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RYTŲ IR VAKARŲ KVIEČIŲ
Sovietų Sąjunga savo impe- [ galės 1952 m. pasiekti 10 mil. 

tonų kviečių derlių, kuris, deja, 
visos V. Europos kviečių pro
blemos neišsprendžia.

V. Europa vis tiek turi dai
rytis kviečių tiekėjo, bet dabar 
tų- tiekėjų jai siūlosi net per 
daug.

Beveik tuo pačiu metu, kai 
Prancūzija savo ūkį perorgani
zavo žemės ūkio linkme ir dide
lius savo plotus užsėjo kviečiais, 
Rusija pranešė Jungt. Tautų ū- 
kio komisijai, kad ji pasiruošus 
eksportuoti didelius kiekius kvie
čių “Rytų — Vakarų prekybai 
pakelti”. Kiek šis manevras yra 
naudingas rusams, tiek jis pa
vojingas Vakarams. Tebesant 
dolerių trūkumui, Vakarams nė
ra kaip tą rusų pasiūlymą vi
siškai atmesti, tačiau sugriauti' 
vargais - negalais ■ pasiektą Va
karų kviečių gamybos ir varto
jimo pusiausvyrą yra tai pat ne
gerai. t

Priėmus rusų pasiūlymą, bū
tų suduotas smūgis Prancūzijos

rialistiniams tikslams siekti nau
doja įvairiausias priemones ir 
savo priešininkus stengiasi nu
galėti tokiais ginklais, kokie jai 
tuo metu patogesni pasirodo. 
Šalia karštojo — ginklų karo 
bei ideologiniu — propagandinio, 
ji veda ir ekonominį karą, sten
gdamasi Vakarus visapusiškai 
nusilpninti. Ryškiausias ekono
minio rusų su Vakarais karo pa
vyzdys yra jų paskutiniu laiku 
dedamos pastangos užpilti Eu
ropos kviečių rinką savo kvie
čiais. Tuo tarpu, kai Sov. Są
jungos piliečiai badauja, valdžia 
dumpingo keliu, gana pigia kai
na siūlo Vakarams savo kvie
čius.

Šiandien kviečių problema Va
karų Europai, ypač Vokietijai, 
yra labai aktuali. Po karo Vaka
rų Europos duonos aruodai — 
Lenkija, Rytprūsiai, Čekoslova
kija, Vengrija, Rumunija — ta
po nuo V. Europos izoliuoti, o 
gyventojų skaičius dėl natūra
laus prieauglio ir pabėgėlių ma
sės žymiai padidėjo, tad savo 
laiku V. Europai tiesiog grėsė 
bado pavojus. Europos duonos 
ir pašarų deficitas ateinančių 
kelių metų būvy dar sieks 11-13 
mil. tonų.

Kadangi javai daugiausia bu
vo importuojami iš užjūrio, su
sidarė chroniška dolerių krizė, : 
ir V. Europai buvo labai svarbu 
susirasti javų tiekėją šiapus do
lerio sferos. Tai buvo tiesiog i 
būtina V. Europos ūkio sanaci
jai. Bet tai kaip tik ir paskatino 
Rusiją kuo mažiau javų ekspor- ; 
tuoti. i

Kai tuoj po karo teko V. Ey- <

grėsmės, didieji kviečių ekspor- 
teriai sudarė kviečių sutartį, pa
gal kurią V. Europai buvo pa
siųsta 10,5 mil. tonų kviečių. 
Rusija toje sutartyje nedalyva
vo.

Tragišką padėtį gelbėti iš da
lies ėmėsi Prancūzija, tuoj po 
karo pasukusi savo ūkį agrarine 
linkme. Prancūzija šiais metais 
numato 3 mil. tonų kviečių der
lių, kuris ne tik patenkins vietos 
paklausas, bet galės būti ir eks
portuojamas. Tačiau, nors ir la
bai sumoderninus savo žemės 
ūkį ir įvedus modernią ž. ū. pro
duktų politiką, Prancūzija te-

KARAS
ūkiui, kuris, žinoma, vestų net 
prie neramumų krašte ir prie 
žymaus kviečių kainų svyravi
mo visoje V. Europoje. Kadangi 
žemo pragyvenimo standarto 
kraštuose 20% žmonių maisto 
sudaro duona ir kiti miltų pro
duktai, tai kviečių kainų svy
ravimas visada atliepia į poli
tinę padėtį.

Dėl tos priežasties Paryžiuje 
ir įvyko vokiečių ir prancūzų 
žemės ūkio atstovų konferencija, 
kurių tikslas buvo sukurti bendrą 
javų rinką Montano sąjungos 
pavyzdžiu. Pagal tą sutartį Vo
kietija savo javų rinką užpildys 
iš Prancūzijos importuotais ja
vais, o už tai Prancūzija pirks 
iš Vokietijos ž. ū. mašinų ir trą
šų. „ ' .

Šis dviejų didžiųjų V. Euro
pos valstybių susitarimas liečia 
ne tik jas pačias, bet ir visą V. 
Europą. Tai rodo palankūs at
garsiai Belgijoje, Italijoje ir kt. 
valstybėse.

“Zisterdorfas mūsų, o nafta jusy

Austrai perka pas Sovietus savo pačių naftą.
Kai vienam gruzinui buvo liep

ta pasakyti kalbą ir padėkoti ko
munistams už “suteiktą laimin
gą gyvenimą”, senis krunkšte
lėjęs ir taręs:- Tiflisas mūsų, o 
valdžia jūsų - ačiū! Fabrikai mū
sų, o dirbiniai jūsų - ačiū! Dirvos 
mūsų, o derlius jūsų - ačiū!

Panašiai gali pasakyti dabar 
austrai: — Zisterdorfas mūsų, 
o nafta - jūsų. Ačiū! Jie net kitą 
sąmojų sukūre. Kasęs sode žemę

— Valio! Mes esame turtingi — 
aptikau naftos. — Užsičiaupk, 
nenaudėlį, — surikęs tėvas, — 
ir kuo greičiau užlygink žemę. 
Ar nori, kad rusai paskelbtų mū
sų sodą vokiečių nuosavybe ir 
konfiskuotų?! Ir ne be pagrindo, 
šiandien austrai bejėgiškai turi 
žiūrėti, kriip jų naftos laukuose 
daromi vienas po kito nauji grę
žimai ir diena dienon cisternų 
traukiniai rieda per sieną, o jie 
jiatys šiuo “skystuoju auksu" 
negali pasinaudoti. Kas jiems iš 
gamybos perleidžiama, už tai jie 
turi.. .dar ligi cento sumokėti; 
nekalbant, kad tuo būdu jie ne-

KOMUNISTAI PRIEŠ 
PACIFIZMĄ

Nusiginkluoti turi tik kiti, o 
komunistai turi ginkluotis

Rytų Vokietijos komunistų 
partijos vadovybė rūstauja, kad 
taikos propoganda vis dar kelia 
sąmyšį. Kai kuriuose partijos lai
kraščiuose esą ne vienu atveju 
klaidingos pažiūros skelbiamos, 
pasmerkiant kiekvieną karą, vis 
tiek, kas jį pradėtų. Partijos va
dovybė nurodo, jog reikią turėti 
stiprią “taikos armiją” ir jos kū
rimas turįs būti ne sulėtintas, 
bet pagreitintas. Partijos spau
da “gerais propogandiniais strai
psniais” turinti parodyti, kaip 
svarbu yra dalyvauti kovoje su 
“Vakarų karo kurstytojais”.

Siūlo įkurti Jungtines Afrikos 
valstybes

Trys Strasburge posėdžiaujan
čios Europos Tarybos nariai — 
britų Darbo partijos atstovas 
Mackey ir prancūzų Senegalijos 
vadai L. Senghor ir D. Soce — 
pasiūlė Tarybai apsvarstyti ir 
padaryti nutarimą, kad būtų į- 
kurtos Afrikos Jungt. Valstybės. 
Pasiūlyme prašomos kolonijų tu
rinčios Europos valstybės ruoš
tis atitraukti iš Afrikos savo ka
rines pajėgas ir sušaukti Afri
kos Jungt. Valstybių steigiamąjį 
seimą.

NAUJAS PROPOGANDINIS 
BURBULAS

Amerikiečiai mėtą 
padegamąsias bombas.

Neseniai triukšmingai skelbę, 
kad JAV aviacija sovietinėj Vo
kietijos zonoj primėčiusi bulves 
naikinančių vabalų, Vokietijos 
komunistai vėl paleido gandą, 
kad amerikiečiai jau mėtą ir 
bombas. Esą Saksonijoj į vieną 
kaimą JAV lėktuvas numetęs 
padegamųjų bombų.

Iš amerikiečių pusės pareiš
kiama, jog tai yra tiek pat iš 
piršto išlaužtas prasimanymas, 
kaip ir tariamas vabalų mėto
mas.

ačiū!

tenka mokesčių, negauna užsie
nio valiutos ir kitų pajamų.

Zisterdorfo naftos laukai yra 
šalia Rusijos ir Rumunijos naf
tos laukų vieni turtingiausių Eu
ropoje. Su anglų, amerikiečių ir 
šveicarų kapitalo pagalba čia 
buvo sukurta prieš antrąjį pa
saulinį karą vienas reikšmingia
usių Europoje naftos pramonės 
centrų. Bet atėjo Hitleris ir tuo
jau-išleido “įstatymą”, kad visos

Pavojus prancūzams Indokinijoj
Pranešama, jog Indokinijoj 

susidaro pavojus prancūzų kari
nėms pajėgoms, nes komunisti
nėms Vietnamo pajėgoms per 
komunistinę Kiniją suteikta di
dėjęs karinės paramos, o taip 
pat jiems į pagalbą atvykę ir 
gana žymūs komunistinės kinų 
armijos daliniai. Prancūzų žinio
mis, komunistinė Kinija taip pat 
savo krašte apmoko Indokinijos 
dalinius ir tik tuomet jie siun
čiami į frontą. Tik paskutinėmis 
trimis dienomis buvę pasiųsta 
į Kiniją 2000-3000 Indokinijos 
komunistų, kur jie išeis karinį 
apmokymą ir bus apginkluoti.

Manoma, kad taip apmokyta 
Indokinijos komunistų armija po 
keletos mėnesių bandys pereiti 
į puolimą ir prancūzus iš Indo
kinijos išstumti.'

mo teisės pereina vokiečių rei
chui. Kajrtu, žinoma, pradėjo tuos 
šaltinius ir plačiausiu mastu iš
naudoti. „1938 m. gamyba siekė 
300.000 tonų, o ligi karo buvo 
spėta paketurgubinti. Sovietai, 
žinoma, negalėjo tokio dalyko 
nepastebėti — jie tuojau šiuos 
laukus ir pasiėmė sau, kaip “vo
kiečių nuosavybę”. Tie laukai 
nemaža ir kalti, kad per 250 su 
kaupu posėdžių negalima buvo 
nė žingsnio pažengti pirmyn'dėl 
taikos sutarties su Austrija su
darymo, nors tai iš viso juokin
gas dalykas, nes Austrija, būda
ma nacių okupuota, niekam ka
ro nepaskelbė ir paskelbti nega
lėjo. Pasiėmę sau tą “vokiečių 
nuosavybę”, rusai vėl pasiekė per 
metus 850.000 t. gamybos. Bet 
tokiu mastu jau eilę metų šalti
nius išnaudojant, gamyba neiš
vengiamai turėjo smukti - vietoj 
1944 m. gautų į dieną 3000-3500 
tonų dabar beišpumpuojama 
2000-25001, ir manoma, jog dau
giau, kaip 10.000.000 tonų nebus 
galima gauti. Tai paskatino ru
sus ieškoti Austrijoj naujų naf
tos šaltinių ir pradėta naudoti 
dešimtys zondų prie Duemkruto, 
Wokersdorfo, Matzeno ir SChoe- 
nkircheno. Ypač turtingi šaltiniai 
aptikti prie Matzeno, kurių pro
dukcija siekia apie pusę Zisten- 
dorfo srities gamybos - apie 1.000 
tonų į dieną.

Gauta nafta siunčiama į šte- 
tiną ir Juodosios jūros uostus 
laivynui. Taip pat jis tiekiamas 
Vokietijos ir Čekoslovakijos ben
zino gamykloms ir 
už visą tai austrai 
kapeikos. r

žodžiu, Sovietai
daro tą patį, ką ir visuose kraš
tuose, kur įkėlė koją — plėšia 
viską, ką gali išplėšti.

Lenkijai. O 
negauna nė

ir Austrijoj

Prąncflžai apie Europos saugumą
Europos kontiriente Prancū

zija yra šiuo ta-pu vienintelė 
didesnė karinė pajėga. Be to, jai 
pirmajai, nekalbant apie Vokie
tiją, tektų susiremti, jei Sovietai 
pradėtų šiame rajone puolimą. 
Tad įdomu, kaip prancūzai šiuo 
metu į Europos gynimą ir jo 
galimybes žiūri, r

Vienas atsakingas prancūzų 
valdininkas pareiškė, kad šešios 
britų ir šešios amerikiečių divi
zijos mažiausia metams, o gal ir 
visam laikui sulaikytų Sovietus 
nuo Europos puolimo. Per tuos 
metus Europa suspėtų suorgani
zuoti pakankamą gynybos pajė
gą, žinoma, su sąlyga, kad JAV 
be atodairos teiktų pagalbą. To 
prancūzo nuomone, stipresnių 
JAV pajėgų buviihas Europoje 
pašalintų baimę, kad Sovietų da
liniai pirmiau peržygiuos Euro
pą, negu JAV spės jai ateiti į 
pagalbą. Be to, JAV pajėgoms 
esant, Sovietai ir nedrįstų taip 
lengvai pradėti agresiją, žino
dami, jog tai reiškia karą su A- 
merika.

Greita JAV intervencija Ko
rėjoj daug prisidėjo prie to, kad 
prancūzai šiandien įsitikinę, jog 
ir prasidėjus rusų agresijai Eu
ropoje, jos nepaliktų Europos 
užpuoliko malonei. Bet šis pasi
tikėjimas dar nesąs labai tvirtas. 
Prancūzai nepamirštą, jog pir
mojo pasaulinio kato metu JAV 
įsikišo tik tuomet,' kai Prancū
zija buvo beveik nugalėta, o pra
ėjusio karo metu .— kai jau ji

Pirmieji dalykai, kuriais pran
cūzai pasiryžę prie Europos ap
saugos prisidėti, būtų lengvųjų 
tankų ir naujų, pačių prancūzų 
sukonstruotų, prieštankinių gin
klų gamyba. Jie yra nuomonės, 
kad jų lengvieji tankai ir prieš
tankiniai ginklai esą geresni už 
amerikiečių lengvuosius tankus 
ir “bazookus”. Bet Prancūzija 
nori iš JAV pinigo, kuris ją įga
lintų paleisti į darbą savo gink
lavimosi įmones. Prancūzų nuo
mone, jų ginklų gamyba būtų 
greičiau paleista į darbą kaip 
JAV.

Prancūzų vyriausybės sluogs- 
niai dar vis pasitiki saugumu, 
kurį teikia JAV atominė bomba. 
Bet tai esą tik vienas veiksnių, 
kurie dar sulaiko Sovietus, ir 
dėl to ji pageidauja, kad JAV 
sustiprintų Europoje ir savo da
linius.

DAR VIENAS APSIŽIŪRĖJO

ėjusio karo metu r- 
seniai buvo sumušta ir okupuota. 
Tad dabar prancūzai nori “a- 
vanso” — kad JAV daliniai būtų 
Europoje iš anksto.

Darbininkai atsisako krauti 
. Sovietų prekes i

Amerikos darbįninkai atsisakė 
iš atplaukusio į New Yorko uos
tą anglų laivo Parthia iškrauti 
Sovietų 250.000 dolerių vertės 
krabų mėsos siuntą. Internatio
nal Longshoremen’s Associa
tion” 791 lokalo narys F. Kerin 
pareiškė: “Kam padėti Sovie
tams uždirbti JAV pinigą? Čia 
dauguma darbininkų yra vete
ranai. Mes vėl greit kariausim 
prieš Rusiją”. ILA pirmininkas 
J. P. Ryan pareiškė, jog jis į šį 
reikalą nesikiš.

O. John Rogge, buvęs JAV 
vyriausio prokuroro padėjėjas ir 
Progresyvių partijos centro 
komiteto narys, kuris paįrėmė 
komunistinę “taikos akciją”, pa
sirašydamas Stockholmo “taikos 
rezoliuciją”, pareiškė, jog jo pa
žiūros pasikeitusios. Jis vyksiąs 
į Prahą ir reikalausiąs, kad va
dinamieji Pasaulinio Taikos Są
jūdžio atstovai pasmerktų šiau
rės Korėjos komunistus kaip a- 
gresorius. Jis sako, jog rezoliu
cijos pirmasis paragrafas turi 
uždrausti ne atominę bombą ir 
kitus naikinamuosius ginklus, 
bet agresiją, vis tiek kas ją vyk
dytų.

Žinoma, kad komunistiniai 
“taikos apaštalai” jo išklausytų, 
ne tik kiti, bet nė pats Rogge 
nesitiki, ką atvirai ir pareiškė. 
Jo apsisprendimas gal turės tik 
reikšmės laisvose šalyse, kur pa
dės apsižiūrėti ne vienam suklai
dintam žmogui, kur iš tikro ko
munistų “taikos akcija” veda.

KINŲ KOMUNISTAI PRIE 
TIBETO SIENOS

Kinų nacionalistų žinių agen
tūra praneša, kad kinų komu
nistai yra sutraukę prie Tibeto 
sienos apie 800.000 kariuomenės, 
kuri, kaip spėjama, yra pasiruo
šusi užimti Tibetą, apie kurio 
“išvadavimą” Kinijos komunis
tai seniai kalba.

JAV gamyba rekordiniam 
aukšty

— Gen. Mac Arthuras pareiš
kė, jog šiuo metu japonų kovai 
Korėjoje negalima panaudoti, 
ries Japonija yra tarptautinėje’ 
kontrolėj. Tam reikalui pirmiau
sia turėtų būti pasirašyta su Ja
ponija taikos sutartis.

• Anglijos vyriausybė nutarė \ 
rugsėjo 12 d. sušaukti specialią 
sesiją tarptautinei padėčiai ir 
ginklavimosi planams aptarti.

• JAV senatas priėmė įstaty
mą, pagal kurį šnipai galės būti 
baudžiami mirties bausme arba 
kalėjimu ligi 30 metų. Dabar 
didžiausia bausmė buvo 20 metų 
kalėjimo.

• Siamo krašto gynybos mi- 
nisteris nutraukė savanorių ver
bavimą Korėjos karui, kadangi 
vietoj numatytų 4.000 vyrų jau 
įsirašė 11.000.

• Vakarų Vokietijoje už de
mokratinių valstybių šmeižtus ir 
tiesos iškraipymą apie Vokieti
jos gyvenimą ir karą Korėjoje 
uždaryti trys vokiečių komunis
tų laikraščiai.

• Buvęs Vengrijos parlamento 
pirmininkas prelatas Bela Varga 
per laisvosios Europos Radiją 
įspėjo vengrų tautą šiuo metu

i nedaryti sukilimų. Prelatas pa- 
1 reiškė, jog ateis diena, kada ven
grai galės efektingai parodyti 
savo galią, išlaisvindami dabar 
pavergtą kraštą.

• Indijos parlamentas priėmė 
-įstatymą, kuriuo maisto atsargų 
sudarinėtojai galės būti baudžia
mi ligi vienų metų kalėjimu ir 
pinigais ligi 20 kartų tiek, kiek 
vertos sudarytos atsargos.

• Muencheno prisiekusiųjų 
teismas nuteisė Elke Sirevič už 
tris žmogžudystes 6 metais ka
lėjimo. Jis yra žydas, 1934 m., 
slėpdamas savo kilmę, įstojęs į 
esesininkus, ir 1941 m. atsiųs
tas į Rygą, kur buvo Lenta ka- 
ceto viršininku. Tas pareigas Ri
damas, jis yra nušovęs tris ka
linius.

• Jo Em. kardinolui Spellman, 
New Yorko arkivyskupui, kvie
čiant, rugpiūčio 11-13 dienomis 
čia įvyksta 78-asis metinis Ka
talikų Sielovados Unijos suva
žiavimas. Unijos dvasios Vadas 
yra Jo Em. kardinolas Dennis 
Dougherty, Filadelfijos arldvys- 
kui

buvimu Europos Kontinente, 
prancūzai, išrodo, pasiryžę su
tikti kad jos perimtų ir visų Vo
kietijoj esančių Vikarų pajėgų 
vadovybę. Prie šitų pajėgų, iš
rodo, prancūzai pasiryžę prijung
ti ir didelę dalį tų 15 divizijų, 
kurias jie yra užsimoję ir paža
dėję sudaryti. Įvykus Europos 
užpuolimui, prancūzai būtinai 
nori, kad susirėmimas įvyktų 
tarp Elbės ir Reino, o ne tarp 
Reino ir Senos.

KATALIKŲ PERSEKIOJIMAI 
VENGRIJOJ

Penkerius metus bombą 
mindžiojo

Vokietijoj prie Veselio miesto 
darbininkai prieš pat vieno namo 
duris atkasė 5 centnerių svorio 
bombą, kuri čia gulėjo nuo karo 
laikų. Namo gyventojai, nieko 
nežinodami keleris metus per 
ją vaikščiojo, nors ji buvo tik 
kelis centrimetrus po ž&me.

JAV gamyba pasiekė 270 miliar- 
dų dolerių. Tai yra rekordinis 
kiekis. Rekordinis JAV gamy
bos pakilimas 1948 m. paskuti
niam kvartale buvo 254 miliar- 
dai dolerių.

BULGARAI REPATRIJUOS 
TURKUS

Bulgarų vyriausybė pranešė, 
kad ateinančių trijų mėnesių bū- 
vyji numato deportuoti į Turki
ją 250.000 turkų kilmės savo pi
liečių, jei turkai ir nenorės. Pra
nešimas paskelbtas ryšium su 
pradėta propoganda prieš Tur
kiją Ir turkų mažumą Bulgari
joj, kuri nerodanti Bulgarijai lo
jalumo. Tuo reikalu pasiųsta ir 
nota Turkijai, kuri čia sukėlė 
didelio nepasitenkinimo. Spauda 
perkėlimą turkų iš Bulgarijos 
sveikina. Bet nurodoma, jog tai 
turi būti padaryta tuomet, kai 
Turkija baigs pasiruošimus repa
triantus priimti. ,

Vatikane gauta naujų smulk
menų aŲie tikėjimo persekioji
mus Vengrijoj, kurios labai aiš
kiai įrodo komunistinės vengrų 
valdžios pastangas užbaigti Ka
talikų Bažnyčios naikinimo dar
bą šiame krašte.

1949 metais rudenį vienoje 
Kominformo konferencijoje ita
lų ir prancūzų atstovai buvo pa
reiškę, kad Katalikų Bažnyčios 
persekiojimas anapus geležinės 
uždangos labai apsunkinęs ko
munizmo platinimą Vakarų tau
tose. Tik dėl šios priežasties kova 
prieš Katalikų Bažnyčią Vengri
joj buvo laikinai moderuota. 
1950 metų pradžioje Maskvos 
valdžia nepagailėjo vengrų ko
munistams šiurkščių papeikimų, 
išvadindama juos atsilikėliais i- 
deologiniuos planuos. Dėl to Bu
dapešto komunistų viršūnės nu
sprendė nesivaržant iš naujo 
pradėti kovą prieš taip vadinamą 
klerikalinę reakciją.
Kaip žinoma, tuoj buvo pradėti ką, reikalaudami, kad būtų at- 
vykdyti suėmimai vienuolių ir1 šaukti į Pietų Korėją įsibrovę 
pasauliečių kunigų. Į episkopato 
protestą valdžia atsakė, pasiūly
dama pasitarimą tarp valdžios 
ir episkopato atstovų. Nesitikė
dama ką nors iš šių pasitarimų 
laimėt, komunistinė valdžia ban
dė į savo pusę palenkt kai ku
riuos hierarchijos atstovus, kad 
jų pagalba galėtų apgaudinėti 
žmones. Tačiau ir šis kelias pa
rodė netinkamas norimam tiks
lui pasiekti. Manoma, kad šiuo 
laiku ieškoma naujų priemonių
palaužti episkopato priešinimąsi jr priėmė Pietų Europos ir Vi- 
valdžios planams.

SENIAMS NĖRA VIETOS
Leipcigo komunistinė mieste 

valdyba išleido potvarkį, kad visi 
miesto gyventojai, sulaukę 60 
metų amžiaus, nustoja teisės tu
rėti mieste butą. Jie turi išvykti 
pas gimines arba prisiglausti pas 
tuos, kurie sutiks savo bute su 
jais pasidalinti vieta.

Angliakasiai reikalauja atšaukti 
komunistų pajėgas iš P. Korėjos

100.000 anglų Durhamo an- 
|kliakasių pasiuntė Stalinui laiš-

šiaurės Korėjos komūnistai ir 
tuo sudaryta Sąlygos deryboms 
ginčijamais klausimais. Derybas 
kitomis sąlygomis, angliakasių 
nuomone, būtų tik nusilenkimas 
agresijai ir gansterizmo tarptau
tiniuose santykiuose paskatini
mas.

— Paryžiuje JAV admirolas 
L. L. Conolly posėdžiavo su auk
štaisiais anglų, prancūzų ir italų 
kariškiais. Konferencija apsvars-

duržemio jūros gynybos planus.

Iš Korėjos fronto
Paskutinės savaitės būvy, ka

da JAV karinės pajėgos pradėjo puolimu palaužti to-puolimo ne
pereiti į puolimą, komunistai laukusią gynybą ir tuo būdu pa- 
taip pat įtempia visas pajėgas siekti greito laimėjimo yra ne
atremti JAV dalinių puolimui ir' pavykusios. O tuo tarpu gynyba 
savo rankose išlaikyti puolimo nuolat stiprėja ir jėgų santykis 
iniciatyvai. Paskutinėmis žinio- * regimai krypsta JAV dalinių 
mis, tik Changnyong rajone jie naudai. Tačiau skaitomasi su ga- 
yra sutraukę 150.000 vyrų. Bet limybe, kąd gali tekti dar susi- 
JAV pajėgos visuose fronto sek- j tikti ir toliau su žymiais sunku- 
toriuose priešo žygiavimą yra ' mais, nes pabėgėlių žiniomis ko- 
sulaikiusios. Sulaikytas priešo munistai Šiaurės Korėjoj yra 
žygiavimas ir šiaurinėj fronto į sumobilizavę apie 340.000 vyrų 

ir, karo laimei pakrypus jų ne
naudai, galimas dalykas gautų 
paramai apie 200.000 kinų ko
munistų kariuomenės.

Komunistų užsimojimas staigiu

. . . . .. ... r . ižygiavimas ir siaurinėj fronto 
daly, kur jam buvo pavykę pra
silaužti ir žymiai pažengti į prie
kį.

Žemyno daliniams daug pade
da aviacija ne tik naikindama 
užnugary priešo karinius objek
tus, bet ir sklaidydama jų ka
riuomenės telkinius bei įsikišda
ma į fronto kovas, šiomis dieno
mis aviacija kaip tik panaudojo 
nriešo pozicijoms pulti naujas 
'aketines bombas, vadinamas 
‘Tiny Tym”, kurios pasižymi 
didele pramušamąja jėga — pra
muša ligi 11.75 colio storumo 
plieno plokštes, šių naujų bom
bų panaudojimas jau padarė 
priešui žymių nuostolių.

Paskutinėmis dienomis ame
rikiečiams buvo pasunkinę kovas 
liūtys, dėl kurių negalėjo dides
nės veiklos išvystyti aviacija.

Apskritai kovos Korėjoje yra 
sunkios, bet ligi šiol pasiekti re
zultatai laikomi patenkinamais.

JAPONAI REMIA JUNGT.
TAUTŲ POLITIKĄ

Įtakingi Japonijos pramoni
ninkai išreiškė pilną pritarimą 
Jungt. Tautų Korėjos akcijai ir 
pažadėjo visokeriopą paramą iš 
savo pusės. Tuo pat metu Japo
nijos biznierių sąjunga priėmė 
rezoliuciją, kuria prašoma grei- 
tesnio-4.aikos su Japonija pasi
rašymo ir krašto vidaus politi
kos perdavimo į japonų rankas.

UOSTŲ DARBININKAI PRIEŠ 
HARRY BRIDGES

San Francisco uosto darbinin
kai savo susirinkime smarkiai 
pasisakė prieš savo komunistuo
jančių vadovų politiką. Susirin
kimas didele balsų daugumą pa
reikalavo, kad unija nutrauktų 
santykius su Maritime Federa
tion of the World, kuri priklauso 
.komunistinei World Federation 
of Trade Union, ir kad jų pirmi
ninkas H. Bridges arba pasi
trauktų iš tos federacijos garbės 
pirmininko vietos arba iš jų są
jungos pirmininko pareigų.

RYTPRŪSIUOS TIK’MON
GOLAI

Pabėgėliai praneša, jog Sovie
tų įgulas Rytprūsiuose ir rytų 
Pomeranijoj sudaro išskirtinai 
tik centrinės Azijos mongolai. 
Tik jiems vadovaują karininkai 
ir puskarininkiai yra rusai.

Mongolai nepalaiko jokio ryšio 
su vietos gyventojais lenkais, ku
rie ten buvo įkurdinti ištrėmus 
anksčiau gyvenusius vokiečius.

— Henry Wallace išstojo iš 
progresyvių partijos, kuri 1948 
m. buvo įkurta jam kandidatu 
į JAV prezidentus nominuoti. 
Wallace nesutinka su partijos 
nusistatymu Korėjos karo klau
simu. Partija pasmerkė interven
ciją Korėjoj, o jis pritaria JAV 
ir Jungt. Tautų nusistatymui.



Rugpiūcio 18, 19o0 Rugpiū

NAAMi Sl<‘bė 
i iniuose

PAKEISTAS LIETUVOS 
HIMNASlAl lįj

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC.

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ....
Jungt. Valst pusmečiui
Užsienyje metams...........
Užsienyje pusmečiui.......
Skelbimu kainos pagal susitarimą

3.00
1.60
3.50
1.75

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A one year............... 3P0
In U. S. A. six months ...........  1.60
Other Countries one year ....... 3.50
Other Countries six months .... 1.75 
Advertising rates on application

Rastus ir liaias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklu.

Cirko spekuliantai Saugumo Taryboj. — Siūlo bendrą Europos 
vyriausybę.— Churchillis mano, kad atominė bomba išvaduotų 
ir rusų tautą. — Komunistai nori trukdyti Europos apsiginklavimą.

Kuriant J. Tautas, buvo tiki-1 Kaip tik tuo klausimu pasisakė 
ma, jog tai bus vieta, kur tai
kiomis derybomis bus išspren
džiami įvairūs tautų nesusipra
timai. Prie tų taikos ir bendra
darbiavimo troškimu persisun
kusių valstybių buvo priskirta 
ten ir Sovietų Sąjunga, kuriai 
net rezervuota pirmaujanti vie
ta. Bet jau greitu laiku pasirodė, 
jog Sovietai J T. užsimoję išnau
doti tik savo propogandai ir pa
siryžę visomis pajėgomis sabo
tuoti pasaulio taiką. Tai jie juo 
tolyn, juo platesniu mastu darė, 
kol pagaliau Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos posėdžiai šiomis 
dienomis išvirto kažkokiu cirko 
spektakliu. Jau dvi savaitės kaip 
Sovietų atstovas Malikas perė
mė rugpiūčio mėnesiui Saugumo 
Taryboj pirmininkavimą. Nuo 
to laiko jau įvyko visą eilė po
sėdžių, bet ligi šiol dar nepavyko 
susitarti ... dėl darbų tvarkos. 
Malikas, norėdamas sutrukdyti 
Saugumo Tarybai padaryti rei
kiamus šiuo momentu nutari
mus, sako ilgas kalbas, kol bai
giasi laikas ir posėdžius reikia 
pertraukti. Iš tų posėdžių visuo
menė, kaip, tur būt, ir patys po
litikai, jokio opių klausimų, šiuo 
atveju pirmoj eilėj Korėjos klau-

■f simo, išsprendimo nelabi a bent 
■' kol Malikas pirmininkaus. Žmo

nės tik apgulę radijo ir televizi
jos aparatus seka tuos posėdžius 
dėl jų nepaprasto pobūdžio — 
vieni kitų puolimo, piktų ginčų 
h' ypač Maliko akyplėšiško “tai
kos angelo” vaidinimo.

Dėl to politinis dėmesys nuo 
Jungt. Tautų šiuo metu krypsta 
kitur. Pereitą savaitę daug dau
giau negu Jungt. Tautos kreipė 
į save visuomenės dėmesį Stras- 
burge posėdžiaujanti Europos 
Taryba, nors ji ir neturi vykdo
mosios galios, o yra tik pataria
masis organas. Vis dėlto joje pa
reikštos vadovaujančių Europos 
politikų nuomonės rodo, kaip 
Europa vertina padėtį ir kuriuo 
keliu žada sukti.

šios sesijos josios posėdžiai 
iš tikro buvo ir įsidėmėtini. Jos 
statutas numato, kad ji karinių 
klausimų nesvarsto, bet iš tikro 
joje šį kartą apie karą tik ir te
kalbėta.

Vienas iš svarbiausių klausi
mų, kurie tuojau Europos Tary
bos posėdžiuose iškilo, buvo Vo
kietijos dalyvavimas Europos 
gynyboje. Anglai tuojau pasisa
kė, kad Vakarų Vokietija turi 
būti lygiomis teisėmis su kitais 
įjungta į Vakarų gynybą.

Šiuo atveju buvo įdomus pačių 
vokiečių pasisakymas. Jų atsto
vas E. Gerstemaier, krikščionių 
demokratų part, narys, pareiškė, 
kad

savo kalboj ir Churchillis. Buvęs 
Anglijos karo meto premjeras 
mano, kad

Sovietai yra nustatę savo 
karo pradžią ir, kol jie ne
bus nutarę karą jau pradė
ti, jų joki kitų žygiai nepas
katins imtis karo veiksmų.
Churchillis nepalieka jokios 

abejonės dėl Sovietų karinių už
simojimų, jų pavojų laisvosioms 
tautoms laiko labai dideliu ir 
įspėja kuo skubiausiai ruoštis 
jų agresijai atremti. Jis ne be 
susirūpinimo kelia, tik vieną 
klausimą —

Valstybes Departamentas apie Pabaltijo 
diplomatę memorandumą

Dėl Pabaltijo diplomatinių at- tų Departamento atstovų, kurie 
stovų liepos 27 d. įteikto JAV 
Valstybės Departamentui memo
randumo Lietuvos Atstovybė 
rugp. 9 d. gavo Valstybės De
partamento raštą, kuriame iš
dėstytos JAV vyriausybės pa
žiūros memorandume paliestais 
klausimais.

Savo rašte Valstybės Departa
mentas reiškia pasitenkinimo, 
kad Pabaltijo valstybės pritaria 
JAV ir . Jungt. Tautų politikai 
Korėjos klausimu ir pažymi, jog 
ta politika kaip tik išreiškia tra
dicinį JAV nusistatymą dėl tau
tų teisės pačioms apsispręsti ir 
jų laisvės nuo agresijos.

Dėl memorandume iškelto pa
geidavimo, kad Sovietų vykdomo 
Pabalty genecido ir masinių de
portacijų žiaurumai būtų iškelti 
Jungt. Tautose, Valstybės De
partamentas praneša, jog į tą 
reikalą bus atkreiptas dėmesys

tiesiog susiję su Jungt. Tautų 
reikalais.

Herald - American gina Lietu
vos reikalus.

Chicagos Herald - American 
Lietuvos Konsului Chicagoje 
pranešė, jog ryšium su Pabalti
jo valstybių de jure iš JAV pu
sės pripažinimo sukaktim jiems 
pasiųstą memorandumą jie suti
ko su susidomėjimu bei simpa
tija ir yra paruošę straipsnį Lie
tuvos bei kitų Pabaltijo valsty
bių reikalu. Jis bus 
Herald - American 
Hearst spaudoje.

Tai reikšmingas
Lietuvos reikalui pareiškimas. 
Lietuviai turėtume tuos straip- 
nius pastebėti ir Lietuvos reika
lus ginančiai JAV spaudai pa
siųsti už tai padėką.

paskelbtas
ir kitoje

palankumo

1950 m. liepos 15 d. įsaku, 
kurį pasirašė aukščiausios tary
bos pirmininkas J. Paleckis ir 
sekretorius S. Pupeikis, pakeis
tas Lietuvos Himnas. Naujajam 
bolševikiniam Lietuvos “himnui” 
žodžius parašė Antanas Venc
lova, o muziką B. Dvarionas ir 
J. švedas. Nuo tos dienos Lietu
vos Himnas uždraustas.

Lietuvos Himnas buvo už
draustas jau pirmosios okupaci
jos metu. Antrosios okupacijos 
metu bolševikai paskelbė, jog 
leidžiama giedoti tautinius him
nus. Praktiškai Lietuvoje Lietu
vos Himną buvo leidžima tik 
groti, bet ,neleidžiama giedoti. 
Naujasis “himnas” garbina Sta
liną, Leniną, komunistų partiją 
ir turi rusišką meliodiją.

NAUJA ADMINISTRACINE 
SANTVARKA

V. čižiūnas pradeda

LIETUVIAI PASAULY
ANGLIJA

Vokietija pasiryžusi remti 
Europos gynybą ir ji nelau
kianti, kad kiti ją apgintų, 

bet konkrečiau nepasisakė dėl 
toje gynyboje dalyvavimo būdo 
ir apimties.

Socialdemokratas W. Eichler 
pareiškė, kad dabartinio pavo
jaus akyvaizdoje reikia nieko ne
laukiant sudaryti bendrą Euro
pos vyriausybę, bendrą parla
mentą ir bendrą gynybos planą. 
Toje plotmėje ir vokiečiai daly
vautų Europos gynyboj.

Tarp kitko pastebėtina, kad ir 
iš vokiečių atstovų ir iš jų visuo
menės pasisakymų matyti, jog 
jų laikysenai didelės įtakos daro 
baimė, kad Vakarų Vokietijai 
pradėjus ginkluotis, Sovietai il
giau nebelauks ir pradės puoli
mą. č

kiek tam yra dar likę laiko?
Neišrodo, kad jis manytų, jog 

to laiko likę daug. Jo nuomone, 
Sovietus kol kas sulaiko tik a- 
merikiečių atominė bomba.

Tarp kitko pastebėtina, jog 
Churchillis gana aiškiai yra nuo
monės, kad Vakarai konflikte 
įtveju panaudotų atominę bom
bą. Jo žodžiais, atominė bomba 
leistų pagaliau išsivaduoti ir 
“šauniai rusų tautai” iš tyrani- 
jos, kuri yra žymiai blogesnė ir 
už carinę tyraniją.

Konkrečiai - pereidamas pęie 
Europos gynybos, Churchilliš 
■pasiūlė tuojau sudaryti bendrą 
Vakarų armiją su bendru'Vaka
rų Europos gynybos ministeriu. 
Šis planas susilaukė didelio pri
tarimo ir buvo 89 balsais prieš 
5, susilaikius 27, priimtas.

Vokiečio W. Eichler iškeltą 
bendros Europos vyriausybės ir 
bendro parlamento sudarymo 
klausimą parėmė prancūzų, ita
lų ir vokiečių atstovų grupė. Ta 
vyriausybė apimtų žmogaus tei
sių pasaugos, užsienio santykių 
ūkio ir gynybos sritis.

Deja, kol kas tas klausimas 
sunkiai, išrodo, judės iš vietos, 
nes net ir tie atstovai, kurie pa
tys tam pritaria, netvirtina, kac 
jų vyriausybės prie tokio nuta
rimo prisidės.

Europos Tarybos posėdžiai tik 
atspindėjo šio meto bendrą Eu
ropos nuotaiką. Jei ten buvo 
daugiausia kalbama apie karo 
ir saugumo reikalus, tai tik to
dėl, kad visose Europos sostinė
se šiuo metu apie tai tik ir kal
bama. Sovietų agresija Korėjoj 
yra visus paskatinusi sukrusti.

Bet tuo pačiu metu nemažiau 
sukruto ir Sovietai. Jiems labai 
rūpi kaip nors sutrukdyti Euro
pos ginklavimąsi, šiuo metu jie 
ypač susirūpinę bent sutrukdyt}, 
kad Vakarų saugumo stiprini
mui nebūtų panaudota Vakaru 
Vokietijos pramonė, apie ką Va
karai aiškiai galvoja. Dėl to šio
mis dienomis Rytų Vokietijos 
komunistai ir pradėjo akciją 
streikams Vakarų Vokietijoj or
ganizuoti, visai atvirai pasisaky
dami, jog tuo būdu turi būti su
trukdyta “ginklų produkcija”. 
Išrodo, jog kuri laiką šiam rei
kalui jie ir bandys dėti didžiau
sias pastangas.

Daugelio vokiečių nugąstavi
mas, kad komunistai gali imtis, 
kaip ir Korėjoj, smurto priemo
nių Vokietijai “sujungti” gal ir 
nėra visai be pagrindo. Bet išro
do, jog tas pavojus dar betarpiš
kai negresia. Patys komunisti
niai sluogsniai pasisako, jog Va
karų Vokietijoj nesą dar pribren
dusios tarn sąlygos. Jie kol kas , 
siekią tik “psichologinių” tikslų 
— propogandos priemonėmis : 
ruošti tam dirvą. :

Stovyklavo skautai
Britanijos lietuviai skautai sa

vaitę stovyklavo Darbey Moor 
prie Ashbourne. Stovykla susi
laukė daug žymių svečių iš tarp
tautinio skautų biuro ir iš lietu
vių visuomenės.

Panaikinta darbo prievolė
Anglijos spaudos žiniomis, bri

tų darbo ministerija nutarė Eu
ropos savanoriams darbininkams 
panaikinti darbo prievolę ir leisti 
laisvai pasirinkti darbą, bet tas 
nutarimas įsigaliosiąs tik nuo 
ateinančių metų pradžios.

Palengvina atsikviesti gimines
D. Britanijos vidaus reikalų 

ministeris pareiškė, kad britų 
konsulatams duotas patvarky- 
mas'^ikyti didesnį 'palsfnkumą 
prašymams tų užsieniečių, ku
rie gyvena D. Britanijoj ir 
atsikviesti gimines.

VOKIETIJA

nori

Naujas LRK pirmininkas
Buvęs Liet Raud. Kryžiaus 

pirm. dr. D. Jasaitis išvyksta į 
JAV, tad pasitraukė iš savo pa
reigų. Naujuoju LRK pirminin
ku išrinktas proviz. Makauskas, 
ligi šiol buvęs LRK pirmininko 
pavaduotojas.

ITALIJA
Grįžo Šv. Kazimiero kolegijos 

ręktorius
-Į Romą per Austriją iš Vokie

tijos grįžo Lietuvių Šv. Kazimie- 
ri kolegijos Romoje rektorius, 
kun. dr. Ladas Tulaba. Jo Mag- 
nificencija ilgesnį laiką užtruko 
Regensburge, kur su Jų Eksce- 
lencijomis vyskupais Brizgiu ir 
Padolskiu kalbėjosi kolegiją lie
čiančiais klausimais. Aplankė 
taip pat VLIKą ir keletą iki šiol 
užsilikusių lietuviškų kolonijų. 
Lietuvių skaičius Vokietijoje yra 
smarkiai sumažėjęs; pasilikę 
daugiausia tik tie, kurie neturi 
galimybės išemigruoti. Tokių 
dabar esą tik apie 5000. Deda
mos pastangos likusius lietuvius 
sugrupuoti į didesnes kolonijas, 
kad būtų įmanomas gyvesnis 
kultūrinis veikimas. Lietuviai 
persiorganizuoja į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę.

Grįždamas kun. rektorius lan
kėsi pas Jo Ekscelenciją Arki
vyskupą Juozapą Skvirecką, ku
riam davė kolegijos veikimo a- 
pyskaitą ir iš jo ,gavo nurodymų 
tolimesniam kolegijos veikimui.

Tebeatvyksta lietuvių mal
dininkų

Nežiūrint didelių sunkumų, 
kuriuos sutinka tremtiniai, norė
dami aplankyti Romą šv. Metų 
proga, paskutiniu laiku beveik 
kiekvienoje bendroje audencijo
je .didžiulėje įvairių tautų mal
dininkų minioje yra atstovauja
ma ir Lietuva, šiomis dienomis 
js Prancūzijos į Romą atvyko 
Studentas Litidas Stankevičius,1

kuris drauge studijuodamas ir 
dirbdamas, sugebėjo susitaupyti 
pinigų maldingai kelionei j šv. 
Miestą.

I. Jurėnaitė specialioj audienci
joj pas Šv. Tėvą.

Amerikos lietuvaitė Irena Ju
rėnaitė, Šv. Metų proga atvykusi 
į Romą, turėjo laimę su grupe 
amerikiečių gauti specialią šv. 
Tėvo audijenciją. Jo Šventeny
bė klausinėjo apie Amerikos lie
tuvius ir parodė didelio susirū
pinimo kenčiančia Lietuva. Pa
prašytas, laimino visus Lietuvos 
katalikus ir pažadėjo nuolat 
melstis, kad .greičiau pasibaigtų 
šis baisus Lietuvos Kryžiaus ke
lias.

Kunigų Vienybės Seimas.
Šiais metais Kunigų Vienybės 

seimas įvyks rugsėjo 28 dieną 
Seserų Prančiškiečių Vienuoly
ne, Mount Providence, R.D.10, 
Pittsburgh 27, Pa. Seimas pra
sidės šv. Mišiomis 9 valandą ry
te koplyčioje. Sesijos prasidės 
lygiai 10 valandą.

Kviečiame visus kunigus da
lyvauti seime. Provincijos pra
šomos prisiųsti delegatus ir sa
vo veiklos raportus. Centrinių 
Organizacijų dvasios vadai pa
gaminkite pranešimus. Suma
nymus 
kite iš 
kui.

ir pageidavimus prisiųs- 
anksto Centro pirminin-

Kunigų Vienybės 
Centro Valdyba, k

Berlyno vakarinius sek-

Norėdami dar labiau sulieti 
Lietuvą su Rusija, okupantai pa
naikino paskutinius administra
cinės Lietuvos santvarkos liku
čius, įvesdami rusiškąją. Apskri
čiai panaikinti ir visas kraštas 
padalintas į Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir, Klaipėdos sritis, kurios 
savo ruožtu suskirstytos į ra
jonus, kurių bus apie 100.

“LIETUVOS MINISTERIAL’
“Tiesa” praneša, jog rusas 

Aleksiejus Čistiakovas yra pas
kirtas bolševikinio Lietuvos mi- 
nisterio pirmininko M. Gedvilos 
pavaduotoju. F. Teriošin paskir
tas lengvosios pramonės minis- 
terįu.

“TĖVUI GERAI SEKASI”
Pabaltijo tremtiniai vis dar 

neleidžia Sovietams nurimti — 
jie tebesistengia juos kaip nors 
namo parsivilioti. Kaip tik tuo 
tikslu Kopenhagos Sovietų ats
tovybės tarnautojas neseniai ap
lankė vieną Danijoj gyvenantį 
pabaltietį, ragindamas jį grįžti 
namo. Pabaltietis Sovietų agen
tui atsakė sutiksiąs ’grįžti, jei 
gausiąs žinių, kaip sekasi jo tė
vui. Po kelių dienų rusas vėl at
silankė pas kalbamąjį pabaltietį 
ir pranešė gavęs apie jo tėvą 
prašytų žinių — jis esąs sveikas 
gyvas ir gyvenąs su visa šeima 
savo ūkyje. Išklausęs tokių “ži
nių” pabaltietis atsakė, jog esą 
jam labai įdomu, kad jo tėvas 
vėl gyvenąs, nes jisai buvęs jį 
prieš 20 metų palaidojęs, o jokių 
giminių taip pat neturįs.

PABALTIEČIAI BĖGA IŠ 
ŠVEDIJOS

Mėnesį sutrukę kelionėje, iš 
Švedijos į Quebeko uostą atplau
kė 400 tonų laivu 123 Pabaltijo 
tremtiniai — lietuviai, latviai į 
ir estai. Jie per šešeris metus! 
Švedijoj susitaupė 13.000 dolerių 
ir nusipirko kelionei per Atlantą 
laivą. Kol kas atvykusieji pabal- 
tiečiai yra imigracijos įstaigų

— I
torius vėl perbėgo 8 Ryt. Vokie
tijos policininkai. Jie pareiškė, 
jog pabėgo bijodami, kad gali 
išvežti į Korėjos frontą. Praėjusį 
mėnesį į Vakarus pabėgo 167 žinioje, nes apsigyventi Kanadoje 
sovietinės zonos “liaudies poli- jie galės tik gavę specialų lei- 
cininkai”. dimą.'

“Maironio idėjos
“Vilnis” š. m. 187 nr. rašo: 

“Tikroji pavelde ja liaudies dai
niaus Maironio idėjos, yra Lie
tuvių Meno Sąjunga. Maironis 
geriausiai išreiškė lietuvių liau
dies pageidavimą nemirtingoje 
dainoje ”Kur Bėga Šešupė” pa- 
pareikšdamas;

“Tegul bėga mūsų upės į ma
rias giliausias,

, “Tegul skamba mūsų dainos 
po šalis plačiausias”.

Ar “Vilnis”, rašydama, jog 
raudonųjų maskolių dūdon pu
čianti Lietuvių Meno Sąjunga 
esanti tikroji Maironio idėjos 
“paveldėja”, nori arklinį sąmo
jų pasakyti, ar pasijuokti iš sa
vo skaitytojų, sunku pasakyti. 
Bet yra aišku kaip diena, kad 
bedieviška ir rusams parsidavu
sių išgamų gauja jokiu būdu ne
gali būt Maironio idėjų pavel
dėtoja.
Maironis kalbamoj giesmėj ra

šo:
Apsaugok, Aukščiausias, tą 

mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių 

kapūi!

paveldėtojai”
Juk tėviška Tavo malonė daug 

gali!
Mes Tavo per amžius suvargę 

vaikai.
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų 

ir brangios tėvynės, 
Maloningas ir galingas per 

visas gadynes!
Apie kovotojus už Lietuvos 

nepriklausomybę Maironis rašė:
Garbė, garbė, kad iš Maskvos 

griuvėsių
Drąsiais pečiais ją išnešėt 

kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebemi

nėsiu, 
Bet jus minės su pagarba 

ainiai.
O apie parsidavėlius rusams 

rašė:
“Tie, vaikeli, ne mūsų jau 

žmonės!
' Man atsakė: tai Magdės— 

beždžionės, 
Prisigėrę maskolių rūkšties; 
Jie iš mūsų, bet jau nebe 

mūsų!” i
Ar tai “Vilnies” ir “Lietuvių i 

Meno Sąjungos” idėjos? i

Tautinis auklėjimas šeimoje
Kiekvienas auklėjamasis momentas šeimoje yra žingsnis į prie

kį kuriant žmogaus asmenybę. Bet žmogaus asmenybė išauga if 
subręsta tik tam tikroje kultūrinėje aplinkoje. Toji kultūrinė ap
linka negali neturėti vienokio ar kitokio tautinio turinio, dar la
biau — formos. Kitaip sakant, žmogaus kuriamoji kultūrinė aplin
ka yra kartu ir tautinė aplinka. Visiškai tarptautinės ir kosmopo
litinės kultūros, kaip žinome, nėra ir negali būti, nes vadinamoji 
visos žmonijos kultūra yra ne kas kita, kaip visu tautinių kultūrų 
suma. Ji išauga tik tautinėms kultūroms augant, plintant, šako- 
jantis ir tuo būdu ją ugdant bei papildant.

Taigi ir kiekvienas tikras auklėjimas šeimoje yra tautinis auk
lėjimas. Tačiau šioje tautinio auklėjimo sąvokoje gali glūdėti ir 
nemaža nesusipratimų, nes visų laikų žmonės buvo ir dabar yra 
nevienodo nusistatymo tuo klausimu.

Žmogus priklauso tam tikrai tautybei ne tik dėl to, kad yra gi
męs tam tikroje tautoje^ Jis sutampa su tam tikra tautybe (tiks
liau sakant, — įgyja savo tautybę) tuo, kad pasisavina tam tikrą 
tautinės kultūros turinį, kuris tampa žmogaus dvasine nuosavybe 
jau nuo pačių ankstybiausių jojo gyvenimo dienų. Todėl ir anksty
boji vaikystė yra viso pasaulio žymiųjų pedagogų pripažįstama 
kaip įžanginis tautinio auklėjimo periodas (laikotarpis). Šeimoje 
yra gyviausia tautinė dvasia, jei tik patys tėvai yra sąmoningi sa
vųjų auklėjamųjų uždavinių, šeimos rėmuose vaikas įauga į tau- 
tautinį mąstymo būdą. Tik čia, artimiausioje dvasinėje aplinkoje, 
vaikas įgyja tai, ką mes vadiname tradicija arba dar dažniau tau
tinės kultūros lobiu.

Kas sudaro šį tautinės kultūros lobį? Pirmoje eilėje kalba ir jos 
pagalba išreikštas tautos mąstymo būdas. Šis tautos mąstymo bū
das yra tik viena iš visos eilės sudėtinių tautinės dvasios dalių, vie
nas savito tautinio charakterio bruožas. Nėra kitos taip tobulos 
priemonės tautos dvasiai prabilti, savitam tautiniam mąstymo bū
dui išreikšti, kaip kalba. Didysis lietuvių tautos filosofas ir rašy
tojas Vydūnas yra kartą pavadinęs kalbą tautinės dvasios veid- 
drodžiu ir tautos sielos himnu.

Kai kalbame apie tautiškumo išlaikymą, visada rišame jį su 
tautinės sąmonės gyvumu. Kol yra gyva tautinė sąmonė, kol ji yra 
veikli, tol ir tautiškumas yra gyvas ir veiklus. Kas gi yra ta tau
tinė sąmonė? Esame linkę laikyti ją kažkuo, kas valdo žmogų — 
tautietį pastoviai, visais jo gyvenimo momentais. Pasiremdami 
prof. St. Šalkauskio tautiškumo apibrėžimu, pagal kurį tautišku
mas yra stilius, kuriuo reiškiasi visuotinis žmonių dvasios ir viso 
gyvenimo turinys, tariame, kad tautinė sąmonė yra ne kas kita, 
kaip pastoviai budri galia jausti ir vertinti tautinio gyvenimo for
mą, taip pat taikyti .ją kasdieninėje gyvenimo praktikoje.

Šeima, pagrindinė visuomeninės santvarkos grandis, emigra
cijoje yra ir visada bus reikalinga didžiausio lietuviškosios ben
druomenės dėmesio. Visi kiti mūsų tautinio gyvenimo reiškimosi 
veiksniai, kaip mokykla, bažnyčia ir organizacijos, gali būti kai 
kur emigracijoje ir visai neįmanomi, tačiau sąmoninga lietuviš
koji šeima net nepalankiausiose aplinkybėse galės vykdyti tautinio 
ugdymo uždavinius, jei tik ji nebus nutraukusi savo dvasinių ryšių 
su pasaulio lietuvybės centrais. Tokį nelengvą uždavinį gali ište
sėti tik grynai lietuviška šeima, kurioje abu tėvai yra sąmoningi 
lietuviai. Todėl mūsų emigrantinį jaunimą reikia nuolat pastoviai 
sąmoninti tokios lietuviškossios šeimos būtinumu. Reikia, kad kiek
vienas nevedęs vyras ar mergina girdėtų iš visų autoritetingų as
menų (tėvų, mokytojų, kunigų ir vyresniųjų draugų) lūpų įsak
miai kartojamą reikalavimą tuoktis savitarpyje ar su imigruotoje 
šalyje susitiktaisiais tautiečiais.

Šalia gana gausių jaunosios kartos nutautimo reiškinių senojoje 
emigracijoje randame ir pasigėrėtinų tautinio gajumo pavyzdžių. 
Gauname patirti, kaip stiprus lietuviškumas reiškiasi net trečio
joje senosios emigracijos kartoje. Tiesa, tokie pavyzdžiai reti, bet 
jie yra!.... Galime drąsiai ir neabejodami tvirtinti, kad tokių šeimų 
ir tokio lietuviško jaunimo buvimas yra daugiausia motinų nuo
pelnas.

Kuo gi turi reikštis tautinis auklėjimas šeimoje? Jo pradžią su
daro motinos nusiteikimas laukiamojo kūdikio atžvilgiu ir pasi
rengimas jį sutikti. Pats vaiko vardo parinkimas jau pakankamai 
daug pasako apie tėvų tautinės sąmonės budrumą. Kokia tautinė 
sąmonė tų tėvų, kurie Vokietijoje gimusiems vaikams davė Ro
landų, Manfredų, Helgų ar Gerdų vardus? Tegul tai buvo mūsų 
brolių protestantų šeimose (ir tai tik kai kuriose), kurioms vo
kiškoji kultūrinė įtaka visada reiškėsi per bendrą su vokiečiais 
konfesiją, bet šis reiškinys yra būdingas liudijimas, kaip lengvai 
kai kurie mūsų tautiečiai atsisako populiaresnių ir Lietuvoje tra
diciniais tapusių vardų.

(Bus daugiau)
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kiojimo aukomis; Bulgarijoj 120 
dvasininkų areštuoti arba ištrem" 
ti. Jugoslavijoj 1954 kunigai nu
žudyti, areštuoti arba deportuo
ti; Albanijoj religinis persekio
jimas palietė apie 715 dvasinin
kų, tarp kurių yra ir visi vyku- 
pai.

BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMO 
AUKOS

Vatikano žiniomis, per pen
kerius paskutinius metus Rusi
jos užimtuose kraštuose daugiau 
negu 13 tūkstančių dvasininkų 
yra nužudyti arba uždaryti į 
koncentracijos stovyklas. Vien 
tik Ukrainoj buvo nužudyta dau
giau negu 3600 kunigų; ten pat 
buvo uždaryta arba sunaikinta 
daugiau kaip 1000 bažnyčių bei 
koplyčių. Iš kitų kraštų statis
tika patiekia šiuos duomenis: 
Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj iš viso 
apie 1000 kunigų bei vienuolių 
nužudyti arba kalėjimuose; Len
kijoj apie 1000 katalikų dvasinin
kų deportuoti; Čekoslovakijoje 
apie 300 pasaulinių kunigų su
mesti į kalėjimus, nukentėjusių 
vienuolių skaičius iki šiol dar 
nežinomas. Vengrijoje apie 1000 
vienuolių kalinami, 538 dvasi
ninkai nužudyti arba deportuoti;
Rumunijoj daugiau kaip 700 ku- J grandijoziškiausius šv. Metus, 
nigų yra likę religinio perse-| kaip 1900 ir 1925.

Ligi šiol 1.300.000 registruotų 
maldininku

Per pirmus šešis Šv. Metų 
mėnesius Romą atlankė 1.300.- 
000 registruotų maldininkų. Be 
šių dar didelis skaičius Romą 
atlankė neįsiregistruodami Šv. 
Metų Komitete. Čia turima min
tyje ypač tūkstančiai tikinčiųjų 
iš Romos apylinkių, kurie vienos 
dienos eigoje aplankė bazilikas 
ir laimėjo atlaidus ir kuriems 
todėl nebuvo reikalo išsiimti 
maldininko knygutę. Tuo būdu 
šis jubilėjus maldininkų gausu
mu viršija kitus net ir pačius

— Ir kai 
mas. — kc. 
— ga lėčiau 
pavyzdžių, 
pasakos pa 
prieš valdo’ 
į akis jų b 
klausėsi pat 
gei yra kalt 
čiau čia aš 
kasdienišką 
žmonėmis.

Mano kra 
paklydo prie 
mus sako, k; 
praranda si 
Daug kartų 
ną vyrą, ir ji 
paukščiai, kr 
medžiu, tačk 
ną dieną, jo; 
mo ji pajuto 
drebėti.

— Mano s 
rožių krūmai 
giai jį nukral 
galvojo ji. -į 
tikę?

Ir tą naktį 
ras paėmė ji 
prie širdies s

i



y

■io 18, 1950 Rugpjūčio 18, 1950 AMERIKA

V. Čižiūnas

gsnis į prie- 
oė išauga if 
ultūrinė ak
inio. dar la- 
ūrinė aplių- 
ir kosmopo- 
vadinamoji 

miii kultūrų 
itant, šako-

autinis auk-
i glūdėti ir

• dabar yra

kad yra gi
lt y be (tiks
li tam tikrą 
nuosavybe 

1 ii’ anksty- 
i’ipažjstama 
s), šeimoje 
moningi sa- 
auga į tau- 
? aplinkoje, 
ažniau tau-

<alba ir jos 
įstymo bū- 
; dalių, vie- 
aip tobulos 
įstymo bū- 
as ir 
asios

rašy- 
veid-

ji su

NAUJA “GENERAINE LINIJA” KOVOJ SU BAŽNYČIA
Stebėtojai nurodo, jog sateli-'su Bažnyčia sutiko taip pat la--buvo verčiami protestuoti prieš

tiniuose kraštuose komunistai 
kovai su Bažnyčia yra nustatę 
naują “generalinę liniją”, kuri 
pradeda ryškėti jų naujuose šioj 
srity žygiuose. Būdingi tos nau
jos linijos reiškiniai yra balan
džio 14 d. Lenkijoj pasirašytas 
“modus vivendi” ir šiomis dien- 
nomis pranešimas, kad Vengrijoj 
buvęs sušauktas apie 300 kuni
gų susirinkimas, kuris pareiškęs 
lojalumą “liaudies demokratijai” 
ir pritaręs komunistų šiuo laiku 
triukšmingai vedamai “taikos 
akcijai” bei Stockholmo rezoliu
cijai.

Prie šios naujos taktikos per
eiti komunistus skatina jų patir
tis visoj eilėj kraštų. Ligi šiol 
Sovietai ir jų satelitai stengėsi i
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i bai didelį atsparumą ir sukėlė 
pavojų, kad katalikybė pereis 
į pogrindį, ypač dėl lenkų tar
pe ir šiaip stipraus į tokio pobū
džio veiklą palinkimo. Tai pa
skatino komunistus ieškoti nau
jų kelių Bažnyčiai nugalėti.

Pirmas būdingas ta kryptimi 
žingsnis, kuris ypač išryškėjo 
kovoj su Bažnyčia Lenkijoj, bu
vo pastangos krašto Bažnyčią 
izoliuoti nuo Romos, su kuria 
diplomatinius santykius vyriau
sybė jau anksčiau buvo nutrau
kusi. 1948-49 m. buvo atlikti 
pasiruošimai, vis labiau suvar
žant katalikų spaudą, likviduo
jant religines organizacijas, jau
nimą izoliuojant nuo Bažnyčios 
įtakos ir tuo pačiu metu pro- 

Bažnyčią likviduoti atviru bea- teguojant į konfliktą su Bažny- 
todairiniu persekiojimu. Bet ii- čia įėjusius dvasiškius kaip “pa- 
gainiui jiems yra paaiškėję, kadįtriotus kunigus”. Pats puolimas 
jie neįvertino tikrojo katalikų buvo pradėtas dviem kryptim — 
atsparumo. Pradėdami, pav., j§ vienos pusės kaltinant Bažny- 
Vengrijos katalikų persekiojimą, j čią, kad ji eina prieš lenkų tau- 
jie tikėjosi priversią episkopatą tinius interesus, kad Vatikanas 
ir katalikų visuomenę kapitu- 1 remiąs vokiečių revizionizmą, o 
liuoti, nuteisdami kardinolą Min- 
dszenty. Bet tai nedavė norimų 
rezultatų. Kaip tik dėlto Čeko
slovakijoj jie pasitenkino izoliuo
dami arkivyskupą Beraną ir, 
vietoj bylos jam, suorganizavo 
vadin. “katalikų akciją”, jau jų 
pačių vadovaujamą, tikėdamiesi 
šiuo būdu sukelsią skilimą pačių 
katalikų tarpe. Bet ta “akcija” | mas buvo suintensyvintas. Va- 
katalikų tarpe nesusilaukė jokio sario pabaigoj plati ir įtakinga 
pasitikėjimo ir pritarimo, dėl ko Breslau Caritas katalikų labda- 
komunistinei tikybų ministerijai ,ros organizacija buvo apkaltinta 
teliko kaip ir anksčiau naudotis tariama netvarka bei priešvals- 
tik teroro prįemonėmis.

Lenkijoje, kur Bažnyčia labai bintą, o vyskupų protestas dėl 
artimai susijusi su visos tautos. tokio elgesio buvo panaudotas 
ir jos praeities žygiais, laimė- masiniams susirinkimams šauk- 
jimais ir pralaimėjimais bei ti, kuriuose prievarta suvaryti 
džiaugsmais ir skausmais, kova pasauliečiai katalikai ir kunigai

j senojoje 
•avyzdžių. 
et trečio- 
i reti, bet 
kių šeimų 
tinų nuo-

adžią su- 
t ir pasi- 
cankamai 
a tautinė 
davė Ro- 
ivo mūsų 
ioms vo- 
'okiečiais 
) lengvai 
voje tra-

“Wall-Streeto tarnus”.
Tai buvo įžanga į plačią tero

ro akciją. Spaudoj prasidėjo į- 
siutęs Bažnyčios puolimas ir 
kurstymas prieš ją. Buvo pas
kelbta visos eilės dvasiškių ta
riamų moralinių nusikaltimų. 
Policija pradėjo masinius suimi- 
nėjimus. Paslaptingomis aplin
kybėmis dingo visa eilė kunigų.

Kai šis išorinis spaudimas pa
siekė didžiausio smarkumo, ko
munistinė vyriausybė nusprendė, 
jog dabar atėjęs momentas pa
laužti Bažnyčios vidaus draus
mę. Ministeris Wolski staiga pa
kiša episkopatui pasirašyti jo pa
ruoštą modus vivendi. Tai ir buvo 
tasai “konkordatas iš apačios”, 
kurio siekti jis jau anksčiau buvo 
paraginęs Varšuvos politechni- 
kon sušauktus pasauliečius kata
likus ir kunigus.

Tasai modus vivendi, atsižvel
giant į teroro sąlygas, kuriose 
buvo pasiūlytas, pirmu pažvelgi
mu išrodė dar ne pats blogiau
sias, koks galėtų būti. Bet jame 
yra visa eilė punktų, kurie kiek
vienu momentu gali būti pagrin
du tolimesnei kovai su Bažnyčia. 
Tik ir ne čia viso dalyko esmė — 
nuo tokios sutarties vyriausybė 
kiekvienu momentu gali atsisa
kyti, nes jai fantazijos nepri
truks pramanyti tariamus susi
tarimo nesilaikymus iš Bažny
čios pusės. Svarbiausia jai buvo 
pasiekti iš savo santykių, su 
katalikais Romos išskyrimo. 
Tai šiuo momentu jų svarbiau
sias tikslas. Jie tikisi, jog taip 
suskaldę Bažnyčią ir palaužę 
jos vidinę drausmę, galės pas
kui lengviau ją likviduoti.

Vyskupai, pasirašiusieji tą 
“modus vivendi”, žinoma, aiškiai 
mato, ko komunistai siekia. Bet 
jį pasirašė, pasirinkdami iš dvie
jų blogumų tą, kuris tuo mo
mentu išrodė mažesnis, nes ne- 
pasirašymą betarpiškai būtų se
kęs ligi kraštutinių ribų išplės-, 
tas . teroras. Tuo pasirašymu, 

Neseniai lankęsis Brooklyno, nęs, jog pagaliau teisybė laimės, tiesa, jo Visai nesustabdė, bet 
bent šiek tiek susiaurino. Jie, I 
žinoma, tikisi, jpg ir šiose są-1 
lygose komunistai savo tikslų 
nepasieks.

Ar šiuo atveju pasiteisins ko
munistų ar vyskupų viltis, pa
rodys ateitis. Greičiau reikia ti
kėtis, kad komunistų užmačios 
ir šiuo atveju lygiai nepasiseks, 
kaip nepasisekė Bažnyčios pa
laužti fr tiesioginio teroro prie
monėmis. Bet visi duomens ro
do, kad jie pasiryžę eiti šiuo ke- , 
liu. Jau minėtas vengrų kunigų 
susirinkimas, kuris komunistų 
tvirtinimu “pritaręs” vyriausy
bės bažnytinės politikos linijai ; 
(kaip tokius “pritarimus” ko- ■

iš antros pusės stengiantis že- 
mesni<yą dvasiškiją atplėšti nuo 
hierarchijos įvairias viliojančiais 
pasiūlymais.

Kadangi ir šis bandymas, ku
ris, tiesa, pasižymėjo palygina
mai dar nedideliu intensyvumu, 
aiškių rezultatų nedavė, nuo šių 
metų pradžios Bažnyčios puoli

tybiniu nusistatymu‘ir suvalsty-

J. E. EI Paso Vyskupas apie Lietuvą

N.Y., vyskupijoj J.E. EI Paso, ir Lietuva vėl atgaus laisvę.
‘Texas, vyskupas S.M. Metzger, 
susitikęs čia su lietuviais, labai 
šiltais žodžiais atsiliepė apie Lie
tuvą, lietuvių tautą ir naujai at- {vykę darbuotis jo vyskupijoje, 
vykusius lietuvius, pirmoj eilėj, Tai kunigai Lukošiūnas, Juodei-

. Paklaustas, iš kur taip gerai
. i Lietuvos reikalus pažįsta, vysk.

I Metzger atsakė, jog iš lietuvių 
| kunigų, kurie iš tremties yra at-

kunigus, su kuriais jam arčiau
siai teko susidurti.

1 J.E. vysk. Metzger yra labai 
gerai informuotas apie Lietuvos 
kančias bei visą Lietuvos bylą. 
Apie tai kalbėdamas, jis pažy
mėjo, kad jau dešimtus metus 
kryžiaus keliu einančiai Lietu
vai katalikų pasaulyje yra dide
lės užuojautos. Taip pat ganyto
jas pareiškė esąs tvirtai įsitiki-

ka ir Aleksius. Ta proga J.E. pa
reiškė savo didelį pasitenkinimą 
šių lietuvių kunigų gražiu ir pa
vyzdingu darbu, pažymėdamas, 
jog tai yra iš tikro plataus išsi
lavinimo ir gilios kultūros žmo- 
žmones. “Kaip kunigus, aš juos 
labai gerbiu ir vertinu,” — pas
tebėjo, baigdamas pokalbį, Eks
celencija.

Suvalkietis
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munistai suorganizuoja — vi
siems žinoma) ir šiomis dieno
mis pradėtas prieš Vengrijos e- 
piskopatą puolimas rodo, kad 
čia pradedamas ^kartoti tas pats'didelių pavojų katalikybei tuose 
manievras, I 
Lenkijoj, siekiant 
iš apačios.

Tuo būdu, bent iš dalies, kova 
tarp Katalikų Bažnyčios ir ko
munizmo eilėj kraštų prasideda 
naujoj plotmėj. Ji slepia savyje Taikos Karalienes Šventė

kaip ir išbandytasis Į kraštuose, gal ne mažesnių kaip 
“konkordato ir tiesioginis atviras teroras. Bet 

' To galima laukti, kad komunistams ir šiuo būdu 
gal ir netolimoj ateity, ir kituose katalikybę nepasiseks sunaikinti, 
kraštuose. tuo galima būti tikriems.

AUSTRALIJOS RŪPESČIAI
Nori kitokių imigrantų. — Prastas darbo partijos palikimas. — 

Komunistai kenkėjai. — Saugumo rūpesčiai.
— Aš trokštu, kad Australi

joj būtų 20 milijonų gyventojų, 
ir tai dar prie mano gyvos gal
vos, — pareiškė savo laiku Aus
tralijos imigracijos ministeris A. 
A. Cahvell, pradėdamas imigra
cijos akciją, davusią Australijai 
2Q0.000 naujų gyventojų.

Gyventojų kontinente padau
ginimas — štai vienas svarbiau
sių Australijos rūpesčių.

Žinoma, gali tai keistai atro
dyti, kadangi čia pat yra žmo
nių perpildyti Azijos kraštai, iš 
kur, rodos, Australijoj gyvento
jų galėtų fereit padaugėti. Bet 
tos azijatų masės kaip tik ir yra 
viena iš Australijos' susirūpinimo 
priežasčių. Azijatai jau seniai 
kreipia į Australijos erdvę akį. 
Bet Australija jų nepageidauja 
— ji nori būti baltasis kontinen
tas. Kaip tik dėl to ir reikia dau
giau iš Europos arba europinės 

'kilmės imigrantų, kuier galėtų 
būti atspara prieš Azijos masių 
spaudimą į Australijos erdvę.

Antra, Australijai reikia ir 
darbo rankų, kad galima būtų 
plačiu mastu išnaudoti gamtos 
turtus ir visas galįipybes, kurias 
tų turtų išnaudojimas atsklei
džia. Pagaliau labai .didelės reik
šmės dalykas ir kontinento sau
gumo reikalai —dabartinių sep- 
tynetos milijonų gyventojų ne
pakanka atremti nei galimai A- 
zijos masių invazijai, nei šiuo 
metu iškilusiai komunistų agre
sijos grėsmei, .„jy „..

Kaip tik dėl to£ir. buvo suma- 
I žinti ligšioliniai imigracijos su
varžymai, turėjusieji tikslo Aus
tralijos erdvę rezervuoti anglo
saksams. Buvo priimta nemažas 
kiekis Europos tremtinių, suda
rytos patogios sąlygos įsikurti 
buvusiems Anglijos ir JAV ka
riams ir gana lengvai duodami 
įvažiavimo leidimai kiekvienam 
sveikam ir truputį pradinio ka
pitalo turinčiam europiečiui.

Tai, kaip minėta, jau davė 
Australijai porą šimtų tūkstan
čių naujų gyventojų, o dabar 
pradeda aiškėti ir tos imigracijos 
rezultatai.

Atvykus imigrantams, bend
ras dirbančiųjų krašto gyventojų 
procentas iš 42 pakilo ligi 55.

Gamyba taip pat padidėjo. Bro
ken Hill plieno pramonė, pernai 
dirbusi 65% savo pajėgumo, šiais 
metais -jau dirba 80%. Austra
lian Iron and Steel Company sa
vo gamybą padidino nuo 9.500 
tonų į savaitę ligi 12.000 tonų. 
Cukraus gamyba pašoko nuo 
55.000 maišų ligi 90.000 į savai
tę. Panašūs rezultatai cemento, 
plytų, miško medžiagos, elek
tros energijos ir žemės ūkio pro
duktų gamyboje, užtvankų sta
tyboj, irigacijos tinklo plėtime, 
kelių tiesime ir t. t.

Tai yra teigiamieji imigracijos 
rezultatai. Ypač jei turėsime gal
voj, kad imigrantai imasi ir tų 
darbų, kurių australai vengia, 
o, be to, atvykę tremtiniai pagal 
sutartį turi dirbti dvejus metus 
kur paskiriami.

Bet yra ir kita dalykos pusė, 
australams ne tiek maloni 
t Pirmiausia, australai nori, kad 
imigrantai kuo greičiausiai asi- 
miliuotųsi. Dar laive jie pradeda 
jau propogandinį australizacijos 

į darbą. Bet europiečiai tiek yra 
turėję reikalo su visokia propo- 
ganda, kad propogandinės graž
bylystės atsimuša nuo jų kaip 
žirniai į sieną.

Labai didelį sunkumą sudaro 
ir butų naujiems gyventojams 
stoka, o visą laiką gyventi skar
diniuose barakuose niekas neno
ri. Bet svarbiausia, kad vyriau
sybė negali pasiekti vieno svar
biausių savo tikslų — išplėsti 
Ugi šiol tuščių sričių apgyV&idi- 
nimo. Baigę sutarty numatytą 
dvejų metų darbą, imigrantai iš 
stovyklų ir tolimose srityse dar
boviečių plaukia į miestus, kur 
tik didina butų stoką ir kelia 
kainas.

Tai skatina vyriausybę ieškoti 
naujų kelių. Dabar vyriausybė 
norėtų kitokių imigrantų — ne 
su lagaminėliu, kuriame telpa 
visas jų turtas, bet tokių, kurie 
atsivežtų visa, kas reikalinga gy
venimui — įrankius, mašinas, 
įvairius įrengimus ir net ištisus 
fabrikinius namus. Su tokiais 
emigrantais, australų nuomone, 
būtų jau kas kita. Juos planingai 
apgyvendinant, galima būtų su
kurti naujas sodybas ir naujus

Juk jau Žolinė — švč. P. 
Marijos dangun ėmimo šven
tė!...

O kaip gražiai ta šventė 
būdavo švenčiama mūs Lie
tuvoj! Atrodo, kad visi lie
tuviai gerai buvo įsigilinę į 
tos dienos šventųjų mišių 
introito žodžius: “Džiauki
mės visi Viešpatyje, švęsda
mi palaimintosios Panos Ma
rijos garbei šventą dieną...”

Ir kaip nesidžiaugti, jei tą 
dieną Dievo Motinai suteik
tas toks išaukštinimas — ji 
paimta į dangų, kur visa 
savo prigimtimi veržėsi! Juk 
nuo Kristaus įžengimo į dan
gų ji nuolatos ilgėjosi savo 
auginto ir mylėto Sūnaus, 
todėl nuolat kalbėjo: “Mano 
siela trokšta Viešpaties, gy
vojo Dievo; kada aš ateisiu 
ir pasirodysiu Jo akyvaiz- 
doje?” (Ps. 41, 3).

“Kada aš matysiu Jėzų 
Kristų apsuptą angelų, kaip 
anuo metu mačiau Jį apsup
tą mylinčių, bet taip pat ir 
Jo neapkenčiančių žmonių?”

Ir štai atėjo valanda, ka
da jai taikomi Giesmių gies
mės žodžiai: “Žiema praėjo, 
lietus nustojo lyti, tad kel
kis manoji Drauge, mano 
Gražuolė, ir ateik pas mane” 
(2, 11-13). Atėjo valanda, 
kada amžių Teisėjas jai sa
ko: “Ateik ir imk vainiką” 
(Giesm. giesm. 4, 8).

Tačiau Marija, savo 
džiaugsmais ir skausmais da
lyvavusi Išganytojo pasaulio 
išganomajame darbe, ir dan
guje būdama nepamiršta 
vargų pilnos žemės. — Tai 
paliudija daugybė jos užta
rimų žemėje įvykstančių 
stebėtinų įvykių. — Kas jų 
nežino, kas apie juos negir
dėjo, kas jų pats nepatyrė?!

Tos meilės žmonėms ve
dama, ji pasirodė Fatimoje, 
kur keliais atvejais įspėjo 
žmones dėl būsimų įvykių ir 
pasauliui nurodė tikrąjį ke
lią į šviesesnį rytojų. Fati
moje kalbėjo .pasaulį 
ištiksiančias nelaimes, jei 
žmonės ir toliau eis ištvirki
mo ir savanaudiškumo ke
liais. Ji, būdama motina, su
prato visų motinų skausmą, 
kada jų vaikai turi vargti 
kovos lauke, suprato visų 
žmonių taikos troškimą, to-

dėl pasauliui žadėjot taiką, 
jei tik žmonės už savo nuo
puolius pareikš atgailą bei 
eis Dievo įsakymų nurodytu 
keliu. Tada ji aiškiai pasakė: 
“Jei bus daroma tai, ko aš 
prašau, tai bus išgelbėta 
daug sielų ir jums ateis tai
ka. Jei bus išpildyti mano 
pageidavimai, tai Rusija at
sivers ir įvyks taika” ...

Bet ar daug tokių, kurie 
tiki į Marijos pasakytus žo
džius ir kurie supranta nuo 
ko priklauso taika? Tiesa, 
Popiežius Pijus XII įvykdė 
Marijos pageidavimą ir 1942- 
siais metais visą pasaulį pa
vedė Nekalčiausios Marijos 
širdžiai; be to, 1946-siais 
metais jis visam pasauliui į- 
sakė rugp. 22 dieną švęsti 
Nekalčiausios Marijos širdies 
šventę, tačiau to dar nepa
kanka! — Mes visi turime tu
rėti atgailos dvasios ir visi 
turime uoliai vykdyti Dievo 
įsakymus, nes tik tada tega
lės tautos džiaugtis teisinga 
taika ir tik tada iš namų iš
varyti žmonės galės grįžti į 
tironų išardytas šeimas.

Jei komunistai ir toliau 
persekios tikėjimą ir niekins 
religijos dėsnius, o pirš ate
izmą ir į pasaulį neš ištvirki
mą, jei jie ir toliau varys 
nekaltų žmonių ir ištisų tau
tų žudymą, tai veltui Mask
vos agentai rinks parašus 
po Stalino padiktuota Stock
holmo taikos proklamacija, 
nes ne tuo keliu prie teisin
gos taikos einama — pagar
ba Dievo duotiems prigimties 
įstatymams ir pasiryžimas 
eiti Viešpaties nurodytu ke
liu yra tikroji taikos garan
tija!

Tad ypač šiuo metu, kada 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba neranda bendros kal
bos, reiktų ypatingai nuošir
džiai kreiptis į Nekalčiausią- 
ją Marijos širdį, reiktų nuo
lankioje atgailos dvasioje ap
gailėti gavo klaidas ir tuojau 
pat’^pasiryžti privačiame ir 
viešajame savo gyvenime 
pildyti visus Dievo įsaky
mus.

Apsispręskime, kol laikas 
ir kol dar atominė bomba 
nenukrito ant mūsų galvų!

Kun. V. Pikturna

pramonės centrus bei žemės ūkio vyriausybei tenka gerokai 
rajonus, ko negalima padaryti padirbėti ir
su dabartiniais, kurie iš vienos socialistinės Darbo partijos 14

su nelabai šauniu

pusės neturi jokių išteklių pla- 
tesniems užsimojimams, iš ant
ros, būdami su nieku nesurišti 
ir niekuo neapsunkinti, kiekvie
nu momentu gali keltis, kur tik 
panori.

Šalia imigracijos rūpesčių

ui. valdymo
žadėjusi visiems darbą, žemesnes 
kainas, trumpesnes darbo valan
das, apmokamus šventadienius, 
socialinį aprūpinimą, bet, pradė-

palikimu. Ji buvo

(Nukelta j 4 psl.)

■ kada nebuvo nusižeminusi. Ji 
nežinojo to, o naktimis rodėsi 
sapnai, kur žvejys buvo švelnus 
ir geras, ir jie abu stovėjo prie 
visų jos langų, tylėjo ir laikė 
vienas kito ranką. Ir kartą ji 
sapnavo, kad yra pabučiavusi jo 
akis, ir kitą kartą taip,' kad jis 
laikė ją tarp savo rankų ir kal
bėjo: aš noriu tave visada ma
tyti. Ir kai ji pabusdavo, kur 
tiktai ėjo, jautė, tarytum jis 
laiko ją apkabinęs, ir visada ji 
tarytum jautė plakant jo širdį, 
ir ji kentėjo dėl šito jutimo ir 
sapnų.

Tačiau labiausiai ji kentėjo, 
kad jis žino ir juokiasi, ir ji ne
žinojo, kaip apginti savo išdidu
mą. Ji nežinojo ir tada, kai sėmė 
vandenį iš ežero ir žvejo šešė
lis sustojo šalia jos.

— Niekur nėra tokio gero 
vandens, kaip šisai, — pasakė 
ji nepasikeldama, nes nenorėjoj 
parodyti savo veido. Bet kad jis 
nepasitraukė, ji turėjo atsistoti, 

sisuko ir nuėjo, bet kai ji žengė ir tada tarė: — Malonu yra 
nutoldama, ją apėmė vis didesnė praustis šituo vandeniu, o šian- 
baimė. ' dien aš turėsiu svečią. Yra su-

— Dabar jis žino, kad mano'grįžęs vienas medžiotojas.
širdis gyvena prie jo slenksčio, j Ir kad žvejys žiūrėjo į ją, ji

Kaip tūkstantis ir viena naktis
Teisybės apdaras

galvojo: aš džiaugiuosi, kad gy- yra mano meilė? Aš maniau, jog 
venų tuo pačiu laiku, kaip ir tu, j ji gali perplaukti marias ir per- 
kad tavo akys yra mėlynos. Taip, 
ji bijojo, kad jis mato jos mintis, 
todėl skubėjo pasitraukti su savo 
ąsočiu, tačiau visą laiką galvojo: 
jis neturi manyti, jog yra taip, 
kaip yra, ir todėl vėl ieškojo su
sitikti ji ir tada kalbėjo jam:

— Medžiotojas lanko mane 
vakarais mano troboje,- ir nėra 
buvę kito vyro, apie kuri aš sva
jočiau, tiktai jis.

Tačiau jai atrodo, kad žvejys 
mato, kokios yra jos dienos ir 
naktys ir kad ji šaukia savo ilge
syje tada, kai jo nemato: - Aš ne
žinau, kur tu esi, tačiau mano 
kvėpavimas įsisunkia į naktį, ku
ri priklauso visiems ir tau, ir 
todėl esu su tavimi, ir nėra nie
ko, apie ką svajočiau, tiktai tu.

— Bet aš turiu padaryti ką 
nors, kad tu negalvotum, jog aš 
gyvenu tiktai tavimi, — krem
tasi ji, — kad kiekvieną tavų 
žodį nešuosi ant krūtinės, kaip 
karolius, ir tavo pažiūrėjimą už
darau savo akyse. Ką aš turiu 
daryti?

Ir ji lįnkė su vingiu kiekvieną 
____ _______ .. _______ , — ________ ______ taką, kur galėjo jį susitikti, ir 
ir šitai gali jį juokinti. Kaip aš pakėlė akis, sakydama: — Nėra'ji praeidavo pro jo namą nulei- 
galiu sugrįžti atgal per praėjusį kito, kuris turėtų taiklesnę ran-1 dusi galvą, ir Vandenį nešė iš 
laiką ir atsiimti savo mintis?!ką ir greitesnę akį, ir jo akys tolimiausio ežero.
”’*1 x is., _xx_.-i.xi yra dalios, kaip pavasaris. j Bet jai atrodė, kad jis žino,

žvejys tylėjo, ir ji manė, kad jog ji neatsitraukia nuo durų ir
Ir visą laiką ji nerimo, ir neži- jis netiki jos žodžiais. Jai atrodė, laukia.

I — Ar tu niekad nenorėsi čia

kyla žali dūmai, ir tai yra labai 
gražu.

O žvejys žiūrėjo į ją, ir jo a- 
kys buvo mėlynos, ir jis pasakė:

— Ne.
— Tačiau tu pagalvok, — 

prašė mergaitė, — yra ir tre
čias langas, ir kaip tik ties juo 
tolumoje stovi senas bokštas. Ir 
kai ateina naktis, tenai užsidega 
šviesos, ir visiškai aiškiai galima 
regėti, kaip puotauja vaiduokliai. 
Yra smagu žiūrėti, kaip pro vi
sus bokšto langus šokinėja links
mos baidyklės. Mažos raganėlės; 
sėdi ant veidrodžių kraštų ir 
puošiasi taip ilgai, kad užmiršta 
vidurnaktį ir pavėluoja šokti.

O žvejys žiūrėjo, ir jo žvilgsnis 
buvo tamsiai mėlynas, ir jis pa
purtė galvą.

Tuomet mergaitė tylomis pa-

no paprastumo ji pasiėmė jį į 
savo gyvenimą ir nuolatos at
siminė jį, nesuprasdama pavo
jaus. Ji džiaugėsi dėl to, kad gy
vena ir kad yra atėjusi meilė. 
Jos mintys kaip paukščiai gėrė 
tiktai iš mėlynų jo akių šaltinių, 
ir savo taką ji nuolatos kreipė 
pro žvejo namą — ir nesislėpė 
to.

Ir kartą buvo pavakarys, ir 
nendrės atsimušė ežere kaip su- 
plyšęs tinklas, o pakrantėje mer
gaitė žiūrėjo į žveją ir kalbėjo 
jam:

— Ar nenori aplankyti mane 
mano troboje? šį vakarą pro 
mano langą galima regėti jauną 
mėnesį — jis bus panašus į ragą, 
štai dėl to šunys kaukia, žiūrė
dami į jį, nes jię girdi tolimą jo 
pūtimą.

O žvejys žiūrėjo, ir jo akys 
buvo šviesiai mėlynos, ir jis pa
sakė:

— Aš nenoriu ateiti.
— Bet tu nežinai, — kalbėjo 

mergaitė: — pro kitą langą yra 
matyt! medis, ir prieblandoje Kaip aš dabar galiu atšaukti žo- 
pradeda šviesti jo supuvęs kel-'džius, kuriuos pasakiau?
mas, o jo atžala yra visiškai jau-

(Tęsinys)
— Ir kad tai nėra prasimany

mas, — kalbėjo didysis vizyris, 
— galėčiau nurodyti jums daug 
pavyzdžių. Ar nebuvo taip, kad 
pasakos pavidalu stojo teisybė 
prieš valdovus ir kalbėjo jiems 
į akis jų blogus darbus, ir jie 
klausėsi patenkinti, nes tarė, jo- 
gei yra kalbama apie kitus. Ta
čiau čia aš jums papasakosiu 
kasdienišką įvykį su paprastais 
žmonėmis.

Mano krašte viena mergaitė 
paklydo prie saulės — šitaip pas 
mus sako, kai žmogus be reikalo 
praranda savo širdį dėl kito. 
Daug kartų ji buvo regėjusi vie
ną vyrą, ir jos mintys buvo kaip 
paukščiai, kurie skraidė ties kitu 
medžiu, tačiau atsitiko ūmai vie
ną dieną, jog dėl jo pasižiūrėji
mo ji pajuto, kad jos širdis ima 
drebėti.

• — Mano širdis miegojo, kaip 
rožių krūmas vidurdienį, ir stai
giai jį nukratė vėjas, — tąip pa
galvojo ji. — Kas gi yra atsi
tikę?

Ir tą naktį ji sapnavo, kad vy- ___ , _ „_________________ ,__  __ ___ , ___,____ _____ __________________ _
ras paėmė jos ranką ir padėjo na ir žalia, ir atrodo, tarytum nojo, kaip susigrąžinti ramybę kad jis permato jos mintis, nes Į 
prie širdies savo, ir dėl šito sap-'dega sidabrinė ugnis ir iš jos ar parodyti, kad jog širdis nie-l +q5 °°b-s «

žengti ugnį, o ji negali prisišauk
ti tavęs, kad galėčiau prieiti ir 
paglostyti tavo plaukus.

Taip, ji drebėjo dėl šito žino
jimo ir, kai netikėtai jie buvo 
susitikę, sustabdė jį ir pasakė:

— Aš manau, netrukus me
džiotojas išsives mane, nes aš 
negaliu be jo gyventi.

Ji jau buvo benueinanti, nes 
ji bijojo, kad vis tiek niekuomet 
neįtikins žvejo, tačiau dar sus
tojo ir paprašė:

— Jeigu kada medžiotojas pa
klaus, ar aš tave buvau kvietusi 
pažvelgti pro mano langus — 
nesakyk jam to. Juk tu žinai, 
kad aš to nenorėjau ir tai buvo 
tiktai juokas.

— Taip, — pasakė žvejys, — 
aš žinau, kad tai buvo tiktai 
juokas.

Ir mergaitė nuėjo sau, ir ji 
šypsojosi: dabar aš galiu eiti ir 
mirti iš meilės, jis nežinos, kad 
yra tiktai žvejys, o ne medžio
tojas. Ir jis negalės ištarti: kokia 
neišdidi buvo šita mažoji širdis.

— Tačiau, — pasakė didysis 
vizyris, — gal būt, jūsų tai neį
tikins, nes jūs manote, kad esate 
perdaug išmintingi.

■ — Taip, — pasakė vienas. — 
Ką gi tai gali įtikinti, ateivi! Mes
kalbėjome apie teisybę, o tu nėra apie ją taip gerai parašyta, 
mums apie pasaką, kuri yra me- kaip šioj istorijoj
lo sesuo. Ir po tavo žodžių mes !

ištarti teisybę, kad ji nebūtų 
pažinta, lygiai kaip ir tai, kas 
yra teisybė pati.

— Kas yra teisybė ? — pasakė 
susigraužęs kitas.

Ir vienas po kito jie lingavo 
barzdomis ir vaitojo:

— Kas yra teisybė?
Ir vienas tarė maldaudamas:
— Karaliau, tu, kuriam pa

vesta viskas žinoti tavo karalys
tėje, tark mums: kas yra teisy
bė?

kai 
pa

su-

Tačiau karalius tylėjo. Ir iš
mintingieji vėl sukosi savo klau
sime, kaip voveris rate, ir 
jie buvo pavargę nuo ginčų, 
sakė vienas:

— Teisybė yra meilė.
Ir jis kalbėjo vėl, tarytum

grįžęs iš jaunystės. Karštai kal
bėjo jis, ir atrodė, kad net jo 
balsas nustojo drebėti ir barzda 
atgavo juodą spalvą.

— Meilė, nes ar nėra amžina 
ir tikra, ar nemiršta dėl jos žmo
gus ir ar ne ji neša gyvybę? 
Meilė yra teisybė.

Ir tas, kuris buvo atvykęs ir 
vadino save didžiuoju vizyriu 
tarė:

— Tegul bus man leista pa
kalbėti apie teisybę, nes niekur

ę.rkau Jis pcimaiu jvs nulius, nes Į ---- AI lu IllVKau nenuvesi ua 10 sesuo, ir po Tavo ZOOZ1U mes
i- j kalbėdama tai, ką jam sakė, ji( ateiti? — galvoja ji. — Kas tada tiek pat mažai težinome, kaip (Bus daugiau).
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AUSTRALIJOS RŪPESČIAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

jusi socializacijos eksperimentus, 
ne tik savo pažadų negalėjo iš
tesėti, bet ir paliko gerokai ne
tvarkingą krašto ūkį ir sociali
nę netvarką. Jos valdymo metu 
svarbiausios pramonės šakos ge
rokai atsiliko. 1939-48 m. anglies 
iškasimas Kanadoj pakilo 17%, 
Pietų Afrikoj 43% ir JAV arti 
50%, o Australijoj vos 10%.

Dėl to turi būti ribotas varto
jimas ir tenka net 1.000.000 tonų 
įsivežti iš užsienio. Tais pat me
tais Australijos geležies gamyba 
padidėjo vos 5% ir plieno 3%, 
o JAV 72% ir 68% ir Kanados 
132% ir 92% ir 1.1.

Socialistinės vyriausybės pa
taikavimas komunistams leido 
jiems įsibrauti į darbininkų uni
jas ir pradėti planingą krašto 
ūkiui kenkimą. Ligi karo Aus
tralijos mūrininkai padėdavo a- 
pie 1.000 plytų į dieną. Bet vė
liau buvo nuspausta ligi 300 į 
dieną, ir tuo būdu mūrininko 
statybinis darbas trigubai pa
brango. Prie laivų pakrovimo 
buvo pradėta taikintis prie pa
ties lėčiausio darbininko, o me
chaninės priemonės boikuotuo- 
jamos arba dirbama su jomis 
tokiu tempu, kuriuo ir rankomis 
darbą galima atlikti. Nuo 1939 
m. laivų tonažas paaugo 42%, 
bet pervežimas vos 7y2%. O tuo 
pačiu metu buvo išplėsti niekur 
nepasitaikančiu mastu streikai 
— kiekvienam Australijos darbi
ninkui streikuotų dienų išeina 
3-4 kartus daugiau, kaip JAV.

Pagaliau, išnaudodami demo
kratines laisves ir socialistinės 
vyriausybės juos glostančią poli
tiką, komunistai išvystė ir prieš
valstybinę veiklą, ruošdamiesi 
smurtu pakeist demokratinę 
santvarką komunistine diktatū
ra ir jau viešai pasisakydami, 
kad jie stoja komunistinių agre
sorių pusėn.

Dabartinei vyriausybei tad ir 
tenka dėti visas pastangas ūkio 
kilimui pagreitinti, atstatyti pa- 

i šlijusią tautos darbo moralę, o 
ypač sudrausti komunistų griau
namąjį darbą. Tam reikalui at
sirado parlamente ir antikomu
nistinio įstatymo projektas, ku
rio priėmimas užsitęsė, kadangi 
socialistinė opozicija dar vis tvir
tino, jog komunistai nesudarą 
tokios jėgos darbininkų unijose, 
kad sudarytų Australijai rimtą 
pavojų.

Bet šiais dalykais besirūpi
nant, Australiją užklupo ir nauji 
rūpesčiai — Korėjoj prasidėjo 
karas. O visi žino, jog tai yra 
kovojančio komunizmo bandy- 
dymas jau žengti pirmą žingsnį 
į Ramiojo vandenyno erdvę, po 
kurio, jei tik jis pasiseks, seks 
kiti — Formozoj, Indokinijoj, 
Siame, Filipinuose, kol priartės 
ir prie pačios Australijos. O įvy
kiai Australiją užklupo nepasi
ruošusią. Darbo partijos vyriau- 
bė 1945-49 m. nieko nepadarė 
krašto saugumui užtikrinti. Ar
mija, laivynas ir aviacija visai 
nepasiruošę platesnio masto 
tarptautiniams susidūrimams. 
Tad suprantama, kad Australija 
tuojau pritarė Jungt. Tautų ak
cijai ne tik dėl principinio nusis
tatymo prieš agresiją, bet dar 
ir skatinama savo saugumo su
metimų. Jei komunistų žygis bus 
šiuo kartu atremtas, ji galės dar 
išnaudoti laiką sustiprinti savo 
saugumui, kuriuo dabar gyvai 
susirūpino.

Tik ryšium su šiais užsimoji
mais iškilo naujų sunkumų. Del
simas sulikviduoti komunistinį 
sąmokslą atsikeršija — Austra
lian Seamen’s Union vadovybė 
staiga paskelbė nebekrausianti 
į laivus karinių medžiagų, siun
čiamų į Japoniją ir Korėją. No
rima pakartoti eksperimentą jau 
panaudotą Indonezijos konflikto 
atveju. O yra pavojaus, kad prie 
jų gali prisidėti ir dokų bei uos
tų darbininkai. Ir blogiausia, kad 
vyriausybė neturi priemonių 
šiam sabotažui atremti. Tai, ži
noma, labai pablogina vyriausy
bės padėti. Vienas tik šiuo atve
ju yra teigiamas reiškinys, kuris 
gali turėti didelės reikšmės toli
mesnei Australijos politikai, tai 
kad šiuo atveju komunistai bus 
pertempę stygą. Jų aiškus sto
jimas komunistinio agresoriaus 
pusėn patiems unijų nariams pa
rodė, kad į jų vadovybes įsibro
vę komunistai yra ne darbininkų 
reikalų gynėjai, bet Kremliaus 
agentai. O dauguma Australijos 
darbininkų yra nekomunistai ir 
patriotiškai nusiteikę. Tad ko
munistų diriguojamos vadovybės 
nutarimas sukėlė iš darbininkų 
pusės didelę opoziciją. Pav., Syd- 
nejui stovinčių laivų jūrininkų 
susirinkimas griežčiausiai atme
tė vadovybės nutarimą, pareikš
damas, jog jų sąjunga yra dar
bininkų profesinė organizacija,

o ne politinė partija, tad ir ne
gali panašių nutarimų daryti. 
Australai kariaują Korėjoj, ir 
jūrininkai pasiryžę juos viskuo 
aprūpinti, neišskiriant nė ginklų 
ir amunicijos.

Tai taip pat parodė ir Darbo 
partijai, kad ji klydo, tvirtinda-

ma, jog profesinėse sąjungose 
komunistai neturi tokios įtakos, 
kad sudarytų Australijai pavo
jų. Tai, gal būt, pašalins jos opo
ziciją prieškomunistiniam įsta
tymui, kuris galės būti rugsėjo 
mėn. parlamento sesijoj priim
tas.

Kapų sargas, basas ir su kir
viu rankose, stojo prieš įsibrovė
lį, bet truko 45 minutės, kol po 
abipusio gainiojimosi kapų sar
gui pavyko kuilį nudėti.

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

ŠV. METAMS ATMINTI

Statome

Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE 
Putnam, Conn.

GERAŠIRDIS LIETUVI,
VAJUS EINA, Prisidėk!

Padidinsi Marijos garbę, atliksi gražų, gailestingą darbą

KIEKVIENAS AUKOTOJAS BUS ATMINTAS:
Mišios ir Novenos bus laikomos už visus aukotojus gyvus 

ir mirusius.
GAUS:

Marijos NP Paveikslą su įrašyta pavarde, kas nors kiek 
koplyčiai statyti aukos

PAŽYMĖJIMUS:
Statybos Rėmėjo, kas aukos 
Statytojo, kas aukos .........

DIPLOMUS:
Garbės Statytojo, kas aukos ............  $100.00
Fundatoriaus, kas aukos.................................. $500.00
Garbės Fundatoriaus, kas aukos ...................$1000.00

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visų Fundatorių vardai.
AUKSO KNYGOJ bus įrašyti visų aukotojų vardai, o F u n da

ri a m s skirta joje po atskirą lapą su fotografija ir 
gyvenimo aprašymu.

$25.00
$50.00

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

IMMACULATE CONC. CONVENT BUILDING FUND 
R. F. D. 2., Putnam, Conn.

Siunčiu koplyčiai statyti auką
Vardas, Pavardė ..... ............. ................................
Adresas ...........................    >................

(įrašęs savo adresu, šia atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)

Vestuvėmis pasibaigusios laidotuvės
Kaip amerikiečiai “slapta” laidojo Prūsų karalius

Vieną dieną pas buvusį Vokie- 
i tijos sosto įpėdinį atvyko su jo 
. paties dukterim Cecilija ameri- 
i kiečių kapitonas Lesley. Buvu- 
i šiam sosto įpėdiniui buvo pra

nešta, jog atvykėliai norį pasi
kalbėti su juo intymiu šeimos 
klausimu.

— Mes esame priėję nuomo
nės, kad Marburgo Elžbietos 
bažnyčia tai ceremonijai būtų 
tinkamiausia vieta, o be to ji 
susijusi ir su šeimos istorija, — 
pareiškė Hohenzolernui kapit. 
Lesley.

— Taip, tai tiesa, — atsakė 
princas. — O ką tu Cecilija ma
nai? •

— Jau tas dalykas, tėve, ilgai 
tęsiasi, ir mes turime pagaliau 
jį baigti, — atsakė Cecicilija.

Tuomet buvęs sosto įpėdinis 
Lesley tarė:

— Asmeniškai aš prieš jus, 
kapitone, neturiu nieko prieš. 
Bet ar iš viso mano leidimas rei
kalingas ?

Lesley, labai pabrėždamas, at
sakė:

— Ar jūs sutiksit, ar ne — 
dalyko nepakeis. Mes veikiame 
karo ministerijos įsakymu.

— Bet ką turi jūsų karo mi
nisterija su jūsų noru vesti ma
no dukterį?! — nustebo princas.

Tuomet Lesley savo ruožtu 
nustebo:

— Vesti?! Bet mes norime pa
laidoti jūsų senolio senolį!

Taip pakrypus pokalbiui, pa
galiau išaiškėjo visas reikalas.

1945 m. Tiuringijos druskos 
kasyklose amerikiečiai, šalia pu
sės miliono tonų munįcijos, ap
tiko ne tik iš Berlyno įgulos baž
nyčios čia atgabentų daugybę 
karinių vėliavų, bet ir keturis 
karstus. Iš kažkieno raudona 
kreida ant jų užrašo paaiškėjo, 
jog tai karstai dviejų Prūsų ka
ralių ir abiejų Hindenburgų.

Rastieji karstai visai slaptai 
auvo atgabenti į Marburgo pi
lies rūsį ir užklausta Vašingtono, 
ką su tais keturiais prūsais da
ryti. Po metų maždaug laiko iš : 
ten buvo gautas atsakymas, jog 
įžymieji negyvėliai turį būti de
ramai palaidoti, bet visiškai 
slaptai, kad nebūtų sudaryta vo
kiečių nacionalizmui naujo im
pulso.

Gen. Clay paskirtieji tam rei- I 
kalui karininkai ėmėsi darbo, 
bet paaiškėjo, kad slaptai palai- ' 
doti tuos keturis plačiai žinomus 
prūsus ne toks lengvas darbas. ( 
Anglai, į kurių zoną buvo užsi- i 
mota juos pervežti ir palaidoti, I 
visu griežtumu atsisakė įsileisti j 
pas save Hohenzolernus net ir 
negyvus. O kai buvo pabandyta 
kalbėti apie vienintelę prancūzų 
zonoj Hohenzolernams priklau
siančią pilį, tie atsakė dar griež
čiau kaip anglai. Tada buvo nu
žiūrėta Hohenzolernams artimų ! 
Heseno landgrafų pilis. Bet kaip 
tik tuo metu atsitiko dalykas, su- I 
maišęs vėl visą reikalą: plėšikai 
apgrobė Heseno grafienę, pa
vogdami šeimos brangenybes, 
ir tuo būdu viešumos dėmesį 
nukreipė į jos pilį. Ką nors slap
to ten pradėti nebuvo kaip. Tad 
pagaliau buvo apsistota prie 
Marburgo Elžbietos bažnyčios, 
kur po Reformacijos buvo palai
doti 24 Heseno valdovų šeimos 
nariai. Kaip tik dėlto buvo su
sisiekta su buvusiu sosto įpėdi
niu ir generolu von Hindenburg. 
Hohenzolernas tuojau projektui 
oritarė, o Hindenburgas paža
dėjo atvykti dalyko aptarti. Tik 
sutartu laiku negalima buvo jo 
sulaukti, kol pagaliau paaiškėjo, 
kad jis Visbadene sėdi kalėji
me — buvo suareštuotas, kad 
viešbučio svečių knygoj pasirašė 
su visais savo kariniais titulais. 
Žinoma, buvo tuojau pat išleis
tas ir mielai su projektu sutiko, 
juo labiau, kad nemažas tų ląj-

dotuvių išlaidas turėjo apmokėti 
Heseno vyriausybė. Pats gene
rolas pareiškė, jog Hindenbur- 
gai esą dabar vargšai kaip baž
nyčios pelės.

Bet kai prasidėjo pasiruošimai 
laidotuvėms, pradėta jau ruošti 
po bažnyčia kapams vieta — 
prasidėjo vėl painiava. Įsikišo 
Heseno valstybės ministeris, 
griežčiausiai protestuodamas 
prieš Hohenzolernų ten laidoji
mą. Jis taip ilgai ir atkakliai gin
čijosi, kad generolas Clay buvo 
pagaliau priverstas liepti jam 
nutilti.

Pagaliau atėjo ir laidotuvių 
diena. Pirmiausia .turėjo būt pa
laidoti Hohenzolernai. Bet kai 
atvyko į “slaptas” laidotuves 
Hohenzolernai ir amerikiečiai, 
prie bažnyčios rado susirinkusių 
apie tūkstantį vokiečių.

Laidojant Hindenburgus, da
lyvavo keturi Hindenburgų šei
mos nariai, kurie gedulo drabu
žiais žygiavo per visą miestą, ir 
vėl išsipylė žmonės į gatves.

Taip ir nepavyko tos rūpes
tingos pastangos slaptai įžymiuo
sius negyvėlius palaidoti.

Be to, visą tą margą istoriją 
paįvairino dar vienas nuotykis 
— kapit. Lesley su Hohenzoler
nų princese Cecilija, kartu besi
rūpindami laidotuvėmis, taip su
artėjo, jog neilgai trukus visa 
ta laidotuvių byla baigėsi 
vestuvėmis.

jU

MEDALIUS GAUS 2030 
METAIS

Prancūzų' vyriausybė neseniai 
apdovanojo karo nuopelnų me
daliais du 1870/21 m. karo ve
teranus, 'kurie anuo metu buvo 
užmiršta apdovanoti. Kadangi 
gero. spiritisto nepasitaikė, tai 
apdovanotuosius dalyvauti jų 
pagerbimo iškilmėse pakviesti 
nepavyko. O jie tikriausiai būtų 
labai džiaugęsi. Jei toliau tokiu 
tempu bus prancūzų karo vete
ranams įteikiami medaliai, tai 
praėjusio karo dalyviai juos gaus 
2030 metais.

BIAURUS ĮSIBROVĖLIS
Liudvigshafeno kapinėse, Vo

kietijoj, sekmadienio kapinių 
lankytojai staiga buvo priversti 
gelbėtis, lipdami ant tvorų ir 
kapų paminklų, nes juos puolė 
staiga į kapus įbėgęs piktas kiau
lių tekis.

!l

NENORI PAS JUDA 
GYVENTI

Atvykusi j Oberammergau 
vaidinimus, viena pagyvenusi an
glų ladies, dėl patalpų stokos, 
buvo apgyvendinta pas Judą vai
dinantį aktorių. Kai ladies tai 
sužinojo, visu griežtumu atsisa
kė pas tokį “negarbingą išdavi
ką” apsigyventi. Visi įtikinėji
mai, kad Judo vaidintojas priva
čiam gyvenime yra labai pado
rus amatininkas, nieko nepadėjo. 
Ji tol nenurimo, kol buvo apgy
vendinta pas “šventą Motiejų”.

KARALIUS LOPYTAIS 
MARŠKINIAIS

Anglų darbiečių vyriausybės 
taupumas pagaliau taip toli nuė
jo, kad karaliui tenka vaikščioti 
su lopytais marškiniais. Londo
no žinomasis marškinių siuvėjas 
Mr. L. Lyons tvirtina, jog jis 
turėjęs neseniai garbę suplyšu
sius karaliaus marškinius užlo
pyti gabalu kitų marškinių, ku
riuos karalius dėvėjęs dar prieš 
karą.

Irgi nukrypimas nuo linijos
Neubrandenburge, sovietinėj 

Vokietijos zonoj, už “nukrypimą 
nuo linijos” pašalinta iš pareigų 
visa vietos komunistų vadovybė. 
Priežastis — kad partijos vietos 
būstinėj kabėjo paveikslas, ku
riame sovietinės Vokietijos zo
nos “prezidentas” W. Pieck buvo 
kartu su Rosa Luxemburg, Karl 
Liebknecht ir net su “reakcio
nieriais” Ebert, Noske ir Shei- 
demanu. Paveikslas yra iš 1912 
metų.

PADĖKOS UŽ GAUTA ŠALPA.
■ Už mums prisiųstas BALF- 

ui duosnių rankų suaukotas do
vanas tariu nuoširdų ačiū. Jūsų 
suaukotos aukos suteikia mums 
daug džiaugsmo ir palengvina 
mūsų nelengvą tremtinio ir ligo
nio likimą. Dar kartą dėkoju'už 
Jūsų gerą širdį ir prašau Visa
galio, kad padėtų Jums, mieli 
Amerikos lietuviai, Jūsų gyveni
me ir kilniame darbe.

Erna Tažytė, TBC ligonė.

Lai Dievas Jums atlygina 
šimteriopai už tai kad Jūs mūsų, 
neužmirštate. Jūs savo aukomis 
padedate mums vėl išeiti į svei
kus žmones. Jūs mus gydote. Jūs 
atliekate gailestingo samaritiečio 
pareigą. Ačiū Jums, ačiū už Jū
sų duosnią širdį, o mes sergan
tieji prašome nuo Dievo Jums pa
laimos ir sveikatos”.

Antanas Balsys, TBC ligonis.

MES JUOKIAMĖS
LIGA

Senas jūrininkas pasakoja sa
vo nuotykius:

— Niekas nėr tiek daug per
gyvenęs ir matęs. Nuo persidir- 
bimo kartą trūko kažkas vidu
riuos. Po operacijos, kai pasvei
kau ir nuėjau pas daktarą, jis 
ėmė manęs labai atsiprašinėti, 
nes palikęs užsiūtą kempinę. 
Sakiau jam, nėr ko rūpintis, te
gul būna .

— Ir tamsta toje srityje ne
jaučiate jokio skausmo?

— O, ne! Tik nuo to laiko 
baisiai trokštu alaus gerti..

— Taip, kiekvieną vakarą už
rakina juos į spintą.

šeimyniniame baliuje, stovė
damas atsišliejęs į krosnį, iš 
nuobodumo žiovauja vienas sve
čias.

— Ką, nuobodoka? — klau
sia jį kaimynas.

— Neapsakomai! O jums?
— Geriau nė neklauskit...
— O ką, jeigu mes taip imtu- 

mėm ir paspruktumėm iš čia?
— Būčiau be galo laimingas.. 

Deja, negaliu — esu namų šei
mininkas!..

PASIAIŠKINO
Vasarotojams labai patiko 

pereitais metais jų išsinuomotas 
butelis. Tik labai arti buvo kiau
liatvartis. Truputį oras ir garsai 
nemalonūs. Ponia parašė savi
ninkams laišką dėl tų kiaulių ir 
gavo atsakymą:

— Nuo to laiko, kai jūs išva
žiavote, mes kiaulių jau netu
rim.

Vyras: — Kas čia pasidarė 
tam skustuvui, kad jis visai at
šipo?

Žmona :-Ką tu čia niekus šne
ki! Argi gali būti, kad tavo barz
da būtų kietesnė už konservų 
dėžutę, kurią šį rytą su skustu
vo atidariau?
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— Jūsų žmona turi puikius 
plaukus. Tur būt, labai jais rū
pinasi ir saugoja.

Sriuba nelabai karšta
Valgytojas (padavėjui):— Pa

sižiūrėk, nykštį įmerkei į sriubą-
Padavėjas

gerbiamasis, 
karšta, '

Nieko baisaus, 
sriuba nelabai

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

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

Todėl

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

bet ir visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
fa šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia j 

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 “Ameriko«* 
— numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

E. POVILĄ XSKL
Baras ir Restoranas
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Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737
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JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenae Rochester, N. Y,

Tel.: Main 7646

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”
£ “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytines, lietuvių 

tautines muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
•» "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.

‘MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Kataliku Vargonūunkų 
Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

£■ “MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.0(1, užsienyje $1 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, 111.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, III

x
f
K ' 
f 
K ...
X 
X 
X | 
X 
X 
X 
X

.50.

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 PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

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

Mariana polio Vidurine Mokykla 
Berniukams
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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
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Rugpiūčio 18, 1950

A. Chmieliauska — Tolis Švedijos kalėjime
(Specialus pranešimas “AMERIKAI”)

Vakar, t. y. rugpiūčio 9 d. visi kalbą. Jo tėvas miręs rusų ne- 
trys vakariniai Stockholmo laik- laisvėje 1948 m., o motina iš

tremta į Sibirą.
Karui prasidėjus, jis buvo ka

pitonas vieno amerikiečių laivo, 
plaukiusio po Panamos vėliava. 
Kategate jis buvo vokiečių ap
suptas ir pateko į koncentraci
jos stovyklą, bet iš čia jam pa
vyko pabėgti ir patekti į Švedi
ją. Paskutinėje karo fazėje jis 
pradėjo organizuoti pabėgėlių 
gabenimą iš Pabaltijo, bet buvo 
rusų sugautas ir pasodintas į ka
lėjimą. Ir iš rusų kalėjimo pavy
ko jam pabėgti ir grįžti vėl į 
Švediją, iš kur jis netrukus tu
rėjo išsikraustyti.

Savo dabartinę žmoną jis su
tiko vienoje kavinėje Antverpe
ne. Ji yra vokietė. Jie susituokė 
Šveicarijoje. Jo uošvė paskiau 
ištekėjo už belgo. Anot laikraš
čių, pasinaudodami įvairiais pa
sais jie išmaišė visą Europą, kol 
pagaliau atsidūrė Švedijoje. Ko
kia buvo Chmieliausko misija 
Švedijoje, laikraščiai nemini, o 
jei nemini, tai ji, atrodo, labai 
nekaip, o gal ir labai raudonai 
atsiduoda.

Atlikus bausmę, porelė bus iš 
Švedijos išprašyta, bet laikraš
čiai labai susirūpinę, kur. “Ex
pressen” daro iliuzijų, kad nėra 
negalima, jog Amerika ji vėl pri
glaus, nes jis turįs lietuvišką 
pasą ir amerikiečių vizą depona
vęs Antverpene.

Pastebėtina, kad A. Chmie
liauskas JAV atkakliai siekė į- 
eiti į lietuvių visuomenę. Pasku
tinieji jo nuotykiai rodo, kad tai 
avantiūristinio tipo žmogus, ku
rio skverbimasis į visuomenę, 
galimas dalykas, buvo ir kokiais 
provokaciniais tikslais.

raščiai paskelbė žinią, apie vieno 
lietuvio labai margą praeitį, ži
nia visuose vakarinukuose vie
noda, tik su mažais neesminiais 
variantais. Laikraščių bendra
darbiai, matyt, klausėsi Stock- 
holme bylos, kur tas lietuvis ir 
jo žmona buvo teisiami už doku
mentų suklastojimą. Vyrui pri
teisė penkis mėnesius sunkiųjų 
darbų kalėjimo, o žmonelei tris, 
ir tai sąlyginiai.

O kas gi tas lietuvis? Laikraš
čiai paslapties nedaro — tai Šve
dijos lietuviams iš seniau gerai 
žinomas Anatolijus Chmieliaus- 
kas alias Antanas Tolis, “Mir
ties kolonos” autorius. Jam kaž
kaip pavyko vienam iš pirmųjų 
lietuvių čia išvykti su visa šeima 
į Ameriką (jo žmona tada buvo 
lietuvė). Už ką gi švedų teismas 
Anatolijų patupdė? O gi už paso 
suklastojimą. Mat, Chmieliau- 
kas Švedijoje viešėjo kaip belgas 
Eduard Jan Hereygers, o jo nau
joji žmonelė vadinosi Mathilda 
Derance.

Kas buvo tas Anatolijus 
Chmieliauskas, žino tie, kurie ji 
pažino, bet teismas apie jį patie
kė šitokių žinių. Gimęs Irkutske, 
Sibire, pirmąsias vaikystės die
nas praleido Yokohamoje, Japo
nijoje. Tėvai buvo lietuviai. Pas
kutiniu laiku jis gyveno Čika
goje ir buvo vienos laivų ben
drovės dalininku, bet laikraščiai 
įsakmiai pabrėžia, kad toji ben
drovė neturėjo nė vieno laivo. 
Lietuviškame jo pase įrašyta, 
kad jo pavardė Chmieliauskas. 
Jis turįs ir amerikonišką vizą 
deponavęs pas vieną savo pažįs
tamą Antverpene. Per karą jis 
pabėgo į Švediją ir rašė savo 
knygą “Mirties koloną”. Toji 
knyga išleista lietuviškai, dabar 
ji esanti verčiama į esperanto

Philadelphia, .Pa.

Connecticuto Lietuvių Tremtinių 
Suvažiavimo

įvykusio 1950 m. liepos mėn.
16 d. Union Citys -Conn., 
rezoliucijos:

A

Sovietai siekia hege
monijos ir sporte

Briusely ruošiamose Euro
pos lengvosios atletikos pirme
nybėse ruošiasi dalyvauti ir ru
sai. Tose pirmenybėse dalyvau
siantiems savo lengvaatlečiams 
Sovietai dabar ruošia įvairius 
kursus.Ta proga Sovietų lengva
atlečių vadas P. Sobolevas pa
reiškė, jog rusams jau “atėjo 
laikas perimti iš Europos hege
moniją lengvojoj atletikoj.” So
vietinė gi spauda vėl primena, 
jog komunistų partijos komite
tas 1948 m. yra nutaręs, kad 
Sovietai visose svarbiose sporto 
šakose turi laimėti pasaulinius 
rekordus.

'su L. Savald iš Paterson, N.J., 
dar nėra galėtinai paaiškėję.

Dar kartą stoti į ringą Louis 
privertę piniginiai reikalai. Jis 
turi sumokėti 100.000 dolerių 
mokesčių, bet negali tiek suda
ryti, neatitraukdamas dalies pi
nigų iš savo investicijų, o 
griautų jo biznio reikalus.

Nauji plaukimo 
rekordai

Perplaukė kanalą rekordiniu 
laiku

Florence Chadwich iš San 
Diego, Calif., 19 mylių pločio 
kanalą tarp Prancūzijos ir An
glijos perplaukė per 13 vai. ir 
28 minutes, pasiekdama naują 
pasaulinį rekordą. 1926 m. G. 
Edene pasiektas rekordas buvo 
14 vai. 34 min. F. Chadwick yra 
31 m. amžiaus ir tarnauja Ara
bijoj Arabian — American Oil 
Company biure. Ji yra 32 as
muo įr 12 moteris perplaukusi 
kanalą nuo 1875 m., kada pir
mą kartą jį sėkmingai perplau
kė kapitonas M. Webb.

Chadwick varžovė 17 metų 
Shirley May, kuri šįmet jau 
antrą kartą bandė perplaukti 
kanalą, dar keletą mylių nuo 
kranto visa nuo šalčio pamėly- 
nijusi turėjo būti paimta į lydė
jusį ją laivelį.

— Liudas Dovydėnas, rašyto
jas ir “Nemuno” žurnalo redak
torius ir leidėjas, rugpiūčio 11-12 
dd. lankėsi Philadelphijoj pas 
savo pažįstamus ir tarėsi žurna
lo reikalu, (lis įdomiai pavaizda
vo visų lietuvių gyvenimą lietu
viškose kolonijose, nes beveik 
visur jis aplankė lietuvius.

— Petras Mitalas, 1421 So. 
2nd St., neseniai sunkiai susižei
dė dešinę koją darbe. Dabar gy
dosi namuose. Visi artimieji at
jaučia jo nelaimę ir pergyveni
mus.

— Petronė Antartaitienė, 1427 
S. 2nd St., Lietuvių Radijo Va
landos vedėja atostogauja gra
žiojoj New Yorko apylinkėj. Ją 
pavaduoja Dr. Puzinas, kurs pro
gramos metu duoda naujienų iš 
lietuvių gyvenimo ir žinių iš Lie
tuvos praeities.

— Juozag Mironas, 329 Titan 
St., staiga mirė nuo širdies ata
kos rugpiūčio 6 dieną. Iškilmin
gai palaidotas šv. Kryžiaus ka
pinėse rugpiūčio 10 dieną. Pali
ko nuliūdusią šeimą ir seną mo
tiną. Prieš kelias dienas taip pat 
staiga buvo miręs jo brolis An
tanas Mironas. Vyčiai išreiškė 
ypatingą užuojautą savo narei 
p. Dolorei Mironaitei, netekusiai 
savo tėvo.

— Jonas Palionis, 1334 S. 34 
St., staiga mirė rugpiūčio 11 d. 
ir palaidotas rugpiūčio 14 dieną. 
Jis paliko didelę šeimą. Velionis 
buvo 67 metų amžiaus.

— Philadelphijos ateitininkai 
vyksta į savo stovyklą Cleve- 
lande. Jie atstovaus vyresnius ir 
jaunesnius ateitininkus. Jų ke
lionę paremia savo aukomis visi 
draugai ateitininkai ir jų bičiu
liai.

— Reimondas Mišąuskas, 
skautų vyriausias judintojas ir 
veikėjas, rugpiūčio 11 dieną iš
ėjo tarnauti US kariuomenėn. 
Jis tikisi ten patarnauti savo Tė
vynei ir savo naujam kraštui. 
Kuklus atsisveikinimas su skau
tais buvo rugpiūčio 10 d. Visi lin
ki Reimondui laimės ir pasiseki
mo naujame gyvenime. Manoma, 
kad jis ten tikrai atras save, kaip 
buvo pareiškęs. Jaunuolis veikė 
ir su LRKAS jaunimo kuopa.

Suvažiavimas, žinodamas, kad 
sovietų diriguojama komunisti
nė propoganda ne tik norima 
trukdyti Lietuvos laisvinimo dar
bą, bet ir tuo pačiu ruošti kelią 
pavergti laisvąją Ameriką, ra
gina visus tremtinius paskirai 
ir visas tremtinių organizacijas 
organizuotai kovoti su ta mela
ginga komunistinio imperializmo 
propoganda ir kviečia visus vi
somis jėgomis sunkinti V-osios 
komunistų kolonos bei jos agen
tų įtaką, kurios jie siekia pir
miausia mažiau susipratusiuose 
Amerikos lietuviuose ar lietu
viškos kilmės amerikiečiuose.

n.
Suvažiavimas, pripažindamas 

principą, kad JAV lietuviai yra 
natūrali Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės dalis, prisideda prie 
apsisprendimo, kad Amerikos 
lietuvių būtų ko greičiausiai į- 
sijungta į organizuojamą Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę.

m.
Suvažiavimas, įvertindamas 

Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
jos skyrių pozityvią talką Vy
riausiajam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui ir kitiems Lietuves 
laisvinimo veiksniams, prašo 
tremtinius visais būdais remti 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir jos 
skyrius, o tremtinių organizaci
jas ragina tapti aktingais ALT 
skyrių nariais.

IV.
Suvažiavimas, pripažindamas 

didelius BALFo nuopelnus lietu
vių tremtinių šelpimo darbe ir 
tikėdamas, kad BALFo pagalba 
ir ateityje bus labai naudinga 
lietuvių tautai, ragina visus 
tremtinius nuolat remti BALFą 
ir aktingai dalyvauti jo skyrių 
darbuose

Mirtinai sušalo vokiečių 
alpinistas.

Vokiečių 28 metų alpinistas A. 
Schader, su trimis kitais drau
gais bandęs Austrijos kalnuose 
perlipti vadinamą Fleischbank- 
wand, naktį užkluptas sniego 
pūgos mirtinai sušalo. Trys jb 
draugai rasti jau visai nusilpę, 
bet dar gyvi.

Joe Louis prireikė pinigo
Joe Louis, kuris šiuo laiku 

yra 36 m. amžiaus, vėl pradeda 
pasiruošimus rungtynėms dėl 
pasaulio sunkaus svorio bokso 
meisterio vardo. Rungtynės nu
matomos Chicagoj arba New 
Yorke. Bet ar jam teks grumtis 
su E. Charles iš Cincinnati, ar

Geriausias vasaros poilsisLankėsi Chicagoj.
Ponia Ona Kakštienė, gyv. 

230 Clark Place, Elizabeth, N. J., 
lankėsi Chicagoj, kur pralok.o • 
porą savaičių savo brolio Jono 
Bildušo šeimoje.

Čia beviešėdama, aplankė dau
gelį seniai matytų giminių ir pa
žįstamų. Visų buvo maloniai pri
imta ir vaišinama. Ponia Kakš
tienė sako, Chicago puikus mies
tas.

Onai čia teko atšvęsti ir vardo 
dieną. Ta proga giminių ir pa
žįstamų buvo apdovanota.

Labai gailėjosi, kad negalėjo 
pasimatyti su kun. L. Musteikiu, 
gyv. Nebraskoj, Okla., nes pas
tarasis dėl laiko stokos negalėjo 
atvykti Chicagon.

Ponia O. Kakštienė sudarė 
dokumentus kun. Musteikiui at
vykti iš tremties į U. S A. ir, 

kuris esant tremtyje,, siuntė jam pa-

tai

Tokijo įvykusiose tarptauti
nėse plaukimo varžybose JAV 
komanda 800 metrų laisvu sti
liumi plaukime pagerino pasau
linį rekordą ir prieš japonus lai
mėjo 40:17.

Programos pabaigoj japonas 
Hironoshin Furunashi, 1___
anksčiau pralenkė savo paties 
pasaulinį rekordą, laisvu stiliu
mi nuplaukdamas 200 metrų per

ramą.
Viešnia iš Chicago į Elizabeth 

išvyko rugpiūčio 2 d. su viltim,
2.08.2 minutes (buvęs rekordas kad kada nors vėl galės atsilan-
2.08.4 min.), pagerino ir savoi^y^1- 
pasaulinį 800 metrų laisvu sti
liumi plaukimo rekordą, pasiek
damas 9.42.8 minut. (buvo 9.45.
6 min.).

Hein ten Hoff laimėjo per 
tris su puse minutes k - o

Vokietijos sunkaus svorio bok
so meisteris Hein ten Hoff Ber
lyne devintą kartą apgynė savo 
titulą nugalėdamas savo prieši
ninką Kohlbrecher per tris su 
puse minutės k. o. Rungtynes 
sekė 18.000 žiūrovų. Dabar vo
kiečiai nori suruošti Hein ten 
Hoff rungtynes su Europos sun
kaus svorio bokso meisteriu au
stru Weidingeriu dėl Europos 
sunkaus svorio bokso meisterio 
titulo.

Amerikietė laimėjo šaudymo iš 
lanko pirmenybes.

Amerikietė Jean Lee iš Green
field, Mass., Kopenhagoje laimė
jo iš lanko šaudymo pasaulio 
meistępė&.vąrdą, šyipiąi pralenk
dama . ligšiolinį anglės Water
house pasaulinį rekordą.

— Šveicaras F. Kubler laimė
jo 37 - sįas Tour de France il
giausias pasaulyje dviračių len
ktynes. Tour de France yra 
4830 kilometrų ir varžybos tę
sėsi tri sąvaites.

— Japonijoj norima leisti ar
klių lenktynėse dalyvauti džio- 
kėjais ir moterims. Tuo norima 
sukelti didesnį ruošiamomis len
ktynėmis susidomėjimą.

Užkarkmo vištelė apie astronomiją
mokas” tiek išmano, kiek višta 
apie astronomiją, tad apie ją nie
ko tikro ir pasakyti negali, o tik 
plepa taip, kaip jiems nurodyta 
arba kaip kada galva neša. Mes 
galėtume linkėti, kad jie gautų 
kada iš tikro su tuo “politgramo- 
tos” mokymu susipažinti, tuomet 
bent jau galėtų iš savo patirties 
susidaryti nuomonę. Kokia ji be
būtų, bent jau nepiktintų žmo
nių, kad plepa apie dalyką, apie 
kurį neturi nuovokos. Bet dar 
tiksliau būtų, jei kas tą “Lais
vės” kompanija prievarta paso
dintų kasdien 5 vai. klausyti, 
pav.,tąip jų neapkenčiamos teo-

Suvažiavimas palietęs tremti
nių organizacijų veikimo, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimo, lituanistinio švieti
mo ir lietuvybės išlaikymo klau
simus, nutarė šiems klausimams 
spręsti sušaukti 4-6 savaičių 
bėgyje visų Connecticuto vieto
vių tremtinių atstovų suvažiavi
mą ir to suvažiavimo šaukimą 
pavesti Waterburio Lietuvių 
Tremtinių Draugijai.

“Laisvės” 145 nr. jos rašeiva, 
paskaitęs “Amerikoj” žinutę, 
kad Čekoslovakijoj kalinami vie
nuoliai ir klierikai yerčiami į die
ną po 5 vai. klausytis marksisti
nės ideologijos pamokų, rašo, 
jog tai esą visai tvarkoj. Esą ir 
“Amerikos” štabui būtų ne pro 
šalį “paimti keletą tų marksisti
nės ideologijos pamokų”.

Reikia pastebėti pirmiausia, 
jog “Laisvės” rašeivų patarimai 
Amerikos štabui yra šūvis pro 
šalį — jo darbininkai yra labai 
iš arti susipažinę su visa komu
nistine “politgramota” bei jos 
dėstytojais. Jos dar kartą klau-
sytis būtų tuščias laiko truki- [ logijos paskaitų. Būtų labai įdo- 
mas, nes tai yra ne kas kita, kaip mu pamatyti, kaip ji išverstų 
nepabaigiama eilė nesąmonių ir 
akyplėšiško melo, o jos dėstyto
jai yra beveik visuomet su vištos 
smegenimis, bet su kiaulės aki
mis — per akis meluoja ir ne
rausta. Jie tiek ir težino “atba- 
rabanyt”, ką agitatorių kursuose 
atmintinai išmoko iš “Trumpo 
kompartijos istorijos kurso” ir 
Stalino biografijos. Dėlto ir į jo
kias diskusijas paprastai nesilei
džia. O jei kartais per neapdai
rumą įsileidžia, tai, į kampą opo
nento įginti, vieną tik žino būdą 
apsiginti - tuoj pradeda šaukti: 
— Esi liaudies priešas. Mes to
kius pažįstame. Rasime tau vie
tą. Liaudies priešai nori išgriau
ti tarybinius pagrindus, bet liau
dis (suprask - enkavedistai) juos 
sutrins kaip kirmėles. Ir t. t.

Taip jie “įrodo”, kad jU “tie
sa”.

žiiioma, Rojus.Mizara ir Co 
apie tą “politgramotą” ir jos “pa-

gerkles šaukti dėl vartojamos 
prieš juos prievartos, kuriai jie 
taip mielai pritaria, kai ji ki
tiems taikoma.

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.

Jonas Pajūriškis

Petras, sūnus Adomo, iš 
k., Gulbinų v., Panevėžio

Kauno ap., sesuo Rožes

LIETUVOS GENERALINIO KONSU
LATO ' NEW YORKE PAIEŠKOMI 

ASMENYS:

Ambrazevičius, Jonas, iš Viršužeglės 
k. Panemunės v. Kauno ap.
Berger, Joseph ir Matilda, iš Kybartų 
k., Virbalio v., Vilkaviškio ap.
Christ, kilęs iš Klaipėdos Krašto.
Cypas, Domininkas ir Justinas, iš Ska
piškio, Rokiškio ap.
Daučiūnienė, Marytė, gyvenusi Kau
ne, ir vyras Daučiūnas Jonas.
Dembinskaitės, Magdė ir Ona, viena 
jų ištekėjusi Masaitienė, iš Tarpučių 
k., Marijampolės ap.
Eibukas, Pranas, iš Burvelių-Užbalių 
k., Surviliškio v.
Gaidukas,
Kujališkių 
ap.
Jočytė, iš
Proscevičienės.
Kasputienė-Stankūnaitė, Zosė, gyve
nusi Jurbarke, ir vyras Kasputis Jur
gis.
Keveža, Juozas, iš Vilkaviškio ap.
Kimanto, Vlado,, ir jo žmonos Skir- 
gailaitės-Kimantienės, Malvinos, iš 
Babtų v., Kauno ap,, giminės prašomi 
atsiliepti.
Laurušonis, Pranas, ir jo sesuo Lau- 
rušonytė, Marija, iš Miežonių k., Kai
šiadorių vai.
Liekis, iš Stokaičių k., ZvirigW'parapr, 
Vainuto v., Tauragės ap.
Lukšas, Jonas, iš Narvydžių k., Skuo
do v., Kretingos ap.
Matimaitis, Jonas, iš Laužininkų k.. 
Sartininkų v., Tauragės ap., ir jo sū
nus Jonas bei duktė Basė.
Maumokas, Antanas, iš Naumiesčio, 
šakių ap.
Navarauskas, Stanislovas, iš Upėnų v., 
šialių ap.
Petravičius, Ignas ir Stanislovas ir se
suo Vincenta, iš Kristeniškių k., Ra
seinių ap.
Pieškaitė, iš Kuršėnų, Šiaulių ap.
Runas, iš Bundzų k., Plokščių v. ir 
parap., šakių ap.
Sejonas, Gasparas ir Kazys iš Vidiš
kių km., Žemaitkiemio v., Ukmergės 
ap.
Slominskas, Juozas, iš Alytaus ap.
Starkevičius, Juozas, iš Nedėlberžio 
k., Antanavo v., Marijampolės ap.
Vaičiūnas, Kostas ir Leonardas, iš Pa
nevėžio ap.
Valavičius, Jonas, iš Leipalingio, Sei
nų ap. •
Vanagaitytės, Julė ir Marija, iš Kepš- 
tų km., šakių ap.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti i:

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

Reikalinga šeimininkė
Sužinoti “Amerikos” redakci

joje darbo valandomis. *

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvypė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktj

enMRRRMKKMKKKKMKKMRKKRKRng
| Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Jf Laisniuotas
| LIETUVIS GRABORIUS
J. Penna ir New Jersey valstijose

g Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

S

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

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

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

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—
v
£ "Lietuvos Atsiminimu"
$ RADIJO VALANDŲ

^šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

''Stotis WEVD—1330 kil. 5000

| JOK. J. STUKAS, Dir.
J 1264 White St, Hillside, N. J. 
j
$ Tel. WAverly 6-3325
i| SAVI, PAS SAVUOSIUS!
I

P

w.

£ SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 

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 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
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 (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11,

A Telefonas: ĘV 4-3049
N. Y.

Brooklyho Lietuviai Gydytojai

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

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Oratoriai

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

•Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

w

Joseph Garszva j?

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Laidotuvių Direktorius o 
ę

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

! F. W. Shalins
i (šalinskas)
' Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valanti e j us
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius . | (
GENERAL INSURANCE AGENT .Į

54-41 — 72nd Street ■ - Maspeth, N. Y. j



Gražiai pavyko parapijos piknikas

AMERIKA Rugpiūčio 18, 1950

ANTROSIOS ŠV. METŲ PU
SES KALENDORIUS

Sekmadienį, rugpiūčio 13 d., — Bertha Račkauskaitė. Visai 
įvyko metinis Apreiškimo para
pijos piknikas. Jau nuo 2 vai. 
automobiliais, pėsčiomis iš ar
timųjų apylinkių bei traukiniais 
parapijiečiai ir jų giminės bei 
draugai pradėjo tiesiog plaukte 
plaukti į Dexter Park į pikniką. 
Vakariop parkas buvo beveik 
prikimštas.

Iš toliau klausant,, girdėti dai
nos — sutartinės, armonikos 
griaudenimas, klegėjimas, or
kestras — Visoks mišinys. Klau
si, ar tai iš tikrųjų Brooklyne, 
ar tai gali būti, ar tai ne Lietu
vos — dainų šalies gegužinė, ar 
tai ne susirinkęs Lietuvos kai
mas praleidžia nuotaikingai 
šventadienį. Deja, šiandien ten 
nebeskamba lietuviškoji daina.

Apie 9 vai. buvo paskelbta 
naujos “Karališkos šeimos” rin
kimų rezultatai: karalius — Pe
tras Litvinas, karalienė — Te
resė Jazadevičienė, karalaitis — 
Jonas Vaisikauskas ir karalaitė

šeimai, buvo įteikta dovanos.
11:30 vai. orkestrui sugrojus 

paskutinį šokį, piknikas baigėsi.
Eidami namo daug kas kalbė

jo, kad tokio gausaus pikniko 
nebuvo matę.

Angel ų Kar. parapija
Paaukojo tris arnotus

Ona Sijevičienė, viena uoliau
sių parapijos rėmėjų, Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčiai 
paaukojo tris puikius arnotus: 
baltos, žalios ir violetinės spal
vos.

Visi parapijiečiai džiaugiasi 
prie altoriaus matydami gražius 
naujus liturginius drabužius.

VARGONININKŲ SĄJUNGOS 
‘ SEIMAS

Šiais metais ALKRK Vargo
nininkų Sąjungos seimas įvyksta 
Chicagoj rugpiūčio 23 d. šv. Jur
gio par. salėj, South Lithuanica 
Avė. ir 33rd St., Chicago, Ill. 
Seimas prasidės iškilmingomis 
šv. Mišiomis 10 vai ryte, o sesi
jos —'12:15 vai. p. p. Mišių metu 
giedos vietiniai ir sūvažiavę j sei
mą svečiai vargonininkai. Seime 
bus dvi neilgos, bet įdomios pa
skaitos: viena apie aktualiuosius 
Amerikos lietuvių vargonininkų 
reikalus, kita — apie lietuvių 
muziką ir dainą.

šiame seime nemaža dalyvaus 
ir žymių muzikų bei vargoni
ninkų atvykusių iš tremties.

Amerikos lietuviai vargoni
ninkai, susispietę į Vargonininkų 
Sąjungą daugiau kaip prieš 35 
metus, išvarė, kaip dainos, taip 
ir bažnytinės muzikos menę pla
čią vagą. Kas besuminės, kiek 
tam laikotarpy surengta bendro
mis jėgomis įvairių koncertų — 
dainų švenčių, bažnytinių kon
certų. Dar visi gerai atsimenam, 
kokį įspūdį padarė milžiniškas 
lietuvių choras Pasaulinėj New 
Yorko parodoj. Be to choro kuo 
lietuviai būtų pasirodę toj paro
doj? Nors tame chore buvo ir 
nebažnytinių chorų, bet tai tik 
mažuma. Mintis sudaryt tokį 
milžinišką chorą kaip tik ir buvo 
iškelta vargonininkų seime ir 
vargonininkų apskričių suvažia
vimuose.

Iš šių trumpai suminėtų faktų 
matome, kokį milžinišką darbą 
atliko lietuviai vargonininkai iš
eivijoje. Be abejo, jiems daug 
pagelbėjo tai, kad jie buvo susi
organizavę į Vargonininkų Są
jungą.

Tad ir šiam seimui reikia tik 
palinkėti geriausios kloties, kad 
padvigubintų savo veiklą, nes 
mūsų tėvynėje laisvės daina ne
beskamba.

Džiugu yra, kad Vargonininkų 
Sąjungą papildo naujos jaunos 
jėgos, kurios daug žada ateičiai. 
Tad geriausio pasisekimo linkiu 
Seimui ir jo Rengėjams.

J. B.

— Rugp. 1 d. naujuose rū
muose prie šv. Petro aikštė); 
Romoje buvo atidarytas pirma
sis tarptautinės bažnytinio meno 
parodos pavilijonas, skirtas pran
cūzų menininkų darbams. Yra 
išstatyti gausūs įvairių mokyklų 
atstovų 
sumoje 
šimties 
sukurti
ną, kuris būtų aktualus ir mo
demus.

darbai, kurie savo vi- 
pavaizduoja penkiasde- 
metų darbo pastangas 
Prancūzijoj religinį me-

— Naujame susitarime, kuris 
buvo padarytas tarp šv. Sosto 
ir Portugalijos respublikos, por
tugalų valdžia atsisako nuo tu
rėtos privilegijos prezentuoti 
kandidatus į vyskupus kai ku
riose vyskupijose. Tuo būdu šv. 
Sostas pasilieka laisvas, reika
lui esant, skirti ir ne portugalų 
tautybės vyskupus, kas ypač 
svarbu Portugalų kolonijose.

Bus šaunus piknikas
Visi laukia rugpiūčio 20-tos 

dienos, kada galės Klaščiaus par
ke ir salėje linksmintis Angelų 
Karalienės parapijos piknike, kur 
bus daug įvairumo ir nuoširdaus 
linksmumo. Jau dabar visi kal
ba apie parapijos karališkos šei
mos rinkimus. O tos šeimos na
riai tikrai gražiomis dovanomis 
bus apdovanoti! F. ir M. Schae
ffer Brewing Co. parapijos kara
liui ir karalienei dovanojo dvi 
puikias, dideles, su specialiais 
įrašais sidabrines taures, o ka
ralaičiui ir karalaitei po gražų 
sidabrinį ant sienos pakabina
mą ornamentą.

Piknike laukiama daug žmo
nių.

— Pirmadienį Angelų Kara
lienės vargonininkas p. Pr. Dul
kė išvyksta į Chicagą dalyvauti 
Vargonininkų Sąjungos seime. 
Turintieji reikalų Ch’icagoje, su 
juo susitarę, galėtų kartu nuva
žiuoti.

— Rugpiūčio 13 d. ištekėjo 
parapijos choristė Frances Skri- 
dulytė. Choras 
niai pagiedojo
A. Kizienė solo Avė Marija.

— Kandidatė parapijos pikni
ke į karalaites O. Dulkytė jau 
turi 200 balsų.

savo narei šau- 
Vent Creator, o

— Vienoje turima žinių, kad 
Prahos valdžia stengiasi sukurti 
taip vadinamą Čekoslovakijos 
tautinę Katalikų Bažnyčią. Sie
kiant šio tikslo, uždaromos ti
krosios katalikų kunigų semina
rijos ir teologijos fakultetai. Pra
džioj naujųjų akademinių metų, 
t. y.. ateinančiam rugsėjo mėne
sį atidaromos naujos seminarijos 
ir nauji teologijos fakultetai su 
valdžios paskirtais dėstytojais.

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos antrosios pusės Šv. Metų 
iškilmių kalendorius. Iš jo pa- 
aiški, kad paskutiniuose Šv. Me
tų mėnesiuose iškilmių bus dar 
gausiau negu pirmuose. Tarp 
kitų bus trys nauji palaimintais 
paskelbti: 1 spalių garbingoji 
Dievo tarnaitė Maria de Mattias 
Brangiausiojo Kraujo Garbinto
jų Seserų Kongregacijos įstei
gėja; 15 spalių Marija Javouhy, 
šv. Juozapo iš Kluny Seserų Kon
gregacijos įsteigėja ir 19 lapkri
čio Margarita Bourgeois, Dievo 
Motinos Seserų Kongregacijos 
įsteigėja. /

Be šių beatifikacijos iškilmių 
Romoje įvyks dar 20 įvairių kon
gresų. 10 rugpiūčio — 12 tarp
tautinis esperantininkų katalikų 
kongresas. 19 rugpiūčio 12 tarp
tautinis “Pax Romana” suvažia
vimas. 27 š. m. — tarptautinis 
katalikų teisininkų kongresas. 
1 rugsėjo — tarptautinis kata
likų artistų suvažiavimas. 7 rug
sėjo pradedami du tarptautiniai 
kongresai: scholastinės filosofi
jos ir socialinio aprūpinimo ir kt.

Be beatifikacijų ir kongresų 
ypatingos iškilmės įvairiose Ro
mos bažnyčiose bus per Žolinę, 
šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Ne
kalto Prasidėjimo šventėse.

Oberammergau vaidinimus jau 
aplankė 151.000 žmonių

151 tūkstantis žmonių, tarp 
kurių daugiau negu 50 tūkstan
čių amerikiečių, yra atvykę į- 
Oberammergau Bavarijoj daly
vauti garsiajame Kristaus kan
čios vaidinime.. I šį miestelį buvo 
nuvykęs ir Miuncheno arkivys
kupas kardinolas von Faulha
ber, kuris čia vietiniams gyven
tojams ir vaidinime dalyvaujan
tiems artistams pasakė kalbą. 
Kino firmoms, kurios buvo pra
šiusioms leidimo- vaidinimą nu
filmuoti, buvo atsakyta neigia
mai.

— Komunistų iniciatyva Ro
moje ir kituose Italijos centruo
se yra pradėtos steigti tam ti
kros organizacijos, kurių tikslas 
yra auklėti vaikus pagal mate- 
rijalistinius, antikrikščioniškus 
ir antireliginius principus. Liepos 
mėn. 29 dienos l’Osservatore 
Romano skelbia ta proga griež
tą įspėjimą, primindamas, kad 
visos tokios organizacijos, kokiu 
vardu jos bebūtų prisidengę, yra 
draudžiamos prieškomunistiniu 
kongregacijos Dekretu, išleistu 
1949 metų liepos mėnesy. '

— Indijoj Kalkutos — New 
Delhi ekspresui susidūrus su pre
kiniu traukiniu 20 asmenų buvo 
užmušta ir 110 sužeista.

Broliai Amerikos Lietuviai Jūs.jau daug padėjote ir įšgel- 
bėjote tūkstančius vargan patekusių tautiečių. Bet dar liko daug 
senelių, senučių, našlių su mažais vaikais, invalidų ir paliegėlių. 
Jie laukia pagalbos iš Jūsų gailestingos rankos. .

Naujakuriai, juk žinote, kad likusieji Jūsų broliai ir sesės 
tremtiniai Vokietijoje laukia pagalbos iš Jūsų. Nepagailėkite nors 
kuklios aukos jiems pagelbėti.

Aukas siųskite: United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

DIDŽIULIS

Moksleivių ateitininkų 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 Clevelando, 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.

Pasaulio Moksleivių Ateitininkų
■ Sąjungos Centro Valdyba

- ----
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 4-9293V ....  . —r

Ent 
offi.

i 
* s i

Į EV 4-9293
i SALDAINIŲ PALOCIUS
+ GERIAUSIOS ROSIES
f Laagvi Uikantiial, Kava, Arbata. Hot Chocolate
+ PUSRYČIAI — PBET08 — VAKARDEN2. Geriausia* pasirinkimai j
į AISKRYMAS gamintu narni* U gariauriaa ssatonoa, ALUS H g*> ?

riaušių bravorų. Parengimam* priimam! užukymai. KREIPKTTftS: +

* Juozas Ginkus |
| 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. J

* 428
JERSEY PORK

Grand St., Brooklyn, N. Y
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

o:o:o:o:o:o:o;oro:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o’o:o

P a r d u o d a

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., sekmadienį, 12:15 vai. p. p. 
Apreiškimo parapijos salėje. Į 
susirinkimą kviečiami atsilankyt 
visų organizacijų ir draugijų at
stovai, visuomenės veikėjai ir 
prijaučiu šalpos darbui lietuviai.

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

Pajusti gamtos grožybes 
galėsi,

dalyvausi Lietuviu Atletų Klu
bo rengiamoje išvykoje autobu
sais į “Patrick’s Grove”. Tai vie
tovė apie 4p njylių. nuo N. Y., 
apsupta miško,, pievų ir. žavingo 
ežero. . < •'

Išvyka įvyksta rugsėjo (Sep
tember) 3 dieną, sekmadienį, 10 
vai. ryto. Išvykstama lygiai 10 
vai. ryto nuo Lietuvių Atletų 
Klubo patalpų, 168 Marcy Ave.

Kelionės kąina — $2.25.
Kelionė, priešpiečiai ir pie

tūs — 4.50. <
Tą išvyką žada paįvairinti 

Klubo sportininkai ir svečiai 
skautai savo pasirodymais.

Dėl informacijų skambinti: 
EVergreen 4-8041 arba užeiti į 
Lietuvių Atletų Klubą, 168 Mar
cy Ave.

— Italų Katalikų Skautų Są
jungos (ASCI) Centrinis Komi- 
sarijatas, norėdamas supažindin
ti su skautų metodais ir jų įta
ka religiniam bei doriniam jau
nimo auklėjimui, rengia infor
macinius kursus, kurie įvyks 
trimis pamainomis šių metų rug
piūčio mėn. 26-28, rugsėjo 16-18 
ir spalių 7-9 dienomis šv. Jurgio 
palapinių mieste Romoje.

SMAGUS

Metinis Piknikas
KARALIENES ANGELŲ PARAPIJOS

Rugpiučio-Aug. 20,
KLAŠČIAUS - CLINTON PARKE

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

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.

NUOŠIRDUS TREMTINIŲ 
PRIETELIUS

Tur būt, nėra nė vieno apsi
gyvenusio arčiau Saratoga Park 
rajone, Brooklyn, tremtinio, ku
ris nepažintų Mr. Charles Bartu
lio. Jis kilęs iš pakaunės ir at
vykęs į šią šalį, dar visai jaunas 
būdamas, prieš pat pirmąjį Pa
saulinį karą. Nors dabar jau 
plaukai žilstelėję, bet veidas jau
nas ir pats kupinas jaunatviškos 
energijos. Jis, pastebėjęs naujai 
atvykusį iš tremties, nelaukia, 
kad jį kas supažindintų, bet pats 
tuoj užkalbina, suteikdamas nau
dingų patarimų darbo ir buto rei
kalu, paguosdamas bei suramin
damas susirūpinusius ir žengian
čius pirmuosius žingsnius šiame 
kontinente. Jau kelioms šeimoms 
Ch. Bartulis padėjo surasti bu
tus, juos sutvarkyti ir juose sa
varankiškai įsikurti. Neretai ma
tysi Ch. Bartulį sekmadieniais 
prie Apreiškimo bažnyčios kal
bantis būryje su anksčiau ar vė
liau atvykusiais tremtiniais. Tu
rėdamas savo automobili, jis ne 
vienam, net neprašomas, pagel
bėjo daiktus nugabenti i naują 
butą, kartais pasiūlydamas ir 
pridėdamas ką nors iš reikalingų 
naujakuriui baldų ar kitų daiktų.

Kad daugiau atvykstantieji 
tremtiniai turėtų tokių bičiulių, 
tai jų pirmieji įsikūrimo rūpes
čiai ir šioje šalyje žymiai paleng
vėtų.

Naujakuriai Mr. Ch. Bartu
liui už pagalbą yra nuoširdžiai 
dėkingi.

Stephen Bredes Jr,
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

NAMUS, BIZNIUS
Namų ir biznių pirkinio Ir parda

vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insuranee reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

Ignas M.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Juozas Zakarauskas su žmona 

praleidęs Catskill Mt. porą sa
vaičių atostogų grįžo prie savo 
kasdieninio darbo. J. Zakaraus
kas sėkmingai vadovauja Lietu
vių Piliečių Klubo įstaigai Brook- 
lyne.

U-

Gauta nauja lietuviškų 
maldaknygių siunta

“Gabijos” knygynas (340 
nion Ave, Brooklyn 11, N.Y.)
gavo naują siuntą įvairių lietu
viškų maldaknygių, pritaikytų 
ir jaunesniems ir senesnio am
žiaus asmenims.

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
“Amerikai” aukojo:

K. Morris, 
Brooklyn, N. Y.$2.00

J. Pajūriškis, 
Chicago, Ill.

J. Lukoševičius, 
Brooklyn, N. Y.

P. Klimas, 
Stirling, N. J. ..

V. Laurinienė,-
Elizabeth, N. J.

2.00

1.00

1.00

1.00

PASINAUDOKITE PROGA!
Norėdami įsigyti laikrodį, pir

kite pas Adolfą Kregždį.
Pristatę šį skelbimą, gausite 

20 % nuolaidą.
147 Starr
(Jefferson
Canarsiė).

St, Brooklyn 
stotis—BMT.

Sk. L. 50/3.

*> 
K K S S s 
K

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York

S S S S s s s s X X i 
n S X X

J. Kumpi ko
Electro Motorų Dirbtuve

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Telefonai: 
Ofiso Tel. Namu Tai.

_ WO 2-3497 NE 9-568» „

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 kambariu, 
alyva apšildomi. Kaina $8,500.

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

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

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

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

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

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

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
’ Mes turime visokių namų, visose 
miesto daljtee, 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. I., N. Y.

Saukti: ENdicott 2-9829.

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
py* ------ Nebrangiausia—ir—Geriausia 

pas ZEIDAT’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

i HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO.
:: 895 Broadway, Brooklyn 6, N. 1.

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor TI00

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, į { 
<ad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. 1 {

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