 m. ligi 1948 
m. džiovininkų skaičius staiga 
pakilo nuo 1.926.000 ligi 4.000.- 
000, o ligi šių metų jau pasiekė 
6.000.000.

bul- 
įve- 
šios
ma-

TURKU A-NORU-RRISIJUNG
TI PRIE ATLANTO PAKTO
Britų užsienio reikalų minis

terijos žiniomis, Turkija numato 
daryti žygių, kad būtų priimta 
į Atlanto pakto valstybių sąjun
gą. šiuo metu Atlanto pakto są
jungai priklauso JAV, Kanada, 
Anglija, Prancūzija, Italija, Bel
gija, Olandija, Liuksemburgas, 
Norvegija, Danija, Portugalija ir 
Airija.

nemažą vaidmenį ir religijos. 
Šintoizmas, tiesa, po to, kai ka
raliaus dieviška kilmė buvo pa
neigta, yra susvyravęs. Bet 45.- 
000.000 budistų ir apie pusė 
miliono krikščionių tvirtai stojo

Mirė kard. Lavitrano
Rugpjūčio 2 d. Romoje mirė 

kardinolas Luigi Lavitrano, vie
nuolynų kongregacijos prefektas. 
Buvo 76 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Neapolio 
apylinkėje, Isčijos saloje. Būda
mas 9 metų liko našlaičiu, kai 
žemės drebėjimo metu žuvo vi
sa jo šeima. Kunigu įšventintas 
1878 m., vyskupu — 1914 m. 
Buvo didelis bažnytinės teisės 
žinovas.

šiuo metu liko 53 kardinolai, 
kurių 19 italai, o 34 — iš kitų 20 
valstybių.

Tai buvo formulė, pagal kurią 
buvo galima imtis ir tolimesnių 
prieš sionizmą žygių. 1949 m. 
prasidėjo jau griežtesnė perse
kiojimų banga. Buvo išvarytos 
iš Sovietų JAV žydų organiza
cijos, pradėta varžyti tikybinė 
žydų praktika, suimti vadovau
jantieji žydų asmenys ir uždary
tos žydų organizacijos, nė Mas
kvos žydų “Antifašistinio Ko
miteto” neišskiriant, o kartu 
pradedant ir žydų deportacijas J telkiami “be tėvynės kosmopo- 
į Rytus. Visa tai buvo daroma litai.”

NORI NUPIRKTI KUBOS 1951 
M. CUKRAUS IŠTEKLIUS
“Journal of Commerce” pas

kelbė, jog žemės ūkio sekretorius 
Brennan svarsto nupirkimą vi
sos 1951 m. Kubos cukraus'pro
dukcijos. Kubos metinė cukraus 
produkcija siekia apie 6 milio- 
nus tonų, kas dabartine kaina 
siektų apie miliardą dolerių Dėl 
panikos pirkimų sumažėjus cu
kraus ištekliams rinkoje, Bre
nnan jau nupirko 1950 m. Kubos 
cukraus derliaus perteklių.

53 B1LIONAI DOLERIŲ 
MOKESČIŲ

Prekybos departamento žinio
mis,1949 metais Amerikos 
ventojai sumokėjo 53 bil. 
mil. dol. mokesčių, kas yra 
dol. kiekvienam gyventojui.

Daugiausia teko federalinei 
valdžiai — 71 nuošimtis, po to 
sekė valstybių ir miestų savi-

gy-
586
359

Egzilinė vyriausybė įspėja len
kus kol kas laikytis ramiai
Pagal paskutines oficialias 

statistikas Didžiosios Britanijos 
teritorijoj šiuo metu gyvena 
172.796 Lenkijos piliečiai. Len
kų egzilinė vyriausybės narys 
generolas Odzyerzynski vienoje 
savo kalboje, skirtoje tėvynėje 
pasilikusiems lenkams, pareiškė, 
kad jų pareiga yra nepasiduoti 
įvykių keliamai panikai, nesileis
ti įtrauktiems į tiesioginius veik
smus prieš okupantą ir nedaryti 
nieko be atsakingų sferų spren
dimo. Be to generolas įspėjo tau
tą saugotis bet kokių provoka
cinių kurstymų, ateinančių iš už
sienio.

palietusieji asmenis, o ne apskri
tai žydiją. Taip daug žydų buvo 
paliesta 1922 m. likviduojant so- 
cialrevoliucionierius, 1931 m. 
nuteisiant menševikus ir 1936-38 
m. Maskvos bylose prieš “nukry
pėlius.” Bet čia, bent oficialiai, 
jdkio vaidmens nevaidino kilmė, 
o' buvo teisiami kaip nukrypę 
nuo “tikrojo” marksizmo moks
lo, nors, žydų nuomone, faktiš
kai bolševikai tuo siekė ir sunai
kinti ryškesnius žydų tautinių 
aspiracijų reiškėjus. Tačiau vie
šai įvairių žydų organizacijų vei
kla nebuvo paliesta, net gi de
monstratyvia Birobidžano politi
ka Sovietai norėjo parodyti, kad 
jie labai gerbią ir remią paskirų 
tautų pastangas išlaikyti savo 
tautines bendruomenes bei tau
tinį charakterį, ir tuo pavaryti 
propogandą ypač prieš JAV, kur 
esą daug rasinės netolerancijos.

valdybės.
Iš atskirų asmenų pajamų mo

kesčio surinkta 16 bil. 103 mil. 
dol., iš korporacijų — 11 bil. 844 
mil. dol., iš nuosavybių mokes-’ 
čio — 6 bil. 839 mil.

Palikimų ir dovanų mokesčiai 
atnešė valdžiai 5 nuošimčius vi
sų mokesčių pajamų.

APGINKLUOTOS DARBO 
KUOPOS

Amerikiečių okupacinė kari
nė vadovybė Vokietijoje apgin
klavo lengvais šaunamaisiais 
ginklais 21.000 darbo kuopų vy
rų ir prijungė prie pramonės po
licijos. Darbo kuopose yra 80% 
DP ir 20% vokiečių.

Dėl šio dalyko Rytų Vokieti
jos komunistai kelia didelį triuk 
šmą, skelbdami, jog tariamai 
Vakarų Vokietijoj jayi sudaryta 
180.000 vyrų vokiečių armija.

— Aliaskoj pradėjo vėl veikti 
Pavlovo ugniakalnis. Jis yra pa
čiam Aliaskos pusiasalio smaiga
ly ir 8900 pėdų aukščio. Pasku
tinis jo išsiveržimas buvo 1937 
metais.

— Dramblio Kaulo krante, 
Prancūzų Afrikoj, susidūrus 
traukiniams, 10 asmenų užmuš
ta ir 90 sužeista.

— Šveicarijoj žuvo nuo dujų 
ūkininkas su keturiais sūnumis. 
Vienas jo sūnų buvo nusileidęs 
į drenažo vamzdį pataisyti ge
dimo, bet nebegrįžo. Nusileidęs 
brolio pažiūrėti, antrasis sūnus 
taip pat nebegrįžo. Tuomet nu
sileido tėvas su likusiais dviem 
sūnumis patikrinti, kas su jais 
atsitiko, ir visi ten nuo dujų už
troško.

— Paskutinėmis dienomis Ja
poniją pasiekęs vienas Korėjos 
misijonierius pranešė, kad 35.- 
000 šiaurinės Korėjos katalikų 
komunistinės valdžios buvo de
portuoti.
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Raštus Ir Halas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

Naujas D. P. įstatymo papil
dymas ir pakeitimas jau pasira
šytas JAV prezidento 1950 m. 
birželio ,16 d. Tojo pakeitimo 
nuostatai jau pradėti vykdyti gy
venime . Tremtinių atvykimas 
pratęstas iki 1951 m. birželio m. 
30 d. Mums lietuviams labai 
svarbu, kad iki to laiko suskub
tume atvežti visus mūsų tautie
čius, kurie gali atvažiuoti į JAV. 
Todėl, jei kas dar neiškvietė sa
vo giminės bei pažįstamo, tai ne
atidėliodami pildykite darbo ir 
buto garantijas ir duokite joms 
eigą. Reikalingus blankus BALF-

as mielu nęru išsiųs pagal parei
kalavimą.

Tačiau pravartu painformuoti 
apie pakeitimus, kurių tenka lai
kytis užpildant blankus, būtent, 
kvietėjas turi būti Amerikos pi
lietis. Jei kam neparanku rasti 
kvietėją Amerikos piliečių tarpe, 
tuokart užpildžius blankus ir pa
sirašius reikia kreiptis per BAL- 
F-ą ar tiesioginiai į talkininkau
jančias organizacijas, kaip tai 
NCWC, CWS, IRC ir pan. Tuo 
keliu einant, organizacijos nuo 
savęs duoda papildomas garan
tijas ir pasirūpina atvežti trem-

tinius, tokia pat tvarka, kaip iki 
šiol.

Jei kas nori atsikviesti trem
tinius per DP Komisiją, tai rei
kia labai tiksliai užpildyti darbo 
sąlygas, nes DP Komisija, pati
krinusi darbovietėje nurodytus 
dokumente darbus ir neradusi 
užtikrinimo, grąžina visą bylą 
be eigos kvietėjui. Iš to susidaro 
susitrukdymas ir kvietėjui tenka 
dažniausia iš naujo kviesti per 
BALF-ą. Kviesti per DP Komi
siją gali tik piliečiai.

BALF Centras

V. Čižiūnus

Malikui nevyksta gražiai užraukti Korėjos reikalą. — Euro
pa ginkluosis, jei gaus pinigų. — Neapdairiai pasielgta su Japonų 
konstitucija. — Vokiečiams jau geriau patinka sviestas kaip 
patrankos.

Dažnai pasitaiko, kad, išrodo, l najai Kinijai šis įsikišimas ir su- 
apgalvotai pradėtas darbas ne- sirėmimas su JAV bei kitų Va- 
siduoda, kaip buvo numatyta, į karų valstybių pajėgomis ir a- 
ųžbaigiamas. Panašiai atsitiko 
Sovietams su Korėja. Apuostę, 
jog šiame kampe nėra reikiamai 
pasiruošta agresijai atremti, jie 
pasiuntė savo rūpestingai apgin
kluotus šiaurės Korėjos komu
nistus “sujungti” padalytą Ko
rėją, tikėdamiesi, jog, kol kiti 
apsižiūrės, kas čia darosi, daly
kas bus baigtas. Dėl to būsią 
protestų, ginčų, derybų, bet dėl klausimas Maskvos politikams ir 
to nesą ko jaudintis — protestai' ’ 
galvos nepramuša, o derėtis ir 
ginčytis daug nekainuoja — jei 
jau kiti norės, galima bus gin
čytis, kol jiems tie ginčai įkyrės. 
Bet visą reikalą supainiojo So
vietų vis dėlto nelaukta, kaip 
dabar aiškėja, Jungt. Tautų 
“policinė akcija”. Tiesa, komu
nistai užėmė bemaž visą pusia
salį, bet Sovietai ne tiek naivūs, 
kad nesuprastų, jog tai dalyko 
šiomis sąlygomis dar neišspren
džia net jei jiems pavyktų ir dar 
kurių laimėjimų pasiekti. Laiko 
klausimas tik ligi amerikiečių 
karo mašina prislėgs komunis
tines Korėjos pajėgas tokiu svo
riu, kad šlapia vieta iš jų beliks. 
Tad Sovietams atsirado reikalas 
susitelkus pagalvoti, ko imtis 
šioj naujoj padėty. Kartą apžio
tą kąsnį iš nasrų paleisti —: ne 
jų būdas, tad reikia ieškoti ko
kio nors kelio jam išlaikyti.

Variantų, žinoma, gali būti į- 
vairių. Geriausia jiems patiktų, 
jei pavyktų sustabdyti kovas, 
neatitraukiant, suprantama, iš 
užimtų sričių komunistinių pajė
gų. Tuomet, perėjus prie derybų 
ir kovų liežuviais, jie jau būtų 
beveik tikri, kad daugiau niekas 
jų iš ten nebeiškrapštytų — iš 
naujo karo veiksmus vargu ar 
kas bepradėtų, o be to jie, su
prantama, iš tų sričių nepasi
trauks. Antras variantas — pa
siųst į Korėjos frontą dar ir Ki
nijos komunistus. Tai Jungt. 
Tautų “policinės akcijos” vyk
dytojams sudarytų nemažą nau
ją sunkumą. Ir tai Kremliui net 
labai patiktų — jam seniai rūpi 
kur nors nuleist Kinijai kraujo, 
net ir komunistinei, ne ją apval
dyti taip, kaip Maskvai patiktų, 
ne taip lengvas reikalas, ypač, 
ilgesnei ateičiai. Stiprūs satelitai 
jai lygiai tiek pat nepageidauja
mi, kaip ir stiprūs vadinamieji 
kapitalistiniai kraštai — su savo 
jėgos pajautimu visuomet išauga 
ir savarankiškumas, kuris Mas
kvai pavojingesnis už bet ką ki
tą. Bet yra ir kita dalyko pusė. 
Formozoj sėdi čang—Kai—Šė
kas su 500.000 gerai paruoštos 
kariuomenės. Ir jis kaip tik to
kio momento laukia. Kai prieš 
porą mėnesių komunistai užėmė 
kai kurias jo žinioj dar buvusias 
salas, jis tiek tesispyrė, kiek bu
vo reikalinga susikrauti į laivus 
ten buvusią kariuomenę ir gink
lus. Iš to kai kas bandė daryt 
išvadas apie jo visišką nepajė
gumą atmušti raudonųjų pajė
gas. Bet akylesnieji ir geriau in
formuoti stebėtojai ką kitą ten 
suuostė. Čang—Kai—šėkas bu
vo — ir, išrodo, gana pagrįstai 
— įsitikinęs, jog jam reikia tik 
kantrybės savo likiminės valan
dos sulaukti: Sovietų ir Vakarų 
susirėmimas esąs jau visai ne
tolimas ir tik reikią išlaikyti ligi 
to momento nesunaikintas savo 
pajėgas, kad galėtų pradėti Ki
nijos iš raudonųjų išvadavimo 
žygį. Sovietams tad reikia labai 
pasvarstyti, kuo baigtųsi raudo-

LIETUVIAI PASAULY
ANGLIJA

merikiečių aprūpinamu čangu.
Pagaliau galimas ir tiesioginis 

Sovietų įsikišimas Korėjos ko
munistams paremti, bet jau, tur 
būt, niekas neabejoja, jog tai 
reikštų visuotinį karą. Jį pradėti 
Maskva, žinoma, jau seniai yra 
nusprendusi, bet ar jau yra atė
jęs laikas “paskutinei ir lemia
mai kovai” — taip pat nelengvas

strategams. Tiesa, raudonosios 
armijos organas “Raudonoji 
žvaigždė’.’ giriasi, kad generolo 
Stalino — diktatoriaus sūnaus
— inspiruojama, Sovietų karo 
vadovybė sukūrusi karinę teori
ją, kurios laikydamiesi jie ne
galėsią būti nugalėti. (Ji esanti 
paremta ryžtumu kovai fronte 
ir užfrontėj). Bet kol kas ji gera 
tik propogandos tikslams, o kiek 
tiks kovai — gali tik ateitis pa
rodyti.

Suprantama, jog visuomet ge
riausia imtis mažiausia kaštuo
jančios tam pačiam tikslui pa
siekti akcijos. Tad ir pasiuntė 
Stalinas Maliką vėl grįžti į Sau
gumo Tarybą, kur tebesėdi kuk
liai besišypsąs Čang—Kai—šė
ko atstovas, nors Sovietai ir bu
vo iškilmihgai pareiškę, jog jie 
ten kojos nekelsią, kol tasai 
biaurybė nebus iš ten išjotas 
lauk. Pasirodė, jog boikotas ir 
jiems ne visuomet į naudą išeina. 
Jų boikotas kaip tik padėjo Sau- 
mo Tarybai pradėti Korėjoj “po
licinę akciją”, nes nebuvo Maliko 
tam nutarimui vetuoti. O dabar 
vėl nėr kaip ir pabandyti tą ak
ciją sustabdyti, savo boikoto ne
nutraukiant. Teko tad grįžti ir 
dar kartą išbandyti visas prie
mones, o taip pat greičiausia ir 
“budėti”, kad, Sovietams beboi- 
kotuojant, Saugumo Taryba ne
pradėtų vėl panašios “policinės 
akcijos”, jei jie pasiryžtų dar ir 
kur kitur Korėjos triuką pa
bandyti.

Grįžęs Malikas ir pradėjo tai, 
ko iš anksto galima buvo laukti
— bandyt išjot lauk Čang—Kai- 
šeko atstovą ir sustabdyt Korė
joj karo veiksmus, neatitrau
kiant atgal komunistinių pajėgų. 
Jo svarbiausias tikslas — pa
siekti, kad būtų pripažinta, jog 
Korėjoj vyksta pilietinis karas, 
atseit yra Korėjos vidaus reika
las, į kurį Saugumo Taryba su 
“policine akcija” negali kištis. 
Bet ligi šiol jam nepavyko ta 
kryptim nieko laimėti. Kokių tad 
tolimesnių ėjimų jis imsis, kol 
keis sunku spręsti. Šiuo tarpu, 
kol Kremlius apsigalvos, jis, iš
rodo, dės visas pajėgas bent 
trukdyti Saugumo Tarybai pra
vesti kitus su Korėjos kovomis 
susijusius nutarimus, kartu, nors 
griežtai neaptardamas, ką jis 
tuo supranta, grasindamas, kad 
jo siūlymų atmetimas vedąs 
karo išplėtimą.

Bet Korėjos triukas ir kitų

i

Sovietams nelabai malonių
. pasekmių sukėlė

Šiuo žygiu jie prakrapštė Va
karams akis, kad pavojus jiems 
ne tik realus, bet ir čia pat. Va
karai, žinoma, labai neapsidžiau
gė, kad tą pavojų, galimas daly
kas, dar laiku pastebėjo :— labai 
jau miela jų širdžiai buvo sva
jonė patogiai ir ramiai gyventi.

O labai patogiai gyventi ir la
bai stipriam būti — sunku. Tai 

(Nukelta į 5-tą pusi.)

“Klasta ir meilė” 
Londono scenoje

metų pradžioje įsisteigęsSiU
Londono Lietuvių Meno Sambū
ris “Vaidila” energingai plečia 
savo veiklą, kaskart apimdamas 
platesnes meninio gyvenimo sri
tis.

Šiuo metu “Vaidilos” rėmuose 
veikia: choras, dir. V. Mamaičio 
vadovaujamas, tautinių šokių 
grupė, prieš trejetą mėnesių pra
dėjęs darbą Dramos Mėgėjų Ra
telis, P. Mašalaičio vadovauja
mas, ir A. Pesio rūpesčiu organi
zuojamas muzikos ratelis.

Sambūrio v-bos pirmininkas 
yra p. A. Nemajuška. Meno va
dovas - V. Mamaitis.

Šiomis dienomis, po poros mė
nesių intensyvaus darbo, išeina 
į viešumą ir dramos mėgėjų ra
telis. Pirmas jo pasirodymas bu
vo liepos 29 d. Tą dieną parody
ta visuomenei R. Spalio komedi
ja “Batai”. Tačiau dramos rate
lio vadovas nelaiko šito pastaty
mo oficialia dramos ratelio darbo 
nradžia. Tikrosios įkurtuvės bū
siančios atžymėtos Šilerio dra
mos “Klasta ir meilė” pastaty
mu, kurios premjera numatyta 
tugpiūčio 26 d. •

■ Dramos ratelio visas dėmesys 
dabar sukauptas į “Klastos ir 
meilės” pastatymą, kuriam nesi
gailima nei lėšų nei darbo.

Dekoracijos jau nupieštos ir 
šiuo metu, talkininkaujant buv. 
Vilniaus teatro siuvėjai Vierai- 
tienei, siuvami drabužiai, o elek
tros monteriai įrenginėja scenos 
apšvietimą.

Dramos ratelis žada nesiten
kinti vien šitais pastatymais. Jis 
olanuoja dar šį sezoną duoti po
rą komedijų ir metų pabaigai 
stambesnį veikalą — “Milžinai”.

“Rūtos pasirodymas
Nottingham© lietuvių choras 

“Rūta” ir tautinių šokių grupė 
vėl turėjo pasirodymą. Tai jau 
kelintas kartas, kai Nottinghamo 
choras “Rūta” ir t. šokių grupė 
anglams garsina lietuvių vardą 
daina ir šokiu. “Rūta” padainavo 
5 dainas, o t. šokių grupė pašoko 
4 šokius.

Anglai šiuo pasirodymu buvo 
sužavėti, net ir Nottinghamo an
glų spauda nepagailėjo 
žodžių.

BELGIJA

gražių

Išvyksta “G. šalies” redaktorius
Belgijos lietuvių laikraščio 

“Gimtoji šalis” redaktorius kun. 
Dr. Pr. Gaida iš Belgijos išvy
ksta. Dėl to liepos 15 d. išėjęs 
numeris yra paskutinis jo reda
guotas. Kas toliau šį darbą dirbs, 
dar nepaaiškėjo. “Sėjos” drau
gija, kuri laikraštį leidžia, ieško 
naujo redaktoriaus. Belgijos lie
tuviams laikraštis būtinai reika
lingas, nes jų ten yra dar apie 
700.

ITALIJA
Kan. Z. Ignatavičius grįžo 

į Romą.
Iš Austrijos į Romą grįžo šv. 

Kazimiero Kolegijos vice-rekto- 
rius kan. Dr. Zenonas Ignatavi
čius. Austrijoje jis lankėsi pas 
J. E. Kauno Arkivyskupą Metro
politą Juozapą Skvirecką, šia 
proga J. E. paskyrė kan. Ignata
vičių Lietuvių Jaunimo Šv. Ka
zimiero garbintojų asociacijos

archidijeceziniu moderatorium. 
Tuo yra pradedama realizuoti Jo 
Ekscelencijos Arkivyskupo min
tis šv. Kazimiero garbinimą kaip 
galima plačiau paskleisti lietuvių 
jaunimo tarpe, šį lietuvį šventąjį 
pastant gyvu jaunųjų pavyzdžiu.

Rašo studiją apie Šv. Pranciškų 
Salezietį.

Iš Romos į Prancūziją išvyko 
Šv. Kazimiero Kolegijos Dvasios 
Tėvas kun. Vytautas Balčiūnas. 
Aplankęs Paryžių, kun. Balčiū
nas apsistos Anecy mieste, kur 
rašys pradėtą asketinę studiją 
apie šv. Pranciškų Salezietį.;

— Liepos 26 d. iš Romos į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
išvyko kun. Dr. Jonas Patašius 
ir dailininkas Antanas Melnin- 
kas.

— šiomis dienomis su Jung
tinių Amerikos Valstybių mal
dininkais yra į Romą atvažia
vusi Irena Jurėnaitė, Bostono 
lietuvių veikėjos Jadvygos Tu- 
mavičienės duktė. Ponia Tuma- 
vičienė Vokietijoj gyvenusiems 
tremtiniams yra gerai pažįsta
ma. Ji yra sudariusi daugiau kaip 
100 darbo sutarčių ir maisto 
siuntinėliais nuo skurdo apgynu
si ne vieną tremtinių šeimą. Jos 
duktė, nors yra •gimusi Ameri
koj, tačiau sielojasi Lietuvos ar 
teitimi ir Europoje pasiliekančių 
tremtinių likimu.

Lankėsi BALFo pirmininkas
BALF-o pirmininkas kan. 

prof. J. B. Končius, būdamas Ita
lijoje, aplankė BALT-o įstaigą 
Romoje, kur susipažino su šal
pos reikalais. Daugelis lietuvių 
tremtinių jau yra išemigravę. 
Šiuo metu Italijoje dar liko 155 
lietuviai. Žymi dalis jų turi DP 
statusą ir gauna pašalpos iš IRO. 
BALF-o įgaliotinis Italijoje kun. 
Dr. V. Pavalkis plačiai painfor
mavo pirmininką apie lietuvių 
gyvenimo sąlygas, jų. būklę ir 
emigracijos reikalus. Reikia pri
pažinti, kad mūsų tautiečiai su
geba gerai tvarkytis ir mūsų 
įgaliotinio rūpesčiais pavyksta 
sužvejoti kas reikalinga pragy
venimui iš įvairių šalpos organi
zacijų, kaip tai IRO, CARE, 
NCWC, Vatikano Misijos. Tų or
ganizacijų ir BALF-o pašalpų dė
ka lietuviai nepalūžo ir prie pir
mos galimybės stengiasi išemi
gruoti pastovesniam gyvenimui.

Tenka apgailestauti, kad BA
LF-o įgaliotinis kun. Dr. V. Pa
valkis,tiek daug pasidarbavęs, 
pagelbėdamas savo tautiečiams 
Italijoje, yra pasiryžęs pats emi
gruoti į Ameriką ir 'todėl iš įga
liotinio pareigų nuo rugpiūčio 
5 d. pasitraukia. BALF-o pirmi
ninkas ieško jam tinkamo pava
duotojo, nes, kol yra Italijoje 
lietuvių, negalima jų palikti be 
globos.

Įdomu patirti, kad BALF-o 
skyrius Italijoje yra gavęs 4-rių 
metų laikotarpy iš Amerikos, į- 
vairių pašalpų pavydale, maisto 
produktais, drabužiais, apavu ir 
pinigais, viso vertės $128,848.44.

Italijos lietuviai niekad nepa
mirš tų geradarių amerikiečių, 
kurie jiems ištiesė gailestingumo 
ranką pastaraisiais sunkaus gy
venimo metais ir visaip pagelbė
jo išemigruoti į užjūrį.

KANADA
Įsikūrė akademinis klubas

Toronto aukštųjų mokyklų 
lankytojų grupė įsteigė “Toron-

to Universiteto Lietuvių Klubą”. 
Klubas yra registruotas Toronto 
Universiteto Senate “Lithuanian 
Club” vardu. I Klubo valdybą 
įeina: studentas teisininkas Jo
nas Juškaitis, doktorantas phi- 
lologas Arturas Paulaitis ir Pri
taikomųjų Mokslų ir Inžinerijos 
Fakulteto studentas Gytis Šer
nas.
Sėkmingai platinamos lieuviškos 

knygos.
Birželio - liepos mėnesiais Vai 

d’Or — Malartic lietuvių tarpe 
išplatinta knygų už $110. Taip 
pat visi tautiečiai be išimties ap
sirūpinę antikomunistiniais ženk
leliais, kuriuos plačiai pasklei- 

I džia po pasaulį lipdydami ant 
'savo siunčiamų laiškų. Juos iš
leido Waterbury Lietuvių Trem
tim Draugija, JAV.

—Iš birželio mėn. 18-19 d. vie
šoj rinkliavoj surinktų pinigų 
Vokietijos sanatorijose besigy
dantiems lietuviams liepos 17 d. 
pasiųsta 195 sv. pupelių kavos 
už JAV $198.90. Iš šio kiekio — 
Gauting sanatorijos 56 ligoniams 
140 svarų ir Huntleson bei Ol
denburg 22 tautiečiams — 55 sv.

AUSTRIJA
Lankėsi BALFo pirmininkas
Liepos 9 d. kan. prof. Končius 

su J. E. vysk. V. Brizgiu ir BA
LF įgaliotiniu Austrijai kun. K. 
Razminu lankėsi pas Linzo f prie 
Dunojaus) lietuvius tremtinius. 
YMCA salėje susirinkusiems lie
tuviams BALF pirmininkas pa
aiškino naują US emigracijos įs
tatymą bei atsakė į eilę klausi
mų.

Linzo lietuviai tremtiniai nuo 
š. m. liepos 1 d. perduoti Austrų 
ūkiui ir nusiskundė, kad maitini
mas žymiai pablogėjęs. Tuo atž
vilgiu prie Salzburgo Glasenba- 
che esantieji lietuviai pareiškė, 
kad jiems kaip tik maistas dabar 
pagerėjo. Tuo reikalu BALF pir
mininkas paprašė įteikti IRO ir 
dabartinio Austrų maisto davi
nio palyginimo lentelę.

Užkliuvusių bylų reikalu kan. 
prof. Končiui buvo įteiktos rei
kalingos žinios, tokiems asme
nims pagelbėti DP Komisijoj 
Frankfurte. *

Linze esančiųjų apie 80 lietu
vių vardu kan. prof. J. B. Končiui 
pareikšti nuoširdūs linkėjimai ir 
ir įteikta dovanėlių. Tremtiniai 
labai prašė užtarimo ir pagalbos 
juos iš rusų pasienio kuo grei
čiausiai išgabenti.

Tos pat dienos vakare BALF 
pirmininkas nuvyko į Salzburgo 
Glasenbach stovyklą, čia dar te
bėra neturinčių garantijų ir už
kliuvusių lietuvių apie 50. Viso 
lietuvių tremtinių išsklaidytų po 
US, Britų ir Prancūzų zonas 
Austrijoje yra apie 300.

Liepos 10 d. kan. Končius apsi
lankė NCWC, kur kalbėjosi įvai
riais klausimais su Miss M. Mo
res. Pažadėjo jai įteikti visų 300 
lietuvių pilną sąrašą su adresais. 
NCWC iš savo pusės pažadėjo 
lietuviams tremtiniams visoke
riopą pagalbą.

Kan. Končius įteikė ir eilės lie
tuvių studentų, bebaigiančių 
mokslą Austrijoj, sąrašą, kad 
iems suteiktų šalpos ir visaip pa

gelbėtų.
Dėl tremtinių perkėlimo į Vo

kietiją Miss Mores apgailestavo, 
kad tuo reikalu daryti žygiai li
kę be pasėkų. Vokietijos valdžia 
nenorint? tremtinių daugiau įsi- , . . » - 4...

AUKLĖJIMAS TIESAI
Meilės ir pasitikėjimo kupinoje aplinkoje vaikas auga melo 

nepažindamas. Jis nuoširdžiai išsipasakoja savo nusikaltimus, kaip 
ir visus kitus pergyvenimus. Suaugėlis (tėvas, motina, giminaitis) 
priima tokį pasisakymą rimtai ir čia pat teikia vaikui patarimų, 
įspėja jį vengti netikusių poelgių ir t.t. Vaikas supranta suaugusio 
norus bei patarimus ir pasižada “geriau elgtis”. Tačiau tegul tik 
tėvai ar kiti suaugėliai supyksta arba dar blogiau — skaudžiai 
vaiką nubaudžia, — vaikas tuo atveju atranda vienintelę sau 
patogią išeiti: jis pradeda meluoti. Taip atsiranda melas iš baimės, 
dažniausias vaikų melo pavidalas.

^tegalima reikalauti iš vaiko tikslaus pergyvenimų ar įvykių 
atpasakojimo. Vaikas, nors ir labai pastabus būdamas, ne visada 
tiksliai pastebi tai, kas suaugusiajam yra svarbiausia. Vaiko 
pastabumas apsiriboja tik viena — kita daikto ar įvykio smulk
mena. Kartais tas vaiko pastabumas yra nuostabiai stiprus, tačiau 
čia pat jis yra ir silpnas, kai vaikui tenka aprėpti visumą ir prieiti 
tokių ar kitokių išvadų. Dažnai vaikas atsako į tiesioginį “tardy
tojo” klausimą labai abejotino tikrumo “Aš nežinau” atsakymu. 
Dažnai vaikas ir užmiršta kai kuriuos įvykio momentus. Tėvams 
ar kitiems suaugėliams kietai tardant, vaikas verčiamas atsakyti 
“taip” arba “ne” jau visiškai be jokios nuovokos apie tiesą. Tokių 
vaika tardymų reikia vengti, nes jie tik žalos teduoda .

Mažas vaikas dar negali išlaikyti jokios paslapties. Savo ne
kaltu atvirumu jis išplepa visa, ką motina ar kas kitas norėtų 
nuslėpti nuo tėvelio, pvz. parengiant jam dovaną ar kokią kitą 
staigmeną. Su tuo faktu turi skaitytis visi suaugėliai ir nevelti 
mažučių vaikelių į tokias paslaptis, kurios kartais yra būtinos 
ar neišvengiamos.

Daugelis vaikų dažnai pradeda pasakoti visiškai išgalvotus 
dalykus. Vaikai gyvena pasakų pasaulyje ir jiems riba tarp tikro
vės ir pasakos dažnai išnyksta iš sąmonės. Jie patys save ar savo 
žaislus mato tokių pasakiškų įvykių dalyviais ir mėgina tais savo 
pergyvenimais pasidalyti su suaugusiais žmonėmis. Tokie pasa
kojimai yra nekalto fantastinio melo pavyzdžiai. Tėvams ir glo
bėjams nereikia daryti iš to kokių blogų išvadų: vaikas turi per
gyventi fantastinį savo sąmonės brendimo periodą, kurio metu ir 
toks nekaltas melas neišvengiamas.

Kas kita yra, kai vaikas ima fantazijuoti, paliesdamas asme
nis arba įvykius gyvenimo tikrovėje, šios rūšies melas gali pada
ryti daug nemalonumų šeimai. Bet ne tame glūdi pati didžioji 
blogybė. Šiuo atveju vaikas meluoja tyčiomis, turėdamas vienokių 
ar kitokių sumetimų. Suaugusieji neturi nuleisti šitokio melo ne
girdomis. Pirmoje eilėje jie neturi tikėti tokiems vaiko pasakoji
mams. Po to jie privalo ištirti be vaiko žinios (jei patys be to 
nežino) visas aplinkybes, kuriose kilo klaidinga ar net ir sąmo- 
nigai pikta vaiko nuomonė, ir išaiškinti jam pačią tikrovę. Vaikas 
turi prisipažinti netiesą sakęs ir pasižadėti daugiau nemeluoti. 
Jo gėdos jausmo dirbtinai didinti ar bausti jam prisipažinus ne
galima: užtenka to, kad tėvai ir auklėtojai rimtai įvykį priima 
ir laiku vaiką įspėja.

Lietuviai galės išmokt 
amato.

Linzo lietuvių iškėlimo iš pa-| 
sienio klausimu BALF pirminin- j 
kas tarėsi IRO įstaigose ir paža
dėjo surasti jiems patalpas per
kelti.

Sulaikytųjų nuo emigracijos 
reikalu patirta, kad didžiausių 
sunkumų sutinkama pas emigra
cijos inspektorius dėl kai kurių 
iš jų pei’ didelio griežtumo. Tuo j 
reikalu kan. prof. Končius už
tars IRO Centruose Genevoj ir 
Frankfurte DP Komisijoj.

Iš viso šalpos organizacijų 
dėtis Austrijoj yra sunkesnė 
gu Vokietijoj.

Apsilankęs pas Vol. Soc. Div. 
Chief Officer Miss Boester BA
LF pirmininkas pristatė jai BA
LF įgaliotinį Austrijai kun. K. 
Razminą, su kuriuo buvo paža
dėta artimai bendradarbiauti lie
tuvių tremtinių reikalais. Ta pro
ga paskyrė Salzburge gyvenan- kėnis. Velionis į Australiją buvo 
čią p - lę Birutę Vokietaitytę rū-1 atvykęs prieš dvejus metus ir 
pintis tremtinių reikalais Salz- paskutiniu metu dirbo Works 
burge. land Housing Department’e. Jis

Į Pirmininkas iškovojo teisę . paliko prieš tris mėnesius atvy- 
. BALF tarnautojams Austrijoj,' kusią žmoną ir dukrelę.
kad susisiekimui kelionės išlai-  
das apmokėtų IRO.

Viena didžiausių Sydnėjaus 
spaustuvių sutiko priimti keletą 
lietuvių mokinių, 16 - 19 metų 

■ amžiaus, spaudos darbo išmokti. 
Mokiniams laisvai leidžiama pa
sirinkti pageidaujama darbo sri- 

itis; rinkykla, linotipas, monoti- 
j pas,spausdinimo mašinos knyg- 

7' rišykla ar cinkografija. Per pir
mą pusmetį mokiniams mokama 

iper savaitę 30 šilingų, gi antro 
pusmečio metu — 53s. per sa
vaitę ir taip toliau atlyginimas 
keliamas ligi meistro atlyginimo.

pa- 
ne-

Mirė inž. L. Tuskenis
Savo darbovietėje, pakirstas 

širdies smūgio, staigiai mirė bu
vęs Lietuvos Kelių Valdybos di
rektorius dipl. inž. Leonas Tus-

URUGVAJUS
AUSTRALIJA

P. Rūtenis užangažuotas 
Melburno teatro bendrovės.
Ligi šiol Adelaidėje gyvenęs 

P. Rūtenis išvyksta į Melburną, 
kur J. C. Wiliamson teatro ben
drovė jį užangažavo dalyvanti sa
vo pastatymuose. Būdamas Ade
laidėje P. Rūtenis ne tik gyvai 
dalyvavo kultūrinėj lietuvių vei
kloj, bet tap pat tvarkė Adelai
dės kabareto programą, kurioj 
ir pats dalyvavo.

• Gaisras ištiko tremtinius
Prie Melburno esančioj stovy

kloj, kur apgyvendinti iš Euro
pos imigravę tremtiniai, kilęs 
staiga gaisras sunaikino didelį 

(medinį pastatą, kuriame gyveno j 
leisti, nes turinti apie 8 milionus j 240 ateivių. Apie 20 asmenų ap- į 
vokiečių DPI Pažadėjo šį klausi- J degė ir turėjo būti nugabenti į į 
mą iškelti Vokietijoje karo ir ei-1 ligoninę. Sudegė ir beveik visų I 
vilinėse USA įstaigose.

Gražiai veikia lietuvių 
mokykla

Montevideo priemiestyje Cer- 
ro prie U. L. Kultūros dr-jos jau 
keli metai veikia pačių lietuvių 
išlaikoma lietuvių mokykla. Joje 
anksčiau mokytojavo P čiučelis. 
Bet čiučeliui nuėjus su komunis
tais, mokykla buvo kaip ir nus
tojusi veikti.

Paskutiniu laiku mokykla vėl 
atgyja ir pradeda jau veikti. Joje 
mokytojauja neseniai iš Vokieti
jos atvykusi mokytoja Stanevi
čienė. Ji be jokio atlyginimo mo
ko lietuvių vaikučius ne tik lie
tuvių kalbos, bet taip pat ir dai
nų, lietuviškų vaidinimėlių ir 
kitų įvairenybių.

i

turėtas turtas.

—>■ Philipinų vyriausybė pra- 
. nešė, jog ji pasiųs į Korėją 5.000 
i pilnai ginkluotu pėstininkų. j
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dyje nebuvo n 
tai liūdesys, ir 
vienas, jis pas 
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siautą. Ir tuo 
savo skausmt 
tartum uždang 
veido, kad gali 
gėrėtis juo tar 
meniu, kuris 
vertingumo. Ir 
širdį kaip į veič 
latos grįžo atsi 
lią į tolimą pil 
grobę priešai 
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Ir kad galėt 
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ŠV. TĖVO ŽODIS PASAULIO TAIKOS KLAUSIMU NUO BROOKLYN© LIGI TORONTO
Svečiavimosi Kanadoje įspūdžiai

Liepos 26 d. Jo šventenybė 
Pijus XII paskelbė naują enci
kliką “Summni moeroris”, ku
rioje nurodomi tikrieji keliai į 
tautų tarpusavį sugyvenimą ir 
katalikai raginami melstis, kad 
Dievas suteiktų pasauliui taiką. 
Nors enciklika pirmiausia ski
riama visiems pasaulio vysku
pams, bet joje paskelbtos 
Tėvo mintys yra žinotinos 
įsidėmėtinos ir kiekvienam 
talikui.

Naujoj Enciklikoj Jo švente
nybė Pijus XII rašo:

Šv. 
bei 
ka-

GARBINGIEJI BROLIAI,
Sveikinimas ir Apaštališkas 

Palaiminimas.

džiaugsmo valandas. Iš 
pusės matome nesuskai- 
minias iš visų pasaulio 

šiais šventaisiais Metais

Tuo pačiu laiku Mes išgyve
name giliausio skausmo ir nepa
prasto 
vienos 
tomas 
tautų
suplaukiančias į Romą ir prieš 
Mūsų akis atveriančias didingą 
vieningo tikėjimo, broliškos mei
lės ir gyvo pamaldumo reginį; 
ir tai tokiais skaičiais, kaip šis 
Šventasis Miestas, amžių bėgyje 
tiek daug garsių įvykių pergy
venęs, dar nėra matęs, šias be 
skaičiaus minias Mes priimame 
mylinčia širdimi, atgaiviname 
tėvišku žodžiu ir, nurodę jiems 
naujus šviečiančius šventume 
pavyzdžius, šaukiame — ir ne 
be gausių vaisių — į dorovinie 
atsinaujinimo ir krikščioniške 
gyvenimo kelią.

Tačiau iš kitos pusės Mūsų 
akys stebi dabartinius tautų tar
pusavio santykius, kurie Mumy
se kelia didelį susirūpinimą ir 
nerimą. Tiesa, daugelio yra svar
stoma, rašoma ir kalbama, kaip 
pasiekti taip labai visų trokšta
mą taiką, bet tai, kas turėtų 
sudaryti šios taikos neišjudina
mus pagrindus, kai kurių yra 
užmirštama arba atvirai atme
tama. Iš tikrųjų kai kuriuose 
kraštuose, remiamasi ne tięsa, 
bet melu; ne meilė ir ne gailes
tingumas palaikomas, o skatina
ma neapykanta ir tarpusavio ko
va; ne piliečių santaika ugdoma, 
o keliamos riaušės ir neramumai. 
Tačiau, kaip nuoširdūs ir sveikai 
mąstą žmonės pripažįsta, šito
kiu būdu nebus nei tautas skirią 
aštrūs kasdieniniai klausimai tin
kamai išspręsti, nei proletarijato 
būklė nebus kaip reikiant page
rinta. Juk niekad nieko gero ne
davė neapykanta, melas ir nera
mumai. Be abejonės reikia varg
stančią liaudį pakelti į žmogaus 
vertę atitinkančias gyvenimo są-1 kurie valdo tautas ir valstybes,

Naujoji Pijaus XII enciklika
lygas, tačiau ne jėga, ne triukš- 
mavimu, o teisingais įstatymais. 
Visus ginčus, kurie skaldo ir da
lija tautas, reikia kuo greičiau
siai pašalinti, Terpiantis tiesa ir 
vadovaujantis teisingumu. Kai 
dangus niaukiasi grėsmingais dę- 
besimis, Mes, ypatingai rūpinda
miesi tautų laisve, jų verte ir 
laime, negalime nešaukti visų pi
liečių ir jų vadų prie taikos ir 
sugyvenimo. Tepamąsto kiekvie
nas, ką neša karas, kaip iš paty
rimo žinome: griuvėsius, mirtį 
ir visokį vargą. Laiko pažanga 
:šrado ir pagamino tokius bai
sius ir žudančius ginklus, kurie 
gali sunaikinti ne tik kariuome
nes ir laivynus, ne tik miestus, 
niestelius ir kaimus, ne tik neį
kainojamus religijos, meno ir 
kultūros turtus, bet taip pat ne
kaltus vaikus, jų motinas, ligo
nius bei silpnus senelius. Gali 
būti sunaikinta viskas ar beveik 
diskas, ką gražaus, gero ir šven
to žmogiškasis genijus yra su
kūręs. Jeigu tad karas, ypatingai 
nūsų laikais, kiekvienam svei
kam protui atrodo kaip kažkas 
šiurpaus ir mirtį nešančio, reikia' tant naujo karo suliepsnojimo. 
vikėtis, kad visų — o ypač tų,, Niekada, nei senesniais nei nau

jesniais laikais, netrūko tokių, 
kurie mėgino pavergti tautas gin
klais, bet Mes niekuomet nenus
tojome dirbti už taiką. Eklezija 
ne ginklais, bet tiesa trokšta lai
mėti pasaulį ir jį perauklėti do
ram ir taikiam gyvenimui. Todėl 
ir “mūsų kovos ginklai ne kūniš
ki, bet galingi Dievu” (2 Cor. 
10,4).

Reikia, kad visa tai mokytu
mėte atvirai, nes tik tada, kai (atrodo taip nėra kultūros palies- 
krikščioniški dėsniai persunks vi- ta, jei ne javų laukai, sakytum 
_  ' Zi O 'zmncnic ilzoloc?

Apie ką tu daugiausia kalbi?
pripažinti deramą laisvę religijai, 
kuri yra įpareigota ne tik į am
žinąjį gyvenimą vesti - kas,žino
ma, yra svarbiausia - bet taip 
pat saugoti viešojo gyvenimo pa
grindus.

Iš to, kas pasakyta, lengvai 
suprantama, Garbingieji Broliai, 
kaip toli nuo tikros ir tvirtos tai
kos sukūrimo yra tie, kurie min
džioja švenčiausias Katalikų Ek- 
lezijos teises,kurie draudžia jos 
tarnams laisvai atlikinėti savo 
pareigas ir juos pasmerkia kalė
jimams ar ištrėmimui; kurie au
klėjimo įstaigas, mokyklas ir ki
tas institucijas, vedamas pagal 
krikščioniškus dėsnius, arba var
žo arba visiškai atima bei naiki
na; kurie pagaliau klaidomis, 
šmeižtais ir nedorais vilojimais 
traukia tautas, ypatingai gležną 
jaunimą, nuo papročių tyrumo, 
nuo nekaltybės, iš doros kelio 
į sugedimo bei nedorybių pink
les.

Taip pat aišku, kad toli nuo 
tiesos yra nuklydę tie, kurie ne
teisingai kaltina Apaštališkąjį 
Sostą ir Katalikų Eklesiją, trokš-

' kurių rankas yra sudėtas tautų 
'ikimas, pastangomis bus išsklai- 
lyti tamsūs ir grėsmingi debe
sys, kurie yra šių dienų baimės 
iriežaštis, ir pasauliui vėl pa
daliau nušvis tikroji taika.

Žinodami tačiau, jog “kiekvie- 
las geras davinys ir kiekviena 
'.obula dovana yra iš aukštybių, 
lužengia nuo šviesybių Tėvo” 
(Jok. 1,17), laikome reikalinga, 
Garbingieji Broliai, vėl paskelbti 
viešas maldas, kad būtų išpra
šyta ir pasiekta tautų sandora. 
Jūsų apaštališkajam uolumui pa
vedame skatinti Jums patikėtas 
sielas ne tik į nuolatinį pamal
dumą Dievui, bet taip pat para
ginti į atgailos ir atsilyginimo 
darbus, kuriais būtų atsiteista 
Amžinajam Aukščiausiojo Majes
totui, įžeistam tokia daugybe vie
šų ir privačių, nusikaltimų. ...

Kai vykdydami savo pareigą, 
perduosite šį mūsų kvietimą ti
kintiesiems, priminkite jiems, iš 
kokių principų trykšta tikra ir 
patvari taika ir kokiais keliais 
reikia prie jos eiti ir ją stiprinti. 
Ją iš tikrųjų, kaip gerai žinote, 
galima pasiekti tik krikščioniš
kus dėsnius su visu nuoširdumu 
taikant praktikoje, šitie princi
pai ir dėsniai kviečia žmones į 
tiesą, teisingumą ir meilę, tram
do jų geismus, juslių galias ver
čia paklusti protui, protą gi krei
pia į Dievą; pagaliau įsako tiems,

Kai Canadian Pacific Railway 
traukiny aplanko Kanados imi
gracijos valdininkas ir gan griež
tai ima klausinėti, kur ir pas ką 
važiuoji ir kada vėl manai iš Ka
nados žemės išsinešdinti, štai ir 
didžiuliam Amerikos kontinente 
pajunti pirmą kartą, ką reiškia 
valstybių sienos. Bet tai trunka 
neilgai, kontrolė greitai pamirš
tama, ir kai traukinys iš Detroi
to lygiais laukais į begalinius 
Kanados plotus, ramumas grįžta 
ir atsiranda laiko stebėti šiam 
naujam kraštui. Čia nėra naujas 
pasaulis, koks atsidaro peržen
gus pietines Jungtinių Valstybių 
sienas į lotinų Ameriką, nes žmo
nių gyvenimas čia taip nedaug 
skiriasi nuo anapus sienos.

Technikos gėrybės maždaug 
tos pačios: tok^ pat patogūs trau
kiniai, toki pat, gana reti, gele
žinkeliai, nedaug blogesni keliai, 
nedaug mažiau automobilių. Bet 
apgyventų vietovių daug rečiau, 
nes šitie begaliniai plotai talpina 
tik 13 milijonų gyventojų. Kas 
nori pailsėti nuošaliai nuo žmo
nių, kam įgriso Vokietijos ar 
Jungtinių Valstybių didžiuliai 
skruzdėlynai, kur per dienų die
nas žmogus stumdaisi tarp tūks
tančių panašių į save patį, tas 
čia rastų gerą vietą. Kokių 300 
mylių kelyje išsidėstę vos kelios 
gyvenamos vietovės, o tarpais 
— nokstančių javų laukai, gany
klos, nuskurdę miškai ir tuščios 
prerijos. Ūkininkų sodybos kur 
ne kur, gal dešimtis mylių viena 
nuo kitos, jos tokios vienišos toj 
prerijų ir laukų platybėje. Gamta

są privatų ir viešąjį gyvenimą, 
bus galima tikėtis, kad pasiliaus 
nesantaika ir kad įvairios piliečių 
klasės, įvairios tautos bei vals
tybės gyvens broliškoje sandoro
je.

Naujos bendros maldos teiš
prašo iš Dievo, kad šie mūsų žo
džiai išsipildytų;, kad, Dievo ma
lonei veikiant, krikščioniškomis 
dorybėmis ne "tik visų papročiai 
atsinaujintų, bet taip pat ir vie
šieji tautų tarpusavio santykiai 
kuo greičiau taip persitvarkytų, 
jog apmalšinus godumą pavergti, 
kitus, paskiros tautos naudotųsi 
derama laisve; kad tą laisvę taip 
pat suteiktų Eklezijai ir visiems 
jos nariams, kaip reikalauja žmo
gaus ir Dievo teisės.

Su šia viltimi teikiame Jums 
visiems, Garbingieji broliai, Jū
sų dvasiškijai ir tikintiesiems, 
ypatingai .tiems, kurie šitą mū
sų paraginimą ryžtingai paseks, 
Apaštališką Palaiminimą, kaip

čia žmogus nėra įkėlęs savo ko
jos. Štai kažin koks ežerėlis telk
šo miško pakrašty, kažin kokia 
kimsynė, kur medžių kelmai ky
šo iš vandens, toki pajuodavę ir 
vėjo ir vandens nušiurinti, toki 
kreivi ir gumbuoti, tamsios keis
tybės išnirę iš lygaus blizgančio 
vandens ploto. < Aplinkui žalių 
medžių siena,? ir viską-dengia to
kia tyla, kurios nesųjudina nei 
lapo šlamėjimas, nei vandens 
pliuškenimas, ir rodos čia nė 
stirna neužeina atsigerti, nė 
paukštis medyje nesucypia. Jau 
eilė metų kaip nemačiau tokio 
vienišo gamtos vaizdo, nė tokios

dieviškųjų malonių' saugotoją ir 
Mūsų tėviško prielankumo liudi
ninką.

Išleista Romoje, prie šv. Petro, 
1950 metų liepos rriėn. 19 dieną, 
dvyliktaisiais Mūsų Pontifikato 
metais.
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tylos, kuri čia rodos amžina. Ne
mačiau nuo tada, kai kadaise 
braidžiojau po tamsią Odenwald 
miškų tankmę, atsitolindamas 
nuo Nibelungų kelių, arba kai 
kadaise pasiekdavau tamsiausius 
Vištyčio kalnų ir miškų užkam
pius. * ' ,

Pravažiuojam kelis vidutinio 
didumo pietinio Kanados pakraš
čio miestus — Windsor, Chat
ham, London: švarios gatvės ir 
namai, lengvi lyg vilos, po New 
Yorko ar Chicagos atrodo kaip 
nedideli kaimai, nemaža medžio 
pramonės įmonių, žemės ūkio 
mašinų fabrikų. O paskui Toron
to, kelionės tikslas.

Kai atsiduri Toronte, antram 
savo dydžiu Kanados mieste (a- 
pie 670.000), tuoj pamati skir
tumą tarp dviejų kraštų: Kana
da nors gana pasiturintis kraš
tas, bet tų didelių turtų kaip ki
toj pusėj sienos čia nerasi. Mies
tas žymiai švaresnis negu New 
Yorko pakraščiai, gatvėse popie
rių niekas nemėto, namai tvar
kingi, šiek tiek skirtingo stiliaus, 
automobilių nemaža, tačiau vis
kas siauro masto, viskas žymiai 
smulkiau. Čia nėra tų didžiulių 
pastatų, kokių turi New Yorkas 
ar Chicago, ar nors ketvirtos 
eilės miestai, nėra to perdaug 
tiršto gatvių trafiko, nėra tų gė
rybėmis užverstų krautuvių, nė
ra to įvairumo ir ekstravagan
cijos žmonių apsirengime, kaip 
tenai. Toronto, sakytum, Ame
rikos didmiestis, kiek apšvarin
tas, bet susmulkintą^ ir apskur- 
dęs. Kur tik vaikščiojau jo ge
rokai vingiuotomis gatvėmis, 

,visur atrodė toks pat kuklus, 
nors ir jaukus. Daugiausia smul
kūs namai paskendę medžių ža
lumoj, ir visos nuošalinės gatvės 
atrodo kaip alėjos. Visi mažesni 
gyvenami namai turi verandas, 
visi jie patogiai įrengti ir viduj 
jaukūs. Jų savininkai, matyti, 
yra vidutinio turto, nes dažniau
siai darbininkai, čia] atrodo, jjre- 
kyba yra mažesnio masto ‘ir 
daug mažesnis žmonių skaičius 
iš jos gyvena. Kai New Yorko 
pakraščiuose kiekvienoj net nuo
šaliausioj gatvėj gali rasti viso
kios rūšies reikmenų krautuves, 
čia to nėra. Jos daugiau susis
pietę keliose pagrindinėse gat
vėse. Visko yra daug, maisto 
krautuvės taip pat pilnos, vaisiai 
ir daržovės toki pat įvairūs, bet 
rūbų krautuvėse mažiau margu
mo, mažiau įvairumo, lygiai ir 
žmonių apsirengime, čia, gal būt, 
atsiliepia ir angliškų tradicijų 
paisanti skonio nuovoka. Visur 
mažiau reklamos. Daug įtakos

Ar ne keista, kad žmogus, 
vis daugiau ir giliau pažinda
mas visatos paslaptis, ne savo 
menkumą, bet didybę iškelia. 
Juk naujų žemės plotų atra
dimas, . naujų milžiniškų 
žvaigždynų susekimas, nau
jų paslapčių atidengimas tu
rėtų žmogui sakyte sakyti: 
“žmogau, koks tu mažas esi 
visoje visatoje”, gi dabar 
žmogus elgiasi priešingai: jis 
pasijunta lyg visatos vieš
pats ir viso ko aukščiausias 
valdovas. Atrodo, kad išsipil
dė kadaise rojuje gundytojo 
pasakyti žodžiai: “Jūs būsite 
kaip dievai” (Gen. 3, 5). Jau 
daug kas su Dievu elgiasi 
taip, lyg Jis būtų žmogaus 
tarnas, pildantis mųsų įsa
kymus ir pageidavimus. Die
vo teikiamos gerybės priima
mos be dėkingumo o jei kada 
nors mūsų pageidavimai dėl 
mūsų pačių gero neįvykdomi, 
tada Dievas puolamas įvai
riausiais žodžiais. Net ir ti
kintieji savo maldose Dievą 
verčia jų norus pildyti ir pa
miršta, kad visi turime jo va
liai pasiduoti.

Ar nuostabu tad, kad žmo
gus, nemokėdamas nužemin
tai ir pagarbiai su Dievu kal
bėti, perdaug kalba apie sa
ve: giriasi savo išmintimi, 
jėga, turtais ir pan. Atrodo, 
kad pasaulis visai pamiršo 
paties Dievo per pranašą Je
remiją apreikštus žodžius: 
“Išminčius tenesigiria savo 
išmanymu, o turtingasis sa
vo turtais, bet kiekvienas, 
kurs nori pasigirti, tesigiria 
mane pažįstąs ir žinąs, jog 
aš jo Viešpats esu” (9, 23).

ne- 
jos 
Šv.

NELE MAZALAITE-KRŪMINIENE

Kaip tūkstantis ir viena naktis
Didžioji vizyrio karieta

Vienuolikos Vėjų kalne gyve-, rodė savo vikrumą su kardais 
no karalius, jaunas ir mėlynomis ir ant žirgų, ir karo trimitai ošė 
akimis. Jis buvo labai geras, o'taip, kad drebėjo didelių medžių 
jo žmonės kalbėjo, jog yra malo- šaknys — ir karalius žiūrėjo, nu crvvnnti risi -i/"»nu gyventi dėl jo šypsenos. Ta
čiau niekas nežinojo, kad jo šir
dyje nebuvo nieko kito, kaip tik
tai liūdesys, ir kai jis pasilikdavo 
vienas, jis pasidėdavo į šalį šyp
sojimą, tarytum nusivilktą ap
siautą. Ir tuomet jis atverdavo 
savo skausmą, atidengdavo jį 
tartum uždangą nuo mylimosios 
veido, kad galėtų žiūrėti į jį ir 
gėrėtis juo tarsi brangiuoju ak
meniu, kuris slepiamas dėl jo 
vertingumo. Ir jis žiūrėjo į savo 
širdį kaip į veidrodį, ir jame nuo
latos grįžo atsiminimai savo ke
lią į tolimą pilį, kurią buvo už
grobė priešai ir kurioje paliko 
mergaitė, mylima ir brangesnė 
už viską.

Ir kad galėtų gyventi, kara
lius neieškojo, kas galėtų jį pra
džiuginti, ne, jis nedarė šito, ta
čiau jo dvariškiai norėjo patikti 
jam, ir todėl prieš jo akis lanks
tėsi šokėjos, laibos, kaip nendrės 
vėjuje, ir grojo muzika tyli, kaip 
žolės lingavimas, ir švelni kaip 
žvaigždės, ir karalius žiūrėjo, 
nes jis buvo geras.

Ir jauni kariai stojo prieš jo

tebę lingavo galvomis ir stebė
josi žodžiais — karalius taip 
gi prisiartino ir pažvelgė į kie
mą: pačiame viduryje stovėjo 
karieta, padaryta iš purienos 
žiedo, ir dvylika zuikių trepsėjo 
įkinkyti į ją. Vienas karietosnes jis buvo geras,

Ir šį rytą prieš jo sostą buvo ratas buvo nukritęs, štai dėl to 
būrys protingųjų. Jie sėdėjo ant' ji turėjo sustoti, ir tryliktasis
kilimų, pasėdę kojas, ir taip 
karštai ginčijosi, sukišę galvas, 
jog nebegalėjo atskirti savo barz
dų, ir karalius, kuris buvo giliai 
susimąstęs, buvo pažadintas jų 
garsios kalbos ir paklausė, ko 
jie nesutaria. *

— Tavo žodžio trūksta mums, 
valdove, nes kas kitas gali ge
riau žinoti apie tiesą už tą, kuris 
su tiesa kasdien gyvena. Tark: 
kaip reikia pasakyti teisybę, kad 
ji būtų teisybė, ir nepažintum 
jos

— Tai yra negalima, — šau
kia kitas gudrusis, — nes jeigu 
nesupranti jos — esi kvailas.

— Ir jeigu įtarsi ją — esi me
lagis.

— Ir jeigu netikėdamas de
diesi tikįs — esi veidmainys.

v— Prabilk, karaliau, tu, — 
prašo jie.

Tačiau nespėja karalius atsi
liepti, kieme-pasigirsta triukš
mas, ir visi išminčiai, užmiršę 
savo rimtį,pilni smalsumo puola 

akis, jie žaidė kovos žaidimus ir j prie lango. Ir kuomet jie nus-

zuikis, kuris mūvėjo aukštas puš
nis ir sukinėjo botagą, stovėjo 
labai susirūpinęs ir apžiūrinėjo 
vežimą.

Paskui karalius regėjo, kaip 
vežėjas liūdnai purtė galvą, ir 
tuomet iš kąrietos išlipo kažkas 
ir pasuko į rūmų duris, ir ne
trukus tarnai įvedė svečią pas 
karalių. Jis jau buvo nuėjęs į 
savo vietą, ir išmintingieji vėl 
buvo pasėdę savo kojas ant kili
mų, ir jų barzdos tauriai linko 
ant jų kelių, kai įėjo svetimasis 
ir atitinkamai pasveikino kara
lių.

— Aš paprašysiu tavo pasto
gės, pone, — tarė jis, — kol bus 
sutaisytas mano vežimas ir aš 
galėsiu tęsti savo kelionę.

— Tavo vežimas keistas, — 
tarė karalius, — ir tavo drabužis 
nepažįstamas. Kas esi ir kur ke
liauji?

— Kad esu iš tolo, gali iš to 
žinoti, jog mano zuikiai buvo 
kaustyti du kartu po dvyliką 
kartų ir esu praleidęs du pava-

sarius ir tiek pat kitų metų lai
kų, kol atvykau iki čia iš savo 
krašto. Tenai gi valdo kalifas ir 
aš esu buvęs jo didysis vizyris.

— Buvęs, tai reiškia niekas, 
— pasakė vienas išmintingųjų, 
tačiau karalius davė ženklą, ir 
niekas neišdrįso daugiau kalbėti, 
ir tuomet pasakė karaliuj:

— Kodėl apleidai savo namus 
ir savo valdovą?

Ir didysis vizyris nuleido gal
vą ir tylėjo, tačiau jis pajuto ka
ralių žiūrint į jį ir tarė:

— Tavo akys atveria mano
širdį, ir aš nenoriu nieko slėpti. 
Kalifas susirado mane, ir jis pa
darė mane didžiuoju vizyriu, ir 
gyvenau jo rūmuose. O rūmuose 
buvo tūkstantis kambarių, tačiau 
kalifas kalbėjo: — Laimei reikia 
tiktai vieno — būk su manim ir 
dovanok man savo žodžius, dau
giau nenoriu nieko. — Ir taip 
buvo, ir kartą aš pagalvojau, jog 
laimė yra sunkus ir pavojingas 
daiktas, ir tuomet aš pasidirb
dinau karietą ir išvykau. Tačiau 
kalifas siuntė savo šaulius, ku
rie buvo tokie taiklūs, jog atkir
to zuikių pakinktus ir karietos 
ratų stipinus pašovė jie, ir aš 
turėjau grįžti. Ir kalifas raudojo 
ir maldavo: nepalik manęs nie
kada, vizyri, aš žūsiu, jeigu tu 
pasitrauksi, ir būsiu kurčias, "jei
gu tu pabaigsi savo pasakojimus. 
Ir taip buvo, kad aš galvojau, 
jog laimė yra lengvas ir tvirtas 
daiktas, bet kartą pajutau, kad 
tūkstantis kalifo kambarių yra__ „ _______r ____
nušviesti ir ten linksminasi gat- naują metūgę, ir kaip kalasi at

žmonių gyvenimui turi purito
niški Ontario provincijos valdžios 
nuostatai. Pramogų vietų maža. 
Kinų neperdaug ir sekmadieniais 
jie uždaryti, gėrimų pardavinė
jimas ir vartojimas gerokai su
varžytas, degtinei pirkti reika
lingi leidimai. Gali sunkiai kliūti, 
jeigu gersi alų. ne. namie,, bet, 
pav., stabtelėjęs kelionėje, jeigu 
tik spės nužiūrėti policija. Ir 
šiaip mažiau nepažabotos laisvės, 
daugiau konservatizmo. Tas kon- 

I servatizmas atsiliepia ir į eko
nominį gyvenimą.

Įdomiausia, tur būt, apie To
ronto lietuvius. Naujai atvažia
vusių skaičiuojama apie 3 tūks
tančius. Toronto darbo sąlygos 
blogesnės negu didžiųjų, miestų 
Jungtinėse Valstybėse, darbo 
vietų mažiau, ir uždarbiai, ben
drai imant, daug žemesni. 1 dol. 
valandos uždarbis skaitomas ga
na geras ir toks pasitaiko gana

vės .dainininkai, ir kalifas klau
sosi jų O šis vienas kambarys 
yra tuščias. Ir tuomet aš patai
siau savo sulūžusią karietą ir 
iškeliavau. Ir senas vėjas tavo 
kalne sulaužė mano vežimo ratą.

— Ar tik nebus kalifas atsiun
tęs jam šilkinės virvelės? — ta
ria vienas išmintingasis, bet ka
ralius duoda ženklą, ir niekas 
neišdrįsta kalbėti, ir vėl pasako 
karalius:

— Sėskis ir būk mano svečias. 
Ir'jeigu nuovargis nenuveikė ta
vęs — papasakok mums, ką esi 
regėjęs kelionėse.

— Aš regėjau daug, valdove,, 
— sako didysis vizyris, — aš ne
galėčiau baigti pasakoti iki žilų 
plaukų. Aš mačiau, kaip auga 
kalnas — rytą jis ištiesdavo sa
vo galvą ir užsidėdavo saulę kaip 
kepurę, ir vakare jį prislėgdavo 
migla, ir jis suleisdavo į žemės 
gilumą savo kojas. Ir kai kelia
vau pro jūras, esu matęs, kaip 
naktį mėnulis ištiesia savo' ranką ' 
ant vandens, ir mažos žuvytės 
plaukinėje ant jo delno, ir jūros 
žvaigždė, tarsi žiedo akis, žals
vai spindėjo ant jo piršto. Tačiau 
mėnuo ne dėl to paklodavo savo 
ranką, ne, jis tik pridengdavo : 
vandenį, kaip žmogus kaktą, 
kad geriau galėtų įžiūrėti, kas 
dedasi gelmėse — ir kas tenai, : 
apie šitai aš galėčiau kalbėti iki 
širdis užmigs. Tačiau man gra
žiausia buvo tavo miškuose — ’ 
aš regėjau ten pušį, išleidžiančią 1

žala berže — mačiau. Ir per 
girios tankme bėgo briedžių kai
menė — keli jų turėjo tokius 
ragus, tarsi neštųsi pasimovę 
ant kaktos išrautą medį. Ir maži 
lapiukai žaidė prie savo olos ir 
šerno vaikai vertėsi per galvą iš 
linksmumo. O kaip nuostabiai 
vienas paukštis tvarkėsi savo 
plunksnas: jis sklaidė jas, tarsi 
tai būtų išminties knyga, ir pas
kui ėmė giedoti. Ak, kas galėtų 
pakartoti jo giesmę, jeigu jis 
pats to nebūtų padaręs! Tačiau 
kai įsiklausiau, man buvo aišku, 
kad čia yra visas pasakojimas, 

i kaip jis buvo skridęs per marias 
ten ir atgal kiekvieną kartą, ko
kiose vietose yra krovęs savo liz
dą ir koks gražus yra gyvenimas. 
Paskui mačiau genį, margą kan
trybės paukštį — jis daužė savo 
snapu storą medį, kaip liūdesys 
širdį, kol ištraukė iš ten kirmė
laitę savo maistui. Ir prie kito 
medžią laukinės bitės išvedė sa
vo spiečių, ir atrodė, kad oras yra 
pilnas pilkai auksinių gėlių žie
dų. Ir kuomet visa tai regėjau, 
susigraužimas ir sielv.artas nu
slinko nuo manęs, ir pajutau, 
kad vėl galiu suprasti žvėrių ir 
žolės kalbą, moku skaityti, ką 
užrašo vėjas prabėgom beržo 
tošėje, ir galiu skaityti iš drie- 
želio vingių saulėkaitoje ir žiogo 
bridimo per rasą. Pasijutau, 
tarsi eidamas tamsoje būčiau 
užlipęs ant žemėje gulinčio smui
ko ir jis ėmė skambėti — taip 
esu atgavęs savo dvasios laisvu-

Kas Dievui pagarbos 
reiškia, tas ir žmonėms 
neparodo. Teisingai sako 
Augustinas: “Dievas mus su
tvėrė ir ta pačia ranka į mū
sų širdis savo reikalavimą 
įrašė: nedaryk kitam to, ko 
nenori, kad kiti tau darytų! 
Bet kas pamiršta, jog mes 
esame Dievo sutverti, tas 
taip pat pamiršta ir tai, ką 
Dievas į mūsų širdis įrašė”. 
Tokiam tad žmogui nesvarbi 
artimo garbė nei jo laimė, 
o ieško tik savo gero ir sa
vos šlovės. Juk kalbos dova
na žmogui duota, kaip ir šio 
sekmadienio evangelijoje mi
nimam kurčiam nebyliui, tei
sybę skleisti, tačiau ta didžio
ji Dievo dovana naudojama 
lyg koks kalavijas žmonių 
širdims sužeisti. Teisingai tad 
sako šv. Jokūbas: “Štai, ko
kia maža ugnis kokį didelį 
mišką padega! Ir liežuvis yra 
ugnis ... Visų žvėrių, paukš
čių, žalčių ir kitų prigimtis 
duodasi pavergiama ir yra 
žmogaus prigimties paverg
ta, o liežuvio nė vienas žmo
gus negali pavergti: jis yra 
neramus nelabumas, jis pil
nas mirtingų nuodų. Juo mes 
laiminame Dievą Tėvą ir juo 
keikiame žmones, padarytus 
pagal Dievo panašumą”. (3, 
6-9)

Palaimintas tad tas, kuris 
moka valdyti savo liežuvį ir 
kuris tik tiesą bei meilę juo 
skelbia. O tai sugebės pada
ryti tik tas, kurs Dievą vi
satos Viešpačiu pripažins ir 
Jam deramą pagarbą reikš.

Kun. V. Pikturna

retai, tik labai retais atsitikimais 
vyrai uždirba daugiau kaip 1 dol. 
Moterų dažniausias uždarbis 50- 
60 c. valandai. Dirba siuvyklose, 
skalbyklose, didelių firmų paka
vimo skyriuose, alaus fabrikuo
se, garažuose. Pasitaiko nemaža 
bedarbių. Uždarbį reguluojančių 
įstatymų, nęra, darbininkų uni
jos nedaug kur susiorganizavę, 
todėl daugely atsitikimų žymus 
išnaudojimas ir neteisingumas. 
Vaikščiodamas viena iš pagrin
dinių Toronto gatvių, Dundas st., 
pats mačiau kaip sunkiai dirba 
vienoj didelėj skalbykloj mote
rys. Daugiausia tai naujai atva
žiavę iš Europos, ne viena ir iš 
lietuvaičių. Jų atlyginimas čia 
apie 50 c. valandai, čia pajutau 
daugiau pagarbos tam kraštui, 
kuriame gyvenu, už jo ūkinį gai
valingumą, už jo socialinės ge
rovės pastangas ir laimėjimus.

(Nukelta į 4 psl.)

mą ir atradęs savo pražuvusius 
žodžius.

— Aš gyvenau naktis savo ke- 
lianėje mėlynas ir minkštas ir 
drebančias nuo speigo, ir naktis 
trumpas kaip atodūsis, ir ilgas 
kaip, laukimas. Visas jas laikiau 
savo akyse ir apimdavau širdimi, 
šitas naktis, kurios buvo kaip 
indai, pripilti atsiminimų ir nuo
dų, ir svaigios, kaip šienapiūtė. 
Ir kartais jos būdavo tokios juo
dos, kad balta gėlė jose netek
davo savo spalvos, ir kartais 
tviskėdavo žvaigždėmis, kad rei
kėdavo užsimerkti. Ir aušra už- 
krisdavo ant manęs, kaip rausvos 
rožės, arba ateidavo iš lėto, kaip 
išbalęs senis.

— Ir aš regėjau saulėtekius
— saulė kaip gintarinis varpas 
prikeldavo mane, ir ji buvo tokia 
skaidri, kaip brangakmenis, pri
piltas ugnies.

— Nė vieno išmintingo žodžio,
— tarė vienas protingasis, ir kad 
karalius tą akimoju buvo susi
mąstęs ir nesustabdė jo — visi 
apstojo savo liežuviais didįjį vi- 
zyrį. f

— Ir jeigu dediesi daug žinąs,
— pasakė kitas, — ar žinai, kaip 
parodyti teisybę, kad ji būtų tei
sybė ir nepažintum jos?

Ir didysis vizyris pakėlė galvą 
ir, kai pamatė karaliaus akis, 
pasakė:

—Apvilkite ją pasaka.
(Bus daugiau).
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GRAŽUSIS MŪSŲ KAUNAS
KAUNAS NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKAIS

(Pabaiga) Namų antrajam aukšte kabi- 
Atgavus Lietuvai nepriklau- netiniai kambariai buvo iškloti 

somybę ir lenkams užgrobus Vii- iš Olandijos atgabentomis plyte
lėmis. Jos dabar padėtos į mu
ziejų. Prieš I Pasaulinį karą tuo
se namuose apsigyveno didysis 
mūsų poetas Maironis, todėl ir 
namas pavadintas jo vardu.

Seniausi ir istoriškai vertin
giausi Kauno pastatai — tai baž
nyčios, kurių didžiosios dalies 
statyba siekia XV amž. Pav., 
Vytauto bažnyčia, kaip istorikas 
Kojalavičius rašo, statyta Vy
tauto Didžiojo 1400 m. kietų ko
vų su totoriais atminimui. Ori
ginali bažnyčia ir Pranciškonų, 
kurių vienuolynas pastatytas ša
lia jos. 1655 m. bažnyčia buvo 
apiplėšta švedų, o apsistojęs Na
poleonas ją naudojo kaip ginklų 
sandėlį. Gi caro valdžia G854 m. 
ją buvo pavertusi cerkve. 1919

nių, Kaunas pasidarė laikinąja 
Lietuvos sostine. Jame rezidavo 
Lietuvos vyriausybė. Be to, čia 
susitelkė krašto kultūrinės įstai
gos ir prekybos bei pramonės į- 
monės. Tad jis įgavo krašto gy
venime didelės reikšmės ir pra
dėjo sparčiai augti. 1923 m. jame 
buvo 80.000 gyventojų, bet nė 
dešimčiai metų nepraslinkus jų 
skaičius prašoko jau 100.000.

Nepriklausomybės laikotarpy 
Kaunas padarė milžinišką pažan
gą. Moderniškoji miesto statyba 
kilo kaip ant mielių, gatvės buvo 
puikiai išgrįstos, dauguma jų — 
asfaltu išlietos; pravestas van
dentiekis, kanalizacija ir p.

Miestas buvo laikomas pavyz
dingiausioj švaroj. Primityvūs 
arklių traukiami tramvajai — 
pakeisti patogiais autobusais ir 
tankiu tinklu moderniškų taksi. 
Išdygo gražūs moderniškiausi 
pastatai. Taip Kaunas pasivijo 
daugelį Europos miestų, o kitus 
net pralenkė.

Turistai rasdavo Kaune dau
gelį gražių ir jų akis patraukian
čių vietų. Jie galėdavo aplankyti 
ir pasidžiaugti įvairiomos istori
nėmis vietomis, kultūrinėmis į- 
staigomis ir pasigrožėti naujais 
Kauno miesto statiniais. Jų dė
mesį patraukdavo Kauno pilies 
griuvėsiai, kurie tebestovi Ne
muno ir Neries santakoj, toje 
pačioje vietoje, kur vykdavo lie
tuvių kovos su teutonų ordino 
užpuolikais. Aleksoto gatvėj, ša- i 
lia Vytauto bažnyčios, yra se- ; 
niausiąs pastatas Kaune, vadi
namas Perkūno Namas. Jis yra ] 
gotiško stiliaus ir siekia XV amž. ; 
laikus. Legenda sako, kad ten < 
buvusi lietuvių, tuomet pagonių, ] 
šventykla. Miesto rotušės aikš- ' 
tėj, ypatingai pagal Gardino gat-j 
vę,.turistai galėjo rasti daug se- jai baroko stilių. Bazilikos vidus 
nų pastatų, su nuostabiai gražiais 
fasadais. Kai kurie iš jų tačiau 
jau buvo praradę savo origina
lias formas, juos restauruojant 
ir perstatant. /

Miesto rotušė, kuri yra to pa
ties vardo aikštėj, yra ypatingai 
būdingas baroko stiliaus pasta
tas, statytas archit. Benedikto 
Chainausko. Rotušei pamatai bu
vę padėti 1542 m., o užbaigta — 
1562 m. Kunigaikštis Albertas- 
Stanislovas Radvila 1638 m. tuos 
rūmus pataisė ir restauravo, o 
1863 m. — rotušę pasiėmė savo 
žinion Rusijos caras, kuris ten 
apsistodavo kelionių metu. Ne
priklausomybės metais rotušėj 
vykdavo įvairių organizacijų po
sėdžiai, ten rezidavo miesto val
dyba, o taip pat buvo sukrautas 
turtingas Kauno archyvas.

Muziejaus gatvėj — pasigro
žėjimo verti Maironio Namai, 
kurie statyti XVII amžiuje. Jie 
kadaise buvo Lietuvos kanclerio 
Paco rezidencija.
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Kauno rotušė.

m. Lietuvos vyriausybė ją vėl 
grąžino katalikams

Vilniaus ir Valančiaus gatvių 
kampe yra Bazilika, kuri taip 
pat statyta 15 amžiuje. Tai yra 
didžiausioji bažnyčia Lietuvoj, 
labai originalios gotiko statybos. 
Tačiau vėlesniuoju laiku bazili
ka buvo perstatyta, suteikiant

ypatingai gražiai ornamentuotas.: 
Altoriaus paveikslai tapyti gar
saus tapytojo Andriolli. Jos var
gonai — 62 registrų. Bazilikos 
požemiuose ir šalia jos yra pa
laidota daug Lietuvai nusipel
niusių vyrų: vysk. M. Valančius, 
inž. Petras Vileišis, Maironis, 
A. Jakštas ir kt.

Toje pačioje vietoje buvo ir 
dar eilė lankytinų vietų, kaip, 
pa v., kunigų seminarijos bažny
čia, statyta 1471 m.

Šv. Trejybės bažnyčia — sta
tyta 17 amž. šalia rotušės — 
Jėzuitų bažnyčia ir vienuolynas 
— statyti 1720 m. Benediktinų 
bažnyčia, kurios pradžia siekia 
16 amž. laikus (taip pat pirmiau 
buvusi gotiko, vėliau perdirbta 
į baroko stilių). Vilniaus ir Sei
mų gatvių kampe yra Studentų 
bažnyčia, statyta 1678 m., pri
klausiusi kadaise domininko
nams, kurių vienuolynas buvo 
šalimais.

Įgulos bažnyčia (bizantinio
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stiliaus statinys), statyta 1895 
m. Netoli Nemuno kranto stovi 
Karmelitų arba šv. Kryžiaus 
bažnyčia, itališko stiliaus. Jos 
pradžia siekia 1685 m. Jos vie
nuolynas — irgi originalus pa
statas, kuriame nepriklausomy
bės laikais buvo Karo Ligoninė.

Turistams patraukli vieta ir 
Miesto Muziejus. Jame yra gau
sus archeologinis skyrius, o taip 
pat aukštos vertės numizmati
niai, liaudies kultūros, istorinių 
dokumentų, minerologijos, pale
ontologijos ir meno kūrinių rin
kiniai.

Čiurlionio Galerija — prisimi
nimui to didžiojo Lietuvos meni
ninko — buvo įkurta Malūnų 
gatvėj.

O ypač garsus ir gausiai lan
komas buvo Vyt. Didž. Muziejus 
(Vienybės aikštėj). Jame ypač 
atsispindėjo lietuvių kovos dėl 
laisvės. Rožėmis apsodintame jo

kieme rasdavome lietuvių lais
vės kovų simbolį — Nežinomojo 
Kareivio Kapą (kurį, deja, da
bartiniu metu bolševikiniai oku
pantai išardė, išniekino). Ten 
stovėjo ir bronzinis Lietuvos Pa- 
trijarcho Dr. J. Basanavičiaus 
biustas bei Laisvės Statula. Kiek
vieną vakarą, saulei leidžiantis, 
ten būdavo atliekamos ypatingai 
gražios apeigos. Jas atlikdavo 
laisvės kovų invalidai.

Tautos švenčių metu — skam
bėdavo Laisvės Varpas, brolių 
Amerikos lietuvių padovanotas.

Valstybės Teatras ir Lietuvos 
Opera — taip pat prilygo dau
geliui Vakarų Europos kraštų 
tos rūšies įstaigų, o daugelį buvo 
ir žymiai pralenkę.

Miesto ir Vytauto parkai bei 
Mickevičiaus slėnis — taip pat 
buvo mėgiamos poilsio ir pasi
grožėjimo vietos tiek turistams, 
tiek ir kauniečiams.

Nuo Brooklyno ligi Toronto
(Atkelta iš 3 psl.)

Bendrai imant, lietuvių gyve
nimas čia kiek sunkesnis negu 
Jungtinėse Valstybėse, nes už
darbiai mažesni, o pragyvenimo 
išlaidos tokios pat ar net aukš
tesnės. Ypač brangūs butai ir 
kambariai; kambario nuoma 6- 
10 dol. savaitei. Todėl daugelis 
net šeimų tenkinasi vienu kam
bariu. Tačiau daUgumas patenki
nančiai įakūrę ;ir kai kurie rodo 

. daug sumanumo. Nemažas skai
sčius naujai atvažiavusių jau įsi
gijo savus namus, daugumoj už
sitraukdami skolą, mokėdami ją 
iš naujų pajamų, kurios dėl aukš
tų nuomų gana geros. Tokių na
mų butų nuomotojai paprastai 
irgi lietuviai, taip kad daugelis 
lietuvių gyvena lyg atskiromis 

'mažomis kolonijomis. Yra įsigi
jusių ir kitos rūšies nuosavybę 
arba mažas įmones. Dundas st. 
yra kelios lietuviškos valgyklos. 
Atrodo visai gera, kad šituo bū
du daugelis bando išsiveržti iš 
žemiausios benamių ir juodžiau
sių darbinikų klasės ir pasida
ryti nepriklausomais. Tad kažin 
ar tinka tokius žmones smerkti, 
kaip kartais daro net vietinė liet 
spauda, žinoma, čia yra ir pa
vojų. Lietuvių bendravimas ir 
kultūrinis veikimas yra labai 
gyvas, visi Toronte gyveną lietu
viai jį labai brangina. Bendrų 
susitikimų vieta yra bažnyčia, 
panašiai kaip Brooklyne ar Chi-

cagoj, tik čia ji maža, menka 
bažnytėlė, bet jau planuojama 
ir, rodos, renkama lėšos statyti 
naują dįdelę, Dažnos sekmadie
nių gegužinės. Pradžioj liepos 
mėn. įvyko svarbus ateitininkų 
suvažiavimas. Gyvai veikia or
ganizacijos. Vienas iš labiausiai 
pažymėtinų darbų, kuris jungia 
visus, yra spauda, ypač lietuvių 
katalikų “Tėviškės Žiburiai”. 
Trumpai buvau įęjęs į jų menką 
būstinę, rodos ttji klebonijos po
žemyje, ir mačiau, kaip atsidėję 
jauni vyrukai dirba laikraščio
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j Bendras. Kąuno vaizdas iš Vytauto kalno.

Nesigailėjo žmogus ir nukakęs 
į Aleksoto kalną. Iš ten matė 
Kauną, kaip ant delno. Toliau — 
Freda. Universitetas ten turėjo 
nuostabiai gražų botanikos sodą. 
Ten vingiuoja gražioji Jesia su 
gražiai apaugusiomis atkrantė
mis ir giedančiomis lakštingalo
mis.

Simpatiškas ir istoriškai svar
bus vadinamas Napoleono kal
nelis. Jo gūbryje, sakoma, sto
vėjęs imperatorius Napoleonas 
ir komandavęs besikeliančią per 
Nemuną savo armiją.

O kas nenorėtų aplankyti gra
žiąją Panemunę? Kas netrokštų 
atsidurti Pažaislyje, netoliese 
Kauno ? Pamatyti nuostabaus 
grožio Pažaislio vienuolyną?... 
Ir t. t. ir t. t.

Nepriklausomybės metais 
Kaunas buvo išaugęs ir į ypatin
gai produktingą pramonės cen
trą. Jo pasiekti laimėjimai — 
taip pat buvo visiems įdomūs 
pamatyti.

Deja, o kas dabar yra Kau
ne?...

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:

11 vai. — Iškilmingos Šv. Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
12 — Pietūs.
3 vai. — Lietuviško Kryžiaus pašventinimas ir Lietuvių Dienos 

meninė dalis, kurią išpildys So. Bostono Šv. Petro parapijos 
choras, vedamas J. Kačinsko. Po to įvairūs dovanų laimėjimai 
gardūs valgiai ir gėrimai.

. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME
LIETUVIŲ DIENOJE 

dalyvauti
Visus Tėvų Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus ir visus 

Amerikos Lietuvius
NEPRALEISKITE PROGOS

Pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti ir pasimaudyti 
netoli vienuolyno esančiame Atlanto Vandenyne.

Iki pasimatymo atostogų krašte Maine!
LIETUVOS PRANCIŠKONAI

k k k k E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

apsigyvenusieji lietuviai ben
dram kultūriniame gyvenime ne
dalyvauja. Kodėl, lengva supras
ti. Pasakojo apie vieną buvusį 
kaimyną, kadaise mano krašto i 
religingą kaimo vaikiną, kuris 
čia jau gerai įsikūręs ir pratur
tėjęs. Dabar jis keikia kunigus 
ir garbina “tėvą” Staliną. Kas 
dėlto kaitąs, sunku pasakyti. 
Gal ir nėra nuostabu, kad į atei
vius, kuriuos užpūtė visi šalčiau
si naujo krašto vėjai, taip leng-

S k k k k k
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Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
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išsiuntinėjime laisvu nuo darbo vai įsimesdavo komunizmo vė- 
laiku, visai be atlyginimo. Pats 
redaktorius Dr. Šapoka skiria 
laikraščiui visą dienos laiką. Lai
kraštis visai europietiškai lietu- anksčiau gyvenimo užgrūdinti, 
viškos nuotaikos, įdomus ir tik- Be to, juk čia dabar pats elitas, 
rai vertas dėmesio. Todėl reikė
tų, kad Jungtinių Valstybių lie
tuviai, kurie tikrai yra truputį 
turtingesni už Toronto lietuvius, 
kiek galėdami jį paremtų.

Iš laikraščio ir iš kitų reiški
nių matyti, kad seniau Kanadoj

žys. Nežinau, ar šiandien būtų 
kitaip su tais vargo plakamais 
skurdžiais, jeigu jie nebūtų jau

kuris ir vargą moka visai kito
mis priemonėmis nugalėti. Tai
gi, praktiškai imant, Toronto 
lietuvių kolonija — tai DP, tik 
atkutę, laisvesni, pilni gyvybės 
ir jaunos dvasios.

Pašoko karve baletą
“Vilnis” 179 nr rašo:'
“Koks didis yra Stalino auto

ritetas visame pasaulyje, nese
niai parodė įvykis su jo straips
niu kalbos reikalu. Filologija yra 
mokslas; kuriuom nesiinteresuo- 
ja bet kas apart specialistų. Mes 
nežinome bent vieną filologą pa
saulyje, kurio straipsnis rastų 
platų atgarsį kasdieninėje spau
doje. Bet, kuomet Stalinas “Pra- 
vdoje” atspausdino straipsnį tuo 
klausimu, visame pasaulyje ne
buvo veik nei vieno laikraščio, 
žurnalo ar kitokio periodinio lei
dinio, kuris to nebūtų paminėjęs. 
Draugai ir priešai, — visi ko
mentavo.”

Deja, tuščias yra “Vilnies” 
džiaugsmas Stalino autoritetu. 
Spauda mėgsta sudaryt savo, 
skaitytojams progos pasijuokti 
arba papasakoti šiaip apie ko
kias keistenybes. Jei kur karvė 
atsiveda veršiuką su dviem gal
vom ar višta išperi vištuką su 
trimis kojomis, tai ne tik apra
šymas tokio apsigimėlio būna 
beveik visoje spaudoje, bet ir pa
veikslai. Tas pats yra ir su Sta
linu, kuris jau nebe pirmą kartą 
pasaulio akyse suvaidina su 
dviem galvom veršiuką arba su 
trim kojom vištelį. Antai, praė
jusio karo metu staiga jis pasi
darė “maršalu” ir pradėjo dė
vėti. “lampasais” apsiūtonr kel
nėm, kas žmones nemaža pra
juokino. O štai dabar vėl tarė 
“autoritetingą” žodį kalbos rei
kalui žinoma spaudai ne kasdien

B. S.

pasitaiko proga savo skaityto
jams tokį kuriozą papasakoti. 
Juk Stalinas, būdamas bemoks
lis žmogus, plačiam ir gilių stu
dijų reikalaujančiam kalbos mo
ksle nenuvokia, kaip sakoma, nė 
į kurią pusę paršo uodega užsi- 
rietus. Bet jau diktatorių toks 
būdas, kad jie viską “žino” ir “iš
mano”. Juk argi buvo pasauly 
dalykas, apie kurį netarė “auto
ritetingo” žodžio Hitleris arba 
Musolinis. Kaip gi nuo jų gali at
silikti jų draugas Stalinas! O, be 
to, tai jau senas diedas, iš ku-> 
rio elgesio ir kalbų matyt, kad 
jis jau gyvena senybinio suguri- 
mo dienas, kada, protiniam pajė
gumui silpstant, lyg tyčia pasiti
kėjimas savo jėgomis ir protu 
dažnai dar padidėja, ypač kai vi
sokį prisilaiželiai pučia tokiam 
vaikėjančiam seniui miglas,kad 
tokio šviesaus proto nė su žvake 
nerasi. Tuomet jų ne vienas pas
kelbia visokias naujas “tiesas”. 
Nepadarė čia išimties ir Stalinas 
su savo straipsniais kalbos klau
simu. Ir reik pasakyti, jog tai, 
gal būt, vienintelis to Kaukazo 
avių vagies ir galvažudžio geras 
darbas: bent žmones prajuokino 
— karvė baletą pašoko!

“Amerikos” nuolatinė skaity
toja Mrs. B. Starkienė, gyvenan
ti St. Monica, Californijoje, už
simokėjo prenumeratą iki vasa
rio m. 20 d. 1952 metų.

“Amerikos” Administracija 
Mrs. B. Starkienei reiškia padė- 
ką.

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenae Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

yra vienintelis perijodinis bažnytinės, lietuvių 
tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.

J “MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

“MŪZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

“MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai 51.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. Simutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, III.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, III.

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

S M

S

M

s

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

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

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

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

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik ......................... $3.00
Užsienyje .............................................$3.50

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikok* 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N, Y. -
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parodė ligšiolinė jų politika. Bet 
akivaizdus pavojus aiškiai sako, 
jog reikia mest svajones apie pa
togumus ir ramybę, o susirūpinti 
stiprumu, nes kitaip galima vis
ką prakišti. Tad, nors ir rauky
dami nosis, Vakarai sujudo, ir 
sujudo net gana gyvai.

Žinoma, ir Vakarams šis daly
kas ne dėl vieno patogumų atsi
sakymo skaudina galvą.

Pirmoj eilėj šiuo atveju’ jiems 
svarbus visų solidarumas. O 
jo kol kas nėra tiek, kiek būtų 
pageidaujama.

Antai šiuo metu taip reikšmin
goj Azijoj Indija veda kažkokią 
nelabai aiškią liniją. Kai kurie 
stebėtojai net mano, jog Nehru 
esąs Vakarų Tito, kuris Jugos
lavijos Tito pavyzdžiu norįs vesti 
savarankišką politiką nė su vie
nu bloku nesusidėdamas. Kiti 
net taip toli eina, jog pradeda 
kalbėti, kad greit pasaulis būsiąs 
susiskirstęs ne j du bloku, bet j 
tris, kurių trečiąjį sudarysią In
dijos vadovaujamos Azijos tau
tos. Iš paskutiniojo Nehru parla
mente pareiškimo ta nuomonė 
lyg ir nepasitvirtina. Jis ten pa
reiškė, jog Korėjos konflikte 
Indija nėra neutrali ir pasiųsianti 
ten savo medicinos personalo. 
Kariuomenės negalinti pasiųsti 
dėl to, kad ji dar tebėra organi
zavimo stadijoj, o, be to, jei ka
ras išsiplėstų, kariuomenės į Ko
rėją siuntimas galėtų turėti In
dijai nemalonių pasėkų — pap
rastais žodžiais kalbant, ji pri
vengia tuo išprovokuoti prieš sa
ve komunistų agresiją. Bet ir 
vienu ir kitu atveju ji nėra ryž
tingas Vakarų partneris. Art. 
Rytuose arabai vis dar pikti ant 
Jungt. Tautų ir Vakarų už jų 
politiką Palestinos klausimu. Net 
ir Europoj tokia Švedija visom 
keturiom stengiasi išlaikyti gana 
iliuzorinį savo neutralumą ir iš 
anksto skelbia nesidėsianti prie 
Atlanto pakto, jei ją ir pakvies
tų--

bei keliai

klausimas 
keliamas.

Philadelphia, Pa

Apsiginklavimas
taip pat" pasirodo esanti ne maža 
problema. Nekalbant, kad reikia 
ginklais aprūpinti tokią Turkiją, 
Iraną, Čang—Kai—Šėką ir eilę 
kitų, ir Atlanto pakto valstybių 
ginklavimas, ypač Prancūzijos ir 
Anglijos, priklauso nuo JAV ki
šenės. Anglai jau sudarė trejų 
metų laikotarpiui ir 9.520.000.- 
000 delerių sumai ginklavimosi 
programą, bet tvirtina, kad ga
lėsią ją tik tuomet įvykinti jei 
žymią išlaidų dalį sumokės JAV. 
Visai panašiai kalba ir Prancū
zija. žodžiu, reikia surasti pini
gų, kad Europos ginklų kalvės 
pradėtų visu tempu dirbti. Spau
da tvirtina, jog vis dėlto prez.- 
Trumanas ir tuo jau esąs paten
kintas ir žadąs reikiamų pinigų 
duoti.

Tarp kitų dalykų Vakarams 
nemažą galvosūkį sudaro ir bu
vę priešai

Japonija ir Vokietija.
Po karo buvo aiškios nuotai

kos, kad reikia viską padaryti, 
kad jos daugiau nebegalėtų at
kurti savo karinio potencialo ir 
grįžti prie savo imperialistinės 
politikos. Tam buvo imtasi įvai
rių priemonių. Japonijai net į 
konstituciją buvo įrašyta, kad 
ji negali turėti karinių pajėgų. 
Bet, pasikeitus sąlygoms, šis 
nuostatas įgyja praktiškai visai 
kitos reikšmės negu prieš keletą 
metų išrodė. Maža to, kad tai 
yra didelė kliūtis, reikalui esant, 
ir japonams prisidėti prie kovos 
su komunistine agresija. Tai kar
tu ir reiškia, kad amerikiečiams 
tenka visiems laikams ant savo 
pečių pasiimti Japonijos gynimo 
naštą, kai patys japonai nuo jos 
laisvi. Yra balsų vis dėlto japonus 
apginkluoti arba sudaryti jiems 
kitą galimybę prie demokratijos 
gynybos prisidėti, pav., stojant 
savanoriais į amerikiečių armiją 
ir atliekant užfrontėj įvairius ka
rinės reikšmės darbus.

Nėra beveik abejonės, jog rei
kės rasti kokią išeitį ir daryti 
atitinkamų pakeitimų, bet tam 
reikės ir laiko ir galvos sukimo.

Dar painesnis reikalas su Vo-

kietija. Ir ją reikia ginti. Tam 
vokiečiai tiesiog reikalauja net 
garantijų. Ir suprantama — Ry
tų zonos komunistai jau pilna 
burna skelbia, joą jie pasiryžę 
Vakarų Vokietiją “išvaduoti”. 
Tad vokiečiai nė girdėti nenori, 
kad Vakarų sąjungininkai sau 
pasiliktų laisvę, pagal reikalą ir 
sąlygas, tuos “išvaduotojus” su
tikti prie Elbės arba prie Reino. 
Be to, jie niurna, kad, išmokė
dami į metus puspenkto miliar- 
do markių okupacinių išlaidų, 
negali jaustis saugūs. Pav., 110.- 
000 amerikiečių su 100 tankų 
įie laiko toli gražu nepakanka
ma pajėga net savo bare sulai
kyti Sovietus. O anglai su negau
siais savo daliniais taip pat sau
gumo jiems neužtikriną, o prida
rą tik nuostolių. Po jų pavasario 
manevrų vokiečiai suregistravo 
1174 atvejus, kur buvo ištrinti 
javai, sugadinti tiltai 
ir t. t.

Jų apginklavimo 
kaskart vis plačiau
Vakarų kariniai ekspertai šio
mis dienomis už tai aiškiai pa
sisakė. Bet tai sudėtingas ir opus 
klausimas.

Pirmiausia tai priklauso ir nuo 
vokiečių nuotaikos. O jie, atsi
kando po dviejų prakištų karų, 
toli gražu ne visi linkę ginkluo
tis. Kanclerio Adenauerio par
tija šiomis dienomis pareiškė, 
jog jie sutinką Vakarams nukal
ti savo fabrikuos tankų ir pa
trankų, bet mobilizuotis — ne. 
Vokiečiai pradeda įvertinti pa
togumą būt kitų ginamiems. 
Hamburgo siuvėjai tvirtina, jog 
vidutinis vokiečio kelinių juos- 
menės ilgis paskutiniais metais 
žymiai pailgėjęs. Tai, žinoma, 
dėlto, kad jiems nebereikėjo pa
sirinkti tarp sviesto ir patrankų, 
kaip Goeringo plano laikais. Yra, 
žinoma, ir sutinkančių ginkluo
tis, bet tik tuo atveju, jei bus 
vokiečiams pažadėta teritorinių 
ir kitokių atlyginimų, pav., grą
žintos prieš karą valdytos sritys, 
leista grįžti atgal iš Vidurio Eu
ropos ir kitur repatrijavusiems 
arba ištremtiems vokiečiams ir 
t. t. Tam būtų palanki bent po
grindinė vokiečių karininkų są
junga. Bet dėl to ne tik Prancū
zija ir kiti vakariniai Vokiečių 
kaimynai truputį neramiai pasi
justų, o ir Vidurio Europos rei
kalai painiojasi. JAV ir apskri
tai Vakarams svarbu karinio 
susirėmimo atveju turėti savo 
pusėj Vidurio ir Rytų Europos 
tautas, nors jų komunistinės vy
riausybės ir eis su Sovietais. 
Bet toki pažadai paliestų visus 
vokiečių, kaimynus nuo Jugosla
vijos ligi pat Baltijos krantų — 
Jugoslaviją, Vengriją, Čekoslo
vakiją, Lenkiją ir pagaliau Lie
tuvą. Naujas iš vokiečių pusės 
pavojus jų tautiniams interesams 
ne vieną tų tautų skatintų būti 
rezervuotoms ir besąlygiškai ne
stoti Vakarų pusėn.

Tad šiuo metu ir Sovietai ir 
Vakarai turi gerokai galvosūkio, 
kuris padėties įtempimo, aišku, 
nesumažins, bet gali dar nus
tumti kiek tolyn ir galutinius į- 
vairiais klausimais sprendimus.

— Jaunesnieji ateitininkai Phi- 
ladelphijoj labai kultūringai vei
kia. Jų sueigos esti visuomet pa
rengtos lietuviškumo ir kultū- 
riškumo pagrindais. Linksmoji 
dalis jų pačių pravedama. Kas 
šeštadienį jie keliauja pažinti 
gamtą, įstaigas. Kelionėse jie 
turi ir rimtesnį programos nu
merį. Juos globoja vyresnieji a- 
teitininkai. Rugpiūčio 3 dieną 
įsisteigė pietinėj Philadelphijos 
pusėj jaunesniųjų būrelis. Sve
čiai iš šiaurinės dalies — Vasi
liauskas ir Žukauskas — labai 
gražiai nuteikė pietiečius savo 
klausimais ir linksmąja, dalimi. 
Jaunesnieji rengiasi vykti ir a- 
teitininkų stovyklon, kuri bus 
Clevelande. Tikima iš ten susi
laukti ir paruoštų jaunųjų vadų.

— P. p. A. Jotautai, 204 Fer- 
non St., išsikelia iš šv. Kazimiero 
parapijos. Jie atidaro nuosavą 
biznį kitoj miesto dalyje. Ta jau
noji šeima buvo labai geri para
pijiečiai, susipratę lietuviai. Jie 
uoliai rėmė parapijos, veteranų 
ir kitus reikalus. Parapija tikrai 
nustoja gerų darbininkų. Tiki
ma, kad jie ir toliau gyvendami 
nepamirš savo pirmos parapijos.

— Magdalena Kilikevičienė, 
narė visų katalikiškų draugijų, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu rugp. 
2 dieną ir iškilmingai palaidota 
iš šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios rugpiūčio 7 dieną. Teilsi- 
si ramybėje

— Tremtiniai ir jų valdyba 
bei kultūrininkai turėjo savo 
svarbų posėdį rugpiūčio 4 dieną. 
Tarp kitko numatyta rugsėjo 9 
d. surengti 8 rugsėjo minėjimą 
ir rugsėjo 17 d. bendrą ameri
kiečių ir tremtinių susiartinimo 
ir padėkos dieną p. Dumšos sode. 
Plačiai aptarta ir visi kiti lie
tuvių kultūriniai reikalai.

— J. Janulaitis, Vyčių pirmi
ninkas ir pats veikliausias bei ne
pailstantis veikėjas, pašauktas 
aktyvion US kariuomenėn. Jo 
netekimas mūsų jaunimui Phila- 
delphijoj yra nepaprastai didelis 
nuostolis. Sunkiai ir įsivaizduo
jama veikimas be Juozo Janulai
čio. Juk mūsų kultūrinės paro
dėlės, paskaitėlės, visokį suma
nymai būdavo Juozo Janulaičio 
gražiai sutvarkomi ir pravedami. 
Mes tik tikime, kad tai neilgai 
tęsis, kad Juozas vėl sugrįš ir 
veiks su mūsų jaunimu. Be to,

PENNSYLV ANUOS LIETU
VIŲ DIENA

Pennsylvanijos Lietuvių Dienos 
programa bus plati ir įvairi

Seton Hall universitete rusų 
kalba.

South Orange, N.J. - Seton 
Hall universiteto vadovybė pra
nešė, kad nuo šių metų gruodžio 
mėnesio universitete bus dėsto
ma rusų kalba.

Rusų kalbos dėstytoju pakvies
tas Dr. Antanas Trimakas, šis 
universitetas yra Newarko ark- 
kivyskupijos žinioje ir jos išlai
komas. Nuo 1949 m. rudens che
miją jame dėsto inž. A. Vaitie
kūnas.

Bostono Advokatų Sąjungos 
valdyboje lietuvis 

advokatas
1950 - 1951 metais sąjunga 

išrinko teisėją Charles C. Cabot 
pirmininku. Advokatas A. O. 
Shallna paskirtas “Unlawful 
Practice of the Law” komisijos 
pariu. Ši sąjunga yra viena iš se
nesnių ir stipresnių advokatų są
jungų Amerikoje.

Teisėjas G. Harold Watkins, 
buvęs Pennsylvanijos Senatorius, 
rugpiūčio 15 d. kalbės Lakewood 
Park Pavilijone. Dabartiniu lai
ku jisai eina Penna. Senato se
kretoriaus pareigas. Be to, jis 
yra Schuylkill apskrities respu
blikonų partijos pirmininkas ir 
vadas.

Gabus ir iškalbus kalbėtojas, 
teisėjas Watkins nėra svetimas 
lietuviams. Jis yra nuoširdus 
lietuvių draugas. Ne kartą jisai 
įvertino lietuvių ištikimybę šiai 
šaliai ir pagyrė lietuvius, kad jie 
neužmiršta savo tėvų krašto.

Prieš programą, prof. Pranas 
Pesys, šv. Juozapo parap. Ma- 
hanoy City, vargonininkas pa
gros ir padainuos eilę gražių lie
tuviškų dainų.

Programos metu Whitey’s or
kestras, Girardville, Pa., išpil
dys meninę dalį. Vedėjas Vincas 
Whitey (Labalaukis) ir jo mu
zikantai yra pagarsėję visoj ry
tų šaly, šokėjai iš toli ir arti 
plaukte plaukia į tas svetaines, 
kur groja jo orkestras.

Vincas Whitey (Labalaukis) 
yra gimęs Shenandoryje, Pa. 
1906 m. Jau 27 metai, kai veda 
savo orkestrą, kuriame yra 10 
muzikantų ir 2 dainininkai. Jo 
“benas” pasižymėjo Atlantic Ci
ty 1925 m., kai laimėjo trečią 
vietą žymių orkestrų tarpe. Jo 
muzikos ratelis buvo pirmas iš 
Schuylkill apskrities, kuris grojo 
per radiją.

Tuojau po programos rugp. 15 
d. bus šokiai, kurie tęsis iki 5 
vai. Devintą valandą vakare vėl 
prasidės šokiai. Vincui Whitey 
diriguojant, šokių mėgėjai išgirs 
pačios geriausios muzikos.

mas jis bus su mūsų jaunimu ir 
philadelphiečiais.
tikima, kad ir kariuomenėj būda-

Newark, N. J
Pagerbtas prel. Ig. Kelmelis
Šv. Trejybės parapijos klebo

nas prelatas Ignas Kelmelis lie
pos 30 d. šventė savo jubiliejinį 
gimtadienį ir vardadienį, šia pro
ga proga parapijos choras gra
žiai pagiedojo per ankstyvąsias 
Jubiliato mišias. Solo giedojo 
Ch. Daukšis. Po pamaldų Jubi
liatas atvyko į parapijos salę ir 
čia choro vardu buvo nuoširdžiai 
pasveikintas, įteikiant didelę ir 
puošnią gyvų gėlių puokštę ir 
piniginę auką Šv. Mišioms. Jubi
liatui sugiedota “Ad multos a- 
nnos” ir palinkėta daug laimės 
bei Aukščiausiojo palaimos pas
toracijos darbe. Prel. Ignas Kel
melis už didžius nuopelnus savo 
parapijai yra labai gerbiamas ir 
mylimas ne tik savo parapijiečių, 
bet ir kaimyninių parapijų lie
tuvių, o ypatingai gerbiamas 
naujai atvykusių tremtinių, ku
riuos laiko ypatingoje savo glo
boje ir visais galimais būdais 
stengiasi pagelbėti jiems įsikurti. 
Ilgiausių metų mieląjam Jubi
liatui!

Kun. Totoraitis išvyko giminių 
aplankyti

Prel. Igno Kelmelio pakvies
tas, neseniai atvyko tremtinys 
kun. V Totoraitis. Parapijiečiai 
džiaugiasi turėdami savo bažny
čioje net du kun. vikarus: kun. 
tremtinį Praną Bastakį ir naujai 
atvykusį svečią — kun. V. To
toraitį. Kun. Totoraitis šiomis 
dienomis išvyko į Kanadą ap
lankyti savo gimines bei pažįs
tamus. Artimiausioje ateityje 
numato grįžti ir apsigyventi čia 
ilgesnį laiką.

Gražus parapijos piknikas
Liepos 30 d. buto lietuvių šv. 

Trejybės parapijos piknikas. E- 
sant gražiam ortrf, 'žmonių atsi- 
lankė gana daug. Didokas Ųūrys 
matėsi atvykusių 'IŠ Brooklyno, 
Elizabetho ir kitų kaimyninių 
parapijų. Kitas parapijos pikni
kas įvyks rugpiūčio pabaigoje. 
Numatoma įdomi programa. Vi
si jau dabar kviečiami ruoštis 
į paskutinę šiemet parapijos ge- 
gužinę-pikniką. « '

Ign. Serapinas 
persikėlė į Chicagą

Buvęs gimnazijos direktorius 
ir lietuvių kalbos mokytojas Ign. 
Serapinas, kuris, atvykęs iš 
tremties, ilgiau gyveno New 
Yorke, ir kiek sąlygos leido, da
lyvavo lietuvių visuomeniniam 
bei kultūriniam darbe, persikėlė 
į Chikagą ir apsigyveno 3658 
So? Union Ave, Chicago 9, Ill.

Adv. Steponavičius 
atidarė tarpininkavimo 

įstaigą
New Yorko apylinkėje Stam

ford, Conn., kur apylinkėse yra 
multimilionierių rezidencijos, 
adv. Z. Steponavičius gavo leidi
mą darbo tarpininkavimo įstai
gai atidaryti — General Empįpy- 
ment Agency.

Įstaiga yra 9 Mission Str. (5 
min. nuo geležinkelio stoties ir 
35 mylios nuo New Yorko centr. 
geležinkelio stoties). Įstaiga at
dara ketvirtadieniais, šeštadie
niais ir sekmadieniais. Telef. — 
Stamford, Conn. 35227.

SPARČIAI RUOŠIAMASI L. 
VYČIŲ SEIMUI

Lietuvos Vyčių Illinois-India
na valstybių apskritis jau uoliai 
pradėjo ruoštis 37-tam metiniam i 
Vyčių seimui, kuris bus Cliica- i 
goj. Chicagos Vyčiai laiko diue.e 
garbe turėti savo svečiais Vyčius 
iš įvairių Amerikos dalių., 
x Ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., va
kare Lietuvos Vyčių jaunimo 
centre įvyks delegatų ir svečių 
susipažinimo vakaras.

šeštadienį, rugsėjo 9 d., įvyks 
šokiai puošniam Louis XVI ir 
Grey kambariuose Sherman 
viešbuty.

Sekmadienį, rugsėjo 10 d., į- 
vyksta bankietas su trumpa pro
grama ir vėliau šokiais ir lietu
viškomis dainomis. Šis bankie
tas ruošiamas gražiam Bal Taba-. 
rin kambary Sherman viešbuty.

Erdviam Louis XVI kambary, 
Sherman viešbuty, penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį bus ap
tariami einamieji Lietuvos Vy
čių organizacijos reikalai.

šeštadienį visi delegatai ir sei
mo svečiai turės bendrus pietus 
puikiam Crystal kambary, Sher
man viešbuty.

Penktadienio vakaro progra
ma bus pranešta spaudoj vė’iau.

Chicagos apskrities Vyčiai uo
liai veikia kilniam lietuvių tau
tos išlaisvinimo tikslui. Seimo 
metu be abejo vienas iš svar
biausių tikslų bus, kaip kuo grei
čiausia padėti mūsų broliams ‘ 
Lietuvoje atgauti savo laisvę. .

Nuo Tėvo Mykolo Norkūno i 
Lietuvos Vyčių įkūrimo, ši or- į 
ganizacija ruošė lietuvių jaunimą 2 
kovai prieš subedievėjimą ir nu- h 
tautimą. N

Iškilmingos seimo šv. Mišios 2 
bus Šv. Jurgio parapijos bažny- k 
čioje, kur klebonauja mūsų tau- X 
tos veikėjas didž. gerb. Prelatas Z 
Balys Urba. ' S

Jonas A. Stoškus, X 
Lietuvos Vyčių Illinois- 2 
Indiana apskr. pirm. V

Geriausias vasaros poilsis

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

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

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

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

Vietos užsisakomos iš anksto 
telefonu: Torrington, Conn. 9655, 
arba laišku:
R. BUTAN, Torrington, Conn., 
RFD 1, Mountain Rd.

'»Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso

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

Tel. WAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

"Lietuvos Atsiminimu
S RADIJO VALANDŲ

^'šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

MIRĖ A J. JOČYS
Endifcott, N. Y., sulaukęs 55 

metų amžiaus, mirė A. J. Jočys, 
Queens demokratų aktingas vei
kėjas ir J. Lee Nicholson et Co. 
dalininkas. Velionis buvo gimęs 
Lietuvoje, bet mokslą baigęs 
New Yorko universitete. Gyve
no 132-25 Eighty second Str., 
Ozone Park, Queens ir buvo 
Queens apskrities demokratų 
komiteto vicepirmininkas, o taip 
pat priklausė visai eilei kitų reik- 
mingų organizacijų. Paliko žmo-

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

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
I

Tel. POPlar 4110

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

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

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

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: E V 4-3049

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
x 161 No. 6th Street v

TeL EVergreen 8-9220

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

'Stephen Aromiskis,
i (Armakauskas) . i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Ruošiasi “Tag Day”
Didžiojo New Yorko BALF-o 

Apskrities Valdyba yra nutarusi 
š. m. rudenį surengti New Yorke 
ir apylinkėse “Tag Day” ir pa
rinkti aukų likusiems Europoje 
lietuviams ligoniams, seneliams 
ir paliegėliams sušelpti.

Pasitarusi su veikėjais, BALF 
apskrities Valdyba šaukia tuo 
reikalu susirinkimą rugpiūčio 20 
d., sekmadieni, 12:15 vai. p.p. 
Apreiškimo parapijos salėje. Į 
susirinkimą kviečiami atsilankyti 
visų organizacijų ir draugijų ats
tovai, visuomenės veikėjai ir pri
jaučiu šalpos darbui lietuviai.

Susirinkime bus pranešta apie 
vajaus reikalą ir išrinktas “Tag 
Day” komitetas. 1

Charles J. Roman
* (Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
' DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo įstaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama i 

nakvynė
Viskas nemokamai

Kreipkitės diena ir naktį

Tel. DEW 5136

jos. Kavaliauskas
l Laisniuotas

į LIETUVIS GRABORIUS |
į Penna ir New Jersey valstijose N

Į Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

į 1601-03 So. 2nd St |
: Philadelphia, Pa.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

[Tel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
Į ' (Salinskas)
' Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
' KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI '
) 84-02 Jamaica Avenue,
* Brooklyn, N. Y.

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

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street
AGENT

Maspeth, N. Y
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LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS 
INKORPORUOTAS DIDŽIULIS S.M A G U S

Šiomis dienomis -įvyko Lietu
vių Katalikų Centro nepaprastas 
susirinkimas. Dalyvavo patys 
pirmieji ir nauji Centro nariai.

Pirm. kun. N. Pakalnis ir ižd. 
Juozas Laučka kalbėjo apie Cen
tro valdybos atliktus žygius šiai 
naujai organizacijai inkorporuoti 
ir, visų džiaugsmui, pranešė, kad 
Lietuvių Katalikų Centras yra 
inkorporuotas pagal New Yorko 
valstybės įstatymus ir nuo dabar 
oficialiai bus žinomas kaip Ame
rican Lithuanian Center, Inc.

Susirinkime dalyvavęs adv. 
Stephen Bredes įteikė kun. N. 
Pakalniui organizacijos čarterį, 
antspaudą ir narių pažymėjimų 
knygą. Adv. St. Bredes sėkmin
gai atliko organizacijos inkorpo
ravimą, laimėdamas reikalingus 
teismo ir valstybės pripažinimus.

Lithuanian American Center 
yra įsigijęs 4 aukštų namus, 417 
Grand Street, Brooklyne, kurių 
pirmasis aukštas yra pavestas 
“Amerikos” redakcijai, adminis
tracijai ir spaustuvei, šiomis pa
talpomis naudojasi ir katalikų 
jaunimo “Ateitis” žurnalas, atei
tininkų valdyba, Katalikų Dar
bininkų klubas, Šatrijos klubas 
ir įvairių organizacijų vadovybės.

Lithuanian American Center 
įsikorporavus, ja u susilaukta 
dviejų naujų ndrių — į jį įstojo 
Apreiškimo Par. Jaunų Moterų 
Sodalicija ir Moterų S - gos New 
York — New Jersey Apskritis.

Moterų S - gos apskrities įsto
jimu į Centrą daugiausia rūpino
si apskr. sekr. Izabelė Razman-

tienė ir O. Dobrovolskienė. Jų rū
pestis gražiai vainikuotas. Aps
krities pirm. A. Liudvinaitienė 
netrukus gaus apskričiai Centro 
nario pažymėjimą.

Centro nariais gali būti visi lie
tuviai katalikai ar jų organizaci
jos. Nario mokestis — 100 dole
rių. Kai bus daugiau narių, grei
čiau bus išmokėta nuosavybės 
skola.

Apreiškimo Parapija
Parapijos piknikas 

bus įspūdingas.
Angelų Karalienės parapijos 

rengiami piknikai visada būna 
labai linksmi ir visų žmonių mė
giami. Tačiau šiais metais pik
nikas bus dar įdomesnis: pikniko 
dalyviai rinks parapijos karališ
ką šeimyną, turės įvairių links
mų pramogų, galės laimėti puikų 
televizijos aparatą ir kelis nau
jus, gerus radio aparatus.

Tam piknikui jau dabar visi 
ruošiasi ir visi parapijiečiai tik 
ir kalba apie būsimus rinkimus 
karališkos poros, kuriai puikią 
sidabrinę taurę dovanojo visiems 
gerai žinoma SCHAEFFER BE
ER Co.

Kaip girdėti, piknike žada da
lyvauti daug žmonių.

— Šį sekmadienį švento Var
do Draugijos vyrai 9 valandos 
mišių metu eis bendrai prie šven
tos komunijos. Jie kviečia visus 
parapijos vyrus prie jų prisidėti.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Metinis Piknikas
Rugp.-Aug. 13,1950
Jamaica Ave., (Elderts Lane Stotis),

Visokios įvairenybes

Suzana Griškaitė išvyksta
, Europon

Rugp. 15 d. solistė Suzana 
Griškaitė išvyksta į Europą, kur 
dainuos operoje. Prieš išvykda
ma, ateinantį šeštadienį, rugp. 
12 d. ji dainuos J. J Stuko va- 
dovaujamoj radijo programoj ir 
atsisveikins su savo draugais bei 
pažįstamais.

Woodhaven, L. I., N Y.

Vartai atsidarys 2 vai

Vedybinė 50 m. sukaktis.
Uolūs Angelų Karalienės pa- 

rap. parapijiečiai ir “Amerikos” 
skaitytojai Antanas ir Uršulė 
Bruožiai šiomis dienomis švenčia 
savo 50 metų vedybinę sukaktį. 
Sukakčiai paminėti mišios bus 
rugpiūčio 9 d. 9 vai.

Sukaktuvininkai šiuo metu 
gyvena Connecticut pas vaikus,

bet visą laiką palaiko su parapi
ja ryšį, atvažiuoja ir užsimoka 
visus parapijinius mokesčius, sa- 
dami, jog čia tiek metų išgyvenę, 
nenori nutraukti ryšio su savo 
parapija.

Reikalinga šeimininkė
Sužinoti “Amerikos” redakci

joje darbo valandomis.

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
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JERSEY PORK
428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

ĮoloĮcg

I Stephen Bredes Jr.|

I
 ADVOKATAS

197 Havemeyer Street f 
Brooklyn 11, N. Y. i 

Tel. EVergreen 7-9394 t
__ „„„_____________________ ______

P a r d u o d a
NAMUS, BIZNIUS

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

J. P. MAČIULI S
REAL ESTATE & INSURANCE 

865G 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

T

ĮSPŪDINGOS VESTUVES
Sekmadienį, rugpiūčio 6 d., 

Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
įvyko iškilmingos vestuvės šios 
parapijos vargonininko Povilo 
Sako su Ona Čeponyte.

Sutuokė parapijos klebonas 
kun. N. Pakalnis per 11 vai. mi
šias. Jam asistavo kun. B. Kru
zas ir kun. J. Pakalniškis.'Mišių 
metu labai gražiai giedojo par. 
choras, vadovaujant artimajam 
P. Sako drdugui Broliui Jonui 
Baniui, atvykusiam iš Thompson, 
Conn. Jis taip pat grojo ir var
gonais. Solo bažnyčioje giedojo 
Agnes Skarulytė — “Avė Maria” 
ir “Panis Angelicus”.

Palydovais buvo: Jonas Sakas 
(jaunojo brolis) su Adele Čepo
nyte, Jokūbas Stukas su Eugeni
ja Karpiūte ir William ir Eleo
nora Borus.

Kadangi jaunosios tėvelis jau 
miręs, tai į bažnyčią ją atvedė 
jos brolis Mykolas Čeponis.

Šaunus vestuvinis bankietas 
įvyko 2 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje, kuris pradėtas 
kleb. kun. N. Pakalniui sukalbė
jus maldą.

Svečiams skaniai besivaiši- 
nant, buvo dar ir linksmoji pro
gramos dalis. Choro pirm. W. 
Borus, pasveikinęs jaunavedžius, 
paprašė choro narę solistę Ag
nes Skarulytę padainuoti. Ji pa
dainavo: Šių nakcely, Laivyne 
(vertimas) ir O Promise Me. 
Vyrų choras sudainavo: Karei
vėliai, Vilniaus kalneliai ir Vaikš
čiojau. Visiems akomponavo Jo
nas Skarulis.

Taip pat choro vicepirm. Pe
tras Ivanauskas choro vardu pa
sveikino jaunuosius ir įteikė gra
žią vestuvinę dovaną.

Svečių tarpe teko pastebėti: 
kleb. kun. N. Pakalnis, kan. J. 
Meškauskas, Dr. A Jagminas iš 
Marianapolio Kolegijos, kun.E. 
Budreckas, kun. J. Pakalniškis, 
Brolis J. Banys, Jonas Sakas ir 
daugiau svečių ir viešnių. Sve
čius smagiai linksmino J. Tho
mas orkestras.

Jaunavedžiams linkėtina daug 
laimės ir gražaus gyvenimo.

D. J.

Šv. Jurgio Parapija
Gerai pavyko parapijos piknikas

Pereitą sekmadienį buvusis 
parapijos piknikas pavyko gan 
gerai. Žinoma, būt buvęs dar sėk
mingesnis, bet apie antrą valan
dą užėjo gan smarkus lietus, tai 
daugelį galėjo atbaidyti. Bet po 
to diena išsiblaivė ir buvo labai 
patogi piknikui. Daugelis buvo 
atvažiavę iš tolimesnių Long 
Island vietų. Jaunimas ir senes
nieji gražiai linksminosi prie ge
ro J. Navicko orkestro.

Karališkoji šeima buvo išrink
ta iš šių asmenų: karalius — Si
monas Jakupčionis (tėvas), ka
ralienė — Stepanija Jakupčio- 
nytė-Cassano, jo duktė, karalai- 
laitė — Dorothy Pachesa, jauna 
mergytė, karalaitis — Norber
tas Kralik.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Liet. Kat. Darbininkų Klubo 

narių mėnesinis susirinkimas 
rugpiūčio 11 d. neįvyks, bet Klu
bo nariai Apreiškimo parapijos 
piknike rugp. 13 d. Dexter Park, 
Woodhaven, L. I., N. Y. ir Ka
ralienės Angelų parapijos pikni
ke rugp. 20 d. Klaščiaus Parke, 
Maspeth, L. I., N. Y. turės savo 
stalą ir visi Klubo nariai prašo
mi tuose piknikuose dalyvauti 
ir prisidėti prie stalo. Prisidėti 
galima ir parke.

MIRĖ F. J. MAZONAS
Rugp. 6 d. mirė Fabijonas Jo

nas Mazonas, gyvenęs 57 — 37 
71st St., Maspeth, N. Y. Nuliū
dime liko žmona Darata, sūnus 
Juozas, duktė Julijona, žentas 
Jankus, marti Marytė ir anūkė
liai Jonas ir Robertas, o taip pat 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų vie
nuolyne sesuo Veronika ir gimi
naitis kun. Jonas Baltrušaitis.

Laidotuvės įvyko rugp. 10d. 
iš Viešpaties Atsimainymo baž
nyčios Maspethe į šv. Jono kapi
nes. Laidotuvėmis rūpinosi V.R. 
Valantiejaus laidotuvių įstaiga, 
54 — 41 72nd Stp, Maspeth.

Velionies artimieji nuoširdžiai 
dėkoja didž. gerb. prel. J. Balko
nui ir kitiems kunigams už at
laikytas už velionies sielą šv. mi
šias bei įspūdingas laidotuvių a- 
peigas ir seselėms vienuolėm^, 
giminėms, draugams, kaimy
nams ir visiems pažįstamiems už 
pareikštą užuojautą, maldas už 
velionies sielą, gėles bei pasku
tinį patarnavimą mūsų bran
giam Velioniui, dalyvaujant jo 
laidotuvėse. Taip pat dėkoja ir 
V.R. Valantiejaus laidotuvių 'įs
taigai už malonų ir rūpestingą 
oatarnavimą jų skausmo valan
doj.

DIDŽIULIS ir SMAGUS
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tat
WO 2-3497 NE 9-5684

ar X 8 s x x x * x x | 
X X X X X

J. Kumpi ko
Electro Motorų Dirbtuvė

a i s o :
Electro Motorus — Ventiliatorius —

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Valdyba

Naujas vaidinimas per radiją
Per J. Ginkaus vadovaujamą 

radijo valandą iš WWRL stoties 
(1600 kc.) beveik kiekvieną šeš
tadienį transliuojami radijo*vai- 
dinimai. Pereitą šeštadienį teko 
išgirsti Robert Oliver vaizdelį 
“Maryte, tu mano?” (J. Rimavi- 
čiaus vertimas). Vaidino Ameri
koje gimę ir augę lietuviai: Nan
cy Kazlauskaitė, Antuanetta Ka
šėtaitė, Kazys Konopinskas ir 
Kazys Marma, kuris šį radijo 
vaizdelį ir režisavo. Malonu, kad 
čia augęs jaunimas neužmiršta 
lietuvių kalbos ir jungiasi į kul
tūrinę veiklą.

Naujas lietuvis biznierius
Charles J. ,Marma šiomis die

nomis Cappiello Radio Electri
cal Appliance firmoj, pardavi
nėjančioj skalbiamąsias mašinas, 
šaldytuvus, televizijos aparatus 
ir pan. reikmenis (706 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y., tel EV- 
8-7848), perėmė lietuvių sekci
jos menedžerio pareigas. Jauna
sis biznierius yra žinomas kaip 
susipratęs ir veiklus lietuvis. Jis 
ir bizny dirbdamas pasiryžęs sa
vo tautiečiams greit, gerai ir pa
togiausiomis sąlygomis patar
nauti. Neseniai atvykę tremti
niai, kurie dažniausiai visi dirba 
ir šiokiomis dienomis neturi lai
ko, gali prie jo kreiptis net sek
madieniais iš ryto.

j. p.

KARALIENĖS ANGELŲ PARAPIJOS

Metinis Piknikas
RUGPJŪČIO - AUGUST 20,1950

Bfetts ir Maspeth Avės. Maspeth, L. I., N. Y.

PROGA LAIMĖTI GERĄ NAUJĄ TELEVIZIJOS APARATĄ 
IR KELIS PUIKIUS RADIO APARATUS .

Karališkos šeimos rinkimai, daug įvairių pramogų ir šokiai 
Vartai atdari nuo 2 vai. p. p.

Marianapolio- Vidurinė Mokykla 
Berniukams
THOMPSON, CONNECTICUT

Vedama Tėvų Marijonų lietuviškoje aplinkumoje. Priimami 
baigę pradines mokyklas. Mokykla yra valdžios pripažinta Baigę 
šią mokyklą su gerais pažymiais, gali įstoti į bet kurią kolegiją.

Yra gražioje vietoje. Įvairių rūšių sportas
Kreiptis į raštvedį: * “

Registrar
Marianapolis Preparatory School 

Thompson, Connecticut

v Moksleiviy ateitininku dėmesiui
Pasaulio Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba 

rengia moksleiviams ateitininkams septynių dienų

kuri įvyks nuo š. m. rugpiūčio 29 d. iki rugsėjo 4 d. imtinai, 
netoli Cleveland©, Ohio valstybėje.

Stovykla yra labai puikioje vietoje, 15 mylių už miesto. Sto
vyklautojams yra paruošta įdomi programa.

Norintieji gauti visas informacijas, kreipiasi į PMAS Centro 
Valdybą šiuo adresu: J. Baužinskas, 21 Bridge St., Brooklyn 1, 
N. Y.

NAMAI PARDAVIMUI

Williamsburg 2 mūriniai namai turi 
po tuščią aukštą ir po 14 kamb. kiek
vienas, su voniomis, alyva apšildomi. 
Aukšta tnuoma. Prie Williamsburg 
Plaza ir 8th Ave & Broadway subway. 
Kaina abiejų kartu $12,950.

Maspeth 2 šeimom su 11 kambarių, 
alyva apšildomi. Kaina $8,500.

2 šeimom, mūrinis namas, atskirąi 
statytas su 13 kamb., alyva apšildo
mas, garažai, 40x100.

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

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

REpublic 9-1506

REIKALINGA MOTERIS
namų ruošai. Kambarys miegojimui. 
Maža šeima — puikūs namai Hemp
stead, L. L, N. Y.

šaukti: ENdicott 2-9829.

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

IabjvI Užkandžiai, Jfitva, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iž geriausio* Smetonos, ALUS ii ge
riausių bravorų. Parengimam* priimami ąižsakymai. KREIPKITĖS;

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

i'

11

Apiplėšė
Neseniai iš tremties atvykusį 

J. L. nakties metu užpuolė trys 
plėšikai ir apiplėšė. Užpuolimas 
įvyko, kai grįždamas iš darbo 
namo J. Įį>. ėjo iš požeminio trau
kinio stoties. Smogtas į galvą, 
J. L. neteko sąmonės ir susmu
ko, o kai atsigavo, užpuolikai 
buvo jati dingę su jo pinigais 
ir dokumentais.

Pasaulio Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdyba

PASINAUDOKITE PROGA!
Norėdami įsigyti laikrodį, pir

kite pas Adolfą Kregždį.
Pristatę šį skelbimą, gausite 

20% nuolaidą.
147 Starr
(Jefferson
Canarsie).

St., Brooklyn 
stotis—BMT

Sk. L. 50/3.

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ K0MP.
Anglys, Coke ir Aliejus

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

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

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

>
* f ;

P A R D C O D A M I N AMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia

41A GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

HY 7-4554 - 4555

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

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

f

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui

f

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIUS

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką plrksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
<ad mūsų prakes ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

.1
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