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SOVIETINIAI “DURNELIAI”
Pasigedo Pabaltijo valstybių atstovų. — Sovietų “moksliniu-Į buvo sovietų karo attache Stock- 
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kas” neatsako į išspręstą prieš 100 metų klausimą, 
daujami ekskursantai švedų įtvirtinimų rajone.

(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)
Taip jau surėdyta, kad tas.nikos sistematiko švedo Linne 

pats dalykas gali būti labai įvai-I ir uždėti vainiko ant jo kapo, 
rus. Atsimenu, kaip seniau a. a. 5
kan. Tumas-Vaižganfas, recen
zuodamas vieno mūsų jauno po
eto knygą, apie poetinius virpė
jimus pareiškė, kad virpėjimai 
nelygu virpėjimams, nes, anot 
recenzento, ir avinas savo uode
gą virpina. Taigi ir durnelių yra 
visokių: vieni durni iš durnumo, 
kiti iš “kitrumo”.

Neseniai Stockholme vyko 
tarptautinis botanikų kongresas. 
Jame dalyvavo ir sovietai. Kon
greso rengėjas ir jo pirmininkas 
švedas prof. Skottsberg, atida
rydamas tą didžiulį kongresą, 
labai apgailestavo, kad tame su- 
Pabaltijo valstybių atstovų. Bet 
važiavime jau nebemato trijų 
tik štai sveikinimuose pakyla 
ruskelis ir išdrožia, kad jis ats
tovaują didžiulę Sovietų Sąjun
gą, taigi ir Pabaltijo valstybes. 
Bet prof. Skottsbergas tikrai ne- 
susigėdo savo neapdairumo, nes 
jis vistik gerai žinojo, kad Pabal
tijo oficialių atstovų kongrese 
nėra, išskyrus tuos pabaltiečius 
botanikus, kurie kaip pabėgėliai 
gyvena Švedijoje.

Tame kongrese įvyko ir kito
kių “prajovų”. švedų karaliui 
dėl senatvės nebepajėgiant pri
imti ir 1500 kongreso dalyvių 
paspausti rankas, juos Drott- 
ningholmo pily priėmė kronprin- 
cas. Į tą priėmimą sovietų dele
gatai nevyko, jie, matyt,1 manė, 
kad švedai juos mulkina: kaip

. Uždėdami vainiką, sovietų dele-
• gatai liaupsino Staliną ir Leniną
• kaip didžiausius pasaulio huma-
• nistus. Čia tad nenoromis prisi- 
i mena tas senas anekdotas: so

vietų galvos nutarė pastatyti 
Puškinui paminklą ir paskelbė 
projektui konkursą; projektų 
priplaukė visokių, bet nė vienas 
netiko — galvos pagaliau apsis-

i tojo prie savo projekto — nu
lipdyti didžiulį Staliną, skaitan
ti Puškino raštus.

Nežinia, ar šie mokslininkai 
apsimetė durneliais iš “durnu
mo” ar “kitrumo”.

Štai ir kita “durnelių” kate
gorija, o diplomato kvailiu pa
vadinti juk nevalia. Liepos 31 d. 
švedų policija griebė keturis so
vietų diplomatus su sovietų karo 
laivyno attache Stockholme ko- 
mand.-kapitonu Dimitrijum La- 
ričevu priešaky. Sovietų diplo
matai geru motoru aprūpintu 
būriniu laivu pradėjo plaukioti 
po užsieniečiams plaukioti už
draustus vandenis Stockholmo 
ščerose (arkipelage) netoli Lan
dsort. Policija pasikvietė diplo
matus patardyti. Kadangi švedų 
policija neturi teisės diplomatų 
liesti, tai ji tuoj pranešė Stock
holmo leno viršininkui ir užsie
nių reikalų ministerijai, nes fil
minių kamerų bei filmų policija 
neturi teisės iš diplomatų kon
fiskuoti.

Jau š. m. liepos 30 d. civiliai

kurski, kuris net ištisas keturias 
dieneles viešėjo, neturėdamas 
leidimo, Stockholmo ščerose. 
Kitas gi buvo taip pat karo a- 
ttache pavaduotojas majoras 
Vasilij Konnov ir jo vertėjas 
Georg Michailov, kurie savo ke
lionėje po šiaurinę Švediją kaip 
reikiant išblusinėjo Tornedalen 
pakraštį su visais ten esančiais 
kariniais įrengimais. Švedų už
sienio reikalų ministeri
ja dar nespėjo kreiptis į sovietų 
ambasadą, kad tuos diplomatus 
“išprašytų”, ambasada buvo juos 
jau “atšaukus” ir grąžinus atgal.

Po šio paskutinio įvykio su 
motorizuotu burlaiviu spauda ir 
visuomenė labai aštriai reagavo 
ir kaltino vadovaujamus orga
nus, šiuo atveju užsienių reika
lų ministeriją ir karinio laivyno 
vadovybę, kad ji tokių įvykių 
taip lengvai pro pirštus neleistų, 
primindamos, kaip į tai būtų 
reagavę sovietai, jeigu jų laivai 
pasirodytų keturių jūros mylių 
atstume nuo Rygos, Baltischport 
arba netoli Kronštadto Suomių 
įlankoje. Kas tada atsitiktų su 
tais laivais, jeigu jie taip bru
taliai elgiasi ir gaudo nekaltus 
žvejų laivus.

Praėjusioji sąvaitė parodė jau 
visai ryškų Korėjos fronte jėgos 
santykio krypimą Jungt. Tautų 
pajėgų naudai. Koncentruoti a- 
merikiečių lakūnų puolimai ne 
tik komunistų užfrontės taikinių, 
bet pačių karitomenės telkinių 
paskutiniu meti į buvo išplėsti 
tokiu mastu, j<g priešas, kaip 
stebėtojai sako, įsąs visai išmuš
tas iš pusiausvjffos. Kovos dva
sią ypač bus l^munistų eilėse 
palaužę labai dideli žmonių nuo
stoliai — tik per trejetą pasku
tiniųjų dienų jie neteko 15.000 
vyrų.

Šiose, sąlygose, išrodo, jau 
komunistams maža belikę 
vilties, kad jie galės įvykinti

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
INDIJOJ

Sugriauta 2.000 namų. Daug 
žuvusių po griuvėsiais.

Indijoj įvyko stiprus žemės 
drebėjimas, padaręs žy
mių medžiaginių nuostolių ir pa
reikalavęs žmonių gyvybių. Dau-

PIRMOS LIETUVIŲ AMERI
KIEČIŲ AUKOS KORĖJOJ
Washington, D. C. (LAIC) — 

Žinant kai kurių lietuvių ameri
kiečių, ypatingai čia gimusiųjų, 
palinkimą “amerikoninti” — ar
ba tikriau, “nulietuvinti” — sa
vo pavardes, kartais yra sunku 
iš pavardžių atpąžinti lietuvių 
kilmės žmones. Laimei, didžiuma 
lietuvių nematę jokio “pasidi
džiavimo” objekto savo kilmės 
nuslėpime.

Kiek tai liečia pirmąsias lie
tuvių amerikiečių aukas Korėjos 
kautynėse, iš pavardžių galima 
nustatyti kol kas tiktai iš din
gusiųjų kautynėse ir sužeistųjų 
sąrašų.

Liepos 18 d. Gynybos Depar- 
tamentp paskelbtuose sąrašuose,

savo min. pirmininko Kim II 
Sung įsakymą ligi rugpjūčio 31 
d. išstumti amerikiečius iš Korė
jos. Juo labiau, kad septyneto 
įvairių kraštų pažadėta kovojan
čioms po Jungt. Tautų vėliava 
pajėgoms 30.000 vyrų parama 
jau žymia dalimi yra pakeliui ir 
greitu laiku įsijungs į kovą.

Tiesioginę ir netiesioginę para
mą jau yra pažadėjusios 13 vals
tybių. O tuo pačiu metu ir JAV 
yra parodžiusios didelio ryžtumo, 
agresorius sudrausti. Kai kurie 
nauji ginklai, dabar naudojami 
Korėjoj, buvo per 23 dienas ne 
tik sukonstruoti, bet ir pagamin
ti bei pasiųsti kovojantiems da
liniams, nors šiaip panašiems 
dalykams praverčiama ištisi me
tai laiko.

Komunistų karo vedimas vis 
pasižymi tuo pačiu nusikaltėliš
ku ' pobūdžiu, žudant karo be
laisvius. Tuo jie tikėjosi palau
šiu JAV karių karinę moralę, 
greičiausia įtikėję Sovietų pro- 
poganda, kuri visom priemonėm 
stengiasi savo ir jų satelitų pi
liečiams vaizduoti amerikos karį 
iš vienos pusės kaip gangsterį, 
o iš antros — esantį menkos 
karinės rrioralės, kurį galima nu
galėti ir įgazdinimu. Bet belais
vių žudymas sukėlė visai prie
šingus rezultatus, kaip komu
nistai tikėjosi, ir fronte ir tėvy
nėje. Visur sustiprėjo pasiryži
mas tuos komunistinius karo 
nusikaltėlius n u g a 1 ė t i ir už 
jų nusikaltimus deramai nubaus
ti. Apie tai per radiją gen. Mac 
Arthuras oficialiai įspėjo Š. Ko-

VYRIAUSYBE TREMTY” tik... 
Vilniui iš lietuvių paveržti

London (LAIC) — Čia tebe
veikia tarp tikrovės ir svajonių 
pasaulio pasimetę gaivalai, t. y. 
lenkiškos “Rytų žemių” sąjun
gos, panašiai kaip “Memellan- 
derių” tinklas Vokietijoje.

Londone tebeišeina laikraštis 
“Lwow i Vilno”, kurį leidžia ir 
redaguoja “Cat” - Mackiewicz, 
lenkiškos orientacijos vilnietis. 
Vėliausiame numery, išleistame 
be datos, leidėjas atsakė į kalti
nimą, kam, vieton gynęs Rytinių 
žemių, atgavimą, jis gina Zales
kio vyriausybę. Mackiewicz taip 
pasisakė:

“Legališkos Respublikos vy
riausybės egzistencija užsieny 
kaip tiktai yra reikalingiausia 
Lvovo ir Vilniaus reikalui . . .

“Pasilikome užsieny, negrįžo
me Lenkijon, kad kovotume prieš 
Jaltą, prieš Rytų žemių atėmimą 
iš Lenkijos '■— Taip ar ne? Jei 
taip, tai kiekviena teritoriniu 
reikalu diskusija tremties spau
dos* skiltyse privalo sutartiniu 
choru priminti: Lvovas ir Vil
nius, Lvovas ir Vilnius, Lvovas 
ir Vilnius.”

Toliau jis pažymėjo: “Reika
laujame Rygos sienų (t. y. 1921 
m. Sovietų-Lenkijos taikos su
tarties. LAIC), reikalaujame 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybės atsteigimo . . . Oderio ir 
Nisos sumetimais mums nevalia 
užmiršti prievolės link Vilniaus 
ir Lvovo”. Kiek toliau, Cat pri
taria Bieruto susitarimui su Ry
tų Vokietijos bolševikine “vy
riausybe” — nes tatai apsunki
na Stalino nuolaidas vokiečiams. 
Jis taipgi pritaria Schumano 

 

planui, kadangi tas paberta An-

• Vengdami išvežimo j Korė
jos frontą, nuo Korėjos karo pra
džios į vakarinius Berlyno sek
torius pabėgo 180 sovietinės Vo
kietijos zonos policininkų.

• JAV žemės ūkio sekreto
rius Brannan pareiškė, jog A- 
merikos farmeriai yra pilnai pa
jėgūs civilius ir kariuomenę ap
rūpinti maistu, jei ūkio produk
tų pareikalavimas ir padidėtų.

• Duesseldorfe gatvėj pasiro
džius uniformuotiems komunis
tinės jaunimo organizacijos na
riams, praeiviai juos apmušė ir 
išvaikė.

• Čikagietis Lar Daly pasiun
tė prez. H. Trumanui laišką, ku
riuo siūlosi nuskristi j Maskvą 
ir numesti ant jos atominę bom
bą.. Jis yra įkūręs vadinamą 
“Krikščioniškos Akcijos partiją”, 
kuri reikalauja tuojau pat pra
dėti prieš Sovietus karą.

• Grįžusi iš Sovietų Sąjungos 
lakūnė J. Cochran pareiškė, jog 
JAV atstovybė Maskvoje pagei
dauja, kad po Sovietų Sąjungą 
Amerikos piliečiai keliautų bent 
po du ar keturis, nes atsitinka, 
kati po vieną iškeliavę jie pražū
na be žinios.

— Generolas Įeit. M. S. Eddy 
paskirtas JAV Europoje esančių 
karo pajėgų vyriausiu vadu ir 
jau atvyko į Vokietiją. Jis perė
mė pareigas iš gen. Įeit. Hueb
ner.

— Esanti pakeliui j Hong Kon
gą anlų laivą “Concord” apšaudė 
kinų komunistų pakrančių ba
terijos. Laivui pradėjus atsišau
dyti kova truko 30 min. Laivas 
nenukentėjo.

daug nepažįstamų žmonių įsileis?, kad paliai uždraustus vandenis 
tiį nes Stalinas tiek žmonių bi- sukaliojasi kažkoks laivas. Aliar- 
jotų ir pro Kremliaus langą pa
matyti, o, gal būt, sovietai už
sirūstino, kad karalius boiko
tuoja juos ir vietoj savęs siunčia 
savo sūnų. O gal dar ir dėl to — 
sovietų atstovus visur lydėjo 
“palydovai”, o įėję į pilį, dele
gatai gali pasimesti ir sušnekti 
su kuo nors. Vietoj to sovietų 
delegacija su savo “palydovais” 
nuėjo į Berzelii parką pasižiūrė
ti, kaip karpiai tvenkinėlyje uo
degas sukalioja ir kur Berns res
torano dūdos groja.

Sovietų delegatai visiems triu- 
bino apie Lysenko teoriją. Vie
nam portugalui atėjo į galvą 
paklausti sovietų mokslininkų 
vieno dalykėlio iš paveldėjimo 
srities. Jis kaip džentelmenas 
paklausė angliškai. Ruskelis ne
gi supranta angliškai — kas gi 
duos ubagui iš armotos šauti. 
Panelė, kuri turėjo jam tą klau
simą rusiškai “ištlumočyti”, po 
ilgo pokalbio su profesorium, 
pareiškė, kad klausimą greitomis 
labai sunku išversti. Prašė jį į- 
teikti profesoriui raštu. Laikas 
juk brangus, ypač kongresuose, 
tai situacijos gelbėti atėjo mums 
gerai žinomas buvęs Kauno u-to 
profesorius K. Regelis, kurs kon
grese atstovavo Šveicariją. Jis 
tą paklausimą išvertė rusiškai. 
Bet ir tada sovietų delegatas 
pareiškė, kad jis teatsakąs tik 
į paklausimus raštu. Tada por
tugalas atsistojęs ramiai pareiš
kė, kad jis nenorįs profesoriaus 
varginti ir jam atsakymas į pa
klausimą nebereikalingąs, nes į 
šį klausimą jau prieš šimtą metų 
atsakyta.

Tie rusai buvo tikri komedi- 
jantai, anot vieno švedų laikraš
čio. Laikraštininkams juoko kė
lė jau vien tai, kad kiekvieną 
sovietų delegatą lydėjo dar kiti 
du “delegatai”, taigi — kalnai, 
o ant tų kalnų dar maži kalne
liai, anot Baranausko. Be to, 
kiekvieną paklausimą jie apei
davo ir pasakodavo visai ką kitą. 
Kai dalis delegatų vyko į Šve
dijos šiaurę, sovietai toje eks
kursijoje nedalyvavo, o nuvyko 
į Upsalą pagerbti to didžio bota-

mavo policiją, bet 50 kvadrati
nių metrų didumo laivas be jo
kios tautinės vėliavos (nejaugi 
kelsi raudoną sovietišką, tada 
reikalas būtų aiškus iš kar
to, o kelti švedišką tai tikrai jau 
būtų buvus “durnystė” dar ne
buvo slenksčio peržengęs. Bet 
“įgulos” elgesys kėlė policijai 
nerimo, ir ji greitu motorlaiviu 
prisistatė diplomatams, praneš
dami, kad tai jų rutininis patikri
nimas. Sekančią dieną vietos gy
ventojai vėl aliarmavo policiją, 1 
nes laivas dabar jau tikrai įplau
kęs į uždraustus vandenis, ir jo 
įgula galinti puikiausiai studi- 
dijuoti ir fotografuoti pąkrančių 
artilerijos įtvirtinimus. Policija 
vėl prisistatė. “Įgula” teisinosi, 
kad jiems sugedo motoras — ir 
taip atsitiko. Policija pasisiūlė 
nuvilkti laivą į Nyhashamn, 
artimiausią uostą.

Pasiteiravus pas komandos 
ekspedicijos viršininką generolą 
Kellgreną, jis pareiškė, kad jau 
prieš kokį mėnesį vienoje cock
tail party sovietų karo laivyno 
attache pareiškė, kad jis per sa
vo atostogas planuojąs paplau
kiojimą po Stockholmo ščeras. 
šefas nurodė kreiptis pas ko- 
mand.-kapitoną Ramel, su ku
riuo paskiau buvo aptartas marš
rutas. Ramel aiškiai pabrėžė ru
sui, kad užsieniečiams, neišski
riant ir diplomatų, uždrausta 
plaukioti uždraustuose vandeny
se. Be to, įteikė jam žemėlapį, 
kuriame buvo atžymėtos visos 
užsieniečiams lankytis draudžia
mos vietos.

Per visą savo plaukiojimą šie 
rusų diplomatai buvo sekami ir, 
anot komand.-kapitono Ramel, 
tai nėra joks atsitiktinumas, kad 
jie pateko į draudžiamus vande
nis: jie elgėsi visai sąmoningai.

Šis įvykis nebe pirmas, kada 
sovietai diplomatai arba “neži- 
riojo”, arba “apsiriko”, arba 
jiems “atsitiko” nelaimė. Jau 
1947 m. buvo “atšaukti” du so
vietų karo attache, nes jie per
daug buvo susidomėję švedų ka
riniais sustiprinimais ir lankėsi 
uždraustose vietose. Pinriasis

HrikS, esanti šiaurės rytų Indi
jos daly. Daugiausia nukentėjęs 
yra 5.000 gyventojų Lakhympur 
miestas. Iš viso esą nuo požemi
nių smūgių sugriauta 2000 namų 
ir tūkstačiai kitų sužaloti. Po 
griuvėsiais esą daug žuvusių 
žmonių.

guruoja jaunesnysis puskarinin
kis Joseph A. Wafiutukonis. Mor
tos Stuckienės 
Britam, Conn.

Rugp. 12 d.
šuose minimas
S. Rumbutis, Sofijos Rumbutie- 
nės sūnus, iš Utica, N. Y.

jie turės atsakyti už savo nusi 
kaitimus. • _

sūnus, iš New

sužeistųjų sąra-
eilinis Richard

— Prie Bavarijos — Čekos
lovakijos 
pradėjo 
kliūtis ir 
užtvaras.

sienos čekoslovakai 
statyti prieštankines 
tiesti spigliuotų vielų

Kur Nehru veda Indiją?
Indijos pakartotinės pastangos 

Korėjos karo atveju vaidinti tarp 
Vakarų ir Rytų tarpininko vaid
menį daugeliam kelia klausimą, 
ko iš tikro šiuo mostu Indijos 
vyriausybė, pirmoj eilėj jos mi- 
nisteris pirmininkas Jawaharlal 
Nehru, siekia — ar tai dalykas 
grynai besiribojąs šiuo, kol kas 
vietiniu, konfliktu, ar tai viena 
apraiška daug plačiau ir toliau 
siekiančios politikos.

Stebint dalykų raidą ir Indi
jos įvairias pastangas, tenka pri
eiti nuomonės, kad Indija iš ti
kro pamažu, bet vis ryškesnę 
susidaro savos, nepriklausomos 
politikos sampratą ir kad po in
diferentišku iš pažiūros jos mi- 
nisterio pirmininko veidu kun
kuliuoja politinės aistros ir am
bicijos.

Reikia pirmiausia pastebėti, 
kad Nehru, kuris kartą kritiškai 
net savo tėvą pavadino “suva- 
karėjusiu advokatu”, yra tipin
gas indas, Mahatma Gandhi mo
kinys, kuriam Vakarai ir jų dva
sia yra gana svetimas dalykas, 
nors jis ir yra Harrow ir Cam
bridge universitetų auklėtinis. 
O ir jo Vakarų’samprata gerokai 
skiriasi nuo mūsiškės — joje ly
giai gerai sutelpa Maskva kaip 
ir Paryžius: visa ta sritis, kur 
viešpatauja technokrątija ir ra
cionalizmas, kur vyrauja dina
mika vietoj indiškojo pasyvurfo, 
taip būdingai pasireiškusi© ir 
Nehru pasisavintoj Gandhi pa
syvaus pasipriešinimo idėjoj.

štai, kodėl Nehru ir spiriasi 
eiti su Vakarais, žinoma, kaip 
jisai juos supranta — praside
dančiais nuo Uralo.

Šis dalykas Indiją spiria ieš-

koti kito kelio. Ir tą kelią ji, iš
rodo, jau yra pasirinkusi. Tai 
“trečiosios jėgos” sudąrymo ke
lias, vedąs į pax asiatica. Indija, 
kuri turi pagrindo ir perspekty
vų vaidint vieną didžiųjų pasau
lio galybių, išrodo linkusi pradėti 
telkti apie save Azijos tautas ir 
jų politiką pagrįsti azijatiniais, 
pirmoj eilėj, žinoma, Indijai ar
timais,principais. Neseniai jis su 
draugiškumo vizitu lankėsi Bur- 
moj, o taip pat kalbėjosi ir su 
Indonezijos min. pirm. Soekarno. 
Dabar vėl stipriai remia raudo
nosios Kinijos Mao - Tse - Tun- 
gą, kad jo atstovas būtų įleistas 
į Jungt. Tautas. Galimas, kai 
kurių stebėtojų nuomone, daly
kas, kad jis bandys kalbėtis ir 
su Indokinijos komunistinių par
tizanų vadu Ho - Chi - Minh. Vi
sos šitos pastangos ir žygiai be 
abejo nėra atsitiktinis dalykas, 
o užsimojimas organizuoti Aziją 
be Vakarų ir šalia jų, kad ji su
darytų naują nepriklausomą pa
jėgą pasaulio politikoj.

Tai naujas savaip nuspalvin
tas minties “Azija azijatams” 
pasireiškimas, kuriuo Nehru, at
rodo, tikisi patrauksiąs į savo 
pusę ne tik kitus Azijos tautų 
žymesniuosius atstovus bei va
dus, bet ir ligi šiol su Maskva 
labai glaudžiai susirišusius Azi
jos komunistų vadus atitrauk
siąs nuo Maskvos ir palenksiąs 
rinktis naują grynai Azijos tau
tų bendruomenės kelią.

Kiek ši Nehru politika turės 
pasisekimo, šiuo tarpu dar nėra 
išryškėję; Bet tam tikru atžvil
giu jos nepasisekimas yra Vaka
rų žmonėms beveik neabejotinas. 
Atitraukt Azijos komunistų va-

politika 
Nehru 

dalį A-

dus nuo Maskvos yra tikriausiai 
tik ambicingo, bet nerealaus po
litiko svajonė, nes tai ne tik Mas
kvos parinkti komunistiniai fa
natikai, bet ir perdaug su ja su
siję ir iš jos malonės savo vie
tose sėdį bei galį išsilaikyti. Jie 
net ir panorėję vargiai galėtų 
kitu keliu pasukti, nes greit bū
tų Maskvos likviduoti.

Vakarams ši Nehru 
sudaro didelį pavojų, 
kombinacijos gali bent
zijos tautų įstumti į miglotų sva
jonių bei abejotinos vertės ban
dymų kelią, susilpnindamos jų 
aiškų pasiryžimą spirtis komu
nistinei agresijai. Kaip tik dėl 
to reikia laukti, kad Sovietai dės 
pastangų Nehru dar paskatinti 
šiuo keliu eiti, paliepdami savo 
satelitams Azijoje pradėti su juo 
įvairius pasikalbėjimus (ką jau 
Mao - Tse - Tungas ir daro), 
kad Nehru susidarytų įspūdis, 
jog jo politinė idėja galima įvy
kinti. Tuo būdu Sovietai galėtų 
sumažinti Azijoje Vakarų įtaką 
ir lengviau savo tikslą pasiekti.

Tad išrodo, kad Nehru savo 
bandymais , visai to nenorėda
mas, gali užpilti tik vandens ant 
Sovietų malūno ir, vietoj suma
žinęs, tik padidinti pavojų pa
saulio taikai.

LATVIŲ PASĄULINIS KON
GRESAS IR DAINŲ ŠVENTE

New York (LAIC) — LNP ir 
LCK Vokietijoje paskelbė atsi
šaukimą į pasauly išblaškytus 
laisvus latvius įsijungti į žūtbū
tinę kovą ųž nepriklausomos 
Latvijos atsteigimą. Tuo tikslu 
ša Pasaulinis, Latyių

etais-
kol kas nenurodant

Tuo tarpu Amerikos latviai 
planuoja per 1951 m. Jonines 
(birželio 23-25 dd.) suorganizuo
ti New Yorke dainų šventę.

nai skaldyki Europos valstybes 
ir, tariamuoju Suvienytos Euro
pos Sąjūdžio patronizavimu, “pa
versti sąjūdžius tiktai demons- 
traciniai-diversiniais. ’ ’

PRAŠO PRIEGLAUDOS JAV 
TRYS LENKŲ DIPLOMATAI
•Iš Vašingtono Lenkų atstovy

bės trys diplomatai nutraukė 
santykius su komunistine Len
kijos vyriausybe ir paprašė JAV 
vyriausybę suteikti jiems prie
glaudos teisę. Pasitraukusieji 
diplomatai yra pasiuntinys Ja
nusz Zoltdwski, buvęs atstovy
bės teisės patarėjas Stefan Ro- 
gozinski ir buvęs pasiuntinybės 
sekretorius Wladyslaw Nizinski.

SOVIETAI NORI UŽVALDYTI 
BALTIJĄ

Sovietai dar ne oficialiai, bet 
jau viešai iškėlė reikalavimą, kad 
būtų sudaryta sutartis, pagal 
kurią į Baltijos jūrą negalėtų 
įplaukti prie Baltijos krantų ne
prieinančių valstybių karo lai
vai. Taip pat jie reikalauja, kad 
Danijos kontrolėj esantieji Kat- 
tegato ir Zundo sąsiauriai būtų 
perduoti visų prie Baltijos jūros 
prieinančių valstybių kontrolei.

Komunistai turi registruotis
Weirton, W. Va., miesto val

dyba nutarė,kad visi mieste gy
venantieji komunistai privalo 
užsiregistruoti miesto valdyboj. 
Nesiregistravusieji bus baudžia
mi 100 dolerių pinigais ir 30 die
nų kalėjimo.

Maskolinama Lietuvos Administracija
New York (LAIC) — Bolše- nai”: Alytaus, Ariogalos, Jezno, 

vikinė spauda tiktai liepos 5 d. 
paskelbė Justo Ignatievičiaus 
Paleckio ir Stasio Ignatjevičiaus 
Pupeikio birželio 20 dienos “įsa
ką”, pagal kurį, maskolišku pa
vyzdžiu, Lietuva padalinama į 
4 “oblastis” arba “apygardas”, 
kurios savo keliu paskirstytos į 
87 “rejonus”, vieton buvusių ap
skričių, į kuriuos įeina “rejonų 
centriniai miestai ir apylinkių 
tarybos (sovietai)”. Tuo būdu 
bet kurie savivaldos pasireiški
mai panaikinti, ir dabar Lietuvą 
valdys keli šimtai “operatyvinių 
partijos įgaliotinių”.

“Oblastys” sudarytos 
“apylinkių tarybų”.

Vilniaus apygarda:

Vilniaus miestas ir šie “rajo
nai”: Anykščių, Daugų Druski
ninkų, Dūkšto, Dusetų, Eišiškių, 
Ignalinos, Kovarsko, Molėtų, Ne
menčinės, Nauj. Vilnios, Pabra
dės, Smėlių (centras Ukmergė
je), Šalčininkų , Švenčionėlių, 
Švenčionių, Širvintų, Trakų, Uk
mergės, Utenos, Varėnos (sto
ties) , Vievio, Vilniaus, ir Zarasų. 
Tas beveik atitinka buvusios Vil
niaus “gubernijos” sienoms da
bartinės Lietuvos ribose.

Jonavos, Jurbarko, Kazlų Rūdos, 
Kaišiadorių, Kalvarijos, Kėdai
nių, Kybartų, Lazdijų, Marijam
polės, Naumiesčio (buv. Kudir
kos Naumiesčio), Panemunės, 
(centras Kaune), Prienų, Rasei
nių, Simuo, šakių, Veisėjų, Vili
jampolės 
kaviškio,

(centras Kaune), Vil- 
Vilkijos ir Žiežmarių.

apygarda:
miestas ir šie “rejo-

Kelmės,
iš šių

Šiaulių
Šiaulių

nai”: Akmenės, Biržų, Dotnuvos, 
Joniškėlio, Joniškio,
Kupiškio, Kuršėnų, Linkuvos, 
Obelių, Pakruojaus, Pandėlio, 
Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, 
Ramygalos, Rokiškio, Šeduvos, 
Šiaulių, Troškūnų, Tytuvėnų 
Užvenčio, Vabalninko ir Žaga
rės.

Kauno apygarda:
patino miestas ir šie “rejo-

Klaipėdos apygarda:
Klaipėdos miestas ir šie “rajo

nai”: Klaipėdos, Kretingos, Ma
žeikių, Pagėgių, Plungės, Prieku
lės, Rietavo, Salantų, Sedos, 
Skaudvilės, Skuodo, Šilalės, Ši
lutės, Tauragės, Telšių ir Varnių.

Šis suskirstymas pagal masko
lišką kurpalių duos naujų progų 
gyventojų dokumentams tikrin
ti ir terorizuoti, bei daugiau mas
kolių valdžion įtaisyti.
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Raitus ir linias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunSiama paSto ženklų.

Aukštoji ir žemoji politika. — Ką “sako žvaigždės”. — Ar 
nėra kokios nuošalios salos? — Ir aukštoji politika akligatvy.

Kol tarptautiniai santykiai ne
rodo didelės įtampos, eilinis pi
lietis daug galvos politikos rei
kalais nesuka — tam yra profe
sionalai politikai ir diplomatai, 
tad jie lai ir pešioja vienas ki
tam kuodą. Bet kai ta įtampa 
pasiekia tokio laipsnio, kad eili
nis žmogus pajunta, jog ir jo 
kailį gali jau paliesti, pradeda 
klausyti, ką tie profesionalai po
litikai kalba. Tik kadangi jų kal
ba dažnai panaši į rankovę, kuria 
gali išverst kuriuo nori šonu, d 
pilietis nori aiškumo, tai numoja 
ranka į diplomatų žodžius ir pats 
pradeda politikuoti. Taip atsiran
da “aukštoji” ir “žemoji” poli
tika.

Kaip tik tokį momentą dabar 
gyvename. Negalėdamas gauti 
iš niekur kitur tikro atsakymo, 
kas bus rytoj, eilinis žmogus pats 
bando atsakyti arba ieško ten, 
kur tariasi jį rasiąs. Tad prasi
dėjo ne tik puikiausios dienos 
visokiems gandonešiams, bet net 
ir “pranašams”. Kad žemiška 
išmintis nepajėgi, žmonės, už
miršę savo “aukštą kultūrą”, 
kreipiasi savo barbariškų seno
lių būdu į žvaigždes. Pastaruoju 
laiku prasidėjo tikras pranašys
čių tvanas, kuris jomis tikintiems 
baigia susukti galvas. Antai vo
kiečių astrologas J. Lang pas
kelbė, jog artimiausioji.. X diena 
būsiąs Sovietų puolimas į vaka
rus, kuris įvyksiąs X metų ba
landžio mėnesį. Kurie iš tikro 
bus metai, jis “slepia”. Bet jau 
užtenka netekti galvai ir to, kad 
toks numeris bus. O Burmos as
trologas Saya Ohn Tin skelbia, 
kad jau apie vidurį rugsėjo JAV 
ir Anglija kariaus su Sovietais 
ir kad ligi 1951 m. sausio įpėn. 
žvaigždės dar lemiančios jiems 
pasisekimą, nors galutinai jie ir 
prakišią.

Pastebėtina, kad net aukšto
sios politikos atgarsiai iškyla as
trologų pranašystėse. Antai, so
vietinės Berlyno zonos astrolo
gas skelbia, jog 1952 m. JAV iš
tiksiąs toks ūkinis krachas, iš 
kurio jos jau nėbeatsigausian- 
čios. O Hamburgo astrologas 
Mueller tvirtina, kad 1952 m. 
subyrėsianti Sovietų Sąjunga. 
Stalinas esąs jau prieš trejus 
metus miręs, o dabar Kremliuj 
sėdįs tik jo antrininkas.

Šitokioj atmosferoj daugelis 
prieina išvados, jog gero nėra ką 
laukti. Tad nenuostabu, kad į- 
vairiuose kraštuose, nė JAV ne
išskiriant, nervingi žmonės jau 
labai suka galvas, kaip išsaugoti 
kailį ateinančio negando dieno- 

. mis. Iš įvairių kraštų ateina ži
nios, kad išsitesantieji jau per
kasi namus Afrikoj. Labai pa
gausėjo pasiteiravimai ir apie 
kokias nuošalias bei karo atveju 
nereikšmingas salas Pacifike ir 
kitur. Treti vėl taria, jog Švei
carija ir šiuo atveju būsiąs sau
gus kampelis, o gudragalviai net 
perkasi namus Elzase ir Švarc- 
valde, tvirtindami, jog ten bū
sią saugiausia, kur išrodo di
džiausias pavojus. Seniau išrodę 
saugios arktinės sritys ir Gren
landija neturi pasisekimo —■' ten 
būsiąs pats didžiausias karo pra
garas. Geriau jau kreipiamos a- 
kys į Pietų Ameriką.

Šitokioj, nė trupučio neperde- 
/ dant, klaikioj pasaulio atmosfe

roj vyksta šios dienos aukštoji 
politika, kuri jau vadovaujasi 
kiek rimtesniais ir realesniais 
duomenimis, nors būtų per drą
su tvirtinti, kad jos atstovai taip 
pat nepasikalba su pranašauto
jais iš žvaigždžių konsteliacijos.

Jei Milano burtininkė S. Mati, 
kitkart grafui Ciano išpranaša
vusi jo mirtį, savo klientų tarpe 
turi Sartre, Cocteau, Picasso, 
žinomą bankininką Gross, Ritą 
Khan-Hayworth, tai nebūtų ko 
stebėtis, jei su ja kartais pasi
kalbėtų ir kai kurie politikai, tik 
jie už Sartre ir Picasso diskre- 
tiškėsni ijr apie tokius dalykus 
niekam nesipasakoja. O jiems iš 
tikro kartais (nebent žvaižgdžių 
reikėtų pasiteirauti, kaip išpai- 
niot nematytai susipainiojusius 
reikalus.

Jungt. Tautose dalykai nė per 
nago juodumą nejuda pirmyn. 
Visa, kas Saugumo Taryboj 
vyksta, yra tik mynimas vietoje. 
Taikos šansai nė trupučio nedi
dėja. Karo Vakarai labai nenori. 
Bet ir be karo perspektyvos ne 
geresnės — prieš akis neišven
giamai stovi nepabaigiamos gin
klavimosi lenktynės ir gyveni
mas nuolatiniam agresijos pavo
juj, kuriam atremti ateity neži
nia ar bus priemonių. O tokioj 
situacijoj visą laiką gyventi pa
saulis negali. Tad nenuostabu 
kad vis dažniau pasigirsta bal
sų, jog reikia pagaliau pradėti 
su Sovietais kalbėti visai aiškia 
kalba — arba lai jie liaujasi šan
tažavę visą pasaulį, arba bus jė
gą tam padarytas galas. Aiškiau 
išsireikšti linkę žmonės tiesiog 
sako, jog reikia ne Korėjoj ar 
kitur kariauti, bet džkraut ato
minių bombų Kremliaus ponams 
ant galvų. Tik tuo būdu reikalas 
galės būti išspręstas. O nuo to,’ 
ar Korėjoj bus sudrausti komu
nistai, niekas iš esmės pasauly 
nepasikeis.

Tai greičiausia yra tikriausi? 
tiesa. Tik baisiai nemaloni. Tįac1 
išrodo, kad dar daug bus įvairių 
bandymų to išvengti.

O kol kiti daro tokius despe
ratiškus taikos išlaikymo ban 
dymus, Maskva varo savo užsi
motą barą. Kad pasauly dar di
dėtų nerimas, ji nepasitenkini 
sudarydama pavojaus židiniu: 
Irano, Turkijos, Vakarų Vokie 
tijos ar Tolimųjų Rytų regionuo 
se, bet juos dar plečia. Nesenia' 
kaltino Suomiją, kad ji puošė 
lėjanti agresyvius planus, norė
dama sukurti Didžiąją Suomiją 
visu'šiauriniu Rusijos pakraščiu 
ligi Uralo, kur gyvena įvairios 
ugro-finų tautelės. O šiom die
nom vėl ima nagan Skandinavi
ją — Norvegiją ir Švediją pla
nuojančios prieš Sovietus agre
siją. <

Tai matant, tenka pripažinti, 
jog visos Vakarų pastangos iš
laikyti taiką darosi vis mažiau 
realios vertės teturinčios — jei 
jie nenorės be kovos leisti save 
šiaurės meškai sudoroti — teks 
ir labai nenorint kariauti. i

NORI PANAIKINTI SEKMA
DIENIO ŠVENTIMĄ

Pranešimu iš Berlyno, sovie
tinėj Vokietijos zonoj komunis
tai nusistatę panaikinti sekma
dienio šventimą. Tuo pačiu metu 
būsiąs panaikintas 50% atlygi
nimo priedas, kuris ligi šiol bu
vo mokomas už darbą sekma
dieniais. Taip pat visos naciona
lizuotos įmonės dirbs sekmadie
niais kaip ir kiekvieną kitą die
ną.

— JAV gyventojų surašymo 
įstaigos duomenimis, nuo 1950 
m. gyventojų JAV padaugėjo 
500.000 ir šiuo .metu kraštas turi 
151.000.000 gyventojų. į

Lietuviai pasaulyje
[TALIJA stebina. Tai naujas posūkis tarp- je ir programa išpiITALIJA

Lietuvių ekskufsija išvyko į 
Oberammergau

Iš Romos išvyko čia šešias 
dienas viešėjusi antroji tautinė 
Amerikos lietuvių ekskursija. 
Svečius į stotį palydėjo šv. Ka
zimiero kolegijos vadovybė. Jie 
išvyko į Veneciją. Iš ten vyks į 
Vokietiją pamatyti Oberammer
gau Kristaus Kančios vaidinimų. 
Po to praleis kelias dienas Švei
carijoje it iš Prancūzijos per An
gliją grįš į Ameriką.

Svečiams pagerbti rugp. 15 d. 
šv. Kazimiero kolegijoje buvo su
rengti kuklūs pietūs. Juose da
lyvavo taip pat Jo Ekscelencija 
vysk. Būčys ir Tėv. J. Marčiu
lionis. Pasikeista kalbomis.

Jo Ekscelencija vysk. Būčys 
savo neišmatuojamoje meilėje 
Lietuvai ir, visam tam, kas lie
tuviška, linkėjo kolegijai ir jos 
vadams visokeriopos sėkmės ir 
pilno įvertinimo.

Kolegijos rektorius dėkojo 
svečiams už apsistojimą kolegi
joje, už malonumą, už dįdį geru
mą. Jis prašė juos, grįžus, pas
katinti ir kitus, kad aplankytų 
Šv. Metais Romą ir būtų mielais 
kolegijos svečiais.

Iš svečių kalbėjo kun. J. Ber
natonis, Šverrčionienė, Miciūnie- 
nė ir p-lė Grybaitė. Visi jie pa
liškė džiaugsmą ir pasitenkini
mą savo kelione ir savo buvimu 
Romoje. Jie džiaugėsi taip pat 
’.v Kazimiero kolegija: kuklia, 
bet jaukia lietuviška įstaiga ka
talikiško pasaulio centre. Jie dė
kojo kolegijos vadovybei už glo
bą ir žadėjo kolegijos neužmirš- 
■i: patys ją vienu ar kitu 
naremsią ir kitus prie to 
ginsią.

Šie pažadai buvo tikri, 
įvažiuodami, jie visi kuo galė
jo kolegiją parėmė. Stambesnė
mis aukomis sušelpė p. Matas 
Norbutas, kuris jau ir anksčiau 
buvd aukojęs, ir ponia švęnčio- 
■■ti&tiė^’tižaukčijd kdlėgijosį prib- 
mgyje pastatytą gražią, marmu
rinę Dievo Motinos stovylą. Pa
nelė Žemaitytė padovanojo ke
rimas gražias staltieses. Be to, 
kun. J. Bernatonis atvežė,vieno 
nežinomo geradario iš So. Bos
tono stambią auką klierikų iš- 
aikymui.

Kolegijos vadovybė yra giliai 
’ėkinga savo brangiesiems sve
čiams ir geradariams visiems be 
Rimties už nelauktai didelį gera
širdiškumą. Pasitvirtina žodžiai 
deno aukšto dvasiškio, jog lie
tuviška širdis yra nelygstamo 
gerumo.

būdu 
para-

Prieš

Kun. V. Pavalkis išvyko j JAV 
-Šiomis dienomis iš Romos į 

Jungtinės Amerikos Valstybes 
švyko kun, dr. Viktoras Paval- 
'ūs. Italijoje jis iki šiol darbavo
si kaip BALF’o įgaliotinis ir Lie
tuvių Šalpos Komiteto pirminin
kas. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse darbuosis San Francisco 
vyskupo dispozicijoje.

Kun. Pavalkiui išvykus, Lie
tuvių šalpos Komiteto Italijoje 
pirmininko pareigas laikinai eis 
o, St. Lozoraitis jr. Gi BALF’o 
įgaliotiniu yra paskirtas 
Vaišnoras, marijonas.

Tėv. J.

dė-
PRANCŪZIJA

Pavergtųjų tautų atstovai 
koja Jungt. Tautoms ir JAV
Sąryšyje su užpuolimu Kore-

ioje, bolševikų užimtų kraštų 
atstovai, silsirinkę Paryžiuje, su
redagavo ir pasiuntė raštą Jung
tinių Tautų Generaliniam Sekre
toriui Trygve Lie ir JAV Už
sienių Reikalų ministeriui Ache
son, kuriame pareiškia savo di- 

[ delį pasitenkinimą dėl , laisvųjų 
demokratinių valst. užimtos po
zicijos komunistinio užpuoliko 
atžvilgiu, o taip pat reiškia viltį, 
kad pagaliau bus padarytas ir 
visuotinis teisingumas, ne tik 
pasmerkiant, bet ir sudraudžiant 
bolševikinį imperializmą.

Rašte tarp kitko skaitome: 
“Prezidento Trumano padarytas 
sprendimas 27 birželio 1950 prie
šintis komunistiniam užpuolimui 
Korėjoje yra neužmirštinas velk
inas. Amerikos įsikišimas, kad 

I gintų laisvę ir teisingumą, mus

tautiniam gyvenime. Mes ma
tome ne tik pastangas sudrausti 
ir sunaikinti rūšinio komunizmo 
užpuolimą, bet taip pat Jungt. 
Tautų realaus veikimo pradžią. 
Iki šiol, deja, jis dažnai šlubavo. 
Šitai mums leidžia viltis: 1) kad 
iš Jungt. Tautų posėdžių bus pa
galiau pašalinti visi užpuolikai 
ir jų sekėjai, eliminuojant tuo 
būdu visus tuos, kurie tariasi 
atstovaują čia' pasirašiusiųjų 
tautas; 2) kad išlaisvinus Korė
ją, bus einama toliau, kad būtų 
išlaisvintos ir kitos iki šiol So
vietų pavergtos ir naikinamos 
tautos; 3) kad panaudojant šias 
dvi priemones bus užtikrinta pa
sauliui pastovi'teise ir teisingu
mu pagrįsta taika.

Šitai pareikšdami, tęsiama to
liau rašte, mes jaučiamės atsto
vaują visų mūsų pavergtų tautų 
jausmus ir viltis. Mes tikime, jog 
yra mūsų pareiga būti perdavė
jais jų solidarumo su kilniu JAV 
mostu. Mes kreipiamės į visas 
laisvas tautas, prašydami remti 
visomis galimomis priemonėmis 
Jungt. Tautų nusprendimus ir 
JAV planus. “— Šiais žodžiais 
baigiamas raštas. Jį pasirašė: 
lietuvių, latvių, lenkų, estų, bul
garų, vengrų, serbų, kroatų, ru
munų, slovėnų, slovakų, ukrai
niečių ir gudų atstovai.

je ir programą išpildė. Dėl gra
žaus oro ir įdomiai išpildytos 
linksmos programos, šv. Jono 
Draugijos gegužinė buvo viena 
iš geriausiai šįmet pavykusių 
gegužinių.

Piketavo komunistus
Rugpiūčio 13 d. Montrealio 

lietuviai suruošė didelį lietuvių 
komunistų piketą, prie kurio pri
sidėjo ir ukrainiečiai. Pažymė
tina, kad jį parėmė ir vienas at
sitiktinai čia pasitaikęs ameri
kietis gydytojas. Pamatęs pike- 
tininkų eiles, amerikietis sustab
dė savo automobilį ir, paprašęs 
piketininkų sutikimo, pasakė 
smarkią antikomunistinę kalbą, 
kuri net ir komunistams padarė 
didelio įspūdžio.

KOLUMBIJA

KANADA

Lietuvaitė gavo aukso medali
Liepos 25“ d.' Londono, Ont., 

dienraštis ,,“ĮTręe Press” įdėjo 
sąrašą baigiusiųjų “The Western 
Ontario Conservatory of Music”. 
Jų tarpe yra i? lietuvaitė Ange
lika Matuk&teJ"

Jau nuo pat1 mažens ji pamilo 
ir parodė didelius gabumus mu
zikai. šalia privačių pamokų lan
kė Kauno Muzikos Konservato
riją. Būdama'tremtyje Vokieti
joje Miuncherio Muzikos Akade
mijoje mokėsi pas pasaulinio 

prbfLftiūzikus. * '*’ -. *•*-
1948 m. lapkričio mėn. su sa

vo tėveliais atvyko į Kanadą'ir 
apsistojo Londone, čia jaunoji 
oianistė tęsė toliau studijas “The 
Western Ontario Conservatory 
of Music”, neatsižvelgdama į la
bai sunkias pragyvenimo sąly
gas, o š. m. liepos mėn. išlaikė 
baigiamuosius egzaminius, gau
dama aukso medalį.

Our Lady of Lithuania
Šitokia antrašte žurnalo “Our 

Lady, of Cape”, išeinančio Cap 
de la Madeleine, Que., gegužės 
mėn. Nr. londonietė (Ont.) Miss 
L. Edmundson išspausdino 
straipsnį apie Aušros Vartus. 
Straipsnis gana ilgas — 4 psl.
— ir papuoštas 2 iliustracijom
— A. Vartų Marijos paveikslas 
ir Aušros Vartų gatvelė su mal
dininkų minia prieš koplyčią.

Straipsnis yra istorinio pobū
džio ir duoda nemažai žinių a- 
pie visą Lietuvos praeitį bei da
barties vargus. Žinios gana tiks
lios ir dvelkia meile mūsų kraš
tui.

Rugpjūčio 25, 1950

V. čižiūnas

Gražus lietuvio kompozitoriaus 
laimėjimas

Dalyvaudamas konkurse “Mu
zika de Colombia en 1950”, ku
riam buvo įteikta 700 muzikos 
kūrinių, lietuvis kompozitorius 
Adomas Gediminas Grigaliūnas 
(gen. Grigaliūno-Glovackio sū
nus) laimėjo vieną pirmųjų vie
tų už savo kūrinį “Concierto pa
ra Piano y Orkestro”. Konkur
sui buvo skirta viena piniginė 
premija, kurią galėjo gauti tik 
kolumbietis, ir keturi garbės di
plomai, kurių vienas ir buvo 
paskirtas A. G. Grigaliūnui. Jo 
kūrinys buvo rastas vienu ge
riausių ir su dideliu pasisekimu 
atliktas per Kolumbijos radiją 
Greitu laiku jis bus atliktas vie
šame koncerte, kurį išpildys vie
nas geriausių Kolumbijos orkes
trų, o piano solo dalį kompozi
toriaus žmona pianistė S. Griga
liūnienė.

A. a. Vytautas Rimgaila
Rugpjūčio 10 d. Bogotoje po 

sunkios ir ilgos ligos mirė sta
tybos inžinierius Vytautas Rim
gaila, gimęs 1907. 2. 2. Velionis 
Kolumbijon atvyko. 1948 m. spa
lio mėn. ir gavo [Bogotoje ne
blogą darbą savo srityje, bet 
greitai čia jį apnykusios ligos 
privertė tą darbą mesti. Liko 
velionies žmona Birutė Rimgai- 
lienė ir septynių metų dukrelė 
Barutė. Visa Kolumbijos lietu
vių kolonija liūdi netekusi šio 
susipratusio tautiečio bei labai 
taurius žmogaus ir reiškia gilios 
užuojautos jo šeimai.

Išleidžia savo žurnalą
Kolumbijos lietuviai Medelline 

jau baigia spausdinti savo žur
nalą “Kolumbijos Lietuvis”, re
daguojamą redakcinės kolegijos. 
Laikraščio išleidimo medžiagi
niais reikalais rūpinasi kun 
Tamošiūnas.

M.

AUSTRALIJA 
KREPŠINIO TURNYRAS

Melbourne įvyko Australijos 
lietuvių krepšinio turnyras. Da
lyvavo keturios komandos: Ade 
laidės “Vytis”, Canberros, Mel
bourne “Varpas” ir Sydnėjaus 
1950 m. meisteriu tapo Melbou
rne “Varpas”, finale nugalėjęs 
“Vytį”.

Tuoj po turnyro įvyko rung
tynės, tarp lietuvių rinktinės ir 
Viktorijos australų rinktinės 
Lietuvius atstovavo Gasiūnas 
Šutas, Darginavičius, Baltrūnas. 
Ignatavičius, Urneyičius, Gurs
kis, Jacumskas, Basnys ir Maži-’ 
liauskas. Nors gražiai pasirodė 
lietuviai rungtynes pralaimėjo 
dėl nuovargio po turnyro.

Pirmos dienos vakare įvyko 
koncertas, kuriame pasirodė lie
tuviai solistai ir A. čalnos vado
vaujamas Melbourne lietuvių 
choras.

šis įvykis yra pažymėtinas 
Australijos lietuvių gyvenime. 
Ir koncerte, rungtynėse ir pa
maldose dalyvavo šimtai entu
ziastingo lietuviško jaunimo. Tai 
buvo fizinio, moralinio ir tauti
nio atsparumo ir pajėgumo de
monstracija.. Turint galvoje, ka&

Tautinis auklėjimas šeimoje
Užkliudžius vardų klausimą, negalima tylomis nuleisti ir 

mūsų tautinių vardų. Nėra jie taip gausūs, kaip kai kuriuose 
kalendoriuose parodoma. Nedidelis mūsų tautinis vardynas (prak
tikoje!) susidaro iš kai kurių populiariausių Lietuvos senovės 
valdovų vardų ir tam tikros grupės skambios darybos bei teigia
mos reikšmės vardų, pasirinktų kalendoriuose, retkarčiais ir pa
čių tėvų “nukaltų”. Tuo, rodosi, ir nereikėtų niekam stebėtis, juo 
labiau piktintis. Kuo lietuviškai reikšmingas vardas gali būti blo
gesnis už kitų tautų vartojamus vardus? Juk žinome, kad greta 
jo krikšto metu duodamas sutarptautintas krikščioniškas vardas, 
tartais lygiareikšmis (Liūtas — Leonas, Auksė — Aurelija, Dan
guolė — Celestina), dažniau — laisvai pasirinktas (Mindaugas — 
Jonas, Vytautas — Kazimieras, Danutė — Ona ir pan.). Tačiau 
reikia šioje vietoje pažymėti, kad šie nekaltieji lietuvių tautiniai 
vardai kai kur lietuviškose kolonijose susilaukia paniekos ir neapy
kantos kap tik iš tų asmenų, kuriems čia pavestas jaunųjų au
klėjimas. Tai, be abejonės, nesunkiai pataisomas reikalas. Juo 
gali ir turi pasirūpinti šviesesnieji lietuviai kunigai ir aktingi lie
tuviškosios bendruomenės nariai, ypač vaikų tėvai.

Nėra reikalo lietuviškam vardui ieškoti kokio vertimo į an
glų arba kurią kitą krašto kalbą, juo labiau panašiai skambančio 
takaitalo.Lietuviškasis Kęstutis visiškai gerai ištariamas bet kurio 
/ien angliškai kalbančio amerikiečio, todėl nėra jokio reikalo 
ceisti šio vardo į Keisi (Casey, kuris yra originalus airiškas var
das). Tas pats pasakytina ir apie kiekvieną kitą lietuvių tautinį 
vardą.

Blogiau negu su vardais yra mūsų tautiečių pavardžių sri
tyje. Nemaža lietuvių, senųjų J. A. V-bių imigrantų, pakeitė savo 
pavardes taip, kad jos dabar rašomos ir tariamos angliškai, airiš
kai, škotiškai, net vokiškai, tik jau ne lietuviškai. Ir tai padaryta 
patogumo,“prisiderinimo prie aplinkos” sumetimais. Kai kas ir 
naujųjų imigrantų tuo keliu pasukti mėgina. Nelinksmas tai reiš
kinys! Koks gali būti pakankamas tautinis auklėjimas šeimoje, 
jei tėvai negerbia savo lietuviškos kilmes, jei savo pavardę, kartais 
ir nelietuviškai skambančią, todėl tikra taisytiną, nutaiso dar 
svetimiau, negu ji buvo. Tokios šeimos vaikas, pradėjęs sąmo
ningai sekti aplinką ir suaugusių kalbas bei veiksmus, iš pat pra
džių jau negauna nei vardo bei pavardės, tos iškilmingosios žmo
gaus asmenybės “iškabos”, srityje įžvelgti bet kokio skirtumo 
nuo aplinkoje viešpataujančios tautinės daugumos.

Atėjus kūdikiui į pasaulį, jo betarpiška aplinka tampa jam 
ne tik kūno, bet ir dvasios ugdymo židiniu. Emigracijoje šeimos 
židinys yra vienintelė patikimiausia tautiškumo tvirtovė, ginanti 
ir ugdanti priaugančios kartos tautinį savitumą. Tas-židinys gali 
būti ir labai neturtingas konkrečiomis tautinio ugdymo priemo
nėmis: pakaktų turėti bute tam tikrą kuklutį “tėvynės kampelį”, 
kuri sudarytų vienas — kitas paveikslas, knygų lentynėlė, albu
mas ir įvairūs tėvynės atmenai. Jautrūs žodžiui ir siekiamam 
tikslui tėvAi sugebėtų ir iš labai negausių priemonių įrengti tokį 
"tėvynės kampelį”, kuriame vaikas kartas nuo karto vis atrastų 
ką nauja, kas keltų jo susidomėjimą originaliaisiais savosios tau
tybės bruožais ir tolimosios tėvų žemės vaizdais.

Tautiniam auklėjimui šeimoje labai žymios reikšmės turi 
tinkamas tautosakos naudojimas. Tautosakoje glūdi pirmapradė 
tautos dvasios galia, veikusi šimtmečiais. Tautosaka, anot Dr. J. 
Balio, yra plačiųjų tautos masių jausmų, minčių ir įsitikinimų 
visuma, todėl joje atsispindi ir tautos būdas.

Auklėjimo reikalui tėvai gali rasti tautosakoje labai daug 
tautos išminties, jausmų ir vaizduotės perlų. Reikiamas pasakų, 
dainų, patarlių bei priežodžių naudojimas pokalbiuose su vaikais 
teikia daug pagalbos tautinės sąmonės ugdymo bei išlaikymo 
pastangoms. Kaip gražu yra, kai motina arba ir tėvas atranda 
aiko pasekti savo vaikui pasaką ar padainuoti kartu su juo kurią 
liaudies dainelę. Iš pasakos ar dainos turinio iškyla vaikui daug 
klausimų, į kuriuos atsakinėdami tėvai turi labai gražios progos 
tolinamai veikti savo vaikų būdą, turtinti jų gimtąją kalbą ir 
linias apie savo tautą ir tėvynę.

Per mažai tautosakos mokantiems tėvams reikalinga pagalba. 
Ne visiems tėvams prieinama Dr. J. Balio knyga “Lietuvių tau- 
osakos skaitymai”. Reikėtų parūpinti mažų skaitymėlių, pritai- 
tytų šeimos, vaikų darželio ir prad. mokyklos reikalui, žinomas 
pedagogas ir jaunimo rašytojas A. Giedrius yra išleidęs Vokieti
joje pasakų rinkinėlį, pavadintą “Tėvelių pasakomis”. Jis galėtų 
parengti ir daugiau tokių knygelių, jei rastųsi kas jas išleidžia.

(Bus daugiau)

Atvykusieji iš Švedijos dar imi
gracijos įstaigų žinioj ,

Iš Švedijos į Kanadą nusipirk
tu laivu atvykusieji 123 pabal- 
tiečiai dar tebėra imigracijos įs
taigų žinioje. Imigracijos direk
toriaus Smith pareiškimu jiems 
būsią taikomi tie patys nuosta
tai, kaip ir kitiems imigrantams. 
Vietinių Quebeco imigracinių 
įstaigų pranešimu, atvykusių pa- 
baltiečių dokumentai esą tvar
koj, tad pasilikti Kanadoj jiems 
nebūsią didelių sunkumų.

Šaukia skautų suvažiavimą
Organizaciniams reikalams 

aptarti rugsėjo 2-3 d. šaukiamas 
Toronte pirmasis Kanados lie
tuvių skautų vadų suvažiavimas.

Puiki gegužine
Toronto kunigų seminarijos 

aikštėje į gegužinę buvo susirin- , . _ _ .
kę daugiau kaip 500 lietuvių, atstumai tarp lietuvių kolonijoje 
Šiai gražiai sekmadienio iškylai ,.yra matuojami tūkstančiais my- 
į gamtą vBflovavo šv. Jono Pa- lių,.šis turnyras parodČ didelį or- 
šalpinė- Draugija, kurios bran- ganizhtorių sugebėjimą ir visų „
duolį sudaro anksčiau į Kanadą [ dalyvių susipratimą ir'pašiauko- vių operos daih 
atvykę, lietuviai, kurie daugumo- į jimą.. . pę ridėtai kvfc
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Ar tai baltę kultūrinio bendradarbiavimo
užuomazga

Apreiškimo parap. salėj Broo- bei estų dainininkai, kurie būtų 
klyne buvo susirinkę pabaltie- prašomi paskambinti dr. J. Kreg- 
čiai menininkai aptarti bendro ždei tel. MO 2-1000 arba para- 
veikimo gairių, žymus latvių 
jaunosios muzikų kartos atsto
vas Bruno Skulte, prof. Vitolio 
mokinys, buvęs Rygos radiofono 
dirigentas ir parašęs kelias gerai 
įvertintas simfonijas bei muziką 
filmoms, labai aktingai remiant 
medicinos daktarui Jonui Kreg
ždei, bando suvesti trijų tautų 
menininkus į bendrą darbą, a- 
teičiai užsibrėžęs tikrai drąsius 
planus. Į susirinkimą atsilankė 
10 muzikantų, kurie bandymui 
buvo pasirinkę švelnią ir melo- 

ingą A. Kalninš “Elegiją”. Or
ganizatoriai tikisi pradžiai suda
rysią nors orkestrą planuojamam 
Baltų Operos teatrui, kuriam 
branduolį parūpinsiąs komp. 
Skulte, jau repetuojąs su buvu
siais Vokietijoj anglų zonoje lat- 

j daihinirikhis. Į šią tru- 
kviečiami ir lietuvių

šyti 123 West 110, N. Y. Komp. 
Br. Skulte, energingas ir stip
rus muzikas, šiuo metu repetuo
ja “Bėgimą iš Savalgo” ir “Ca- 
valeria Rusticana”.

Lietuviai dainininkai daugiau
sia iš lietuvių pusės prie šio bal
tų kultūrinio darbo ir galėtų pri
sidėti, nes instrumentalistų New 
Yorke, kaip parode praėjęs su
sirinkimas, nedaug teturime.

Lietuviai kompozitoriai ir se
nieji muzikai, kaip teko patirti, 
šį sąjūdį sveikina ir linki jam 
pasisekimo, džiaugdamiesi Br. 
Skultes nusistatymu, kad orkes
tras ateityje kviestų kaip svečius 
broliškųjų tautų dirigentus, ku
rie vadovautų kitų dviejų tautų 
kompozitorių veikalų išpildymui 
bendruose visų trijų Pabaltijo 
tautų parengimuose.
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Kolimos pragaras
KRAUJAS, KURIUO MINTA VISO PASAULIO KREMLIAUS AGENTAI

Pamiršta dorybė

Kremlius visame 
plečia savo veiklą įvairiausiomis 
kryptimis — organizuoja komu
nistines partijas, steigia įvairias 
užmaskuotas “progresyvių” są
jungas, leidžia laikraščius ir kny
gas, šnipinėja svetimų kraštų 
karines ir kitokias paslaptis, or
ganizuoja sabotažus ir t. t. O 
tam reikia pinigo ir daug pinigo, 
nes reikia padengti ne tik visas 
kitas išlaidas, bet ir apmokėti 
visus savo agentus. O jis laikosi 
dėsnio, kad jo agentai ne tik 
būtų apmokami, bet ir gerai ap
mokami. Tad šalia ginklavimosi 
išlaidų pačią didžiąją poziciją 
Kremliaus biudžete ir sudaro 
išlaidos tiems jų užsienio agen
tams apmokėti.

Iš kur tie pinigai
Kadangi visiems aišku, jog vi

sai tai komunistinei akcijai rei
kia milžiniškų sumų, komunis
tams tai sudaro net tam tikro 
nepatogumo. Visiems kyla klau
simas, iš kur jie tas sumas gau
na. Dėl to jie deda pastangas 
sudaryti įspūdį, kad nemaža pi
nigo jie sudaro iš įvairių vajų, 
nario mokesčio, aukų ir t. t. Bet 
tie aukotojų sąrašai, kur “auko
tojai” didžiąja dalimi sužymėti 
tik Y, X, J, ir kitomis raidėmis, 
yra tik suktas triukas tikrajam 
jų pajamų šaltiniui pridengti. 
Tie “aukotojai” yra tik iš piršto 
išlaužti. Ką komunistai įvairiuo
se kraštuose surenka, visoj jų 
apyvartoj yra tik lašas jūroje. 
Tikrasis ir vienintelis jų pajamų 
šaltinis yra Kremliaus kasa.

Kaip Maskva sudaro tas lėšas
Suprantama, kad, šalia astro

nomiškų sumų ginklavimuisi, se
kantiems jų pačių piliečius šni
pams pačioje Sovietų Sąjungoje 
apmokėti, išlaikyti milijoninei 
MVD žudikų armijai, dar apmo
kėti ir daug tūkstančių savo a- 
gentų užsieny Sovietams.^ nėęa 
visai lengva. Bet šį klausimą jie 
sprendžia gan paprastai — nu- 
mušdami ligi žemiausio lygio sa
vo piliečių gyvenimo standartą 
bei atimdami iš jų ir nedidelius 
jų darbo vaisius ir už juos labai 
mažai temokėdami. Vis dėl to 
ir tuo keliu einant, dar negalima 
norimų rezultatų pasiekti. Tad 
jie ėmėsi dar vienos priemonės 
— sudarė darbo vergų stovyk
las, kur jau darbininkas jiems

pasaulyje labai mažai sudaro išlaidų, nes
dirba neatlyginamas ir laikomas 
baisiausio skurdo ir bado sąly
gose. Dėl nežmoniškų gyvenimo 
sąlygų susidarantį darbininkų 
nuostolį jie nuolat papildo nau
jai visame krašte MVD sugau
domais darbininkais, kurių di- 
džioji dalis visai net ir nežino, 
kuo jie kaltinami. O iš tikro jų 
“kaltė” yra tik tai, kad vergų 
stovyklas Sovietams reikia pa
pildyti nauja darbo jėga.

Kolimos pragaras
Tarp daugelio tų vergų darbo 

stovyklų, kuriose dirba keliolika 
milionų žmonių, viena baisiausių 
yra Kolimos stovykla, kur badu 
mirštantieji Sovietų vergai sa
vo kankintojams kasa — auksą!

Kolimos pragaras yra polaji
nėje šiaurės rytų Sibiro srityje. 
Tai laukinis, nekultyvuotas taigų 
ir neišbrendamų pelkių kraštas, 
kur žiema tęsiasi 9 mėnesius, o 
pavasaris, vasara ir ruduo tik 
tris.

Prieš bolševikinę revoliuciją 
tą kraštą žmogaus koja retai 
tepaliesdavo. Atsitiktinai ten kai 
kada užklysdavo medžiotojai ar
ba iš caristinės katorgos pabėgę 
kaliniai. Gal tos dykumos ii’ šian
dien nematytų žmogaus, jei Si
biro nomadai nebūtų paskleidę 
gando, kad Kolimoj esą aukso. 
Bolševikinė vyriausybė to gando 
nenuleido negirdomis, ir — štai 
šiandien įšalusioje Kolimos že
mėje rausiasi tūkstančių tūks
tančiai vergų. Greitai susidėvin- 
čią ii’ išmirštančią darbo masę 
kasmet papildo naujos nelaimin
gųjų eilės. Ypač paskutiniaisiais 
karo ir pokario metais tas eiles 
papildė milionai karo belaisvių 
kuriuos greit, tur būt, paseks 
milioninės kiniečių masės. “U 
nas ludej chvatajet”, sako senas 
rusų priežodis.

Kolimos koncentracijos stovy- 
klos visų įstaigų,, barakų, sar
gybų būstinių ir kitų pastatų 
sienos aplipintos plakatais su 
užrašu: “Tėvynei reikalingas 
metalas”. Tie trys magiški žo
džiai turi uždegti vergų širdis 
darbo dvasia ir pateisina tas ne
žmoniškas sąlygas, kuriose jie 
yra laikomi.

' Visas aukso kasyklų plotas 
nusmaigstytas baltornis vėliavė
lėmis, pažytninčiomis aukso gys
las. Per devynis žiemos mėne

sius įšalusi žemė pažymėtose vie
tose yra sprogdinama dinamitu 
ir rankiniais vežimėliais veža
ma į krūvas. Darbininko dienos 
norma yra 120 vežimėlių. 10-12 
tokių vežimėlių sudaro 1 kubinį 
metrą žemės. Pavasarį, kuris 
prasideda gegužės pabaigoj ar 
birželio pradžioj, prasideda ti
krasis aukso apdirbimas. Tada 
žiemą suvežtos žemės vežamos 
vėl prie plovimo mašinų. Vieno
je tik Kolimos “Bolševiko” auk
so kasykloje 1941/42 m. dirbo 
12.000 darbininkų. Vasaros se
zono metu aukso produkcija ten 
siekianti 80 kg. į dieną. O tokių 
kasyklų Kolimoje esama apie 70. 
Darbininkai tiek vasarą tiek 
žiemą dirba 12 vai. į dieną. Iš
kasamas auksas lėktuvais veža
mas į vakarus.

Priverčiamųjų darbo stovyklų 
darbininkų mirtingumas labiau
siai pakyla vasaros mėnesiais, 
kai jų jėgos išeikvojamos iki 
maksimumo. Kai jau jie pasida
ro nebepajėgūs dirbti kasyklose, 
panaudojami kelių taisymo dar
bams.

žiemą nelaiminguosius kali
nius negailestingai kankina šal
tis, nekalbant jau apie mušimą, 
spardymą ir kitas kankinimo 
priemones. Pagal stovyklų nuos
tatus, darbininkai negali būti 
varomi į darbą, jei temperatūra 
krenta žemiau — 53° C. Tačiau 
to nesilaikoma, ir darbininkai 
dirba prie — 76° C. ir žemiau. 
O, be to, čia dar švilpia toks svi
linantis vėjas, kad suaugę vyrai 
neišlaiko skausmo ir verkia, kaip 
maži vaikai. Bet žiema dar nėra 
blogiausias laikas. Vasarai atė
jus, nelaiminguosius ima kankin
ti uodai, nuo kurių jie niekur 
negali pasislėpti. Atrodo, kad 
nėra nieko labiau kankinančio 
kūną ir nervus, kaip tie prakeik
ti uodai, sako nedaugelis ištrū
kusių iš Kolimos. O tačiau yra. 
Už uodus bjauresnės yra inažy- 
tės muselės, kurios įlenda į no
sis, ausis, akis ir gerklę.

Iš šio pragaro pabėgti beveik 
visai neįmanoma. Sovietų Rusi
joj vyrauja nuomonė, kad “iš 
Kolimos niekas negrįžta”. Iš ti
krųjų iš ten pavyko ištrūkti tik 
keliems lenkams po 1941 m. am
nestijos ir dar keliems kaliniams, 
kurie buvo perkelti į kitas kon
centracijos stovyklas. Vienas iš 
ten grįžusių lenkų Anatol Kra-

kowecki Londone išleido knygą 
“Ksiąžka o Kolymie”, kurioje 
aprašo šiurpius Kolimos vaizdus.

Pabėgti iš Kolimos yra neįma
noma dėl to, kad, šalia nepapras
tos kalinių priežiūros, juos sau
goja neperžengiami taigų plo
tai, o vasarą dar ir neišbrendami 
pelkynai. Visos šios sąlygos pri
rakina vergus prie jų likimo, 
kol mirtis pasigailėjusi pabaigia 
jų kančias.

Šis milionų darbo vergų krau
ju ir gyvybėmis apmokėtas auk
sas ir yra tasai šaltinis, iš kurio 
semiamos lėšos viso . pasaulio 
Kremliaus agentams apmokėti.

Ši gauja, kurią sudaro ne tik 
komunistiniai fanatikai, bet di
dele dalim ir šiaip jau visokie 
be sąžinės, už pinigą parsiduo
danti gaivalai, savanaudžiai, mė
gėjai be darbo gyventi, avantiū
ristai, ištvirkėliai bei krimina
listai, tuo kruvinu auksu vieni 
papildo savo sąskaitas bankuose, 
perka namus ir automobilius, 
kiti ąpmoka girtas naktis nak
tiniuose restoranuose arba pra
lošia jį slaptose lošimo lindynė
se. Bet Sovietai tuo nesirūpina. 
Jie tik reikalauja, kad- agentai 
vykdytų jiems pavestus užda
vinius.

Dr. J. Prunskis

PRIE BEBRŲ UŽTVENKTO
EŽERO ALIASKOJE

Aliaskoje Ramu. Karo Nesibijo 
(Oro paštu iš Anchorage)

Tundros miškelis
Keliaudamas po Vidurinę A- 

liaską, sustojau Me Kinley par
ke, kurs apima 3,030 kvadrati
nių mylių, taigi gal užklotų ko
kią porą Lietuvos apskričių.

Vieną popietę čia turistų pa
tarnavimui gyvenąs gamtininkas 
išsivedė būrelį aprodyti, kokie 
čia augalai auga. Radome mėly
nių, bruknių, berželių, eglučių, 
epušių, ėglių ir kitų — jau šiam 
kraštui specifinių. Daugelyje A- 
liaskos vietų, ypač į šiaurę, po
dirvis žiemą vasarą įšalęs, tai 
medeliai giliai šaknų leisti nega
li ir teauga tik nedideli.

Kalnų ežeras
Tarp kalnų, siekiančių 6-8,000 

pėdų aukščio, rangėsi upė. Baliai 
ją — ramaus vandens, medeliais 
apaugusiais krantais ežerėlis. 
Kaip akis žiba kalnų įdubime.

Gamtininkas parodė paliai e- 
žerą išmintą taką, kuriuo čia į- 
sikūrę bebrai medžius vilko. Pa
liai salą bebrų sudaryti aukšti 
“rūmai”, į kuriuos. įeiti tik jie 
patys temoją; ispfineriar įlenda 
iš vandens ir tik tada iškopia į 
krante pastatytą savo “pastogę”, 
kur jiems sausa ir ramu. Iš ša
lies gi atrodo, kaip sausų šakų, 
tankiai supintų, krūva.

Mums bežiūrint išlindo bebras, 
kaip vidutinis šunelis, ir ėmė 
plaukti, bet pastebėjęs žmones, 
vėl nėrė į vandenį ir atgal į savo 
namą.

Bebrų užtvanka
Ežere vanduo pakilęs. Pasiro- 

do, kad bebrai čia padarė tankią 
iš žabų, medelių supintą užtvan
ką, kuri vandenį sulaiko beveik 
kaip cementinė.

— Bebrai taip gabiai moka 
supinti užtvankas — aiškino va
dovas, — kad mūsų apylinkėje 
norėta išdraskyti ir nesisekė. 
Reikėjo dinamitą pavartoti.

Aplinkui ežerą — kalnai. To
lumoje matyti amžinas sniegas. 
Ilgą valandą rymojau ant kal
vos, žiūrėdamas, kaip ežere skęs
ta medžių ir* kalnų viršūnės, o 
mintys lankė Nemuną, Švento
sios upę ir Tauragnų ežerus.

Traukiniu per tundras
Gaila buvo palikti puošnųjį 

parką, kur raudonai žibėjo “ug
niažolės”, kur žaliavo taip vadi
namos “lapių uodegos”.

Traukinys vėl nešė į pietų pu
sę tundromis. Tarp kalnų bėgo 
dabar išsekusiuos upės, tundra 
nuaugusi mažais medeliais, ap
linkui visur kalnai, kurių viršū
nes glosto debesys.

Paliai gelžkelį dažnai matėsi 
grupės darbininkų, kurių -dau
gelis barzdom apžėlę.

Aliaskos Chicagoje
Buvo vidurnaktis, kai pasie

kiau Anchorage miestą, kurs 
vadinamas Aliaskos Chicaga ir 
turi apie 20,000 gyventojų.

Kadangi apšildymas daug kaš
tuoja ir statybos medžiagą be
veik visą tenka įvežti, tai gyve
nami namai čia nedideli, dau
giausia mediniai, bet gausiai iš
puošti margaspalvėmis gėlėmis.

Vienas rusų rašytojas yra 
sukūręs gražią legendą apie 
visų dorybių danguje turėtą 
didelę puotą, kur jos visos 
linksmai vaišinosi ir nuošir
džiai kalbėjosi, nes jos visos 
buvo geros pažįstamos ir net 
giminės; tačiau tame pokilyje 
susitiko dvi dorybės, kurios 
prieš tai žemėje viena kitos 
nepažinojo: labdarybė ir dė
kingumas.

žinoma, kad čia rašytojas 
gerokai perdėjo, tačiau visi 
turi sutikti, kad labdarybė 
labai ilgai turi vaikščioti že
mėje, kol susitinka dėkingu
mą.

Tai mūsų-pačių daug kar
tų patirta liūdna realybe. 
Juk kiekvienas mūsų galime 
surasti daugybę pavyzdžių, 
kur už gerą atsimokama blo
gu. O jei kas blogu ir neatsi
moka, tai bent greit pamiršta 
patirtą gerą darbą ir už tai 
savam geradariui nebejaučia 
jokio dėkingumo.

Tą didžiąją žmonių ydą 
iškelia šiam sekmadieniui 
skirta evangelijos ištrauka, 
kur kalbama apie Išganytojo 
pagydytus dešimt raupsuotų
jų, kurių tik vienas, prisista
tęs kunigams (kaip ano meto 
žydų įstatymai reikalavo), 
atėjo atgal prie Kristaus ir 
Jam dėkojo. O devyni taip 
ir nuėjo savais keliais nė žo
deliu nepadėkoję savo Išgel
bėtojui. Kristus į tai atkrei
pė savo mokinių dėmesį ir 
tuo būdu mums visiems pri
minė dėkingumo pareigą taip

žmonių, taip Viešpaties Dievo 
atžvilgiu.

O mes ar laikomės to Vieš
paties įsakymo bei mūsų pa
čių sveiko proto reikalavi
mo?

Į tai geriausia gali atsakyti 
kiekvienas sau asmeniškai. 
O atsakymas, jei būsime nuo
širdūs, tikriausiai bus nei
giamas. Atrodo, kad pranašo 
Ozijo lūpomis Dievas skun
dėsi dėl mūsų pačių elgesio: 
“Aš jų rankoms daviau svei
katos ir jėgos, o jie prieš 
mane piktai galvoja”; “jautis 
ir asilas pažįsta savo šeimi
ninką, o manoji tauta manęs 
nepažįsta”.

Ir tikrai, juk mes didžią
sias Dievo dovanas — buvi
mą žemėje ir turimą sveika
tą — dažnai piktnaudojame 
laužydami mūsų pačių gerui 
Dievo duotus 'įsakymus.

Todėl su pagrindu šv. Po
vilas įspėja: “Dėkokite visais 
atvejais, nes tai yra jums 
visiems Dievo valia” (1 Tęs. 
5, 18).

Tą dėkingumą turime pa
rodyti ne vien tik nuodėmių 
vengdami, bet taip pat gerus 
darbus darydami. Turime ži
noti, kad neužtenka vien pa
dėkos žodžius kalbėti ar dė
kingumą tik savo širdyje 
jausti, bet tą dėkingumą tu
rime darbais pareikšti. O tai 
geriausiai atliksime savo gy
venimą pagal Dievo valią 
tvarkydami.

Kun. V. Pikturna

Nesibaido karo
Žmonės ramūs, jokios karo 

baimės nejaučiama. Vyksta sta
tyba. Be kitų dalykų — pasta
tyta nauja katalikų bažnyčia, 
didžiausia visame mieste. Kaš
tavo apie porą šimtų tūkstančių 
dolerių. Pati parapija jau sudėjo 
165,000. Net daugelis protestonų 
aukojo, nes gražią bažnyčią lai
ko miesto pasididžiavimu.
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Parapijos radio valanda
Kas pirmadienį yrą katalikų 

radijo pusvalandis. Už jį turi mo
kėti 25 dol. ir juos skiria parapi
ja iš savo kasos, tikėdama, kad 
sunku rasti gražesnį dalyką pi
nigams išleisti, kaip kultūrinė 
radio propoganda.

Aliaskoje trūksta kunigų. At
laikę mišias vienoj parapijoj, 
kartais kunigai turi skristi lėk
tuvu į kitą.

Daug lėktuvų
Proporcingai,gal niekur nėra 

tiek lėktuvų, kiek Aliaskoje. Jie 
darosi būtinybė, nesant kelių. 
Jais skrenda žuvauti, medžioti. 
Uždarbiai aukšti. Aliaskoje (po 
2-3 dol. į valandą), tai net kai 
kurie darbo žmonės įsigija lėk
tuvėlį. Viename kelyje netoli 
Anchorage net radome užrašą:

—Stop, žiūrėkis lėktuvų!
” Pasirodo, kad abiem kelio pu
sėm aerodromas, ir nutūpdami 
— keldamiesi lėktuvai beveik 
vieškelį siekia.

Užrašas
Jei kalbėti apie užrašus, tai 

vienoje gesolino stotyje spindi 
pagarsinimas:

— Sekmadieniais, pamaldų 
metu, čia galima statyti auto
mobilius nemokamai (kitu metu: 
po 25 et. pirma valanda ir po 
10 et. kiekviena sekanti).

Kaip
(Tęsinys)

Buvo atėjęs metas, kada ka
ralius Dovydas paseno. Senatvė 
nugalėjo jį, kaip iki šiolei jis 
nuveikdavo visus savo priešus. 
Jinai taip kietai ir žiauriai suė
mė jį, kad jo kaulai pasidarė 
sunkūs, kaip nepakeliami šarvai, 
ir iš jo kraujo išėjo visa šilima, 
šaltis ir drebulys krėtė jį, ir nei 
saulė, nei apdaras bei vilnų ir 
kailių apklotas jo negalėjo su- 
šfldyti, ir todėl jo miegas tapo 
jam kančių patalas, štai kodėl 
pasitarę jo artimieji surado jam 
mergaitę, kuri šildytų jo guolį 
savo jaunyste.

Abisah vadinosi ji ir buvo at
vežta iš Sunamijos, kur garsėjo 
savo grožiu po visą šalį. O jai 
sakė, jog ji turi didžiuotis, kad 
tarnauja karaliui Dovydui, ar
fos karaliui, tam, kuris, sviedęs 
akmeniu, nuveikė milžiną, tegul 
didžiuojasi, kad pergalių kara
liui tarnauja ji, — ir ji didžia
vosi.

Bet jo gyvenimo dienos buvo 
prie galo, ir jo geismų pelenai 
išnešioti vėjų. Net ta, kuri ka- 
dais sugundė jį nuo stogo, nu
vedusi jį ligi kraujo praliejimo, 
nesirodė jo sapnuose. Jo sieloje 
gyveno rūsčios psalmės — at
gaila buvo naktys karaliui Do
vydui.

O kad jis buvo pavargęs ir 
silpnas, priešai vėl pakėlė savo 
geluonis, ir viduje daugelis taik-

NELE MAZALAIT

tantis ir vii
t KNYGA
stėsi į jo sostą, štai, kodėl vieną 
dieną prieš karalių Dovydą sto
josi Bet - Saba, karalienė, ir ta
rė jam:

— Argi neatėjo laikas išpil
dyti pažadą, kuri davei man, 
kad padarysi karaliumi mūsų 
sūnų Salomoną, nes kas gali pri
lygti jo išminčiai, narsumui ir 
grožiui! Kiekvienas, kuris regėjo 
jį ar girdėjo jo žodžius, liudys 
mano tiesą.

Ir Dovydas padarė, kaip mo
teris norėjo ir ką jai buvo ža
dėjęs, ir tauta buvo patenkinta. 
Ir karalius Salomonas atėjo nu
silenkti už tai tėvui, ir šią va
landą jis išvydo Abisah ir A- 
bisah pamatė Salomoną. Ir nuo 
tada kančia buvo Abisah naktys 
šalia Dovydo, ir ji nepaliaujamai 
galvojo:

— Kuo nusidėjau savo tėvui, 
ką blogo padariau savo motinai, 
nes ar yra kas nelaimingesnis 
už mano gimdytojų dukterį! Ir 
tai, kuri parduota į vergiją, ir 
tai, kuri atiduota nemylimam 
vyrui, ir tai, kuri nusideda iš 
meilės ir užmušama akmenimis 
— aš visoms joms pavydžiu. Aš 
beviltiškai galvoju apie aną, kurį 
regėjau visoje jo grožybėje, gal
voju — ir gyvenimas yra saldus 
ir kartus.

Ilgos yra naktys Abisah, tos, 
kurias pripildo svajonės apie 
Gieąmių Giesmės karalių, apie 
teisingąjį, padalinusi vieną kū-

E - KRŪMINIENE

^na naktis
dikį dviem motinom, apie vyrą, 
kurį myli moterys ir mergaitės. 
Ir ji galvojo savo naktyse:

— Kas yra Sulamit?
Galvojo ir kentėjo.

Tačiau mėnuo nebuvo spėjęs 
apeiti aplink žemę, kai karalius 
Salomonas stojosi prieš savo tė
vą ir pasakė:

— Karaliau, tu iš savo malo
nės atidavei man karalystę, o 
dabar prašau — atiduok man 
Abisah.

Ir Dovydas tylėjo: jis negalė
jo atiduoti šito juoko, kuris buvo 
pavestas jo senatvei — jame 
skambėjo piemenų švilpynės ir 
visi paukščiai iš kūdikystės die
nų buvo įsilieję jame. Argi jis 
galėjo atsižadėti šito paskutinio, 
kuomet gyvenimas buvo atėmęs 
viską, ką pirmiau skolino?

Ir jis pasakė karaliui Salomo- 
nui:

— Ne. ,
Tačiau tasai sugrįžo po neilgo 

laiko ir karštai kalbėjo:
— Mano pone, aš būsiu tavo 

dvasia, kuri išpildo tavo nespė
tus įvykdyti norus. Argi ne tu 
padarei sandarą su Dievu ir pa
žadėjai Jam pastatyti šventna- 
mį, kurio garsas bus patvaresnis 
už akmenis ir auksą? Aš pasta
tydinsiu jį tavo vardu, tavo sko
lą aš išpirksiu. Iš Libano kedrų 
bus jo sienos ir grindys. Jis bus 
išmuštas aukso skarda ir padir
bdinsiu du kerubinu, kurių spar
nai sieks abi sienas. Nuliedinsiu 
aukos indus iš geriausio aukso 

ir brangiųjų akmenų. Ir Viešpats 
džiaugsis savo namais. Tik ati
duok "man Abisah Sunamietę.

Ir Dovydas tylėjo — už kokią 
kainą jis galėjo ją atiduoti! Argi 
ne šitose akyse buvo jėga ir vy
ro metų stiprumas, argi nedegė 
stovyklų ugnys tame žvilgsnyje, 
prieš kurį drebėjo į jį pažvelgę 
karaliai, ar ji nebuvo paminklas 
anų dienų galybės. Kaip gi jis 
leistų atimti sau šitą grožį, kuris 
primena jo džiaugsmo dienas, 
kuomet jis šoko prieš Sandaros 
skrynią. Nejaugi tas paskutinis 
turi būti atimta kartu su jo del
no jėga?

Ir jis kietai pasako:
— Ne.
Bet ir trečią kartą atėjo kara

lius Salomonas. Jis klūpojo prieš 
Dovydą ir jo galva buvo pagul
dyta ant senio kelių, ir jis mal
davo:

— Mano tėve, širdis mano yra 
patvinusi ilgesiu, mano meilė 
žeidžia mane, kaip gyvatės gy
lys. Mano ramybė yra užnuody
ta: aš negaliu gyventi be jos — 
atiduok man mergaitę iš Suna
mijos, atiduok man Abisah, tėve!

Ir tėvas klausėsi savo sūnaus. 
Jis užmiršo, kad jie abu yra ka
ro vyrai ir karaliai. Jis atsiminė 
rytą, kai jis išvydo ant kaimy
ninio stogo Bet-Sabą, Urijo mo
terį, ir kad geidė jos taip, jog 
praliejo jos vyro kraują ir per 
nuodėmę parvedė ją į savo na
mus, ir šisai yra jos pagimdytas. 
Ir jis galvojo apie mergaitę, ku
rios jis nebegalėjo mylėti ir ku
ri turėjo neapkęsti jo dėl jo se
natvės, ir pasakė Bet-Sabos sū
nui, pasakė savo sūnui: 

— Pasiimk į savo namus Abi
sah Sunamietę.

Ir šitą naktį karaliaus Salo
mon© rūmuose už devynių už
dangų grojo arfos ir švelniau ne
gu lotosas šnerėjo žodžiai:

— Padėk mane kaip antspau
dą ant savo peties, padėk mane 
kaip antspaudą ant savo širdies. 
Nes meilė yra stipri, kaip mirtis, 
ir pavydas kietas, kaip mirusių
jų buveinė.

Ir už devynių uždangų Salo- 
mono rankose šnibžda Abisah:

— Kas yra Sulamit, kas yra 
ta, kuri buvo mylėta, kaip nie
kas kitas?

Ir švelniau už muziką, už gies
mę ir už gėlę kalbėjo karalius— 
mylimasis:

— Daug yra karalienių, ir gu- 
lovių ir jaunų mergaičių, o Sula
mit buvo vienintelė. Tačiau esu 
ją užmiršęs dėl Abisah, ir dėl 
to pasaulis žinos per amžius, 
kad Salomonas mylėjo tiktai vie
ną kartą — ir tai yra Abisah.

Iš už devynių uždangų kaip 
laužas iš rožių degė giesminin
kių žodžiai: i

— Daugybė vandenų negali 
užgesinti meilės ir upių srovės 
užlieti jos.

Ir karščiau už giesmę, už liep- 
nas šnibždėjo karalius — myli
masis:

— Ir tam, kaip aš myliu Abi
sah, tam apsakyti nėra duota 
žmogui kalboje žodžių, o mano 
išrinktoji ir vienatine.

Ir švietė žibintai, ir švietė mė
nuo į tuos, kurie kalbėjo apie 
meilę, ir karalius negalėjo ati
traukti savo akių žvilgsnio nuo 
Abisah veido, ir niekas nebuvę 
taip džiaugęsis moters grožiu,

kaip šitas išgirtos išminties vy
ras, ir jis šnibždėjo:

— O, Abisah, mylimoji, kas 
gi padarė tavo akis tokias tam
sias, kad mano širdis paklysta 
ten ir nenori sugrįžti?

— Mano karaliau, — sako ji, 
— savo ilgesio nemigomis aš žiū
rėjau į naktį, ir naktis įsigėrę 
į jas su žvaigždėmis ir svaiguliu. 
Ir todėl jos yra gražios, kad ten 
gyveni tu pats.

— O, Abisah, mylimoji, kas 
davė tau plaukus, kokių neturi 
jokia kita moteris, nes jie nugir
do ir gaivina, ir yra juodi ir švie
sūs, tarytum jie yra iš juodų dei
mantų.

— Mano karaliau, sapnuose 
mes miegojome po sandalo me
džiu ir rožių krūmuose, tu ilsė- 
jaisi šalia manęs — ir mano 
pabudimas buvo skausmas dėl 
moterų, kurias esi mylėjęs. Taip 
nusidažė mano plaukai svaiguliu 
ir pavydu.

— O, Abisah, — sako jis, — 
tavo lūpos yra raudonos ir sal
džios tarytum žiedas, kuris pa
čiame žydėjime atveda vaisių.

— Mano karaliau, — taria ji 
tyliai, — tai dėl to, kad karto
jau tavo vardą ir vadinau jį my
limiausiu.

Ir už devynių uždangų saldžiai, 
kaip sapnas, groja arfos:

— Prisiekdinai meldžiu jus, 
Jeruzalės moterys, nekelkite my
limosios iki ji pati pabus.

Tačiau visuomet yra pabudi
mas ir visada bėga laikas, ir štai 
mes matome karalių Salomoną 
paniurusį ir liūdną ir prie jo sos
to sėdi Abisah liūdnesnė už jį — 
dėl jo liūdesio.

— Kas tau , mano karaliau, 

mano mylimasis, kas tau, kad 
tu nežinai savo liūdesio vardo. 
Ar ne tu pastatydinai gražiau
sioje šventykloje gražiausias žva
kides, ar ne tavo namuose yra 
šviešiausi žibintai? Liepk uždeg
ti visus žibintus, ir nusišvies ta
vo akys, pakelk ranką — atsi
lieps muzika, ir tu nusišypsosi.

— Tuštybė, — sako jis kur
čiai, — tuštybė visa tai, ką su
kūrė mano valia ir turtai. Mano 
siela yra liūdna, kaip keturios 
dešimtys dykumose klaidžiojimo 
metų, ir mano siela yra pasken
dusi tamsoje, kurios nenušviestų 
visos žvaigždės, nors jos būtų 
paverstos saulėmis. Tuštybė!

Ir galvoja Abisah, parėmusi 
rankomis savo galvą, ir ji atsis
toja priešais karalių ir kalba:

— Kas yra tau, karaliau, ku
rio vardas reiškia išmintį? Ar 
ne nusilenkė tau protingiausia 
iš karalienių, ar nekartoja tavo 
žodžių teisme ir įstatymų kny
gose. Pakelk savo žvilgsnį į šven
tus raštus ir savo sielą panerk 
į galvojimų šaltinį, ir tavo širdis 
bus apsemta ramybės, ir tu pa
dovanosi savo žmonėms ir sveti
moms tautoms naujų žodžių, kaip 
amžių pasididžiavimą.
• — Tuštybių tuštybė, — sako 
jis karčiai ir beviltiškai, — kas 
yra mažųjų pagyrimas, kas yra 
karalių nusilenkimas, kas yra 
žmogaus atrasta? žodis, kas yra 
viskas, buvę pirma mūs, ir po 
mūsų? Tuštybių tuštybė! Mano 
siela yra tuščia, nes aš nežinau 
nieko, kas yra verta geidimo. 
Ak, vargas, vargas žmogui gi
musiam, ar jis būtų karalius, 
ar elgeta.

Ir Abisah užsidengia akis ir

/
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spausdinamas Vinco Kapsuko 
straipsnis apie kunigus ir dar
bininkus, kur autorius bando iš
juokti katalikų darbininkų orga
nizacijas. šaiposi iš šv. Juozapo 
ir Šv. Zitos draugijų ir jas šmei
žia, nes bolševikams nesmagu 
matyti stipriai susiorganizavu
sius ir gražiai veikiančius katali
kus. Visa, kas Stalinui ir jo ber
nams nepatinka, komunistai 
šmeižia ir dergia, nes jie visi lai
kosi Voltero šūkio: “Meluok ir 
derk, kiek gali, o vis šis tas pri
kibs.” Tačiau jo pliauškalais tik 
jo bendrai tetikės, kurie iš užsi
spyrimo juodą baltu vadina.

V. Kapsukas, kalbėdamas apie 
Šv. Zitos draugiją, juokiasi, kad 
zitietes kovojo priš tinginiavimą 
ir ištvirkimą, o savo visą gyve
nimą grindė Dievo ir artimo mei
le. Tvirtina, kad tos draugijos 
nieko nedarė savo narių būviui 
pagerinti ir streikuojantiems 
darbininkams nežadėjo jokių pa
šalpų.

Aš labai gerai pažinau zitie
čių organizaciją Lietuvoje ir iš 
arti stebėjau jų darbus, todėl ta 
proga noriu kelis žodžius pasa
kyt apie jų veikimą Kaune ir 
apie jų likimą prie bolševikų.

Kaune šv. Zitos draugija apė
mė kelis šimtus tarnaičių ir sėk
mingai darbavosi jų labui. Drau
gija Kaune turėjo du didelius 
viešbučius (“Rūtą” ir “Bijūną”), 
kelias valgyklas, kelioliką che
minių valyklų bei’skalbyklų ir 
ūkį prie Kauno. Iš pelno, kurį 
gaudavo iš čia suminėtų vietų, 
zitietes Kaune, Seimo gatvėje, 
prie “Bijūno” viešbučio turėjo 
namus, kuriuose gyveno darbo 
netekusios draugijos narės; prie 
to paties viešbučio buvo nedidelė 
ligoninė, aptarnaujama seselių 
kotryniečių, kur buvo gydomos 
sergančios zitietes; Kretkampy
je, gražiame pušyne ant Nemu
no kranto, turėjo vilą vasaroto
jams ir namus susenusioms ir 
dirbti nebegalinčioms zitietėms.

Iš to kiekvienam ..aišku, kad 
Šv. Zitos draugija labai ir labai 
rūpinosi savo narėmis bei jų bū
vio pagerinimu.

O tai, kad “mišios ir išpažintis

— neišvengiamas tos draugijos 
priedas”, kaip .sako Kapsukas, 
padarė, kad daugelis kauniečių 
kreipdavosi į Šv. Zitos draugijos 
namus ir prašė rekomenduoti 
tarnaitę, siūlydami jai kur kas 
geresnes algas, negu šiaip jau 
prie draugijos nepriklausančioms 
merginoms.

Na, o kas nutiko su zitietėmis, 
kada Lietuvą pagrobė Stalino 
pasiųsti budeliai?

Ogi tuojau pat konfiskavo Šv. 
Zitos draugijos pinigus bankuo
se, atėmė jų ūkį, nusavino namus

Kretkampyje, perėmė jų “Rūtos” 
ir "Bijūno” viešbučius, savo ko
misarus pasodino visose zitiečių 
turėtose skalbyklose bei valgy
klose, o pačias zitietes išvarinėjo 
į visas keturias pasaulio šalis.

Taip tai su darbininkių turtu 
pasielgė komunistai. Taip tai jie 
rūpinosi sergančiomis ir dirbti 
nebegalinčiomis tarnaitėmis. O 
prieš tokį pasielgimą protestuoti 
ar streikuoti jos negalėjo, nes vi
soje Rusijoje ir jų pagrobtuose 
kraštuose streikuoti bandantieji 
yra šaudomi ir kariami.

V. Bielskis

Marija Magdalena giria Lozoriui 
Prancūziją

1867 m. prancūzų mokslų a- 
kademijos narys žinomas mate
matikas Michel Chasles, pada
rė savo bičiuliams mokslinin
kams staigmeną. • Akademija 
šventė savo 200 metų sukaktį. 
Tai iškilmei Chasles prieš aka
demikų akis išvyniojo pageltusių 
dokumentų ryšulį. Tai buvo be
veik pamiršto poeto Jean de Ro- 
trou keturi originalūs laiškai. O 
tuose laiškuose buvo ligi šiol ne
žinomas dalykas. Iš jų aiškėjo, 
kad ne vienas kardinolas Riche
lieu buvo Prancūzų Akademijos 
kūrėjas. Juose poetas Rotrou 
keliais atvejais lietė kardinolo 
mintį, ją kritikavo ir darė savo 
pasiūlymus.

Nepaprastas dalykas nuskam
bėjo per visą pasaulį, o akade
mija pareiškė norą ir daugiau 
panašių dokumentų gauti. Ir 
laukti ilgai nereikėjo. Chasles 
artimiausiam posėdy išvyniojo 
du garsiojo Paskalio laiškus ir 
eilę dar nežinomų filosofo dieno
raščio lapų. Iš jų aiškėjo vėl nau
jas dar nežinomas dalykas — 
kad Paskalis dar vos 11 metų 
teturintį Newtoną paskatino ma
tematikos studijoms. Taip pat 
iš jų buvo matyti, kad ne New- 
tonas, bet Paskalis išaiškinęs 
žemės traukos dėsnį.

Bet toks jų tautiečio nuvaini
kavimas nepatiko anglams. Fi
zikas Brewster iškniso, kad Pas-

kalo laiške nurodyti skaičiai yra 
iš Newtono veikalų, paskelbtų 
64 m. po Paskalio mirties, o taip 
pat ir tai, kad Paskalio minima 
kava Paryžiuje pasirodė tik me
tais po Paskalio mirties.

Taip pradėjo sklisti kalbos a- 
pie falsifikatus. Bet šaunusis 
Chasles nesidavė į ragą surie- 
čiamas — jis ištraukė viešumon 
Liudviko XHI, Paskalio sesers 
ir Anglijos karaliaus laiškus, ku
rie liudijo minėtų laiškų Newto- 
nui tikrumą. Taip pat paskelbė 
ir Galilejo laišką, kuriame tasai 
garsusis italas Paskalį pripaži
no žymiu planetų tyrinėtoju. 
Tik ir vėl kilo įtarimas — laiš
kas buvo iš tų matų, kada Gali
lėjus jau ketveri metai buvo a- 
klas.

Tuomet ir pats Chasles suabe
jojo, ypač kai Florencijos biblio
teka jam patvirtino, kad tasai 
Galilejo laiškas yra grubus fal
sifikatas. Jo originalas esąs Ita
lijoj. Kartu tyrimai parodė, kad 
Montesquieu laiškas, Pompadour 
vizitinė kortelė ir kiti raštai esą 
neabejotinai falsifikatai.

Dabar jau Chasles nuėjo į po
liciją ir atidengė savo kortas. 
Ilgesnį laiką jis jau palaikė san
tykius su savotišku žmogeliu,

STALINO TEORIJOS 
PAGRINDAI

Neseniai Stalinas paskelbė ir 
mūsų raudonukams savo “išmin
tingumu” kvapą užėmusį kalbos 
klausimu straipsnį, kurį baigia 
tvirtinimu, jog kalba automatiš
kai prie pasikeitusių santykių 
prisitaiko, šitą nepaprastą Sta
lino kalbinę teorija galima pa
remti gyvais pavyzdžiais. 1935 
m. “Moderniojo rusų kalbos var
tojimo žodyne” žodis denuncia
cija buvo taip paaiškintas: “Gin
klas buržuazinės reakcijos ran
kose prieš revoliucinius sąjū
džius; teikimas žinių caristinėms 
arba kitoms reakcinėms vyriau
sybėms prieš slaptą revoliucinę 
veiklą”. O žodis kosmopolitas ta
me pat žodyne paaiškints: “As
muo, kuris tvirtina jokiai tauty
bei nepriklausąs, o visą pasaulį 
laikąs savo tėvyne”. 1949. m. 
to pat žodyno laidoj minėti žo
džiai taip jau paaiškinti: “De
nunciacija — kai atitinkamoms 
valdžios įstaigoms pranešama a- L 
pie kitų nelegalią veiklą” ir j Kiekvieno klausimo teisingas 
“Kosmopolitizmas — antipatr jo
tinė buržuazinė pažiūra, akyplė- 
šiškai tvirtinanti, kad visas pa
saulis yra viena tėvynė, panei
gianti tautinės kultūros paliki
mo vertę ir atmetanti savo tėvy
nės gynybą”.

Kas po tokių pavyzdžių neti
kės Stalinui, kad kalba “auto
matiškai” kinta, pasikeitus san
tykiams!

Prancūziškas ir rusiškas išėjimas
— Ar žinai, ką reiškia pran

cūziškai išeiti?
— Taip, nieko apie tai nesa

koma ir — išeinama.
— O rusiškas?
___t

— Tai tuomet, kai sakai, jog 
išeini, ir — lieki.

Ar pažįsti Lietuvą

Ar mes dar prisi KVIEČIAME-
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

menam
Ar mes dar prisimename 
svarbiuosius faktus iš savo 

tautos praeities?
1. Kuriais metais Lietuva ga

vo pirmąjį vyskupą ir kaip jis 
vadinosi?

2. Kiek Lietuva turėjo vaini
kuotų karalių?

3. Kuriam amžiuje vokiečių 
ordinas pagrobė iš žemaičių Klai
pėdą ir kiek amžių valdė ?

4. Kodėl vokiečiai, užėmę Klai
pėdą, ją pavadino Memel?

5. Kurios pasaulinio masto o- 
peros veiksmas vyksta istorinės 
Lietuvos pasieny ir svarbiausių 
veikėjų minimas Lietuvos var
das?

6. Kokią istorine misiją kitų 
tautų labui atliko didžiųjų kuni
gaikščių laikų Lietuva?

atsakymas vertinamas vienu taš
ku. Trims daugiausia taškų su
rinkusiems skiriamos dovanos. 
Atsakymus galima siųsti, kol 
“Amerikoje” nepaskelbti atsa
kymai.

Atsakymai j klausimus, tilpu
sius “Amerikos” Nr. 31: 1. Vai
žgantas, 2. Krėvė, 3. Pulgis An
driušis, 4. Šatrijos Ragana.

Daina išgelbėjo
— Teksase mano dainavimas 

man net gyvybę išgelbėjo, — 
pasakojo vienas dainininkas: — 
Kai vakare viešbuty aš repeta
vau savo partiją, atėjo į mano 
kambarį galvijų pirklys ir pa
reiškė mime užmušiąs, jei ne
nutilsiu. Aš nutilau — ir likau 
gyvas.

“AMERIKA”
★ yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienai, 

turėjęs progos su ja susipažinti.
“AMERIKOJE”

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

Todėl

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

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

Taigi, jei pats jau skaitai "AMERIKĄ,” 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 “Amerikos* 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

te te te te te
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E.POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas
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suklumpa prie jo kojų, ir kai ji 
pažvelgia, jos veidas yra baltas 
iš sielvarto ir balsas dreba:

— Kas yra, tau karaliau, kad 
mano meilė nustojo tau saldu
mo? Kas yra tavyje, kas užgesi
no liepsną man, pabučiavimus 
užšaldė ir paliko mano širdyje 
gaisrą. Tačiau, mylimasis, tu, 
kurį myli moabitų moterys, į 
kurį veržiasi amonitų gražuolės, 
cdomitų ir Sidono mergaitės 
džiaugtųsi būdamos tavo vergė
mis — nužudyk mano širdį ir 
mylėk kitą, kad tik matyčiau 
tavo šypseną ir būčiau laiminga 
tavo laime.

— Tuštybių tuštybė, ir viskas 
pasaulyje tuštybė, — sako jis 
rūsčiai. — Kas gi atsimena žo
džius, ištartus girtume, kas pri
simena praėjusių naktų sapnus. 
Ir kokia moteris verta, kad ap
kabintum ją, kas nusipelno pa
bučiavimo. Ak, moteris — ši 
menkysta! Mano širdis yra pa
vargusi ir pilna nuobodulio, už 
kurį nėra baisesnės bausmės. 
Tuštybių tuštybė, ir viskas pa
saulyje tuštybė, ir nieko nauja 
nėra po saule.

Ir bemiegėje rymo karalius, 
išmintingasis ir turtingasis, ir 
neąįno sau baisesnės nakties už 
šią toji, kuri guli prie jo kojų — 
Abisah Sunamietė. Tačiau, kai 
išaušo rytas ir tekėjo saulė, ji 
pažino, kad diena atėjo baisesnė 
už naktį, nes ūmai karalius pa
kėlė galvą, pašoko, kaip bernio
kas, ir žiūrėjo pro langą. Jis su
plojo rankomis ir tarnams, kurie 
prisiartino, greitai pasakė:

— Kas yra ta, kuri praėjo per 
kiemą, praėjo kaip gazelė, 
kaip stirna, nešina ąsočiu van
dens ant galvos? Kas ji, kuri pa
girdė sargybinį? Atveskite ją į 
mano rūmus, apvilkite ją Tyro 
ir Sidono apdarais, iškvėpinkite 
ją geriausiais kvepalais, uždėki
te aukso grandines ant kojų ir 
jos rankas papuoškite žiedais. 
Skubėkite atvesti ją, nuramin
kite mano akių ilgesį, nes nema

čiau moters labiau geidžiamos 
vyrui ir karaliui.

Ir vakare rūmuose degė visos 
šviesos ir grojo arfos, o šokėjos 
lenkė savo liemenis iki žemės 
šokyje, šlamėjo krisdami gelių 
žiedai, ir pro devynias uždangas, 
kaip ugnis, kaip kraujas, kaip 
džiaugsmas, liejosi žodžiai:

— Aš prisiektinai meldžiu jus, 
Jeruzalės dukterys, jei jūs sutik
site mano prietelę, pasakykite 
jai, kad aš sergu iš meilės.

— Šitaip rašo senos Karalių 
Knygos apie meilę, apie tą, kurią 
jūs pavadinote teisybe, nesvy
ruojančia ir be pasikeitimo, — 
tęsia didysis vizyris.

Ir išmintingieji glosto savo 
barzdas, ir tas, kuris meilę buvo 
pavadinęs teisybe, yra piktas, 
o kiti pašaipingi, ir kažkuris ta
ria:

— Karaliau, tu galėtum išgel
bėti mus nuo spėjimų ir klaidų, 
nes ką mes žinom, ko tu negali 
žinoti anksčiau už mus?

Tačiau karalius tylėjo, ir tuo
met atsiliepė vienas. Užtikrintai 
ir rimtai tarė jis: .

— Meilė ateina nešaukta ir 
išbėga nevaryta, — sako senas 
priežodis. — Kaip gi ji gali būti 
teisybė? Teisybė stovi vietoje* 
kaip bokštas. Ir sakykite, ar jūs 
atrasite ką tvirtesnio už drau
gystę? Ji nereikalauja nieko sau, 
ji teikia pati — ji yra atvira ir 
be baimės, ji neprisitaiko — ji 
pakelia griūvantį, ji stipresnė už 
giminystę. Kvailys, kuris žūna 
dėl moters meilės, bet tas, kuris 
paveda savo gyvybę draugui — 
yra vyro pavyzdys. Aš nežinau, 
koks būtų tikresnis vardas tei
sybei, kaip tas, kurį aš miniu: 
draugystė.

— Draugystė? — kalba tasai, 
kuris buvo atvykęs ir vadina sa
ve didžiuoju vizyriu. — Aš turiu 
jums vieną pasakojimą apie tai, 
ką jūs minėjote. . ’ „

(Bus daugiau).'

rašytojams ir mokslininkams 
rankiojo visokias įvairenybes 
bei retenybes.

Taip besiknisdamas po senus 
raštus, jis įsileido dar į vieną 
meną — surasti norintiems jų 
nežinomus garsius protėvius. 
Kaip koks magikas tiesiog iš 
tuščios kepurės jis staiga iš
traukdavo senus kilmės doku
mentus, karalių įsakymus, kil
mės “medžius” — jis buvo at
skleidęs savo sugebėjimą tas ne
žalingas apgaules ant senovi
nio popieriaus ir tų laikų rank
raščiu nebeatpažįstamai surašy
ti. Diena iš dienos jis sėdėjo 
“Biblioteque Nationale”, knisosi 
senuose foliantuose ir tam ma
žom suktybėm veido prakaite 
pelnėsi duoną. ,

Atsitiktinai susipažinęs su 
Chasles, jis ir jam pasiūlė “senų 
dokumentų”. O kadangi su dide
liu entuziazmu ir pasitikėjimu 
už gerą pinigą juos nupirko, pra
dėjo jie birti kaip iš gausybės 
rago. Esą jis aptikęs pakeliui į 
Ameriką paskendusio grafo Bois- 
jourdain autografų rinkinį, ku
ris ligi šiol gulėjęs vienų rūmų 
pastogėje ir nuskurdusio grafo 
palikuonio išparduodamas. Chas
les pas jį “dokumentų” buvo nu
pirkęs už 140.000 frankų. Kai 
policija jį užklupo, jis dar buvo 
nespėjęs atiduoti Chasles sutar
tų 2949 “autografų”. O gerų da
lykų ten buvo — raštai ir laiš
kai Alkibiado, Aleksandro Ma
kedoniečio, Archimedo, hunų ka
raliaus Atilos, cezario Augusto, 
Liuterio žmonos, Bocaccio, Ka
ligulos ir Julijaus Cezario! Pi
tagoro, šv. Petro, Pontijaus Pi
loto, Nerono ir Tacito rankraš
čių ten taip pat netrūko.

Lucas buvo ir neblogas patrio
tas —• Aleksandro Makedoniečio 
išduotas Aristoteliui pasas buvo 
kaip tik vykti į Galiją, pracūzų 
protėvių žemę. Ją taip pat labai 
gyrė ne tik Marija Magdalena 
savo laiške Lozoriui, bet ir Egip
to Kleopatra savo sūnui.

O tie dokumentai buvo para
šyti ir ant seno popieriaus — 
Luėsts bibliotekoj jo išsiplėšdavo 
iš senų foliantų. Tik kartais jam

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJUNAS, Sav

Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

ŠV. METAMS ATMINTI

Statome Koplyčią
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 d a - 

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

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

$25.00
$50.00

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

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

(Įrašęs savo adresą, šią atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)

pasitaikydavo parašyti ant lapo, 
kuriame patyrinėjus buvo gali
ma aptikti Augauleme popieriaus 
fabriko ženklus. * v

' Už tai Lucas nuėjo dvejiems 
metams į kalėjimą, Q profeso

rius Chasles apie savo rinkinius 
daugiau nebekalbėjo^ nors dar 
10 metų gyveno. IŠ tų falsifika
tų turėjo naudos tik jo įpėdiniai, 
pardavę už gerą pinigą juos ak- 
done,

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

Tel:: Main 7646
U» JMJ- J.

f I
i I s *

DAR GALIMA UŽSISAKYTI SUIMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”
‘MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis .'perijodinis bažnytinės, lietuvių 

tautinės 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 Katalikų Vargonininkų 
Sąjunga, kuriai priklauso veik, visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.ftd.1, UdUg O-L LLOLlf) lUUXdAUO XX UuUlLZO mjiCLVjų.

< "MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50.
į, Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:

V
Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill. 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu: 
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St, Chicago 8, Ill.

X 
X 
g

X

S x x i

Telefonas: EV 7-7411: . «
KLEEN KOL COAL CO. $

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. |
Anglys, Coke ir Aliejus Ž

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

58-82 72nd PL ... TeL HA 6-8406 Maspeth, N. Y. X
Telefonuoti po 5 vai vakarais 9

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

Marianapolio Vidurinė Mokykla 
Berniukams -
THOMPSON, CONNECTICUT

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

Yra gražioje vietoje. Įvairių, rūšių, sportas
Kreiptis į raštvedį: . •

Registrar

MarianapoHs Preparatory School 
* Thompson, Connecticut
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Kuriamas centrinis lietuvių išeivijos 
teatras

“LIETUVIŲ TEATRO AMERIKOJE” PAREIŠKIMAS
Lietuvių teatras išeivijoje ku

riasi išskirtinėmis sąlygomis — 
be žiūrovų masės, neremiamas 
materialiai, svetimos kalbos 
krašte. Tačiau šis teatras turi 
vieną didelį pranašumą prieš tė
vynėje likusįjį: jis gali ir savo iš
skirtinėje padėtyje privalo įkū
nyti scenoje visų pirmą laisvąją 
lietuvių dramaturgiją, užgniauž
tą Lietuvoje; taip pat jam atda
ras visas didelis Vakarų pasaulio 
teatrinis lobynas, užgintas kraš
tams anapus “geležinės uždan
gos”. šiems uždaviniams atlikti 
reikia nevien didelio sąmonin
gumo, darbo ir pasišventimo, bet 
ir vienybės; reikia sutelktų pa
jėgų.

Tatai suprasdami, Čikagoje 
susitelkę aktoriai nusprendė su
burti savo jėgas ir įkurti centrinį 
išeivijos teatrą, kviesdami į jį 
visus dar tebeišblaškytus šiame 
krašte aktorius bei kitus teatro 
darbininkus į bendrą darbą. Lie
tuvių Teatrui Amerikoje padėjo 
pagrindą 1950 m. liepos mėn. 30 
d. Čikagoje įvykęs aktorių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo dau
gumas Lietuvių Teatro, Lietuvių 
Teatro “Atžalyno” kolektyvo 
narių ir keli kiti aktoriai — viso

Iš New Haven, Conn., padangės
kėja tremtyje ir. daug ligonių 
iš sanatorijų šaukiasi pagalbos, 
o taip pat ir seneliai laukia mūsų 
pagalbos, tai kiekvieno lietuvio

ikų
tin

MM|
S
S
X

įami 
aigę 
ją.

28 asmenys. Vienu balsu buvo 
priimtas pasiūlymas susijungti, 
aptarti principiniai ir vidaus 
tvarkos klausimai, išrinkta 5 as
menų valdyba ir 1.1. Susirinkimas 
vieningai pasisakė už aukštesnio 
meninio lygio spektaklius, už sti
prų lietuviškąjį ir verstinį reper
tuarą, už reikalą centralizuoti 
ir iš čia spinduliuoti teatro veik
lą po visą lietuviškąją Ameriką.

Lietuvių Teatras Amerikoje 
kviečia visus dar neprisijungu
sius ir šiame krašte gyvenančius 
teatro žmones, menininkus ir 
techninius specialistus, burtis ir 
savo darbu stiprinti šį branduolį. 
Tik visom stipriausiom mūsų te
atro pajėgom susibūrus, Lietuvių' 
Teatras Amerikoje tikrai ir pil
nai galės atlikti savo meninius 
ir tautinius uždavinius.

Lietuvių Teatras Amerikoje 
kreipiasi tai pat į visuomenę, ku
rios siekimų reiškėjas jis nori 
būti, prašydamas įvertinti šio 
darbo svarbą ir visomis išgalė
mis jį remti.

Lietuvių Teatro Amerikoje 
vardu:

J. Blekaitis, P. Mačys, A. 
Rūkas, A. Škėma, V. Va
liukas ir G. Velička.

Philadelphijos, Pa., naujienos
— “Laisvininkai” ir komunis

tuojantieji Philadelphijos apy
linkėj N. J., rengia kasmetinį 
pikniką. Bet šįmet piknikieriai 
pateks į “karštį”. Mat, visur ko
munistams .jau dega, todėl ir 
lietuviški komunistai bus FBI 
registruojami ir fotografuojami, 
kad, reikalui esant, visi būtų pa
siųsti į ruskių “rojų” nuolatiniam 
piknikavimui. Dėl tos prižasties 
daugelis jų “draugų” nevyks į 
pikniką, kad neužsidirbtų kelio
nės į “rojų”. Tenka paminėti, 
jog garbė daugeliui amerikiečių,

virvės traukimas, ir kitoki žai
dimai su dovanomis laimėju
siems. “Bus juokų iki ausų”. Šo
kiams gros geras orkestras. Bus 
skanių užkandžių, gardaus alu
čio ir kitokių gėrimų.

Todėl maloniai kviečiame vi
sus senus ir jaunus atvykti į šį 
išvažiavimą. Jau pasižadėjo da
lyvauti daug žymių žmonių, vie
tinių ir apylinkės biznierių ir 
kitų gerų lietuvių. Nuvažiavi
mas į didžiausį pikniką yra vi
siems gerai žinomas — tai gat- 
vekąriu Nr. 66 ir bosais, kurie

Norkūnai šventė auksinį 
jubiliejų.

Vladas ir Gertruda Norkūnai 
liepos 30 d. kukliai atšventė 
auksinį vedybinio gyvenimo ju
biliejų. 10 vai. ryte jųjų intenci
ja kleb. kun. A. E. Gradeckas 
atnašavo šv. Mišias, kurių išklau
syti susirinko gausi Norkūnų 
šeima ir visi priėmė šv. Komuni
ją kaip dėkingumo ženklą ?už su
teiktas malones tėveliams. Liū
desys šeimos širdyse viešpata
vo, kad geroji mamytė Norkū- 
nienė negalėjo dalyvauti bažny
čioje dėl rimto susižeidimo. Bet 
klebonas ir vikaras aplankė Nor
kūnų namus ir ten jubiliatams 
šeimos tarpe suteikė palaimini
mą.

Jaukioje Norkūnų rezidenci
joj įvyko pietūs, kuriuose daly
vavo kleb. kun. A. E. Gradeckas, 
vikaras Zanavičius, visa Norkū
nų šeima ir artimieji giminės 
bei draugai. Visi pareiškė savo 
sveikinimus, linkėdami jubilia
tams sulaukti deimantinio jubi
liejaus. Ponai Norkūnai susilau
kė gausių sveikinimo dovanų ir 
gėlių nuo giminių, savo šeimos 
ir nuo draugų, kurių jie turi la
bai daug.

Norkūnai yra žymūs parapi
jiečiai, susipratę lietuviai ir geros 
spaudos rėmėjai. Jųjų namuose 
yra daug lietuviškų knygų, žur
nalų ir laikraščių. Jie savo ge
rais darbais yra plačiai pasižy
mėję. Nėra nė vieno parengimo, 
kuriame mūsų jubiliatas Vladas 
Norkūnas nepadirbtų bei auka 
neprisidėtų. Jis yra taip pat ALT i 
skyriaus iždininkas ir daug rūpi
nasi BALF reikalais.

Sulaukus šio taip reikšmingo 
jubiliejaus, draugai bei draugės, 
o taip pat ir korespondentė šir
dingai sveikinam ponus Norkū
nus, linkėdami sveikatoj sulaukti 
dar daug metelių švęsti. Ilgiau
sių metų!

pareiga yra remti BALF veiklą, 
prisirašant prie vietinio skyriaus. 
Metinė duoklė yra $1.00, taigi, 
broli ir sėse lietuvi, stok į šal
pos darbą.

Kas naujo Kalifornijoj

Pavykusi Kalifornijos Lietuviu 
Diena.

“Lietuvių Dienų” turinys
“Lietuvių Dienų” magazino 

praėjusio numerio turinyje ran
dame šiuos įdomius straipsnius: 
“Vardan tos Lietuvos”, “Palai
dojus Dr. K. Grinių, buvusį Lie-

Rugpiūčio 13 d. “Lietuvių Die
nų” iniciatyva Los Angelyje bu
vo suruošta “Kalifornijos Lie
tuvių Diena”, į kurią suvažiavo

1 lietuviai iš’ daugelio aplinkinių tuvos Prezidentą”, “VLIKo de- 
miestų, kaip San Diego, Long legacija Romoje”, “40 metų A- 
Beach, Palm Springs, Indio, La teitininkijai”, “Darius ir Girėnas, 
Mesa, Encino, Pasadena, Alta
dena, Burbank, Santa 'Monika 
ir k. .

Programoje dalyvavo lietuvių 
tautinių šokių grupė, vedama L. 
Zaikienės, akrobatė Rūta Kilmo- 
nytė, akordionistas Skridulis, E. 
Truškaųskaitė ir Mitkutė su ei
lėraščiais, P. Gasparaitis ir Gru- 
cas su dainomis. Labiausiai visus 
užimponavo tautiniai šokiai ir 
akrobatika. Buvo išrinkta gra
žiausias berniukas ir mergaitė 
(2-5 m. amžiaus). Gražiausias 
berniukas — Stasiukas Severinas 
ir gražiausia mergytė — Katry
tė Tafrof (Velyvutės duktė).

Lietuvių Dienoje tarp dalyvių 
matėsi prof. K. Pakštas iš Pitts
burgh, Pa., prof. M. Biržiška su 
šeima, kun. Dr. Ęartuška iš San 
Diego, Calif., kanauninkas J. 
Steponavičius iš Burbank, Calif., 
kun. J. Kučinską^ ir kun. šiliaus- 
kas iš Los Angeles, Pefriks šei
ma iš Del Mar, Calif.,, Florenci
ja Karsokaitė, Dr. Graska, adv. 

(Petraitis ir daug ėtų žymių as
menų. Jau treti įdėtai kai ‘‘Kali
fornijos Lietuvio” ir dabar “Lie
tuvių Dienų” pastangomis rug
piūčio mėn. yra surengiama “Ka
lifornijos Lietuvių Diena”.

Atlanto nugalėtojai”, “Venežue- 
los Lietuvių Pasimatymas”, “Jal
tos Konferencija”, “Anglijos lie
tuviai demonstruoja”, “Cleve- 
lando kultūriniai darželiai”. Įdo
mu, kad kiekvienas straipsnis 
yra iliustruotas keliais paveiks
lais.

Anglų kalba šie straipsniai: 
“Lithuanian Emigration”, “DP 
Statistics”, “Lithuania under So
viet Occupation”, “Krupavičius 
speaks over Vatican Radio”, 
“Behind the Iron Curtain”.

“Lietuvių Dienos” leidžiamos 
Los Angelyje, (9204 S. Broad
way), Calif. Prisiuntus adresą, 
siunčiamas numeris susipažinai. 
Metinė pren. $3.00.

—Juozas ir Ona Vitenai jau 
augina du vaiku — Almį (5m.) 
ir Astą Mariją (4 mėn.). J. Vi- 
tėnas yra “L. Dienų” redakto
rius ir taip pat turi linotipininko 
darbą.

Geriausias vasaros poilsis

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

KALNU ORAS, GRAŽIOS APYLINKES, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

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

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

rugsėjo-September mėnesiais.
Vietos užsisakomos iš anksto 

telefonu: Torrington, Conn. 9655, 
arba laišku:
R. BUTAN, Torrington, Conn., 
RED 1, Mountain Rd.

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

IJau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

’šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. p.

toris WEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

J JOK. J. STUKAS, Dir.
I 1264 White St, Hillside, N. J.
f Tel. WAverly 6-3325

V O GJ Cj »» <

kurie griežtai atsisakė priimti važiuos; tą ^dieną nuo bažnyčios 
jų skelbimus į savo namų langus, ir koplyčios. Autobusų kelionės 
Tikrai jiems ir čia pat karštėja.

— J. Mansevičius, jaunas 19 
metų US karys, dingo Korėjos 
kare. Antrojo pasaulinio karo 
metu žuvo ir jo švogeris a. a. 
Konstantinas Skupeika.

— Philadelphijos Tarptauti
nis Institutas, 645 N. 15th St, 
labai daug dirba DP reikalams. 
Jis turi savo darbo ieškojimo ir 
rekomendavimo įstaigą. Tik nuo 
rugp. 1 d. jie rūpinosi 516 DP. 
176 jie parūpino darbų, kurių 
tarpe ir lietuvių nemažas skai
čius. Jie iškėlė DP problemas 
angį, spaudoj, kas padėjo surasti 
daugiau darbų ir suprasti naujų 
gyventojų reikalus. ■> _

— Lietuvių Teatras Philadel- 
phijoj jau pradeda veiklą. Pirmoj 
vietoj Lietuvos Vyčių 3-čioji kuo
pa rengia vaidinimą, šalia to, 
ir jaunesnieji rengia savo vaidi
nimą. Teatrui Philadelphijoj ju
dinti ir palaikyti yra sudarytas 
platus komitetas. Vaidinimo ir 
teatro pirmuoju talkininku stojo 
p. B. Vosylius. Jam pagalbon a- 
teis eilė kitų kultūrininkų ir lie- 
viško teatro mėgėjų. J

— Lietuvos Vyčių 3-čios kuo
pos sumanymu ir jų uolaus pir
mininko Juozo Janulaičio pasiū
lymu vyčiai pradeda labai didelį 
lietuviškumo darbą. Jie atidaro 
nuolatinį lietuviškos knygos ir 
laikraščių platinimo biurą. Vytės 
p. p. Grubliauskaitės, p. E. Šau
lytė ir dar kai kurios kitos jau
nos vytės stoja savanorėmis į 
tą darbą, ir dabar kas sekmadie
nį ir šiaip progomis bus galima 
lengvai įsigyti lietuviškų kata
likiškų knygų ir užsiprenume
ruoti laikraščius. Jau seniai Phi
ladelphijoj reikėjo tokios lietu
viškos, praktiškos veiklos. Kny
gas bus galima gauti vyčių klu
be kas sekmadienį tuoj po sumos 
ir penktadienio bei šeštadienio 
vakarais 7-9 vai.

bilietus būtinai įsigykite iš ank
sto. Jei dar kas neaišku, patele
fonuokite PO 5-2322. Tad valio! 
Važiuojam visi!

Lietuvių Dienos Komitetas

ėję- po sUmoS 
įdomus trem-

pdmiero „Liet. 
elyje suruošia 
^gūžinės.Pas-

VOKIETIJOS VIENUOLES 
KASYKLOSE

Romos katalikų laikraštis 
“Quotidiano” paskelbė vienos 
vokiečių vienuolės laišką, kad ji 
su 1500 kitų seserų vienuolių dir
ba priverčiamuosius darbus U- 
krainos anglių kasyklose. Laišką 
vienuolės tėvams pargabeno vie
nas iš Sovietų grįžęs karo belais
vis. Ten dirbančios vienuolės yra 
Šv. Vincento ordino seserys ir 
į Ukrainą išvežtos iš Rytprūsių.

Tremtinių susirinkimas
Rugpiūčio 13 d.; šv. Kazimiero 

parapijos , ( 
įvyko svari
tinių susirinkimas, kuriame ap
tarta Amerikos Lietuvių Ben
druomenės steigimas. Taip pat 
malonu buvo išgirsti iš jų pačių 
pareiškimą, kad būtų naudinga 
stoti į bendrą lietuvių veikimą 
su vietos veikėjais, prisirašant 
prie vietinių kuopų bei draugijų 
ir bendrai dirbti Lietuvos laisvi
nimo darbą bei remti BALF. Jau 
daug tremtinių prisirašė prie 
SLRKA 116 kuopos, o moterų 
prie Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos ir daug pagyvino veiklą 
savo meno pajėgomis. Kviečiam 
ir kitas į mūšį tarpą.

šv. Kazimiero par. gegužinė
Kasmet šv.

ParapųaUsJ 
po tris piknike
kurinis Šių mėtį piknikas. įvyks 
rugpiūčio, 27 d. ’ ^Arroyo Seco 
Park. Girdėt, kad ruošiama šiai 
gegužinei įdomi programa. Pa
rapijos piknikai visuomet būna 
didžiausi ir sėkmingiausi iš visų.

SESERŲ PRANCIŠIOECIŲ
RĖMĖJŲ SEIMAS

Šiais metais Šv. Pranciškaus 
seserų rėmėjų seimas įvyks Pitts- 
burghe rugpiūčio (Aug.) 27 d. 
sekmadienį, akademijas rūmuo
se, kurie yra ant gtąžaųs Mt. 
Providence kalnelio.

10 vai. Šv. Mišios už rėmėjus 
ir mirusius; 12 vai. pietūs'sve
čiams; 2 vaL seimo atidarymas; 
6 vai. bankietas ir meninė pro
grama.

Seserys Pranciškietės nuošir
džiai kviečia rėmėjus <ir visus 
prijaučiančius minėtą dieną at
silankyti ir gražioje gamtoje lai
ką praleisti.

SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI į
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato f 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar ( Užsienių Šalyse. f
Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių ( 

biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto t 
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 t 
ir mažų visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. ( 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose t 
naudojant šį patarnavtifią visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. V

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link ’ 
mano geriausio jums patarnavimo. t

RAŠYKITE: 2

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

Telefonas: EV 4-3049 J

Brooklyno Lietuviai | Gydytojai

Dr. John Waluk

Kviečiam tapti BALF nariais
Kadangi tremtinių būtis sun-

Miltonas Starkus baigė kolegiją
Miltonas C. Starkus šiais me

tais baigė University of Califor
nia žurnalistikos ir literatūros 
skyrių. Miltonas yra jau daug 
pasireiškęs amerikiečių ir lietu
vių spaudoje. Pastaruoju metu 
jis redaguoja “Lietuvių Dienų” 
anglų kalba skyrių ir verčia V. 
Ramono “Kryžius”.

Rugsėjo pradžioje yra jam 
rengiama “graduation Party”.

į 161 No. 6th Street 
fl TeL EVergreen 8-9220

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 

Newark 5, N. J.

ffl—------------- :-------------- -------------------
e)-------- :----------------------------------------------

Tel. POPlar. 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas).

LĄIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo Įstaiga 
’ Didelė, graži kbplyčia, erdvi salė 
F Pakeleivingiems suteikiama 
* • nakvynė .

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį 

E------------------- J---------- -------------

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

BrooUvno Lietuviai Graboriai

fTel. EVergreen 7-4335

Itephen Aromiskis
(Armakauskas) i

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

’ei. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Diena
Sekm., rugsėjo 3d., p. Miko- 

laičio gražiame sodne įvyks Šv. 
Andriejaus parapijos šaunus iš
važiavimas — metinė Lietuvių 
Diena. Pasilinksminimas jau
niems ir seniems. Bus lenktynės,

| Tel. DEW 5136

f Jos. Kavaliauskas
S 'LaiudūvtM
S LIETUVIS GRABORIUS j 

g Penna ir New Jersey vaistuose 

jc Nuliūdimo vąlandoįe prašau 
g Šauktis prie manes 
| 1601-03 Šo, 2nd St ■

Philadelphia, Pa.

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford 'Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Seserys Praneiškietės savo koplyčioje

Reikalinga šeimininkė *

Sužinoti “Amerikos”. redakci
joje darbo valandomis. -'• • - ..

....

įTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (Salinskas)
' Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

; -$150-
• KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI.
i 84-02 Jamaica Avenue, 
’ Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valautiejus J
VERONICA R. VALANTTEJUS

Laisniuotas Graborius Į
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street ' Maspeth, N. Y. ’



AME RIKA Rugpiūčio 25, 1950

Į Amerikos lietuviŲ kataliku visuomenę
ame:

LII

Skelbiamas Lietuvos Vyčių 37-tas visuotinis seimas.
Pranešame Amerikos Lietuvių 

katalikų visuomenei, o ypač jau
nimui, kad Lietuvos Vyčių 37-tas 
metinis seimas įvyks Sherman 
viešbutyje, Chicagoje, rugsėjo 
7, 8, 9 ir 10 d. d. Seimas bus 
pradėtas ketvirtadienio vakare 
susipažinimo vakaru, kuris įvyks 
Illinois-Indiana Vyčių nuosava
me name. Visi seimo posėdžiai 
Sherman viešbutyje, Louis XVI 
kambaryje. Penktadienio vaka
re bus surpryzo vakarėlis, apie 
kurį vėliau pranešime, šeštadie
nio vakare įvyks šokiai Louis 
XVI ir Grey kambariuose. Sek
madienio ryte su Amerikos, Lie
tuvos ir Vyčių vėliavomis visi 
delegatai, pavaduotojai, svečiai 
ir dauguma Chicagos lietuvių 
dalyvaus iškilmingose Šv. Mišio
se, kurios bus atnašautos šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, Chi
cagoje, 10 vai. ryte. Po pasku
tinio sekmadienio seimo posė
džio, įvyks ten pat viešbutyje, 
Bal Tąbarin kambaryje, bankie- 
tas, kuriame galės dalyvauti ne 
tik delegatai, bet ir visi, kurie 
mėgsta dalyvauti Vyčių paren
gimuose.

Šį seimą rengia Lietuvos Vy
čių Centro valdyba, susitarusi 
su Lietuvos Vyčių Ulionis-India- 
na apskričio kuopomis, būtent: 
5, 8, 13, 14, 16, 24, 36, 55, 82, 
112 ir 132. Taigi kviečiame visus 
lietuvius, o ypač Amerikos vie
tinį ir tą jaunimą, kuris yra ne
seniai atvykęs į šią šalį. Norė
tume ypatingai kviesti naujai 
atvykusįjį, kadangi norėtume ge
riau susipažinti vienas su kitu ir 
pasikeisti mintimis per šį seimą. 
O Vyčių kuopas ir apskričius 
prašome išrinkti delegatus ir pa
vaduotojus ir pasiųsti juos į šį 
seimą. Visoms kuopoms bus pa
siųstas laiškutis, pranešant kiek 
delegatų galės pasiųst.

Taigi, pirmą kartą oficialiai 
skelbdami apie Lietuvos Vyčių 
37rtąjį seimą, norėtume nuošir
džiai kviesti ir raginti visą lie-

NEWARKO ATEITININKAI 
• VEIKIA

Neseniai susiorganizavusi Ne
warko ateitininkų kuopa gyvai 
imiąsi darbo. Rugp. 20 d., nors 
ir kliudė smarkus lietus, įvyko 
gausus kuopos susirinkimas. Gy
vai ir įdomiai susirinkimui pir
mininkavo dr. Račkauskas, se
kretoriavo Ramanauskas. Toli
mesnės veiklos klausimą refera
vo K. Barzdukas. Šia proga iš
rinkta ir nuolatinė kuopos val
dyba. Taip pat išrinkti delegatai 
į ateitininkų suvažiavimą Pitts- 
burghe. Gerb. prel. Ig. Kelmelis 
pažadėjo kuopai palengvinti de
legatų pasiuntimą, išleisdamas 
savo vikarą kun. Pr. Bastakį, 
kuris nuveš delegatus į suvažia
vimą. Susirinkimą paįvairino D. 
Mėlynytė savo deklamacijom.

Į susirinkimą atsilankė gana 
daug svečių vietos lietuvių ir iš 
Kanados atvykusi p. Žymantie
nė — Kanados Liet. Katalikių 
Moterų S-gos C. Valdybos narė.

Z. Z.

SKAUTU VYČIU SUEIGA
Rugpiūčio 27 d., sekmadienį, 

12 vai. (tuoj po pamaldų), Ap
reiškimo parapijos patalpose 
(North 5th ir Havemeyer Sts.) 
įvyks New Yorko skautų vyčių 
draugovės sueiga, kurios metu 
bus -aptarti ruošiamo laužo, 
draugovės veiklos ir kt. reika
lai. i

Ta proga į draugovę galės j- 
stoti neužsiregistravę skautai 
vyčiai bei kandidatai. Į sueigą 
kviečiami atsilankyti ir apylin
kės skautininkai.

Vyt. K.

tuvių visuomenę, kad prisidėtų 
prie mūsų darbo ir kartu visi 
galėtume išsijuosę dirbti Dievui 
ir Tėvynei. Nors mūsų visų 
brangioji tėvynė yra pavergta 
žiauriųjų raudonųjų agresorių, 
bet tikimės, kad ateis jos išsi
laisvinimo diena. Tik šiandien 
neturėtume nuleisti rankų, o 
dirbti visomis savo jėgomis mūsų 
brangios tėvynės ateičiai nors 
čia Jungtinėse Valstybėse.

Tad nepamirškime ir visi rin
kimės į šį lietuvių jaunimo sei
mą.

Pasiliekame Vyriškai jūsų 
Lietuvos Vyčių Seimo Ren

gėjai
Jack Juozaitis, 

CeAtro pirmininkas
Philomena Rekašiūtė, 

Centro korės, rašt.

Angelu Kar. parapija
Piknikas įvyks vėliau.

Didysis uraganas, praūžęs per 
Atlantą Amerikos pakraščiais, 
atnešė didelį lietų New Yorkui, 
ir tokiu būdu sutrukdė Angelų 
Karalienės parapijos pikniką. 
Dabar tas piknikas įvyks rugsėjo 
mėn. 24 d. Klaščiaus parke, Mas- 
pethe.

Teko patirti, kad į parapijos 
karalius kandidatuoja Juozas 
Milius (100 balsų) ir S. Ponia- 
tauskas (100 b.), o į karalienę 
— Ona Sijevičienė (500 b.), Ona 
Poniatauskienė (100 b.), Uršulė 
Šarkauskienė (100 b,), Marcelė 
Putinienė (100 b.), Petronė Stra
vinskienė (100 b.), Barbora A- 
domaitienė (100 b.) ir Antanina 
Pažereckienė (100 b.); į kara
laites kandidatuoja Ona Dulky- 
tė, kuri jau turi gavusi 200 bal
sų. . •

Piknikas, nors ir nukeltas į 
rudenį, tačiau bus linksmas ir 
tikimasi, kad “bobų vasarą” o- 
ras bus gražus. :, j .

“LIETUVIU DIENA” MAIN 
VALSTYBĖJE '

“Lietuvių Diena” Tėvų Pran
ciškonų vienuolyne Maine vals
tybėje jau tapo visų Naujosios 
Anglijos ir net dar toliau gyve
nančių lietuvių tradicinė šventė.

Ir šiemet rugpiūčio 13 d. jos 
proga suvažiavo apie 5.000 žmo
nių, gražioje gamtoje naudingai 
ir linksmai praleisti laiko. Pati 
diena, kuri pasitaikė labai švie
si, susidėjo iš priešpietinės ir po
pietinės programos.

11 vai. iškilmingas mišias vie
nuolyno parke atlaikė kun. Pr. 
Juškaitis, Cambridge lietuvių 
parapijos klebonas, o po jų pa
laiminimą švenč. Sakramentu 
suteikė Kunigų Vienybės pirmi
ninkas kun. K. Vasys iš Wor- 
cesterio. Per mišias giedojo Bos
tono šv. Petro parapijos choras, 
vedamas žymiojo dirigento Je
ronimo Kačinsko. Pamokslą lie
tuviškai pasakė T. Dr. Viktoras 
Gidžiūnas, o angliškai T. Pran
ciškus Gedgaudas. Po pietų gi 
buvo to paties choro koncertas, 
nustebinęs visus savo gražiomis 
dainomis ir jų menišku išpildy
mu. Turiningą .kalbą šioje pro
gramos dalyje pasakė “Darbi
ninko” redaktorius prof. J. Su
žiedėlis. Po to ėjo loterijos, mu
zika, dainos, laimėjimai, kaip į- 
prasta Amerikos lietuvių pikni
kuose. w .

“Lietuvių Dienos” proga buvo 
išparduota daug knygų, ypač 
“Metraščio”, jr gautą nemažai 
“Aidų” žurnalo prenumeratorių.

žmonės švente buvo paten
kinti ir, atėjus vakarui, nenoriai 
skirstėsi į savo namus, žadėda
mi ir ateinančiais metais atsi
lankyti. Svečias.

GR|ŽO IŠ EUROPOS
Rugpiūčio 21 d. laivu Queen 

Eližabęth grįžo iš Europos kun. 
Valentinas Atkočius, marijonas. 
Prie laivo New Yorke kun. V. 
Atkočių pasitiko jo mamytė An
tanina Atkočienė, brolis Albinas 
Atkočius, iš Worcester, Mass., 
kun. Jurgis Malinauskas (Ma
rian Hills seminarijos prof. kun. 
Petro Malinausko brolis) iš Mil
waukee, Wis.; Mr. ir Mrs. A. Bi- 
giai, iš Easton, Pa.; kun. Antanas 
Masaitis, V. Vitkus su žmona iš 
Brooklyn, N. Y., Ona Grabaus
kienė, Aldona Grabauskaitė ir 
J. P. Mačiulis, iš Woodhaven, L.I.

Panelė Aldona Grabauskaitė 
pakvietė grįžusį svetį ir jį suti
kusius gimines bei draugus į 
puošnią Howard Johnson val
gyklą šauniam pavaišinimui.

Kun. V. Atkočius pastaruo
sius trejus metus studijavo šven
tąjį raštą Pontifical Biblical Ins
titute, Romoje. Studijų metu jam 
teko apkeliauti šventąją žemę, 
istorines vietas Austrijoj, Pran
cūzijoj, Anglijoj ir kitur. Dakta
ratui įgyti mokslinę dalį kun. 
V. Atkočius sėkmingai baigė 
Romoje, o praktiško darbo dalį 
atliks Marian Hills seminarijoj, 
Hinsdale, Illinois.

Kun. V. Atkočius yra wood- 
havenįečių Jono ir Onos Gra
bauskų giminaitis, tad pas juos 
ir buvo apsistojęs kelių dienų 
poilsiui.

J. P. M.

Bayonne, N. J.
Ruošia pikniką parapijos 

naudai
Šį sekmadienį, rugp. 27 d., 

moterys sodalietės ruošia para
pijos naudai pikniką. Piknikas 
įvyks šv. Mykolo parapijos so
delyje. Pradžia 2 vai. po pietų.

Rengėjos kviečia visus vietos 
lietuvius ir kaimynus atsilankyti 
į šį smagų Bayonne lietuvių po
būvį.

— šv Mykolo parapijos kle
bonas kun. M. Kemežis šios sa
vaitės pabaigoje grįžta iš atos
togų. . .

RUOŠIAMAS PARAPIJOS 
PIKNIKAS

-Rugpiūčio 27 d. Newarko, N.J. 
lietuvių Švč. Trejybės parapija 
ruošia smagų ir įdomų pikniką, 
kuris įvyks puikiame Lietuvių 
Laisvės parke, 340 Mitchell Ave, 
Linden, "N.J. Gros geras orkes- 
tras.Parko vartai bus atdari nuo 
1 vai. po pietų. Norintieji galės 
važiuoti autobusu, kuris nuo pa
rapijos bažnyčios (Adams Str.) 
eis 1:30 vai. p. pietų.šiaip važiuo
jant, reikia važiuoti autobusu 
No. 62 į Wood Ave, Linden. Iš
lipus, sukti į dešinę ir eiti per Ci
ty parką ligi Laisvės (Liberty) 
parko.
. Rengėjai laukia atsilankant 
visų parapijiečių ir kitų apylin
kės lietuvių. Nieks nesigailės at
silankęs į šį smagų Newarko lie
tuvių pobūvį.

•'

S PO RTAS

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

PUSRYCUI — KETOS — 
illlflYWiK SHMiatM Mato 
riaušių bnvom. ParangimasM p

Juozas
495 Grand Street, ■meirtra,N.X

+++

• Londono lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. Sakevičius, at
vykęs į JAV, aplankė savo moti
ną, du brolius, gimines, prel. J. 
Balkūną, brooklyniečius Stepo
naičius ir kitus pažįstamus. 
Greitu laiku vėl grįžta į Angliją.

• Kun. J. Bacevičius savo trijų 
savaičių atostogas praleido pas 
tetą Okienę ir Žerolius. Pasil
sėjęs, vėl grįžo į Veroną, N. D., 
kur turi parapiją.
f . I

• Siuvėjų kontraktorius Pi
jus J. Mačiulis po sunkios opera
cijos jau kelinta savaitė guli 
Wyckoff ligoninėje.
, • Po trumpos, bet sunkios li
gos mirė Apreiškimo parapijos 
darbuotojas - kolektorius An- 
drišiūnas, per parapijos pikniką 
dar ėjęs iždininko pareigas.
... • Lietuvių radijo valandos ve
dėjas Juozas Ginkus su žmona 
išvyko keletai savaičių atostogų 
į New Yorko valstybės kalnus. 
Paskutiniuoju laiku J. Ginkus 
nesveikavo, ir gydytojai jam pa
tarė bent laikinai pasitraukti 
nuo visuomeninio bei kitokio 
darbo ir pailsėti. Tuo laiku, kai 
Ginkai atostogaus, jų krautuvė
je vedėju liks Juozas Ginkus, jr.

t , ... —
Charles - Louis rungtynės — 

rugsėjo 27 d.
Tarptautinio Bokso Klubo pir- 

mininkas J. D. Norris paskelbė, 
kad Charles — Louis rungtynių 
dėl pasaulinio sunkaus svorio 
bokso meisterio vardo visi finan
siniai klausimai jau išspręsti. 
Rungtynės įvyks rugsėjo 27 d. 
Yankee stadione New Yorke. 
Louis, iššaukėjas, gaus 35% pa
jamų ir Charles 20%.
Apsidraudė'kojas 250.000 frankų

Buvusi pasaulinė dailiojo čiuo
žimo čempionė Ann Scott greit 
žada pasirodyti Prancūzijoj vie
name ledo revue, kur ji savaitei 
gaus 30.000 frankų. Savo kojas 
Ann Scott apdraudė 250.000 
frankų.

56 metų vartininkas
Ne veltui sakoma, kad sportas 

palaiko jaunatvę. Tai vėl ką tik 
pasitvirtino Danijoj. Viena fut
bolo komanda pirmenybių rung
tynėse buvo priversta netikėtai 
pastatyti atsarginį vartininką. 
Ir kai priešingoji komanda tą 
vartininką pamatė, jautėsi jau 
beveik laimėjusi — tarp vartų 
stovėjo 56 metų barzdotas vyras, 
apsivilkęs megztuku, pusilgėmis 
kelinėmis, keliaraiščių prilaiko
momis kojinėmis ir su apykaklę 
bei kakalaraiščiu ant kaklo. Bet 
greitu laiku pašaipa pasikeitė 
pagarba, nes senasis džentelme
nas, kuris neturėjo su savim 
sporteinės aprangos, pasirodė ge
riausias savo komandos žaidėjas. 
Jis sulaikė net vieną šūvį į jo 
vartus iš 11 metrų, ir jo koman
da laimėjo. .

.i '
Moterų futbolas Danijoj

Nors moterų futbolas iš ban
dymų stadijos dar niekur neiš- 
----------- —r—---------------------- 
DAR VIENAS TREMTINĖS

Kiekvienas lietuvis, karo au
dros atskirtas nuo savųjų ir iš
blokštas iš gimtojo krašto, skau
džiai pergyveno sunkią tremtinio 
dalią. Beteisio D. P. gyvenimas, 
nežinomo rytojaus rūpestis ir 
maisto stoka, kiekvienam dau
giau ar mažiau pakirto jėgas. 
Jei jaunesnieji, stipresnieji nesu
klupo po sunkaus vargo našta, 
tai vyresnių ir silpnesnių svei
kata tapo gerokai palaužta. Tie 
gi, - kurie skaudžiau pergyveno 
šeimos išardymą ir savo myli
mųjų netekimą, visai palūžo.

Tokių tarpe buvo ir a. ą. Mag
dalena Stučiūtė-Balsienė, mirusi 
rugpiūčio 16 d. Kings County 
ligoninėje, Brooklyne.

Velionė buvo gimusi Brookly
ne 1901 metais. Jos tėvai, Juozas 
ir Uršulė Stučinskai, ją mažą 
parsivežė Lietuvon. Tenai velionė 
užaugo, ištekėjo ir sukūrė savo 
šeimą, visai nemanydama Ame
rikon grįžti. Bet karo audra jos 
šeimą išardė. Vyras su viena 
dukterim liko Lietuvoje, o ji su 
kita dukterim atsidūrė Vokieti
joje. į

Tremtyje begyvendama, a. a. 
M. Balsienė skaudžiai pergyveno 
savo šeimos išardymą. Nuo rū
pesčio ir susigraužimo jos svei
kata visiškai sunyko, ir dėl to 
ji negalėjo niekur emigruoti. Bet 
dar didesnį smūgį jai teko per
gyventi, kai duktė Eugenija tu
rėjo emigruoti Kanadon, o jai 
vienai teko pasilikti Vokietijoje.

Pereitais metais a. a. M. Bal
sienei pavyko surasti savo pilie
tybės dokumentus ir ji valdžios 
lėšomis buvo atgabenta į Jung
tines Valstybes.

Čia atvykusi, ji apsistojo Broo
klyne ir apsigyveno pas svetimus 
žmones, nes giminių nerado, o 
vienatinė duktė Eugenija, ište
kėjusi už Kęstučio Budrevičiaus, 
gyvena Toronto, Kanadoje., 

Laisvame krašte atsidūrus, 
nors dalis rūpesčių M. Balsienei 
atkrito, bet prarasta sveikata 
jau nebegrįžo: visą laiką ją kan
kino sunki, nepagydoma liga.

Rugpiūčio 16 d.; aprūpinta šv. 
Sakramentais, ji paliko šį pasau
lį. Palaidota iš Angelų Karalie
nės bažnyčios Kalvarijos kapuo
se. . M.

ėjo, liet vis netrūksta naujų toj 
srity užsimojimų . Paskutiniu 
laiku šio sporto pasišovė imtis 
Danijoj Koldingo miesto mote
rys. Kontorų tarnautojos ir par
davėjos nebepasitenkino žiūrė
damos, kaip rungiasi jų vyrai ir 
simpatijos, bet ir pačios suorga
nizavo savo rinktinę. Jų rungty
nės susilaukia nemaža žiūrovų, 
nes pajamos skiriamos labdaros 
reikalams. Vis dėlto daugelis 
mano, jog ir šis užsimojimas bus 
neilgo amžiaus.

— Jugoslavija pasisiūlė su
ruošti 1954 m. Europos lengvo
sios atletikos tarptautines rung
tynes.

MUMS RAŠO
Mūsų skaitytojas A.R. paste

bi, kad “Amerikos” 31 nr. P. 
Alšeno straipsny yra įsibrovusi 
klaida — Kauną sukilėliai buvo 
užėmę ne 1863-4 m. sukilimo me
ti), bet per 1831 m. sukilimą, ka
da Kaune jie išsilaikė 18 mėn. 
A.R. toliau savo laiške pastebi: 
“Vilijampolės žydų kahalo kny
goje po įvairių sukilėlių rekvizi
cijų įrašų randame reikšmingą 
atsargiems kahaliečiams įrašą 
lenkų kalba: “šiandien Rusijos 
kariuomenė laimingai į miestą 
sugrįžo....” Žaliakalnis seniau bu
vo “Daržakalniu” vadinamas (ne 
“Zielionaja”, bet “Zieliennaja 
gora”). Ukmergės plentas buvo 
vedamas per Kauną taip pat pir
mojo sukilimo metu, t. y. 1831 
m. Kauno miesto archyve užsi
liko knyga plento statybos kuopų 
kareivių, paguldytų į miesto li
goninę. Prieš 1863 m. atidarytą 
geležinkelį pirmą kartą istorijo
je liet. - lenkų partizanai - suki
lėliai bandė visokius būdus susi
siekimui sutrukdyti, bet gana ne
sėkmingai, nes per stipri buvo 
geležinkelių apsauga, apie 2 divi
zijos.”

PADĖKA

Nuoširdžiai noriu padėkoti vi
siems, kurie man pareiškė užuo
jautos dėl mano motutės Mag
dalenos Balsienės mirties ir man 
padėjo ją palydėti į amžino po
ilsio vietą.

Ypatingai dėkoju Angelų Ka
ralienės parapijos klebonui kun. 
J. Aleksiūnui ir kun. V. Piktur
nai už atlaikymą be atlyginimo 
gedulingų pamaldų; ponams 
Undžiams, Milukams, ‘ Raliams, 
Račkauskams ir P. Gudeikai už 
visokeriopą paramą, o laidotuvių 
direktoriui p. Shalinskui už su
ruošimą mano motutei tokių gra
žių laidotuvių, kokių mano ište
kliai nebūtų leidę suruošti.

Dar kartą ačiū visiems.
Eugenija Balsytė-Budrevičienč.

AR TIK NEPAMIRŠAI,
kad Lietuvių Atletų Klubo ren
giama išvyka autobusais įvyks 
rugsėjo 3 dieną, sekmadienį, į 
“Patrick’s Grove”, N. J.

Bilietų kaina: kelionė—$2.25.
Kelionė, priešpiečiai, pietūs — 
$4.50.

Autobusai išvyksta sekmadie
nį 10 vai. ryto nuo Atletų Klubo 
patalpų, 168 Marcy Ave.

Toji išvyka žada būti labai 
įdomi, nes vyksta daug jaunimo, 
kuris rungtyniaus, dainuos ir t.t.

Dėl informacijų skambink 
EVergreen 4-8041.

Gauta nauja lietuviškų 
maldaknygių siunta

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

PRAŠYMAS KANADOS 
LIETUVIAMS

Anksčiau atvykusių j Kanadą 
ir turinčių darbo tautiečių labai 
prašau, jei kas gali, padėti man 
susirasti fabrike darbo. Bučiau 
labai dėkingas. Mano dar.: Ant. 
Krunys, c/o Mr. M. Hill, R R 
No. 1, Kinburn, Ont? Canada.

J ■ =^Į|

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-9293

P a r d n o d a

Entered 
office at

Lietu

niuje bu
TSR auk

428
JERSEY PORK

Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

NAMUS, BIZNIUS
Namų ir biznių pirkimo ir parda

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

J. P. MACĮ U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu Tai.
WO 2-3497 NE 9-563»
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NAMAI PARDAVIMUI
Williamsburg 2 mūriniai namai turi 

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

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

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

■ Mes turime visokių namų, visose 
miesto dalyse, taipgi Ir naujų.

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

REpublic 9-1506

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

šaukti: ENdicott 2-9829.

J. Kumpi ko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
barių, atskiras, arti parko, 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, šviesūs 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. VASTUNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259 
RALPH K R U C H 

VOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.
BAR&GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----  “^1

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

l HY 7-4554 - 4555

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

- - PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

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

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