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SOVIETŲ PASIRENGIMAS KARUI EUROPOJE
įvykiai Korėjoje daugeliui Va

karų Europos optimistų politikų 
atidarė akis ir privertė padėtį 
kritiškiau vertinti. Jie apsižiūrė
jo, kad iki šiol Vakarų Europos 
gynybai beveik nieko nepadary
ta. Tuo tarpu žinios, gaunamos 
iš anapus geležinės uždangos, yra 
labai aliarmuojančios. ~

Sovietų Rusijos europėjiniai 
satelitiniai kraštai, įskaitant į tą 
skaičių ir Rytų Vokietiją, di
džiausiu įkarščiu stiprina savo 
karines pajėgas ir plečia karo 
pramonę.

Štai perorganizuota Lenkijos 
armija sudarys 22 divizijas su 
maždaug puse milijono vyrų. 
Bulgarija yra paruošusi 10 pėsti
ninkų divizijų ir didelį kiekį ori
nių pajėgų vyrų. Vengrija ir Ru
munija turi nemažiau kaip 12 di
vizijų, Čekoslovakija 8 ir Rytų 
Vokietijoj formuojama iki 8 di
vizijų. Tai sudaro apie 60 divi
zijų. Pridėjus dar Rytų Europoje 
stovinčias raudonosios armijos 
divizijas susidaro baisi persvara 
Vakarų nenaudai, kurie šiuo me
tu turi tik apie 12 ne pilnos su
dėties ir nepakankamai apgin
kluotų divizijų. Tiesa, Jugosla
vija turi apie 30 paruoštų divizi
jų, bet ji vaidina dviveidį vaid
menį. Jos ginkluotos pajėgos nė
ra įjungtos į Vakarų gynybos 
sistemą. Be to, jos kariuomenė 
apginkluota rusiškais ir čekiškais 
ginklais.

Nepaprasti įtvirtinimai daromi 
Baltijos jūros pakraščiais. 800 
mylių ruože nuo Petsamo iki 
Luebecko yra ištisinė įsistiprini- 
mų juosta 25 mylių platumo, 
sąugoma gerai apmokytos sau-

■ ra tiesioginė grėsmė Švedijai ir 
į Danijai, o taip pat yra tarptau- 
i tinės navigacijos teisės pažeidi-
■ mas.
i Neseniai Švedijoj buvo paste

bėta, kad Sovietų S-gos karo 
: atache Dmitri Laričev su rusų 

pasiuntinybės tarnautojais, plau
kiodamas burlaiviu jūros pa
kraščiu, darė nuotraukas; net 
gi buvo priartėjęs Stockholm a- 
pylinkėj prie svarbaus įlankos 
gynybos punkto Ojalaandet, kas 
svetimšaliams yra draudžiama. 
Dėl to švedų vyriausybės buvo 
įteiktas oficialus kaltinimas.

Sovietų pažiūra į Baltijos jū
rą yra tokia lyg tai būtų ežeras 
jų teritorijoj. Tai primena ka
daise Mussolinio pretenzijas į 
Viduržemio jūrą, išreikštas po
sakiu “mare nostrum” (mūsų 
jūra). Neperseniai tilpęs viena
me Rytų Vokietijos laikrašty 
straipsnis pavaizduoja visu aiš
kumu rusų nusistatymą išplėsti 
Baltijos jūroj tokį pat monopolį, 
kokį jie jau turi Juodojoj jūroj 
ir Dunojaus laivininkystėj.

Tokie Sovietų skubūs pasiruo-

Šimai sausumoje ir vandenyse 
rodo, kad Vakarų Europai yra 
labai didelė grėsmė nuo sovietiš
ko agresoriaus. Būtų nesąmonė 
galvoti, turint realius davinius 
apie Vakarų Europos dabartinį 
karinį potencialą, kad visa tai 
daroma vien tik apsaugai.

Raudonasis agresorius eina 
vienu laiku jo buvusio rudojo 
partnerio keliais. Hitleris “Va
karų pylimą” įrengė ne tam, kad 
apsigintų, bet kad iš ten galėtų 
pulti savo kaimynus.

Neseniai spaudoje buvo pra
nešta, kad Prancūzija tik 3 me
tų būvy galėsianti paruošti 30 
divizijų karių. Bet kokios gi ga
rantijos, kad raudonosios dik
tatūros bosai lauks, kol Vakarai 
pajėgs reikiamas ginkluotas pa
jėgas suorganizuoti!

Vakarų politikos vadovai visą 
laiką ėję nuolaidų Sovietų nau
dai keliu ir dėl to nusivylę, pa
sirinko kitą kelią: prieš jėgą pa
statai jėgą. Bet kaip matome, 
visi parengimai eina dar vėžio 
žingsniu.

Ignas Medelis

Iš Korėjos fronto
Pastaroji savaitė Korėjos fron

te praėjo atkaklaus komunistų 
puolimo ženkle. Šiaurinėj fronto 
daly sutelkę apie 30.000 vyrų ir 
su tankų parama jie pasistūmė
jo pirmyn ir užėmė Pohangą bei 
gresia perkirsti kelią į Taegu, 
dėl ko šis miestas gali nebetekti 
savo ligšiolinės reikšmės kaip 
fronto aprūpinimo punktas. Tuo

išrodo, pasiųs neilgai trukus. Bet 
kol kas visą kovų sunkumą dar 
tenka pakelti JAV daliniams.

Kinų ar net Sovietų tiesioginis 
įsikišimas į Korėjos karo veiks
mus nėra tikras, bet ir galimy
bių ribose. Komunistinės Kinijos 
triukšmaą, kad buvusi pažeista 
jos teritorija, gali būti dingstis

gurno policijos ir oro patrulių. 1 “°
Peenemuendėj, kS«5faidaisfe galimas dalykaš. jog

Hitlerio prąmonė gamino V- 
bombas, sovietų inžinieriai, vo
kiečių technikų padedami, dir
bą prie patobulinimo vokiškų V- 
bombos modelių. Panaši tyrinė
jimų stotis yra Kolberg mieste.

Klaipėdoj yra povandeninių 
laivų bazė ir statomas torpedų 
tinklas. Garsūs vokiečių siste
mos Schnorkel povandeniniai 
laivai statomi Warnemuendej ir 
Stettine. Swinemunde yra 
vyr. būstinė nuolat didinamo 
Baltijos karo laivyno; jai pri
klauso vienas karo laivų, 5 krei
seriai, 20 torpedinių ir 150 po
vandeninių laivų.

Leningrado dirbtuvėse baigia
mi statyti trys nauji kreiseriai. 
Buvę vokiečių kreiseriai Lue- 
tzow ir Seydlitz ten pertvarkomi 
ir patobulinami. Vokiečių kelei
viniai laivai Rostocke pertvar
komi, pritaikant juos kariuome
nės transportui.

Suomių įlankoj uostas Pork- 
kala ir Viipuri (anksčiau pri
klausę suomiams) kartu su 
Kronštadtu ir Leningradu pra
plečiami kaip karo laivyno, at
ramos punktai.

Tokie Sovietų pasirengimai y-

Norejo sudeginti 
Čenstakavo bažnyčią

Jungt. Tautų pajėgos nebesis
tengs jį išlaikyti ir pasitrauks, 
kad būtų išlygintas frontas, šių 
kautynių eigai turėjo įtakos 
smarkios liūtys, kurios trukdė 
JT aviacijai plačiau įsijungti į 
kovą ir paremti žemyno dalinius. 
Bet B-29 JAV bombonešiai ir 
šios savaitės būvy yra atlikę 
smarkių bombardavimų priešo 
užnugary, numesdami ligi 400 
tonų sprogmenų.

Masan ruože priešas, netekęs 
apie 13.000 užmuštų, negalėjo 
pasiekti jokio laimėjimo, o Yong- 
sam srity JT pajėgos pasistūmė
jo apie 6 mylias pirmyn.
‘ Ligi rugp. 25 d. JAV karo 
nuostoliai siekė 6889 vyrus. Tarp 
jų 503 nukauti, 3889 sužeisti, 48 
patekę į nelaisvę ir 2436 dingę 
be žinios.

Kiti kraštai vis daugiau pasi
žada prie JT akcijos prisidėti su 
karinėmis pajėgomis. Kanados 
pažadėta brigada buvo numaty
ta 4-5.000 vyrų, bet, atsiradus 
daugiau savanorių, ją sudaro jau 
8.100 vyrų. Olandija taip pat pa
žadėjo prisidėti. Į jos ekspedici
nį dalinį jau pasisiūlė 2.000 sava
norių, nors ne visi dėl sveikatos 
ir karinio nepasiruošimo galėjo 
būti priimti. Belgija 1.000 vyrų,

jos žymios karinės pajė
gos telkiamos Mandžiurijoje. So
vietų lėktuvo, puolusio JAV ka
ro laivą, pašovimas rodo, kad jie 
jau ne tik remia Korėjos komu
nistus, bet jau ir su savo jėgomis, 
nors ęĮar neviešai, įsikiša. Ar tai 
rodo, kad jie pasiryžę ir plates
niu mastu to imtis, kol kas nėra 
duomenų spręsti, bet su ta ga
limybe skaitomasi.

SOVIETAI ŠAUKIA DEL PABALTIEČIŲ 
“PERSEKIOJIMO”

(Rašo K. RAUKLAUKIŠ, mūsų korespondentas Švedijoje)

Sovietai vėl ima “prieinu” ieš
koti. Rugpiūčio 30 d. ciesoriaus 
Juozapo Stalino ambasada 
Stockhplme įteikė švedų užsie
nių reikalų ministerijai žiaurią 
notą, kaltindami švedų valdžios 
organus, ypač policiją, kad ji, 
pasinaudodama apgavystėmis, 
grasinimais bei viešu smurtu, 
visai įstatymais nepagristai per
sekioja Sovietų piliečius. O to
kiais piliečiais esą pabaltiečiai. 
Gražūs žodeliai,,tne tiesa? Jeigu 
enkavedistai tokių priemonių 
griebiasi ir už tai pasaulis juos 
kaltina, tai kodėl gi neatsigrieb
ti ir neapkaltinti kitų, o kitokiais 
žodžiais kaltinti Sovietai nemo
ka, nes jie neįsivaizduoja, kad 
žmonėms tardyti, yra kitokie 
metodai, negu apgaulė, grasini
mas. smurtas ir kankinimai.

Švedų užsienio reikalų minis
terija pradžioje pasitenkino to
kiu tkomentaru spaudai apie tą 
sovietų notą: “Užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad minimą 
notą įteikė ne pats ambasado
rius arba koks nors kitas amba
sados tarnautojas, ją atnešė kur
jeris ir įteikė ministerijos kan
celiarijos sargui, (kva, kvaaa! K. 
R-is). Nota, kurioje yra daug 
vietų tiek formaliai, tiek iš es
mės įžeidžiančių švedų valdžios 
organus, bus perduota vyriausy
bei ketvirtadienį ( t. y. rugp. 
31d.)”. .d

Tikiuos, jog skąitytojai jau 
nusikvatojote, kad Sovietų vals
tybines notas įteikia kurjeriai.

W&ri Wata ambasa*

gliją, o Vilkans buvo nesurastas. 
Š. m. vasario 21 Sovietų amba
sada vėl pakartojo savo demar- 
šą dėl Vilkano, bet ligi to jo nie
kur Švedijoje neužtiko. Sovietai 
visa tai primena ir dabar įteikto
je notoje, bet dabar jau pridu
ria, kad vienas iš tos trijulės, 
Vilkanas, “sugrįžo į Latvijos so
vietinę respubliką Sovietų repa- 
triacinei komisijai Vokietijoje 
tarpininkaujant”. O dabar pra
sideda pasaka iš to laiško, kuri 
Vilkans parašė draugui komisa
rui. Anot tos pasakos, Vilkans 
vokiečių fašistų okupacijos metu 
pateko į Vokietiją ir 1947 m. bu
vo išsiųstas darbams j Angliją. 
Iš ten pasiryžo jis grįžti į “savo 
tėvynę, Latvijos sovietinę respu
bliką” ir todėl iš ten išvyko So
vietų laivu “Beloostrov”, o kai 
šis laivas atvyko į Stockholmą, 
jis išėjo pasivaikščioti, ir jam 
bevaikštant krantine, atšniokštė 
kaip smakai du švedų policijos 
tarnautojai, vienas? uniformuo
tas, kitas ne, ir nuvilko jį į po
liciją tardyti. Tardant dalyvavo 
ir atstovas “Stocholme veikian
čios latvių fašistų organizacijos, 
latvių komiteto, atstovas”. Tas 
policininkas ir latvis “fašistas” 
įkalbinėjo jam negrįžti namo, o 
pasilikti ■ Švedijoje arba grįžti 
atgal į Angliją. Jis, matydamas, 
kad jeigu nesutiks su jų pasiū
lymais, jo nepaleis iš kalėjimo, 
sutikęs pasilikti Švedijoje. Tada 
jis buvęs atiduotas “latvių fa-

ATLEIS NELOJALIUS TAR
NAUTOJUS

Komunistų priešvalstybinė 
veikla netik JAV ragina imtis 
prieš juos priemonių, bet ir kitus 
kraštus, šiomis dienomis Švei
carijos vyriausybė priėmė po
tvarkį, kuris numato, jog tar
nautojai, dėl kurių ištikimybės 
bus abejojama, bus atleidžiami 
iš tarnybų. Nors potvarky nenu
rodyta jokia partija, kurios vei
kimas laikomas nelojaliu Švei
carijos valstybei, bet neabejoja
ma, jog turima galvoj komunis
tų partija, kuri pernai metais 
pareiškė, jog karo atveju ji sto
sianti Sovietų pusėn.

• JAV nutarė paskubinti ka
rinės paramos teikimą Indikini- 
jai, nes yra žinių, kad komunis
tiniai partizanai ruošiasi pradėti 
ofensyvą.

• Sovietai paskelbė kaltinimą, 
kad ties Hong-Kongu anglų lėk
tuvai apie 50 kartų pažeidę Ki
nijos teritoriją.

• Iš Australijos pranešama, 
jog į pietryčius nuo Darvino ap
tikti dideli klodai radioaktyvios 
rūdos. Manoma, jog tai turįs bū
ti uranas.

MAIŠTAI KARPATŲ UKRAI
NOJ

Iš Karpatų Ukrainos praneša
ma, jog Sovietams užsimojus j 
kolchozus suvarytus ūkininkus 
dar kartą “sukolchozinti”, įku
riant vadinamus “grūdų fabri
kus”, visame krašte kilo dideli 
neramumai. Suomaiščiam nu
malšinti Sovietai čia sutraukė 
žymias karines pajėgas.

GRAIKŲ VAIKŲ NEGRĄŽINA

Tuo metu, kai Malikas Saugu
mo Taryboj kelia triukšmą dėl 
“teroro”’ Graikijoje, ligi šiol So
vietai ir jų satelitai negrąžina 
graikams komunistų pagrobtų 
jų vaikų. Dalis jų tebelaikoma 
ir sovietinėj Vokietijos zonoj. 
Daug tūkstančių tų vaikų čia, 
visai atskirti nuo likusio pasau
lio, laikomi tam tikrose stovy
klose ir bandomi išauklėti griež
tai komunistinėj dvasioj, o vė
liau — “atitinkamu laiku” —

• Atlanto pakto valstybių at
stovai savo konferencijoj nutarė 
pasiūlyti savo kraštų vyriausy
bėms ginklavimo pramonę paleis
ti į darbą visu pajėgumu.

• Jugoslavijos atstovas Jungt. 
Tautose pareiškė, jog užpuolimo 
atveju Jugoslavija kreipsis pa
galbos į Jungt. Tautas ir ją pri
ims iš kiekvienos valstybės, kuri 
tik sutiks ją teikti.

• Egiptas pranešė Jungt. Tau
toms, kad Izraelis, surinkęs sa
vo teritorijoje 2.000 arabų, Iš
varė juos j "Egipto teritoriją. Tuo 
reikalu Egiptas įteikė JT karo 
paliaubų komisijai protestą.

SUDARO “KARO NUSIKAL
TĖLIŲ” SĄRAŠĄ

Maskvos spauda jau skelbia, 
kas ateity, žinoma, jei Sovietai 
laimėtų, būsiąs teisiamas už “ka
ro nusikaltimus.” Pirmoj eilėj 
minimas Pennsylvania universi
teto ’ prezidentas H. E. Stassen, 
kuris rugp. 15 d. pasakytoje kal
boje įspėjo Sovietus nuo tolimes
nių agresinių pasikėsinimų. To
liau eina anglų aviacijos marša
las Trenchard, generolas Fr. E. 
Morgan, anglų darbo partijos 
atstovas W. Wyatt ir vokiečių 
socialdemokratų veikėjas Graf, 
kurie kaltinami skatinę į karą 
atominėmis bombomis.

REKORDINIS DIRBANČIŲJŲ 
SKAIČIUS

Padegėjas paleistas, o protesta
vę prieš padegimą—suimti. 
Vienoje gautomis žiniomis, 

kurias pakartojo ir Prancūzijos 
katalikų dienraštis “Lai Croix”, 
vienas komunistas kėsinosi pa
degti gausiąją čenstakavos Die
vo Motinos šventovę. Gaisras 
buvo laiku pastebėtas ir likvi
duotas, nepadarius jokių nuosto
lių koplyčiai. Padegėjas buvo 
suimtas, bet po kelių dienų jį 
policija paleido, o suėmė vienuo
lyno viršininką Tėvą Račinskį, 
Tėvų Paulinų Kongregacijos, 
kuriems yra pavesta šventovės 
globa, kadangi šis, reaguodamas 
į pasikėsinimą sunaikinti šven
tovę, pasakė aštresnį pamokslą. 
Ta pačia proga suimtas yra dar 
ir kitas Tėvas.

VOKIEČIAI GALĖS GINTI 
SAVO KRAŠTĄ

Aukštasis JAV komisaras Vo
kietijai J. J. McCloy, kuris at
vykęs į JAV tarėsi su prez. Tru- 
manu, po pasitarimų pareiškė 
jog vokiečiai bus įgalinti ginti 
savo kraštą. Spaudos atstovams 
McCloy pareiškė: “Vokiečiai, jei 
gu norės, gaus galimybę tam ti-. 
kru būdu ginti savo kraštą. Ne
galima sakyti, jog jie savo kraš
to neturi ginti, jei bus užpulti.” 
Smulkiau šiuo klausimu ką pa
sakyti jis atsisakė.

Prekybos sekretorius Ch. Saw
yer pranešė, jog rugp. mėn. JAV 
dirbančiųjų skaičius padidėjo
l. 153.000 Tr pasiekė naują re
kordinį skaičių — 62.367.000. 
Tai yra pirmas kartas, kad buvo 
oeržengta 62.000.000 dirbančių
jų riba. Ligšiolinis rekordinis 
iirbančiųjų skaičius buvo 1948
m. liepos mėn. — 61.615.000.

LATVIAI PRIEŠINASI 
KOLEKTYVIZACIJAI

VYSKUPAS K. PALTAROKAS 
GREIČIAUSIA NUŽUDYTAS

Spauda iš Vatikano šaltinių 
praneša, jog vyskupas K. Pal
tarokas greičiausia yra nužudy
tas. Jis buvo vienintelis likęs 
dar nesuimtas Lietuvos vysku
pas.

dorini arba kuriam kitam “či- 
novnikui” buvo juk gėda pasi
rodyti, o “mužikėlis” kurjeris 
yra juk baudžiauninkas, jis turi 
jūti užsigrūdinęs bet kokiai “sar
matai”.

Ką gi pagaliau įteikė kurjeris 
sargeliui? Notą iššaukė į “rojų” 
grįžęs latvių pilietis Vilis Rober- 
tovič Vilkans. Jis sugrįžęs para
šė Sovietų užsienio reikalų komi
sarui laišką ir išpasakojo, kaip 
švedai jį “kankino”. Prie įteik
tos notos pridėta ir to laiško fo
tokopija. Jau pernai gruodžio 2 
d. rusai kreipėsi į švedų užsienio 
reikalų ministeriją, kad ji padėtų 
jiems surasti tris sovietų pilie
čius: Vilkaną, Aleksandrą Dani
lenko ir Juozą Tranelį. švedai 
pranešė, kad paskutinieji du bu
vo švedų policijos areštuoti, iš
tardyti ir paraginti grįžti į An-

šistų_globon”. Jie grąžiptįj Graįkį-
-. . .' fe kaip komunistiniai kovotojai.

& (Perkelta į 4 psl.)

PENKIAS DIENAS KALNŲ.
URVE

Netoli Bambergo, Vokietijoj, 
turistų grupė aptiko kalnų urve 
visai nusilpusias dvi 18 ir 20 me
tų mergaites. Kaip jos pareiškė, 
maniusios, jog urvas einąs kiau
rai per visą kalną, ir norėjusios 
juo išeiti į antrą kalno pusę. Bet 
vos dešimtį metrų paėjusios, pa
mėlusios degtukus ir tamsiuose 
urvuose paklydusios . Penkias 
dienas jos sėdėjo visai nusilpu
sios toj pačioj vietoj. Ir tai buvo 
jų laimė, nes čia pat buvo gilus 
plyšis, į kurį, jo nežinodamos, 
galėjo labai lengvai įkristi. Išsi
gelbėti jos beveik buvo neteku
sios vilties.

VELNIAS SMERKIA NUODĖMĘ

Kol dar jie negalima panaudoti 
darbui, tie vaikai dabar sutelkia
mi vadinamam “vaikų kaime” 
netoli Drezdeno.

STALINAS — AGRESORIUS

Sako Jugoslavijos atstovas

Jugoslavijos delegacijos pir
mininkas, kuris ligi šiol UN po
sėdžiuose palaikydavo Rusiją, 
rugsėjo 5 d. dieną viešai pareiš
kė, kad Sovietų vyriausybė ve
danti agresijos politiką.

— Pietų Korėjos užpuolimas, 
— sako jis, — yra Sovietų pir
mas žingsnis pasaulio užkariavi
mui.

SMARKUS VALYMAI VOKIE
TIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOJ

Sovietinėj Vokietijos zonoj 
pradėtas smarkus komunistų 
partijos valymas, nes esąs su
sektas pačioje partijos viršūnėje 
“liaudies priešų” lizdas. Ypačiai 
puolami tie, kurie nacių laikais 
buvo pabėgę ne į Sovietus, bet į 
Vakarų valstybes. Jiems priki
šama stoka tvirto pasitikėjimo 
Sovietais ir beatodairinio atsida
vimo Stalinui. Tarp kitų dalykų 
jie esą nusikaltę, netinkamai su
prasdami 1939 m. Stalino sutartį 
ir bendradarbiavimą su Hitleriu. 
Iš aukštųjų partijos pareigūnų 
pašalinti iš pareigų ir suimti yra 
iš Amerikos,.pabėgusio Eislerio, 
dshAA’-.yąjį^v^>v>čio propognn- 
ads biūruŲ padė jėjas B. Goldha- 
mmer, kuris jau daugiau kaip 
20 m. priklauso komunistų par
tijai, žemės ūkio ministerijos 
valst. sekretorius P. Merker, 
“Radio Berlyn” vyriausias re
daktorius L. Bauer, rytinės Vo
kietijos geležinkelių vyriausias 
direktorius W. Kreihemeyer, bu
vęs partijos laikrėščių “Neues 
Deutschland” ir “Friedenspost” 
vyr. redaktorius L. Ende, aukš
tas partijos pareigūnas M. Wei- 
terer ir eilė kitų. Pats Eisleris iš 
partijos vadovybės taip pat pa
šalintas, bet kol kas dar nesuim
tas ir iš propogandos biuro ne
pašalintas.

MIRĖ LIETUVOS DRAUGAS
DISKRETIŠKAS KLIENTŲ 

APTARNAVIMAS

Latvijos “aukščiausios tary
bos” atstovas Absalom Sax 
Maskvos radijo korespondentui 
pareiškė, kad kolchozinimas Es
tijoj ir Latvijoj vis dar susiduria 
su ūkininkų pasipriešinimu. Ypač 
didelio pasipriešinimo rodą buvę 
bežemiai; kuriems po karo buvo 
duota žemės. Sax pareiškė, jog 
dar šiais metais bus imtas: 
“veiksmingų priemonių” visu 
100% sukolektyvinti žemės ūkį.

Rugpiūčio 31 d. Saugumo Ta
rybos posėdyje Malikas, savo, 
kaip Saugumo Tarybos pirminin
ko, atsisveikinimui, be visos eilės 
kaltinimų vakariečiams, perskai
tė graikų komunistinių sukilėlių 
skundą, kad graikų vyriausybė 
terorizuojanti politinius kalinius. 
Šiuo klausimu pasisakė daugelis 
Saugumo Tarybos narių, nepasi
gailėdami Maliko atstovaujamos 
Rusijos atžvilgiu kandžių žodžių. 
Charakteringiausiai pasisakė Ki
nijos atstovas Dr. Tsiang ir An
glijos atstovas Sir Gladwyn Jebb.

Dr. Tsiang savo kalboj be kita 
ko pareiškė: “Jei partija nori į- 
tikinti pasaulį, kad ji yra giliai 
susidomėjusi žmogaus teisėmis 
Graikijoje, o tuo pačiu laiku at
sisako leisti jas ištirti savo pa
čios krašte, tai aš tokią laikyse
ną pavadinčiau hipokrizė. Ar mes 
nuoširdžiai susirūpinę žmogaus 
teisėmis? Ar mes tikrai susirū
pinę vargše graikų tauta?

O kaip gi su milijonais žmo
nių, kenčiančių 8oy. Sąjun- 

• gos valdžioje Balkanuose, 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijo
je, Lenkijoje ir tlkrainoje?

Panagrinėkime šiuos dalykus 
iš pagrindų. Jei aš esu klaidingai

informuotas dr Sov. Sąjunga yra 
arba galėtų būti pavyzdžiu vi
sam pasauliui, aš norėčiau kad 
tas faktas būtų reikiamai atžy
mėtas ir paskelbtas. Bet, kai 
mes atsisakome tai daryti ir pas
kui ateiname čia kelti klausimą 
dėl elgesio Graikijoje, aš sakau, 
kad tai yra tikra hipokrizė ir 
žemos rūšies propoganda. Man 
rodosi, kad Taryba neturėtų leis
ti save panaudoti šitokiems tiks
lams.

Neseniai po daugelio metų 
grįžo iš Pietų Amerikos vienas 
danas. Dar laive būdamas, jis 
sugalvojo pasiųsti savo buvusiai 
mylimajai žinią apie savo grįži
mą ir susitarti dėl susitikimo. 
Tad pasiuntė jautrią telegramą: 
“Grįžtu į tėvynę, mirštamai pa
siilgęs tavo lūpų ir juoko”. Bet, 
atvykus į viešbutį, jo jau laukė 
Danijos telegrafo direkcijos te
legrama. “Jūsų telegramos ga
vėja jau ištekėjusi. Ar ir šiuo 
atveju telegrama turi būti įteik
ta?” — teiravosi pas jį direkcija.

New York (LAIC) — Rugp. 
18 d. Stamford, Conn., mirė Dr. 
Stephen Duggan, Tartautinio 
(Carnagie) Auklėjimo Institnto 
steigėjas ir ilgametis direktorius.

Savo laiku velionis yra žymiai 
prisidėjęs prie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos de jure pripažinimo. 
Per kelis metus jis buvo Baltijos 
Draugijos vicepirmininkas. Pas
kyrus pirmąjį JAV ministerį Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai, jisai 
pirmininkavo Baltijos Amerikos 
Draugijos suruoštame ministe- 
riui pagerbti bankiete.

» Sir Gladwyn Jebb, pasisaky
damas prieš Graikijos įvykių 
klausimo įvedimą į Saugumo Ta
rybos posėdžio dienotvarkę, pa
sakė: “Atstovo tokios valstybės, 
kuri laiko milijonus savo tautie
čių vergų darbo stovyklose ne
apsakomose sąlygose, kurie daž
nai gyventojus gabena į Sibirą 
gyvuliniuose vagonuose, kurios 
visa santvarka pagrįsta gaudy
mu vergų darbo stovykloms 
slaptosios policijos pagalba, to-? 
kios valstybės atstovo smerki
mas kitų vyriausybių dėl taria
mo blogo elgesio su politiniais 
kaliniais veika taip pat piktinan
čiai, lyg •

girdėtame .velnią, smerkian
tį nuodėmę.

— Jungt. Tautų visumos po
sėdžiuose Sovietų delegacijai va
dovaus Višinskis.
. — Smarki audra vakarinėj 
Floridos daly padarė didelių 
nuostolių.

— Italijoj įvyko žemės.drebė
jimas, kuris buvo jaučiamas nuo 
Romos ligi Adrijos krantų, bet 
nuostolių padaryta tik Abrucų 
srity.

— Pietų Japonijoj siautęs tai
fūnas padarė didžiulių nuosto
lių' Žuvo 200 žmonių, o tai pat 
daug dingusių bei tūkstančiai 
sužeistų. 40.000 liko be pastogės.

— Šiaurinėj Tennessee, nukri
tus kariniam transporto lėktuvui 
AC-119, žuvo septyni lakūnai. 
Du įgulos nariai išliko gyvi.

— Čekoslovakijoje komunistų 
vyriausybė nacionalizavo 116 
viešbučių.

— Rugsėjo 2 d. Alpių kalnuo
se siautė smarki pūga. Sniegas 
užvertė San Bernardo praėjimą.

— Suomijoje pasibaigė kariuo
menės manevrai, kurių pasižiū
rėti atvyko 14 valstybių atstovai, 
jų tarpe U. S. ir Rusijos. Manev
rai buvo vykdomi ant mažos ska
lės, kadangi Suomija turi tik 20.- 
000 karių.

— Nukritus netoli Kairo 
Trans World Airline lėktuvui, 
žuvo 55 asmens, tarp jų 23 a- 
merikiečiai. Tarp žuvusių sve
timšalių paminėtina garsi Egip- 
to,filmų artistė L. Cohen ir indų 
maharadža Singh Prithi iš Bom
bėjaus.

— Liūtys Utica, N. Y. apylin
kėj sukėlė potvynius, kurie už
liejo kelius, nunešė tiltus ir pa
darė kitų nuostolių.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo niiožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tain tikslui neprisiūnSiama pašto ženklu.

ną, pagal kurį Azijos ir Ramio
jo vandenyno rinkos turi būti 
padalintos tarp Tokijo ir Londo
no. Japonija savo
verpsčių nori pakelti ligi 10.- 
000.000 ir kad Pietų Azija bei

4.250.000 ‘•V: 
j.i miNedaug lietuvių pasidavė komunistų propagandai. Partizanai 

persiorganizavę mažesniais vienetais:
radijo žiniomis, bet okupantams dairi? daug. ža

los, naikindami prieš' žmonišku
mą nusikaltusius. r>l

Lietuvių nedaug pasidavė ko
munistų propagandai. Bet daž
nai kitaip negali elgtis. Žinoma, 
daugiau tokių, kurie pasiduoda 
tam, kas daugiau duoda — to
kių apie trečdalis. Dabar gal 
pusė milicininkų — kai kur dau
giau — yra vietiniai (lietuviai), 
kurie blogesni kaip rusai. 1945 
m. visi Seredžiaus milicininkai 
(14) buvo partizanų sunaikinti. 
1946 m. vėl buvo sunaikinti'12. 
Panašiai ir kitur. 1945 m. buvo 
didelės kautynės netoli Babtų ir 
Ariogalos. Todėl iš ten buvo iš
tremtas visas kaimas. Žmonės 
Lietuvoje yra tos nuomonės, 
kad gerai padarė tie, kurie 1944 
m. pasitraukė. Dabar bent yra 
laisvi, žmonės nebetiki, kad kas 
nors juos išlaisvins. Per ilgai 
laukė ir perdaug buvo Anglijos 
ir Amerikos apvilti. Melskitės už 
savo tautiečius, dabar taip ken
čiančius, kurių ir aš niekuomet 
neužmiršiu ir kuriems nežinau, 
kaip galėsiu atsilyginti už gerą, 
kurį patyriau.... Kalbėdamas a- 
pie bažnyčias buv. belaisvis pa
mini Seredžiaus, Vilkijos ir Če
kiškės bažnyčias. Jos 1949 m. 
dar nebuvo uždarytos, bet dide
liais mokesčiais apkrautos. Pv.*, 
Vilkijos bažnyčia turėjusi mokė
ti 30.000 rublių į metus ir tai 
vienos savaitės laikotarpyje. Vil
kijos kunigas 1948 m. buvęs ne
teisingai persekiojamas. Vilkija 
dabar esąs apskrities miestas.

Nuo 1950 m. vasario mėnJ 
tiek išryškėjo nūoniohftį skirtu
mai tarp JAV ir Anglijos, kad 
nė Korėjos įvykiai to negali už
tušuoti. Stebėtojai mano, jog 
greitas Anglijos pasižadėjimas 
prisidėti prie policinės akcijos 
Korėjoj buvo padarytas tik dėl 
to, kad neįeitų į konfliktą su 
Australija bei Naująja Zelandi
ja, kurios net ir dėl jų pačių 
saugumo visiškai prisijungė prie 
JAV pozicijos. Bet Anglija, at
sigaudama iš pokario nuovargio, 
nori vesti savarankišką Azijos 
politiką, gindama ten savo inte
resus. Tuo pasižymėjo ypač 
Commonwealtho konferencija 
Colombo. Ten delegatai ypač 
kreipė dėmesį į raudonąjį na
cionalizmą Burmoj, Siame ir 
Indokinijoj. Kovai su juo buvo 
sudaryta ūkinės pagalbos orga
nizacija, kuri sudaro tarsi azi- 
jatinį Marshallio plano konku
rentą. Anglai mano, jog JAV 
trūksta šioj srity patyrimo ir 
pajėgios organizacijos azija
tams norima linkme pakreipti ir 
nori, kada visa šiam rajonui tei
kiama pagalba eitų per jų Co
lombo priimtam planui vykdyti 
Canberroje sudarytą komitetą 
Dėl šių dalykų jau buvo tarp 
JAV ir Anglijos stiprių nesutari
mų, kai, pav., JAV norėjo iš
plėsti Marshallio planą Indijai ir 
perimti Anglijos apie 750 mili
jonų svarų skolą Indijai ir Pa
kistani. Anglai, kurie iš JAV 
gauna maisto produktus bei ža
liavos, o Indijai parduoda pra
monės gaminius, prieš tokį JAV 
oasiūlymą smarkiai pasišiaušė. 
Dabar Korėjos konfliktas tą ne
malonų klausimą nustūmė kiek 
į šalį.

Bet yra ir daugiau panašių 
klausimų. Antai Standart Oil of 
California nupirko 22% Royal 
Dutch akcijų, o tai anglai laiko 
JAV įsiveržimu į jų naftos ra
joną. Antra, MacArthuro planai 
Japonijoj sudaro pavojų Angli- 
—■'--------------------- ■ ■ .—  —L.La:'

Septyni broliai — 
vienuoliai

Danijoj, Udenhou kapucinų 
vienuolyne, Hertegenbousch vy
skupas Nutsaerts įšventino ku
nigu brolį Remigijų. Pažymėti-' 
na, kad naujasis Tėvas kapuci
nas yra septintas kunigas ir 
vienuolis iš tos pačios šeimos: 
kiti šeši jo broliai yra kunigai 
vienuoliai, priklausą Švč. Širdies 
Misijonierių Kongregacjai, Sale
ziečiams ir Redemptoristams. 
Be to, jų turimoji vienintelė se
suo yra taip pat vienuolė.

jos pramonės ateičiai. Ameri
kiečių globoj japonai ruošiasi 
Azijoj užtimti labai žymias po- Kinija būtų paliktos jos rinkai, 
zicijas. Kaip tik dėl to, norėda- o Anglija turinti pasitenkinti 
mi japonams užbėgti už akių, Commonwealtho ir Afrikos rin- 
anglai pasiskubino pripažinti komis. O tam anglai visomis jė-
Mao - Tse - Tungą, nepasitarę j gomis priešinasi, net, kaip matė-

' Vatikano 
prieš kiek laiko vėl pavyko ke
liems asmenims iš bolševikų o- 
kupuotos Lietuvos pasiekti Va
karų Europą. Vienas jų suteikė 
žinių iš Kauno ir aplinkinių 
vietovių. Esą žmonės, palyginti, 
gausiai lanko bažnyčias, ypač 
Kaune, nors dažnai yra prie baž
nyčių durų kontroliuojami. Pa
storacinis darbas labai suvaržy
tas. Nekaltai įtariami tie, kurie 
vien apsilanko pas kunigą. Jie 
susilaukia daug nemalonumų. Į- 
tariamas ir sekamas klebonas, 
jeigu užeina pas žmones, neka- 
lėdojant ar ligonius lankant. 
Kunigas tai gali daryti tik die
nos metu. Kai kurie klebonai gy
veno klebonijose, bet pagal kle
bonijos didumą buvo dideliais 
mokesčiais apkrauti. Iš Sere-

\ K-nas

apie tai nei su JAV, nei su ki
tais Commonvvealtho nariais. 
Anglų spauda visai neslepia sa
vo nepasitenkinimo MacArthuro 
politika. Jiems neduoda ramy
bės jo pravedami ūkiniai planai. I

Malikas savo pirmininkavimą baigė su vodka. — Mūšis laik
raščių iškarpom ir vaikų balionėliais. — Susirinks 258 kartą pa
posėdžiauti dėl Austrijos. — Kiekvienas savo daržely tvarkosi.

Su rugpjūčio mėnesiu baigėsi 
ir Maliko Saugumo Tarybai pir
mininkavimo komedija. Jai bai
giantis, jisai turėjo tik viėhą su
sikrimtimą, kad Sovietams tokia 
patogi proga pasibaigė. Bet jau
tėsi patenkintas savo sabotaži- kad nepamiršta. Tad jų atstovas 
ninko talentu, kurį sėkmingai pranešė Vakarų sąjungininkams, Į džiaus apylinkės 1948 m. buvo 
buvo pademonstravęs, ir suruošė 
Saugumo Tarybos nariams As- 
torijos restorane vakarienę, kuri 
buvo tik rusiško, bet ne sovieti-

- nio stiliaus. Ten buvo prakeiktų 
“nikolajevskų” laikų Rusijos po
nelių garbintos Volgos lašišos, 
ikrą, kurapkėlės ir vodka, bet 
trūko “voblos”, kuria maitinami 
Sovietų piliečiai, ir pokelio “ko- 
reški” su seno “Pravdos” nume
rio lapu, iš kurių sukti “bankrut- 
kas” Sovietų piliečiai yra nepra
lenkiami specialistai ir vieninte
liai pasauly jų vartotojai.

Prie Maliko vaišių stalo sėdė
jo ir Vakarų atstovai — vienas 
kinų nacionalistų atstovas nebu
vo pakviestas — bet iš to dar 
neišeina, kad tuo vodkos už ben
dro stalo nugėrimu buvo jei na- 
pašalintas, tai bent sumažintas 
įtempimas tarp Vakarų ir So
vietų — vodka yra vodka,. o 
kova — kova. Ir ta kova vyksta 
visu smarkumu, ypač teh, kur 
arčiausią abu primai susitinka, 
šiuo atveju Vokietiją. 'ifei kas 
ji vyksta šaltojo! karo priemonė
mis. Pagal Maskvos planą čia 
pirmose eilėse kovoja rytinės 
zonos vokiečių komunistai. Ka 
dangi dar GoebelsO išrastas bu - 
vinis vabalas pasirodė nelabai 
sėkminga propogandos priemo
nė, jie imasi kitų. Iš ausies į au
sį perduodama “žinia”, jog visi 
Vakarų Vokietijos valdinių įs
taigų tarnautojai, jei ligi spalių 
1 d. nepasitrauks iš tarnybų, “su
jungus” Vokietiją, būsią nubaus
ti. Sovietinės zonos spaudos še
fas A. Norden taip pat paskelbė 
jog Vakarų Vokietijos žurnalis 
tai, tuojau nenutraukę “kursty 
mų į karą”, savo laiku irgi būsi? 
kietai bei teisingai nubausti. Pa 
galiąu pasiryžo Vakarus parties 
ti ant menčių laikraščių iškarpo
mis. Kadangi dėl popieriaus sto
kos laikraščių neužtenka, skaity
tojai raginami bent straipšnius 
iškirpti ir siųsti į Vakarus pa
žįstamiems. Redaktoriams net į- 
sakyta tani reikalui tinkamus 
straipsnius .žymėti tam tikrais 
ženklais, kad siuntėjai suklydę 
nepasiųstų ko nėreikia.

Vakarai šitą popierinę ataką, 
kaip ir visuomet, stehgiasi at
remti savo aukštesne technika. 
Marshallio plano administracija 
į šūvius iškarpomis atsakė iš Vo
kietijos ir Danijos paleisdami 
pavėjui į Rytus 100.000 vaikų 
balionėlių su pririštais priė jų 
atitinkamo turinio lapeliais. Ši 
orinė ataka, nors ir ne atominė
mis bombomis, Sovietams dau
giau gadina kraują, negu jų iš
karpos Vakarams. Kol kas ne
nusitverdami nieko kito, bent 
gązdina žmones, kad tų nukri
tusių lapelių neimtų į rankas — 
esą apkrėsti pavojingoniis ba
cilomis.

Pagaliau “Voice of America” 
taip pat apkartina Sovietams gy
venimą. Tiesa, jie kiek išgalėda
mi stengiasi visokiais birbekliais 
jį “užglušinti”, bet Valst. Depar
tamento sekretoriaus padėjėjas 
E. Barrett tvirtina, jbg jiems tas' 
birbinimas daugiau pinigo suėda, 
kaip JAV “Voice of America”’ 
transliacijos. O,’ be td, emUsIS 
JAV-eilės kohiplikuotų priemo
nių, nė tilo birbinimu Sovietai |

me, Mao-Tse-Tungui pataikau
dami, kad ten sau rinką laimė
tų.

Taip ir susidaro tokia padė
tis, kad komunizmo pavojaus 
akivaizdoje būdama šalia JAV 

Anglų h’ japonų nesutarimai jau' tame pačiame fronte, Anglija 
ir aukščiau kilo dėl jų abiejų bando kitais atžvilgiais eiti savu 
tesktilės rinkoj konkurencijos, keliu, kuris ne visuomet sutinka 
O dabar MacArthuro globoj ja- Į su JAV pasirinktais keliais ir net 
ponų pramonininkai išdirbo pla-1 tikslais.
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nieko negali pasiekti.
feet vien tik kovojant, kad ir 

birblnimu bei laikraščių iškar- 
piotn, nebeliktų kaip bekalbėti 
apie “didelį taikos troškimą”. 
Tai pademonstruoti Sovietai nie-

jog Sovietai vėl norį atnaujinti ištremta apie 70 šeimų. Iš Vil- 
pašitarimus Austrijos taikos su- kijos apylinkės išvežta kiek ma- 
tarties klausimu. Sovietinio sa- žiau. Nauja trėmimo akcija bu- 
botažo dėka, tai bus dar “tik” vo pradėta, rašo minėtas vokie- 
258 tuo reikalu posėdis, kurio I tis, buvęs karo belaisvis, kada 
Sovietams, matyt, prireikė dar aš buvau suimtas. Bolševikai 
vienam propogandos burbului iš- žmonių nešaudė, bet gabeno į 
pūšti. Nematyt, kad iš jo ko kito Sibirą. Ten daug jų numirė. Be- 
šiuo tarpu kas tikėtųsi. viltiškus laiškus iš ten skaičiau.

Apskritai, ir viena ir antra Ištremtųjų pavardžių nežinau, 
pušė, išrodo, iš visokių panašių Daug partizanų buvo ypač Sere- 
derybų nedaug laukia. Tad dėl džiaus ir Čekiškės apylinkėse 
viso ko, progai pasitaikius, pasi- 1946 ir 1947 m. Tada buvo daug 
derėdami, geriau kiekvienas tuo susirėmimų su okupantais ir jų 
tarpu tvarkosi savo kieme. koloborantais. Daug partizanų

Sovietinėj pusėj nieko nauja, žuvo. 1949 m. partizanai jau bu- 
atseit — senam bare toliau'dar- vo persiorganizavę mažesniais 
buojamasi: vykdomi valymai ir vienetais. Jie vengė susirėmimų, 
šiaip su visokiais “liaudies prie
šais” kovojama. Paskutinis iš tų 
“liaudies priešų” sudorotas yra 
čekų garsiojo humoristo J. Ha- 
šekb pasakojimų didvyris nar
susis kareivis Šveikas. Daug kas 
atsimenam, kaip jis, arsenale 
pilstydamas paraką, linksmai 
niūniavo, traukdamas pypkelę. 
Q kai įėjo generolas — pypkelę 
tuojau pasidėjo į ‘parako statinę I • 
ir išsitiesęs atraportavb, ką be
dirbąs. — Šveikai, rūkyk! — 
sušuko generolas, ir Šveikas be 
prieštaravimo vėl pypkelę įsikišo 
į dantis. Dabar tasai linksmas 
narsuolis čekoslovakų valdžios 
paskelbtas liaudies priešu, de
moralizuojančiu “liaudies armi
jos” karius!... Panašių žygių ten 
tiek daug, kad juos čia surašyti 
neįmanoma.

Vakarai tuo pat metu grupuo
ja ir tiria medžiagą tuoj įvyk
siančiai New Yorke JAV, An
glijos ir Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerių konferencijai. Iš 
to mes gauname vaizdą, kurias 
oroblemas Vakarai šiuo metu 
laiko ypatingai svarbiomis. In
formuoti sluogsniai nurodo, kad 
dabar tiriama ir bus svarstoma 
šios problemos: Tolimųjų Rytų, 
ypač sulaikymas komunizmo A- 
zijos pietuose, Austrijos nepri
klausomybės atstatymas, Rytų- 
Vakarų prekyba, kreipiant dė
mesį, kad ten nebūtų parduoda
ma karui svarbios medžiagos, 
Vidurinių Rytų, Afrikos, Turki
jos, Irano ir Graikijos gynyba, 
Jungt. Tautų problemos, ypač I 
ryšium šū Sovietų sabotažu, At
lanto pakto pasiūlymai, Vokieti- | 
jos klausimas ir t.t.

Kaip matome, problemų visa 
eilė ir vis atsiradusių didele da- I 
lim “iš Sovietų malonės”. Ne be I 
reikalo juokdariai sako, jog Va
karų diplomatai turi būti Sovie- j 
tams dėkingi^— kol jie yra, va- I 
kariečiai hepritruks darbo nei 
progos išbandyti savo sugebėji
mus visokias painiavas išpainioti.

AUSTRALIJA
Statys lietuvių namus

Australijos Liet. Draugijos 
Centro Valdyba nutarė staty
dintis Sydnejuje namus, kuriuo
se. Sydnejuje . gyveną lietuviai 
galėtų įvairiomis progomis su- 
siririkti, o .taip pat juose tilptų 
Centro Valdybos raštinė, “Mū
sų Pastoges” redakcija ir admi
nistracija bėi kitos vietos lietu
vių kultūrinės institūdijoš. Na
ftų štatybbš finansavimui škel- 
biatnds dūkų vajus. <

:-V; •

Švento Tėvo maldos diena
Iš Panelės švenčiausios apsireiškimų Fatimoje ir ap- 

I sireiškimo gaudų, dar nepatvirtintų, Amerikpjė ryškiai 
I matyti viena mintis: skatinimas prie maldos ir atgailos, 
I Jisul pasaulyje ramybė įvyktų.
ji šv. Tėvas Pijus XII paskiausioje encyklikųje “Šunimi 
I Maeroris” 1950 m. liepos 19 d. sako: “Laikomą reikalinga 
I Garbingieji Broliai, vėl paskelbti viešas maldąs, kad būtų 
I išprašyta ir pasiekta tautų sandora...”

“Šventųjų Metų Komitetas Lietuviams Priimti Ro- 
I moję kviečia visus lietuvius j maldos ir aukų žygį už šv. 
I Tėvą ir Šventųjų Metų intencijomis. Drįstame prašyti, 
I kad būtų paskelbta ir pravesta Šv. Tėvo diena su atitinką- 
I mois pamaldomis...” (ištrauka iš atsišaukimo).

Kunigų Vienybės Centro Valdyba, remdamosi minė- I 
I tomis mintimis,-skelbia , tad spalio mėnesio pirmą sekma- I 
I dienį, š. m. spalio 1 d. Šv. Tėvo dieną Amerikoje. Toji Į 
I diena parinkta dėlto, kad tai rožančiaus mėnesio pirmoji I 
I diena, Ražancavos šventės iškilmių diena ir Federacijos I 
I Kongreso Pittsburgh® maldos diena. Tų priežasčių dėlei I 
I kaip tik ir tinka mums visiems jungtis bendroje maldoje I 
I šv. Tėvo intencija už pasaulinę taiką iriuž Lietuvos laisvę. I 

-T Prašome visų klebonų, kunigų ir vienuolynų skelbti I 
I spalio 1 dieną šv. Tėvo maldos diena, aukoti šventas mi- I 
I šias, rengti bendrąją komuniją, šv. valandą ar kitas iškil- I 
I mingas pamaldas. Visų gi tikinčiųjų prašome tą dieną pa- I 
I sinerti maldoje ir geruose darbuose šv. Tėvo intencija, I 
I kad permaldautume Dievą ir grįžtų į pasaulį žmonėms I 
I laisvė ir taika.

Prie to dar prašome kiekvieno tikinčio žmogaus su- I 
I daryti šv. Tėvui maldos dovaną, maldų vainikėlį. Tai reiš- I 
I kia, atlikti dabar arba pasižadėti ligi Naujų Metų atlikti I 
I tam tikrą maldų kiekį. Tos maldos gali būti šios: šv. Mišių I 
I išklausymas, šv. komunija, rožančius, kryžiaus keliai, Pa- I 
I neles Švenč. litanija, Švč. Jėzaus širdies litanija, dvasinė I 
I komunija, švenčiausiojo aplankymas, pasninkas, išmalda, I 

geri darbai, šv. metų malda arba kitos panašios maldos. I 
Tų maldų skaičių surašyti ir įteikti vietos kunigams para- I 
pijoje ne. vėliaus spalio 15 dienos. Kunigai savo parapijoje Į 
sudary s tų visų maldų vieną surašą ir pasiųs Kun. Vienybės I

I pirmininkui : Rev. C. A. Vasys, 153 Sterling St., Worcester 
4, Mass.' K. V. pirmininkas, gavęs tų sąrašų lakštus, per- I 
siųs juos į Romą šv. Metų Komitetui, kuris sudarys iš jų I 
gražų albumą ir iškilmingai įteiks šv. Tėvui. Tasai albumas Į 
bus šv. Tėvo bibliotekoje amžinas atminimas, liudys lie- I 
tuvių maldingumą ir šv. Tėvui klusnumą.

Niekas neabejojame maldos reikalingumu. Mūsų visa 
viltis Dievo permaldavime, maldoje. Nebus taikos be mal
dos. Šv. Tėvo maldos diena spalio 1 d. įvyks. Nėra abejonės. 
Bet tik klausimas, ar visur įvyks ir ar visi tikintieji pri
sidės tinkamai maldos dieną įvykdyti ir ar visi sudarys 
maldų vainikus. Čia tai bus proga įrodyti šv. Tėvui mūsų 
lietuvišką uolumą ir maldingumą. Ar visos kolonijos, pa
rapijos pateks į rengiamąjį šv. Tėvui maldų albumą ir ar 
bus ten tūkstantis ar milijonas maldų?! Tai nuo mūsų pačių 
priklausys. Mūsų visų širdys dega Dievo meile, mūsų ti
kėjimas ir pasitikėjimas Dievu gilus, parodykime tai vie
šai ŠV. Tėvui maldos dieną ir maldų vainikėliais,

KUNIGŲ VIENYBĖS CENTRO VALDYBA

P. S. KVCV. prašo kitų laikraščių šį| atsišaukimą 
perspausdinti. Taipgi prašo mūsų veikėjų, rašytojų viena 
ar kita mintimi atsiliepti šitio klausimu pasl^ątin^mai lai
kraščiuose. 5' „ ,

J irti'

kas te 
močių

Rūpinasi Kristaus Karsto 
bazilikos statyba

Jordanijos karaliui Abdulai 
Apaštališkas Delegatas Palesti
noje Gustavas Testa įteikė nau
jos Kristaus Karsto bazilikos 
projektą. Dedama pastangų su
jungti visas visų krikščionių ir 
kitų, kuriems brangus yra Kris
taus atminimas, pajėgas, kad 
vietoje begriūnančios bazilikas 
iškiltų nauja, kuri būtų vertas 
Kristaus Kančiai paminklas.

Arkivyskupas Stepinač susirgo 
džiova

Vienoje gautomis patikrinto
mis žiniomis Zagrebo arkivys
kupas Stepinač, kurį Tito komu
nistai pasmerkė 10 metų sunkių 
darbų kalėjimo, yra sunkiai su
sirgęs. Jis yra gavęs plaučių 
džiovą. Kalėjimo administraciją, 
<ur jis laikomas, neduoda rei
kiamų sąlygų ir vaistų gydymui
si.

Rusų emigrantai aptars kovą 
su komunizmu

Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
Muenchene įvyks rusų emigran
tų intelektualų kongresas. Ja
me geriausios rusų antikomūriis- 
tų pajėgos svarstys būdus, kaip 
sėkmingiau kovoti prieš bedie^ 
viškąjį komunizmą, parodant 
pasauliui, kad tikroji Rusijos Iš-; 
teligentija nėra praradusi dvasi
nės laisvės ir sugebą, nors ir 
sunkiose sąlygose, rusų krikš
čioniškąją kultūrą mio bedieVii 
ko marksizmo ginti.

Lietuviai pasaulyje.
pagaliau, žinoma, kalti ir praėję 

į karo audrų pagimdyti išgyveni- 
i mai, kurie mūsuose paliko ir ne 
’ vieną ydą.

Visuomeninis organizuotas •
vietos lietuvių gyvenimas prasi
dėjo praėjusiais metais su pir
mosiomis lietuviškomis pamal
domis atvykus kun. A. Saba
liauskui. Buvo sušauktas vietos 
lietuvių kolonijos susirinkimas ir 
išrinkta laikinieji valdomieji or
ganai. Pradžioje veikta parapi
jos vardu, o vėliau, gavus leidi
mą veikti Venezuelos Lietuvių 
Savišalpos Sąjungai, persiorga
nizuota į šios sąjungos skyrių.

Iš reikšmingesnių lietuviams 
įvykių Barquisimete pirmoje ei
lėje paminėtinos kas mėnesį čia 
įvykstančios lietuviškos pamal
dos, kurias laikyti atvyksta, ne
žiūrint folinio kelio, kun. A. Sa
baliauskas. Tuo metu vietos ir 
apylinkės lietuviai turi progos 
netik pasimelsti ir gražiai pa
giedoti, bet taip pat išgirsti iš 
kun. A. Sabaliausko ir aktualių 
informacijų, nes jis atstovauja ir 
Venezuelos Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdybą.

Vietos lietuvių visuomeninė 
veikla daugiausiai pasireiškia 
minint mūsų tautai brangias 
tautines ir bažnytines šventes ar 
sukaktis. Iš svarbesnių paren
gimų paminėtini: Tautos šventės 
rugsėjo 8 d. paminėjimas, ben
dras dalyvavimas Kūčių naktį 
šv. bernelių mišiose. Vasario 16 
dienos ir motinos dienos minėji
mas. Būdingas vietos lietuvių 
pasirodymas buvo Kūčių naktį. 
Lietuviai turėjo lyg ir savotiškas 
giedojimo varžybas. Mat, pamal
dose pakaitomis giedojo lietuviai 
su italais. Po pamaldų, sužavė
tos lietuviškomis Kalėdinėmis 
giesmėmis, vienuolės seserys sa
lezietės ir patys italai gražiai 
lietuviams dėkojo. Ypatingai 
gražiai pavyko atšvęsti Vasario 
16-ji. Buvo padaryta žygių, kad 
ši mūsų tautai brangi šventė bū
tų atžymėta vietos spaudoje. Mi
nėjimo pamaldos ir iškilmingas 
aktas paliko ilgam Barquisimeto 
lietuvių širdyse.

Neatsilieka vietos lietuviai ir 
nuo lietuviško spausdinto žodžio 
skaitymo ir platinimo. I čia a- 
teina bemaž visa laisvojo pasau
lio lietuvių spauda

ITALIJA
Susipratusios Škotijos lietuvaitės

Į Romą su Škotijos katalikų 
ekskursija atvyko ir trys lietu
vaitės: sesers Giedraitytės, iš 
Glasgovo. Viena jų yra medici
nos studentė, antra studijuoja 
meną, o trečia padeda tėvams jų 
vedamam prekybos darbe. Gie
draičių šeima yra gilūs katalikai 
ir susipratę lietuviai. Jų dukre
lės, nors vyko su škotų ekskur
sija, atvyko pasipuošusios lietu
viškomis vėlevėlėmis.

— Į Romą grįžo Marijonų 
Kongregacijos Generalinis Se
kretorius Tėv. K. Rėklaitis. Jis 
keletą savaičių viešėjo Vokieti
joje, gydydamasis.

PRACCZIJA
Lietuviai “Cathunitas” kon

ferencijoj
B. Šlepaitytė ir A. Venskus, 

“Ateities" draugovės valdybos 
nariai, atstovavo lietuvius “Ca
thunitas” — tarptautinėje kata
likų studentų federacijoje Pary
žiuje, į kurią taip pat įeina ven
grų, čekoslovakų, latvių, lenkų, 
kroatų, ukrainiečių ir kitų tau
tybių katalikų studentų sąjun
gos.

VENEZUELA 
Barquisimeto lietuviai

Pirmieji lietuviai įsikūrę Bar- 
. ųuisimete prieš trejus metus.

Pradžioje čia apsigyveno vos ke
letas tautiečių ir tik prieš pus
antrų metų atvyko didesnis bū
rys. Šiuo metu pačiame Barqui
simeto mieste ir aplinkiniuose 
miesteliuose priskaitoma dau
giau kaip 100 lietuvių, įskaitant 
ir mažuosius. Daugumas vis dar 
nėra tvirčiau ūkiškai susitvarkę. 
Gal būt, dėl to didele dalimi kal
tos ir vietos sąlygos — toliau 
nuo sostinės ir uostų, nėra kelių, 
nėra pramonės, atseit, nėra pi
nigų apyvartos ir todėl uždarbiai 
mažesni, negu kitur. Iš kitos pu
sės ir patsai pragyvenimas (dėl 
prekių pristatymo) yra šiek tiek 
brangesnis.

Vietos lietuvių kolonija yra 
gana judri. Jei šis judrumas ir 
nenukreipiamas šimtaprocenti
niai į grynai lietuviškus reikalus, 
tai čia yra daug priežasčių — • 
ūkiniai rūpesčiai, klimatinės są- i 
lygos, stoka visuomenininkų, na, ]

Teikime žinias apie bolševiku žiaurumus
New York (LAIC) — 1940- 

1950 metų įvykių Lietuvoje ste
bėtojai šiuo metu gali pagelbėti 
Savo pavergtai tėvynei, pristaty
dami atitinkamoms įstaigoms 
savo notarizuotus (po priesaika) 
pareiškimus (4-se egz.) apie as- 
meriiškai stebėtus ir patirtus iš 
maskolių pusės persekiojimus, 
kančias ir trėmimus.

Amerikos Lietuvių Tarybos įs- 
taigbs — 1739 S. Halsted Street, 
Chicago 8, Ill. ir 233 Broadway 
(katnbarys Nr. 3012), New York 
7. N. Y. — mielai gelbės asme
niškai atsilankantiems pareiškė- 
jamš angliškai surašyti tekstus.

Lietuviškai rašyti, bet notari- 
žuoti, pareiškimai irgi siųstini 
šioms įstaigoms. r .

Lietuvos Konsulatai, ALT sky
riai ir. tremtinių organizacijos 
rgi rpičlai pagelbės įvykių, liudi-

. iiinkams tiksliai surašyti faktus 
sii reikalingomis smulkmenomis
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Žinios yra reikalingos Lietu
vos bylos dokumentacijai.

Praneškite savo adresus
Visi PLB bei jų LOK Valdybų 

pirmininkai ar jų įgaliotiniai, o 
taip ir kraštuose esančių buv. 
DP organizacijų vadovybės ar 
jų įg-niai yra prašomi skubiai 
pranešti savo adresus Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnybai: M. Kru
pavičius, 14b. Pfulingen b. Rtl., 
Goethestr. 16 — Germany.

Persiųskite pastebėtus svarbius 
straipsnius

Tautiečiai, radę nelietuviško
je spaudoje įdomesnius straips
nius mums opiaisiais klausimais 
— prašomi juos skubos keliu pa
siųsti tokiu adresu: ELTA, 14b 
Pfullingen b. Rtl. — Goethesstr. 
18 — Germany.
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— Vaidu
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STOKIM VISI PABALTIEČIAI KARTU
“Vienybė — galybė” — bylo

ja mūsų ir kitų tautų liaudies iš
mintis. Bet baltų politikai yra 
tai lyg primiršę. Baltijos politi
nės, ekonominės ir kultūrinės 
vienybės tema užklausus, kiek
vienas šūktelia: — Tegyvuoja 
Baltija! O kas dėl jos daroma 
dabar, Atlanto pakto, Europos 
Tarybos ir Sovietų totalizmo lai
kais? Labai nedaug. Kanadoje, 
Toronte berods, Baltų Federacija 
gyvavo. Mūsų ministeris Gylys 
prezidento plaktuką laikęs ran
koj. Paskutinės gi atėjusios ži
nios tvirtina, kad jau po federa
cijos — nesutikimai kokie, ar 
kas ten. Yra optimistų, tvirti
nančių, jog reikia tik kantrybės
— ilgainiui viską suorganizuosi
me. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, o po to ir Baltijos Fede
raciją. Blogiausia tačiau, kad 
to laiko nėra — pasaulis išeina 
į likiminę kovą žūti ar būti, į ku
rią visi laisvieji žmonės, nežiū
rėdami, ar kiti eina, ar kiti ne
išnaudoja jų, ar neužgauna, pri
valo įsijungti. Baltiečiai dėl niek
niekių nesutardami, vienas į kitą 
žvairuodami, spiriasi. Ir kas tuo 
džiaugiasi? Jie, ten Kremliuje, 
patenkinti — Baltijos byla, vie
ningai iškeliama, jiems tiek ne
malonumų padaro. Gi paskirų 
mažų tautų skundai sunkiai pa
siekia pasaulio opiniją. Baltų di
plomatams nieko negalima pri
kišti, bet jiems vieniems sunku 
viską ant savo pečių nešti. Rei
kalinga, kad pasauliui būtų a- 
kyvaizdžiai parodyta, jog lietu
vių, latvių ir estų tautos supran
ta būtenybę burtis į didesnį po
litinį vienetą, su kurio jėga dau
giau tenka skaitytis.

Visai neseniai “New York 
Times” vedamųjų rašytojas O- 
tto Tolišius nusakė Amerikos po
litinių sluogsnių nuomonę dėl 
Baltų koordinuotos veiklos. Pas
kiras veikimas, sako jis, būtų 
net žalingas. Tarptautinės orga
nizacijos, kaip IRO, steigė ben
dras baltų stovyklas, “Voice of 
America” —. visiems ' baltams 
kartu padės jų kalbomis trans
liacijas, tam tikru atveju gal net 
kariuomenė palankiau svarstytų 
bendro baltų karinio dalinio su
darymą, negu atskirų. Daug pa
vyzdžių ir pačioje Europoje.

Kas turi imtis iniciatyvos or
ganizuoti Baltų Federacijos ko
mitetą ar ką panašaus?

Latvių ir estų nuomone — lie
tuviai. Jų daugiausia ir geriausia 
susiorganizavę. Bet kas tai turi 
padaryti iš pačių lietuvių? ALT 
to, greičiausia, nesiims — tai ne
įeina į jos programą. Tremtiniai 
tuo irgi galvos daug nekvaršina
— tam esąs VLIKas. Bet VLIK- 
ui nelengva iš Europos vesti rei
kalus su ypač New Yorke susi
metusiais įvairiais pavergtų tau
tų ir jų laisvei ginti amerikie
čių komitetais. Tad, išrodo, kad

to turi imtis JAV susitelkę šių 
tautų politikai, visuomenininkai 
bei intelektualai savo iniciatyva, 
sudarydami šiam reikalui atitin
kamą Pabaltijo tautų atstovybę, 
žinoma, susitarę su dabar vado
vaujančiais veiksniais ir suderi
nę savo veiklą su jų veikla.

O kad tai neatidėliotinas rei
kalas, rodo gyvi pavyzdžiai. To
kiame “National Committee for 
a Free Europe” randame didelių 
vardų — generolus Eise'nhoverį 
ir Clay, profesorių, didžiojo biz
nio, teatro ir filmos atstovų ir t.t. 
Bet, pav., jame vadovaujančios 
reikšmės turįs De Witt C. Poole, 
buvęs ligi 1920 m. Valst. Depar
tamente ir tik po kurio išėjimo

buvo pripažinta Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos nepriklausomy
bė, kaip New Yorke kalbama, ir 
dabar nemėgstąs mažųjų. Kas 
kita gal būtų, jei su juo būtų 
kalbamasi bent 6 milijonų var
du. Tasai pajėgus ir pinigingas 
komitetas, taip stipriai remiąs 
Balkanų ir Lenkijos išlaisvinimo 
reikalą, tuomet gal neturėtų ar
gumentų atsakyti ir mums pa
ramą, ypač primenant jam an
glų geopolitikb MadKinder žo
džius: — Kas valdys Europos 
Rytus, tas ateityje valdys Eura
zijos kontinentą. O kas užvaldys 
šį kontinentą, netrukus valdys ir 
visą pasaulį.

Almus.

Reikalauja ištirti vergų darbą Sovietuose
Malikas, Saugumo Taryboj ki

tiems atstovams prikišus, kad 
Sovietai savo vergų darbo stovy
klose kankina milijonus žmonių, 
tai akyplėšiškai užginčijo, pasa
kodamas, jog Sovietuose “mili
jonai žmonių dėiaugiasi laimingu 
gyvenimu.” Bet autoritetingos 
tarptautinės įstaigos ką kita sa
ko.

Ekonominės, socialinės ir poli
tinės Jungt. Tautų Komisijos po
sėdyje, kuri posėdžiavo Ženevo
je, Šveicarijoje, Amerikos ir Did. 
Britanijos atstovai iš naujo iškė
lė klausimą dėl baudžiamojo pri
verstinio darbo sistemos Rusi
joje ir nuo jos priklausančiuose 
kraštuose.

Amerikos atstovas Walter 
Kotshing savo teigimų patvirti
nimui apie baudžiamojo privers
tinio darbo praktikavimą sovie
tiniuose kraštuose pacitavo vie
ną dokumentą iš Rumunijoje 
veikiančių šioje srityje įstatymų 
ir pridūrė, jog pagal turimas ži
nias šios rūšies barbariški įsta
tymai veikia taip pat ir Čekos
lovakijoje.

Britanijos atstovas G. T. Cor
ley—Smith patiekė visą eilę į- 
rodymų, kad priverčiamojo dar
bo praktika plačiai ir skaudžiai 
veikia visoje Sovietinėje Rusijo
je. Jis pabrėžė, jog Britanijos 
vyriausybės turimomis žiniomis 
jau anksčiau Rusijos darbo sto
vyklose buvo uždaryti ir merdėjo 
apie 10.000.000 asmenų. Dabar 
šis skaičius bus dar trimis mili
jonais pašokęs, nes trijų pasta
rųjų metų būvy Rusijos bolše
vikai tokį skaičių žmonių pri
verstiniems darbams į Sibirą iš
vežė iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos. Iš oficialių šių metinių So
vietinių davinių Rusijos priver
čiamojo darbo sistemoje galima 
pastebėti du naujus momentus: 
1) kad priverstiniam darbui ga
li būti pasmerktas ir išvežtas ir 
tas, kuris valdžios akyse nėra 
nusikaltęs, bet kurio’ artimieji

nedarbą! Jei tai 
šitai jie pasiekė 
darbo be jokių

yra nusikaltę; 2) kad pastaruo
ju metu priverstinių darbų sis
tema “plečiasi su pavojingu grei
tumu” sovietų užimtuose kraš
tuose. Baigdamas Smith pabrė
žė: “Sovietų vadai giriasi, kad 
yra panaikinę 
yra tiesa, tai 
priverčiamojo 
ribų kaina.”

Abu atstovai reikalavo, kad 
būtų sudaryta komisija iš penkių 
neutralių narių, kuri patikrintų 
ar tikrai Sovietų Rusijoje egzis
tuoja priverstinio baudžiamojo 
darbo stovyklos, kur siunčiami 
vadinamieji politiniai nusikaltė
liai, ir ar šios stovyklos yra iš
plėstos tokiu mastu, kad gali 
turėti svarbios įtakos krašto e- 
konominiam gyvenimui? Patiek
damas šią rezoliuciją Amerikos 
atstovas Kotshnig pąbrėžė, jog 
Jungt. Tautos rado valios ir prie
monių pasipriešinti ginkluotam 
užpuolimui, o dabar turi rasti 
priemonių, kad sustapdytų šį 
begėdišką žmogaus išnaudojimą.

Reikalauja priimti pavergtų tau
tų atstovus į Europos Tarybą

A-u * '• i

Sovietų okupuotų Europos 
kraštų atstovai įteikė Strasbur- 
ge posėdžiaujiančios Europos Pa
tariamosios Tarybos pirminin
kui H. Spaak raštą, kuriame pa
reiškiama, jog brutalios bolševi
kų jėgos suskaldyta Europos 
tautų šeima negali likti visą lai
ką padalinta. Neteisybės atitai
symas turi būti pradėtas Euro
pos Patariamosios Tarybos, lei
džiant joje atstovauti laisviems 
Sovietų užimtų kraštų atsto
vams jų tautų reikalus, šiuo 
būdu bus padaryta pradžia Eu
ropos vienybės, kuri yra būtina, 
atstatymo.

Šį raštą iš lietuvių pusės pa
sirašė Dr. S. Bačkis, einąs Lie
tuvos Ministerio Paryžiuje pa
reigas, Vidurio ir Rytų Europos 
Sąjūdžio Lietuvos atstovas.
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AR LAUKIAMA ŠIAIS METAIS KARO
Jeigu Stalinas norėtų dar šiais 

metais pradėti naują- pasaulinį 
karą, tai būtų pats laikas. Rug
pjūtis, karų mėnuo, jau pasibai
gė. Rugsėjis taip pat dar tinka
mas laikas pradėti karui. Bet po 
jo jau per vėlu. Prasideda ruduo, 
o su juo ir blogi orai. Šiuo metu 
Vašingtone nesą žinių, kad Eu
ropoje būtų didesnis karinis ju
dėjimas. Europoje Rusija esanti 
žymiai atsargesnė negu Tolimuo
se Rytuose. Kad iš esamų nesu
tarimų šiais metais galėtų kilti 
karas, atrodo, visiškai neįtikima.

Kitais metais?! Gal būt, bet 
tai pasakyti gali tik Stalinas, nes 
tik nuo jo priklauso karo pradė
jimas. 1951 m. vargu bus palan
kesni už 1950 m., nes Jungtinių 
Valstybių pradėtoji mobilizacija 
bus vykdoma toliau: nuolat bus 
didinama armija ir plečiama gin
klų gamyba (atominės bombos 
taip pat).

Tai ko Stalinas laukia? Ma
tyt, skuba pasigaminti atominių 
bombų. Be abejo, kai jis turės 
pakankamai — nieko nelauks. 
Iš dabar vaidinančio taikos a- 
paštalą išeis vėl negailestingas

“liaudies priešų” ir “karo kurs
tytojų” naikintojas.

Šiems metams, atrodo, užteks 
Korėjos problemos. Karas ten 
dar būsiąs gana ilgas. Be to, Ko
rėjos karas ar tik nebus pati di
džioji Stalino pokario klaida. 
Juk jis pažadino ir verčia mobi
lizuotis Jungtines Valstybes bei 
kita§ tautas. Dabar jau mažiau 
pavojaus, kad Vakarai bus už
pulti visai nepasiruošę.

Kas seka po Korėjos? Tai di
delis klaustukas. Gal būt, For- 
moza. Gal? Komunistinė Kinija 
stebi Korėją ir, atrodo, nelabai 
norėtų bandyti JAV. Todėl jai 
perkalbėti ir perorganizuoti ten 
buvo nuvykęs Molotovas. Taigi 
Formoza gali būti sekantis ban
dymas,-dar beveik nerizikuojant 
visuotiniu karu.

O, gal būt, išsklaidymui dides
nėj erdvėj pavojaus židinių bus 
užkurta Jugoslavija ar Vokieti
ja? Bet čia jau susiduriama su 
tiesioginiu pavojum uždegti- pa
saulinį gaisrą. O to Stalinas ne
rizikuos, kol nebus atėjęs jo nu
spręstasis laikas.

J. Surgaila

PAVOJUS TIES ALIASKOS KRANTAIS
Tolimoje šiaurėje, kur Ameri

ka beveik susisiekia su Azija, yra 
susidaręs vienas pavojaus židi
nių. čučkų pusisady ir Kamčat- 
koj Sovietai suformavo dvi nau
jas armijas, kurių sudėtin kol kas 
įeina devynios divizijos. Daug 
šimtų tūkstančių darbo stovyklų 
vergų ir karo belaisvių ten labai 
skubėdami pastatė kelius, aero
dromus, kareivines ir uostus. Pa-> 
rašiutininkų daliniai ten apmo
komi veikti arktinėse sąlygose. 
Uostuose sutelkta daug įvairių 
laivų. Abi armijos aprūpintos 
motorinėmis priemonėmis, pri
taikytomis kalnuotoms ir lau
kinėms vietovėms. Petropavlovs
ko, Korsakavsko, Komsomolsko, 
Ayano, Janusky, Ochotsko ir 
Nicholskoe laivyno bazės sku
biai taip pat statomos. Kur prieš 
keletą metų tik eskimai medžio
jo, šiandien sutelkta 5.000.000 
žmonių.

Iš šių dalykų stebėtojai daro 
išvadą, kad čia nėra koki sau
gumo sumetimais vykdomi dar
bai, bet pasiruošimas Aliaskai 
pulti.

Kas čia Sovietus traukia
Kad Aliaska traukia Sovietų 

akį, nėra kokia laikraštininkų 
iš piršto išlaužta sensacija. Carų 
už 7,2 milijonų dolerių JAV par
duotą Aliaską visai neseniai So
vietų spauda minėjo kaip neat
skiriamą “rusų tėvynės” dalį, 
kuri esanti neteisėtai parduota 
ir turinti būti vėl atgauta. Ir 
visai suprantama, kodėl jie ten 
savo akį kreipia.

Ne šalčiau, kaip Skandinavijoj
Aliaskos šiaurinis kampas Kap 

Barrow yra toj pačioj platumoj 
kaip Nordkaps, o piečiausias 
taškas yra Kielio platumoj. Ją 
Kuro šivo srovė šildo panašiai 
kaip Golfas šiaurės Europą. Sil- 
koje yra šilčiau kaip Oslo. Ko- 
diako vidutinė metinė tempera
tūra yra aukštesnė, kaip Suomi
joj. Labai šalta tik toli nuo jūros 
poliariniame aukštumų rajone.

Tai kraštas didelių galimybių, 
turįs žemės ūkiui tinkamą plotą, 
didesnį kaip trys Skandinavijos 
valstybės kartu. Be aukso, jame 
yra vario, cino, anglies, naftos 
ir neriboti ištekliai vandens jė
gos. Kailinių žvėrių medžioklė 
ir žvejyba jau per dešimtmečius 
duoda užtikrintas pajamas.

Be to, šis kraštas, kurio ben
dras plotas yra daugiau kaip tris 

|kartus didesnis už 1938 m. Vo
kietiją, iš antros pusės, turi vos 
apie 100.000 gyventojų, kurių 
40.000 vietinių eskimų ir aleutų.

Karinė reikšmė
Bet ne tik tuščia erdvė ir tur

tai čia Sovietus vilioja. Dar dau
giau jiems rūpi strateginė Alias
kos reikšmė. Aliaską paėmę į 
savo rankas, jie jau būtų įkėlę 
koją j Amerikos žemyną. Gi Be
ringo sąsiauris yra tik 190 ki
lometrų pločio, o jo viduryje 
yra dar Diomedų salos, kurios 
iš dalies priklauso Sovietams, iš 
dalies JAV. Čia Sovietus nuo

<$>-

Musų Globėjos gimimo švente
Rugsėjo aštuntąją dieną 

katalikai švenčia Marijos 
gimtadienį. Ta šventė ypač 
mums lietuviams brangi. 
Marijos gimimo diena Lietu
voje yra labai populiari, vi
sų lietuvių nuoširdžiai šven
čiama.

Marija gi, lyg atsilyginda
ma mūsų tautai už jai rodo
mą meilę, daug malonių yra 
mums suteikusi ir įvairiuo
se Lietuvos vietose savo mei
lę yra paliudijusi. Kas neži
no Šiluvos, Vilniaus Aušros 
Vartų, žemaičių Kalvarijos, 
Krekenavos ir kitų pagar
sėjusių Marijos šventovių? 
Visur pasakojama apie ste
buklus ir malones.

Tiesa, ir kitose šalyse yra 
nemažai vietų, kur Marijos 
užtarimu gaunama įvairių 
malonių, bet nėra abejonės, 
kad statistiniai daviniai bei 
skaičių proporcija kalba Lie
tuvos naudai. Jei žiūrėsime į 
šalies plotą ir gyventojų 
skaičių, tai tikrai sunku iš
vengti įspūdžio, kad Marija 
ypatingai pamilo Lietuvą. 
Ne be reikalo ir patys popie
žiai praminė ją ‘terra maria- 
na” — Marijos žeme.

Marijos gimimo šventė y- 
patingai iškilmingai buvo 
švenčiama Šiluvoje, kur va
dinamieji “šilinių” atlaidai 
prasidėdavo rugsėjo 7 die
nos vakare, tęsdavosi 
savaitę ir baigdavosi 
jo 15 d.

50, 80, o kai kada 
ligi 100 kunigų per
dienas klausydavo išpažin
čių. Kelios dešimtys tūkstan
čių žmonių priimdavo šven
tąją Komuniją. Tų atlaidų 
proga nesuskaitomos minios 
maldininkų traukdavo į Ši
luvą. Iš Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio, Rokiškio, Utenos ir 
kitų Lietuvos miestų važiuo
davo specialūs traukiniai.

Daugelis ėjo pėsti daug kilo
metrų, atsisakydami bet ko
kių važiavimo priemonių. 
Nemažas skaičius ėjo bent 
tris paskutiniuosius kilomet
rus keliais, būtent, nuo tos 
vietos, kur, išėję iš Šiluvos 
miestelį supančią miškų, pa
matydavo baltą, grakščią, 
gabaus architekto Vivulskio 
suprojektuotą Marijos - Li
gonių Sveikatos koplyčią.

Taip, lietuviai myli Mariją 
ir brangina jos šventoves. 
Tačiau dabar ten draudžia
ma Marijos šventes švęsti, 
draudžiama jos šventoves 
lankyti. Mes gi, gyvendami 
toli nuo savų namų, kuriuos 
griauna ir degina atėjūnai iš 
Rytų, su ilgesiu kreipiame 
mūsų žvilgsnius į Lietuvos 
pusę. Mūsų akys ir širdys 
tiesiog instinktyviai ieško 
jėgos, kokiu nors būdu ga
linčios mus sujungti su na
mais, su artimaisiais. Tačiau 
tarp žemiškų veiksnių tokios 
jėgos mes nerandame ...

Žemėje neradę, 
ieškoti tarpininko 
Marija, Lietuvos 
tikrai neatsisakys 
kima tarpininke!

Tad ir šios šventės proga 
maldaukime Dievo Motinos, 
dangiškosios tarpininkės, 
kad teiktųsi perduoti mūsų 
meilės bei ištikimybės jaus
mus. Į ją mes nepaliausime 
šaukti:

ryžkimės 
danguje, 
globėja, 
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JAV skiria vos 5 kilometrai. 
Taigi Aliaska Sovietams yra dar 
ir visai pašonėje, kas dar labiau 
dilgina jų gobšumą.

O dalykas turi dar ir antrą 
pusę. Jei čia JAV kaip reikiant 
įsistiprins, tai Sovietų agresi
niams planams sudarys nemažą 
pavojų. Bombonešiai — ir su 
atominėm bombom — bei rake
tiniai šoviniai iš čia gali pasiekti 
visus svarbiuosius Sovietų mies
tus bei pramonės sritis. Per šiau
rės ašigalį ligi Maskvos yra tik 
5.600 kilometrų, į Vladivostoką 
4.800 kilm. ir Murmanską 4.000. 
O jeigu atsitiktų priešingai — 
Sovietai čia įsistiprintų — jie 
sudarytų panašų pavojų JAV 
karo pramonei. Nuo Anchorage 
ligi Seattle yra tik 2.100 kilome
trų, o taip pat Sovietų bombo-
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Vieno karaliaus rūmuose vyko 
pokylis, kai po vidurnakčio stai
ga kažkas suspiegė iš išgąsčio:

— Vaiduoklis!
Pačiais palubiais skrido paukš

tis, didelis ir tamsus, ir sietynų 
šviesoje jis atrodė juodas. Dva
riškiai ir tarnai puolė jį sulai
kyti, tačiau jis šovė kaip strėlė 
pro visus — jis lėkė per eiles sa
lių, ir sienų aukso spindėjime 
baugiai tamsavo jo sparnai. 
Šimtai veidrodžių kartojo jo at
spindį, ir, visi galvojo, jog pasa
kiškieji keršto paukščiai pulkais 
užplūdo čia. Tačiau paukštis 
sklendė ramiai iki tos vietos, kur 
buvo karalius, ir nusileido tie
siog ant sosto atramos, ir jaunas 
valdovas, kuris tuo metu šypso
josi savo mylimajai, nustebęs su
raukė kaktą.

— Pone, — prabilo paukštis, 
— aš žinau, kad esu tau nežino
mas, nes gyvenu už tavo kara
lystės ribų, tačiau mano motina 
turi lizdą dideliame tavo miške, 
ir vakar auštant gavau žinią, 
jogei ji yra sužeista ir nori mane 
matyti. Aš tuojaus išskėčiau 
sparnus kelionei. Bet* dar nebuvo 
prasiskleidę pirmieji saulės spin-

dūliai, kai pakilo tokia audra, 
jog ir mano stipriems sparnams 
pasidarė neįmanoma laužtis 
priešais ją. ir aš žvalgiausi už- 
glaudos. Aš seniai buvau praskri- 
dęs savo namų mišką, ir dabar 
neregėjau jokio medžio nei sto
go, kuris pridengtų mane nuo 
žaibų ir liūties: iš vieno šono pla
kėsi jūra, o iš kito niūksojo smė
lio tyrlaukiai, ir per viską siautė 
toks viesulas, kad aš turėjau 
skristi užsimerkęs. Vis tiek aš 
buvau nublokštas žemyn ir tuo
met, atvėręs akis, pastebėjau ne
toli kažką aukštą ir tamsų. At
gavęs viltį ir jėgas, aš nuskridau 
•į tą pusę, tiesiog glėbiais imda
masis su audra.

Pačioje jūros pakrantėje sto
vėjo akmeninis bokštas. Jis buvo 
tarsi juoda vienakė baidyklė, 
nes, kai ieškojau, kur nutūpti, 
visame jo didume ir aukštyje 
teradau vieną siaurą langą, ir 
į jo nišą leidausi. Lygiai tuo pa
čiu moju, kai aš sparnu prisilie
čiau sieną. į langą trenkė žaibas. 
Jis perskėlė geležies virbus ir aš

išvydau baltą žmogaus veidą. Aš 
pažinau tuojau, kad jis išbalęs 
ne iš baimės — jis stovėjo prieš 
perkūno akis ir laukė smūgio, 
tačiau nebuvo paliestas. Kai jis 
pastebėjo mane, jo akys pasidarė 
gyvos, ir jis tarė: “Koks džiaugs
mas pamatyti laisvąjį. Tu matai 
mane pavergtą, užtat padėsi 
man, nes tai yra laisvųjų parei
ga ir ateities apsaugojimas. Prie
šai nužudė visus manuosius. Die
na iš dienos jie kankino piane 
tuo, kad juos numarindavo, ir 
tik tuomet mane uždarė čia. Jie 
žino, kad čia užtrokšta pagalbos 
šauksmas, ašaros čia išdžiūsta, 
nespėjusios nukristi — joks ke
lias nepraeina čia, tiktai mirties, 
o viltis nėra įkėlusi kojos į šitą 
bokštą. Tačiau dabar ji čia ap
sigyvens, nes žinau, kad būsiu 
išgelbėtas: turiu draugą, jis iš
laisvins mane, jis padarys viską, 
kad mane išgelbėtų, kaip esu 
padaręs tai jam. Užtenka, kad 
jis žinos, jog jo šaukiuosi. Įteik 
jam šitą ženklą, prašau, ir ne
praeis trys saulės užtekėjimai, 
kaip aš girdėsiu jį išlaužiant šias 
duris. Kas yra taip laukiamas, 
kaip jis, — negali paklysti, ir

nors nemačiau sparnų stipresnių 
už tavuosius, — draugystė yra 
dar greitesnė.” — Ir jis įteikė 
man tąi, ką tau dabar atiduodu, 
valdove.”

Ir paukštis atgniaužė savo ko
jos nagus ir nuleido ant kara
liaus kelių žiedą. Ir nebuvo nie-t 
kas spėjęs ištarti žodžio — jis 
vėl išskėtė sparnus ir pro šviesas 
ir veidrodžius, tarsi per šviečian
tį vandenį, nuplaukė palubiais.

O karalius tada pakėlė savo 
pirštais žiedą, ir žiburių ugnyje 
tasai sutvisko žėrinčiai raudo
na akimi. Visi sužiuro, o kara
lius kalbėjo susijaudinęs:

— Mano drauge, mano bran
giausias. Kaipgi aš nepažinčiau 
žiedo, kuris ilgai puošė mano 
ranką, kurį aš tau užmoviau ant 
tavo piršto tą valandą, kai pro 
priešų minias tu prasiplėšei ir 
ištraukei mane pačiai mirčiai iš 
delno. O tada tu man davei sa
vąjį, anos valandos pašventini
mui. Ir šito žiedo tylūs kvietimas 
mano širdyje skamba garsiau už 
karo trimitus — tu žinai, kad 
neapsivilsi manim, mano drauge, 
aš skubu pas tave.

Ir atsistojo karalius ir visi dva
riškiai, o jo mylimoji pakėlė į 
jį nuostabiai gražias akis, ir jos 
vos atlaikė, kaip gėlė rasą, pa
sigėrėjimo ašaras.

— Mano karaliau, — tarė ji

— kur yra geresnis valdovas ir 
ištikimesnis draugas! Tačiau ma
no širdis pliš iš nerimo ir šird
gėlos, jeigu tu išvyksi šią naktį. 
Aušra yra budrus padėjėjas, ji 
kaip ginklanešis saugo karžygio 
jėgas — palauk iki rytojaus, ma
no numylėtasis, nes joks blogis 
per šias trumpas nakties valan
das negali ištikti tavo draugą.

Ir karalius paklausė šito mie
lo prašymo. Jo mylimosios šyp
sena buvo graži, ir, kad vis tiek 
buvo, kaip praeis naktis, jeigu 
nebuvo iškeliavęs, puota tęsėsi 
toliau. Ir ant karaliaus rankos 
nuostabiai gražiai tvaskėjo žie
das. Prieš šviesas ir begalėse 
veidrodžių jo raudona akis kar
tojosi, lyg išbarstytas kraujas.

Bet rytmetį karalius negalėjo 
išvykti: iš tikrųjų, ką jis būtų 
padėjęs vienas, jeigu jis ir kara
lius? O kaip jis galėjo šaukti 
savo kariuomenę eiti su juo, net 
jeigu ji buvo jo? Nes, matot, bu
vo atėjęs tas metų laikas, kai 
krašte šventė atsiminimą tų die
nų, kai tėvų tėvai buvo kariavę 
už savo krašto laisvę. Visoje ka
ralijoje būtų kilęs baisus pasi
piktinimas, jeigu toji brangiau
sia kiekvienam šventė nebūtų 
reikiamai paminėta — užtat su
prantama, kad niekas negalėjo 
iš namų pasitraukti: karalius pa
klausė savo tarybos, kuri juk

buvo išmintinga. O kad jis vis 
dėlto buvo liūdnas dėl savo drau
go likimo, jam patarė, tegul jis 
nusiunčia pasiuntinį su žinia, jog 
pagalba ateis — ir šitai patiko 
karaliui. Tačiau dėl tos pačios 
priežasties, joks žmogus negalė
jo tokio žygio imtis — net ir tie, 
kurie nelabai brangino laisvės 
šventę ir mielai būtų pelnę ka
raliaus malonę ir ką nors sau, 
nenorėjo, nes kelionė, šiaip ar 
taip, buvo pavojinga. Ar galėjo 
karalius savo valdinius siųsti į 
bėdą?

Ir tuomet jis vėl paklausė ta
rybos patarimo, — jis siuntė 
šauklius į girias ir laukus: juk 
jam priklausė ir žvėrys ir paukš
čiai, o jiems tai nebuvo nei sun
ku nei labai toli, ir ypatingi pa
vojai taip pat negrėsė jiems — 
juk jie ne žmonės. Bet, matot, 
ar nebuvo pavasario metas? 
Kiekvienas gyvis rūpinosi savo 
lizdu ir gūžta. Jie troško turėti 
šeimą ir negalėjo iš savo trumpo 
gyvenimo išleisti nors vieną die
ną. Argi karalius nesuprato to, 
ar jis galėjo liepti tai, užmesti 
prievartą, kai kraštas šventė 
laisvės šventę. Beje, šitai galėjo 
atlikti paukštis, kuris pats atne
šė tą neramią žinią. Jam vis tiek 
buvo pakeliui. Tačiau pasirodė, 
jisai jau buvo grįžęs atgal. Ir 
taip išėjo, kad niekas neatsišau-

Per amžius, Motin, 
stebuklingai

Globojai mūs tėvus ir 
gynei;

Būk ir vaikams jų 
maloninga,

Laisvės dienas grąžink 
tėvynei.

Taip daug gali pas Visagalį, 
Užtark vargingą mūsų šalį!

Kun. V. Pikturna |

nėšiai . gajgjtų jjafeiekti ir kitus 
JAV šiaurės ir vidurinių Vakarų 
bei Kanados didžiuosius miestus.

Ar gali per Aliaską užpulti JAV?
Žinoma, invazija per Aliaską 

į JAV yra neįmanoma. Rocky 
kalnai, kurie pasiekia ligi 6.000 
metrų aukščio ir nueina į šiaurę 
bei vakarus, yra didžiausia ap
sauga, atstojanti daug divizijų. 
Be to, ir Aliaskos autostrada 
yra tik vasarą panaudojama bei 
nesunkiai užtveriama. Taigi pa
vojus, kad per Aliaską Sovietai 
bandytų į JAV veržtis, yra ma
žas. Bet ir pati viena Aliaska 
yra pakankamai viliojantis da
lykas, kad Sovietai galėtų susi
gundyti ištiesti į jį ranką.

J. P.

; kė į karaliaus prašymą ir, tikė- 
. kit, karalius buvo labai liūdnas. 
; Tik staiga jam pranešė, kad 
. esąs atėjęs kažkas, kas nori pa- 
' sitarnauti karaliui. Tasai liepė 

įleisti atėjusį, ir pamatė ežį.
— Valdove, — tarė jis — aš 

girdėjau, kad tu turi rūpesčių ir 
niekas negali tavęs nuo jų išva
duoti.. Aš padarysiu tai. Esu vie
nas ir neturiu šiuo metu jokių 
skubių darbų. O juk dar yra pa
saulyje ir pasiaukojimas — aš 
nunešiu tavo draugui žinią.

Jeigu ežys būtų neturėjęs to
kio apdaro, karalius tikrai būtų 
apkabinęs jį, taip jis pradžiugo.

— Aš gausiai atlyginsiu tau, 
— pasakė jis.

Iš tikro, jis taip džiaugėsi, kad 
suteikė draugui pagalbą, jog vi
siems aplinkui buvo linksma.

— Kai grįši, tu būsi apdova
notas, — kalbėjo karalius, — o 
dabar paimk šitą deimantą — 
jisai gautas iš mano brangiausio 
draugo, ir, pamatęs jį, jis su
pras, jog aš skubu jį išlaisvinti. 
Šitai pasakyk tu ir žodžiais, ir, 
prašau, negaišk, griįšk atgal, nes 
tuomet, kai tu būsi grįžęs, pas 
jį vyksiu aš.

Ir visi apstojo drąsų pasiunti
nį ir kiekvienas linkėjo jam vi
sokio gero, daugelis davė jam 
visokių naudingų patarimų, ir 
pagaliau jam taip smulkiai buvo
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Žemei gresia naujas tvanas
Kaip rodo foto nuotraukos, 

padarytos šiaurės ašigalyje 
1924 - 1949 metų laikotarpyje, 
ten esančių ledynų plotas yra 
sumažėjęs apie 2.000.000 kva
dratinių kilometrų. Ledo danga, 
esanti į šiaurę nuo Kanados, y- 
ra daug plonesnė ir mažesnė.

Skandinavijos šiaurėje, kur 
prieš 25 metus nebuvo nė ma
žiausio krūmo, dabar auga me
džiai.

Grenlandijoje, klimato pasi
keitimo dėka, auga kai kurios 
augalų atmainos ir kai kurie 
naminiai gyvuliai.

Švedų metereologo Dr. Ahl- 
mann teigimu, žemei gresia nau
jas tvanas. Jis įrodo, kad nuo 
1900 metų šiaurėje temperatūra 
vis kyla, nuo ko tirpsta ledynai 
ir kyla vanduo okeanuose. Pav., 
Lediniuotojo vandenyno vanduo 
yra pakilęs net keliolika centi
metrų. Jei Grenlandijos ledynai 
ir ateityje tokiu pat tempu tirps, 
tai okeanų vandens kilimas 
Ii turėti baisių pasekmių: 
krančių žemumos gali būti 
lietos vandens.

Net ir tropiniuose kraštuose 
yra pastebėtas temperatūros ki
limas. Viktorijos ežeras Afriko
je pastebėtinai džiūsta.

Temperatūros kilimas nusta
tytas tiek Prancūzijoje, tiek A- 
Haskoje. Šiaurės Amerikoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Is
panijoje mažiau lietaus beiš- 
krenta.

Penkiolikos metų laikotarpy 
Kaspijos jūros paviršius nuslūgo 
net du metrus, atsirado naujų 
salų ir pusiasalių. Toks pastovus 
temperatūros kilimas yra paste
bėtas nuo 1850 metų.

Vadinasi, esame liudininkai 
keistų gamtos reiškinių.

Kokia tų keistenybių priežas
tis? Vieni mokslininkai sako, 
kad dabar iš saulės daugiau 
spindulių žemėn patenka, o kiti 
tvirtina, kad mūsų planeta yra 
patekusi į kosminių dulkių debe
sis.

K.

ga- 
pa- 
už-

NEMALONUS KELEIVIS
Vietos gyventojus neseniai la

bai nustebino, kai jie pamatė, 
kad nuo paskutinės savo ruožo 
stoties Fort Rosenberg — Kasa
ma (Afrikoj) keliu visu greičiu 
ūžia autobusas, visai pakeliui ne
sustodamas stotyse keleivių pa
imti. Bet dar labiau jie nustebo, 
kai prie vieno pasisukimo iš au
tobuso iššoko liūtas. Pasirodė, 
kad neseniai autobusu vežtos 
mėsos kvapas jį ten buvo įvilio
jęs. Šoferis, pastebėjęs tokį ne
lauktą keleivį ir neturėdatpias ką 
daryti, p a 1 e i d o- autobusą 
tokiu greičiu, kad pagaliau ir 
liūtui pasidarė nebejauku ir, prie 
pasisukimo autobusui sumažinus 
greitį, jis iššoko lauk.

NELEIDŽIA APRAVĖTI 
MARKSO KAPA

Socialistai ir komunistai susi
kirto dar dėl vieno dalyko — 
teisės nuo Karolio Markso kapo 
ravėti žoles. K. Markso kapas 
yra Londono Highgate kapuose 
ir jo prižiūrą buvo pasiėmęs 
Markso vaikaitis E. Longuet, gy
venantis Paryžiuje. Bet neseniai 
šveicarų socialistų delegacija, 
lankydamosi Londone, aplankė 
taip pat Markso kapą ir turėjo 
konstatuoti, jog Longuet savo 
senolio kapu maža tesirūpina — 
jis visas piktžolėmis apaugęs, net 
nėra kaip ant jo padėti vainiko, 
ar gėlių. Tuomet Šveicarijos so
cialistai pasiuntė delegaciją į 
Londoną ir pasiūlė Longuet, kad 
ji pasirūpins Markso kapo Su
tvarkymu. Bet pasirodė, kad 
Longuet yra “linijos” atstovas. 
Anksčiau jis priklausė prancūzų 
socialistų partijai, bet 1939 m. 
pasidarė fanatiškas komunistas. 
Šveicarų socialistų atstovus jis 
pavadino antimarksistais ir 
griežčiausiai uždraudė imtis nuo 
Markso kapo žolių ravėjimo 
kokio kitokio jo puošimo.

ar

KAM PRIKLAUSO JURŲ 
DUGNAS

Jungt. Tautų tautų teisių ko
misija Ženevoje savo posėdžiuo
se nusprendė, jog jūros dugnas 
ir jame esą žemės turtai priklau
so arčiausia esančiai valstybei. 
Komisija toliau, ruošia smulkes
nį “pojūrio sričių” ir esančių jo
se turtų teisinį statutą. Nurodo
ma, kad tos teisės nepalies lais
vos laivybos ir žūklės už teri
torinių vandenų.

išaiškinta kelias, kur jis turi žy
giuoti, jog jis negalėjo apsirikti.

Ir jis skubėjo. Jis net neuž
suko daugiau į namus — kur, 
tiesa, jis neturėjo ir ką daryti. 
Jis skubėjo, o deimantinį žiedą 
jis įsidėjo tarp spyglių ir galvojo, 
kad tenedrįsta niekas prisiartinti 
prie jo, o tai bus žiauriai nu
baustas.

Visą laiką jis galvojo, jog neša 
žmogaus laisvę ir, gal būt, net 
gyvybę. Jis atsimindavo, jog ne
ša karaliaus malonę, ir tas sti
prino ji, kai imdavo pavargti. 
Jis net poilsiui trumpai tesusto
davo. Tiesa, jį kartą buvo su
laikę — tai buvo tokia nuostabi 
vieta tarp ežero ir miško. Ten 
sužinoję, kokia svarbi asmenybė 
jis yra, pakvietė į puotą: vienas 
girinis vedė laumę. Jis negalėjo 
atsisakyti. Šitaip jis būtų .įžeidęs 
ir vandenų ir miškų kaimynus, 
o gerus santykius palaikyti yra 
būtina. Gi jiems buvo svarbu ir 
didelė garbė svečių tarpe turėti 
karaliaus pasiuntinį. — Ak, ir 
kokios tai buvo vestuvės. Per 
šimtus metų vargiai galima pa
matyti kur tokias iškilmes: 
jaunosios plaukus šukavo pakai
tomis dvylika laumių, o veliumą 
uždėjo pati senelė, tokia gudri, 
kad jos veidas buvo kaip knyga 
ir akys tokios, kad geriau buvo 
būti su ja geruoju. O jaunikis 
mūvėjo žalius batus ir jo pirš
tinės buvo žalios, o juodžiausias 
varnas padovanojo vieną plunks
ną jo skrybėlei. — Argi galima 
praleisti progą truputį pasilinks
minti šitokioj draugijoj! Niekas 
ir neskaičiavo dienų, kiek truko 
tos vestuvės. Na, ir šokta buvo 
neblogai. Pieva prie ežero nebe
galėjo atgauti savo žalumo nė po 
tūkstančių pavasarių — taip bu
vo ten trypinėta. Ir kol ežiui 
išgaravo vestuvių kvaitulys iš 
galvos — taip pat šiek tiek už
truko, nors jis skubėjo ir išvyko 
dar svyruodamas.

Daugiau jokių nuotykių ir ne-

SOVIETAI ŠAUKIA DEL PABALTIEČIŲ 
“PERSEKIOJIMO”

(Atkelta iš 1 psl.)
dirbti į Upsalą. Tai įvykę 1949 
m. spalių mėn., o lapkričio pa
baigoje jis atsidūręs jau Goete- 
borge. Ten surado prekinį gele
žies rudį į Bremeną vežanti lai
vą ir “zuikiu” nuvyko į Breme
ną. “Matrosai” jį suradę, bet jis 
išsipirkęs, atiduodamas jiems sa
vo auksinį rankinį laikrodėlį. Čia 
ir baigiasi pasaka, nes iš Breme
no jau buvo nebesunku patekti 
atgal į “rojų”.

O kokia porcija “kaviaro” te
ko švedų užsienio reikalų minis
terijai? O gi: švedų policija pra
dėjusi jį žiauriai tardyti ir įki
šusi į kalėjimą. “Švedų policijos 
tarnautojai ir jų padėjėjai iš 
komiteto pradėjo Vilkans gąz- 
dinti visokiomis melagingomis 
istorijomis apie represalijas, ku
rios jo laukia, jeigu jis grįžtų. 
Taip švedų policija išlaikė Vilka- 
ną kalėjime ištisus du mėnesius 
be jokio pagrindo ir be jokių 
apkaltinimų........ Visa, kas aukš
čiau pasakyta, liudija, kad švedų 
valdžios organai dar vis tebe
tęsia savo įstatymais nepagrįs
tus Sovietų piliečių persekioji
mus, griebdamiesi apgaulės, gąs
dinimo ir viešo smurto... Atsiti
kimas su Vilkanu rodo, kad šve
dų valdžios organai leidžia fašis
tų emigrantų organizacijų atsto
vams dalyvauti savo įstatymais 
nenumatytuose ir Sovietams 
priešinguose darbuose, tuo būdu 
paskatidami jų prieš Sovietų Są
jungą nukreiptą veikimą švedų 
teritorijoje, žinios, kad švedų 
užsienio reikalų ministerija, at
sakydama į gruodžio 2 d. ir va
sario 21 d. notas, negalėjo Vil- 
kano surasti, yra vieša apgavys
tė, norinti suklaidyti Sovietų 
Sąjungos ambasadą... Sovietų 
Sovietų Socialistinių Respublikų 
ambasada atkreipia švedų užsie
nio reikalų ministerijos dėmesį 
į šiuos švedų valdžios organų įs
tatymams priešingus Sovietų pi
liečių persekiojimus ir laukia, 
kad tie policijos tarnautojai, ku
rie sau leido tokius niekšiškus 
darbus prieš sovietų pilietį Vilių 
Robertą Vilkans, būtų nubausti.

Ambasada laukia taip pat pra
nešimo, kokių priemonių mano 
švedų užsienio reikalų ministe
rija griebtis tuo reikalu”.

Taip, taip, labai puiku, savo 
pilečius reikia ginti. etB koks 
gi buvo tas draugas Vilkans. 
Latvių sluogsniai sako, kad jo 
praeitis labai murzina. Jis, bū
damas ir jau išėjęs iš pabėgėlių 
stovyklos Schwarzenbecke, ne
toli Hamburgo, nemėgo dirbti ir 
mito tik juodosios biržos' laimi
kiais. Pinigų jam niekada netrū
ko. Iš Vokietijos net du kartu 
jis buvo nuvykęs į Angliją, ten 
vedė latvaitę. Grįžęs antrą kar
tą iš Anglijos, jis rado Schvvar- 
zenbecko stovyklą išformuotą. 
Sako, kad Švedijoje jis gyveno 
netikra pavarde. Pasiteiravus a- 
pie jį Švedų Užsieniečių Komisi
joje, komisija atsako, kad savo 
popieriuose ji niekur neužtinka 
Vilkans pavardės.

Įteikę notą, Sovietai galvojo, 
kaip tas žydelis kad filosofavo: 
kad visos marios suaugtų į vie
ną “marią”, kad visi jaučiai su
augtų į vieną jautį ir kai tas 
jautis atliktų, atsiprašant, savo 
reikalą — koks didelis būtų 
“pliumt”! Taip ir su nota. Sovie
tai reikalavo greito pranešimo, 
o švedai ilgai ir nelaukė. Pir
miausia užsienio reikalų depar
tamentas kreipėsi į vidaus rei
kalų ministeriją. Kriminalinės 
policijos šefas, pasitaręs su sau
gumo šefu, galėjo 
konstatuoti, kad tie 
“Latvių sovietinės 
piliečiai” buvo geri
Aleksandras Danilenko ir Juo
zas Tranelis “nušoko” savo noru 
ir paskiau išvyko į Angliją, o 
Vilkans, jeigu jis turėjo reikalų 
su policija, tai jis čia dangstėsi 
svetimu vardu, nes sąrašuose jo 
pavardė neužtinkama. Bet kri
minalinės policijos šefas daugiau 
nekomentavo ir liepė laukti vy
riausybės atsakymo. Netruko ii’ 
vyriausybė su atsakymu. Užsie
nių reikalų minįsteris Undenas 
yra išvykęs į Skandinavijos už
sienių reikalų ministerių konfe
renciją, kur vyksta Reykjavike, 
Islandijoj. Jį pavaduojąs krašto

apsaugos ministeris Allan Vougt 
štai ką atporino sovietų ambasa
dai: “Sovietų ambasada Stock- 
holmel950 m. rugpiūčio 30 d. į- 
teikė Karališkajai Užsienių Mi
nisterijai verbalinę notą 139/50 
kartu su priedais. Kadangi noto
je prieš švedų valdžios organus 
nukreipti kaltinimai yra visai be 
pagrindo ir, tiek forma, tiek iš 
esmės, yra įžeidžią, tai Karališ
koji Užsienių Ministerija neran
da reikalo į ją atsakyti”.

še tau, boba, ir ragaišis: rus- 
keliai manė iš tai padaryti dide
lį “pliumpt”, bet iš viso to išėjo 
tik silpnutis piššš.

L.R.K. Vargonininkų Sąjungos
38 - sis seimas

Efi.

ŠV. METAMS ATMINTI
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Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

visuomenei 
trys minėti 
respublikos 
paukšteliai.

Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Sąjungos 38 - sis seimas 
šiais metais įvyko rugpiūčio 24 
dieną Šv. Jurgio parapijos Muzi
kos kambary, Chicago, Ill.

Seimas prasidėjo mišiom, ku
rias celebravo gerb. kun. A. Va
lančius. Per mišias vargonininkų 
choras giedojo Singerberger Šv. 
Alphonso Mišias, vargonaujant 
A. Pociui. Po skanių pusryčių, vi
si delegatai ir svečiai susirinko 
Šv. Jurgio par. Muzikos kamba
ry, kame seimas prasidėjo mal
da, vedama kun. A. Valančiaus 
ir Lietuvos Himnu. Seimo įžan
ginę kalbą ir sveikinimą tarė Są
jungos pirm. Leonardas šimutis. 

I Seimo pirmininku išrinktas ga
bus vedėjas p. Jonas Šaučiūnas 
iš Kingston, Pa., ir raštininku - 
Antanas Giedraitis iš Chicago, 
Ill. Po sveikinimų ir linkėjimų 
laiškais ir telegramomis, daug 
ypatingai svarbių dalykų buvo 
apsvarstyta bei nutarta, iš ko ga
lima spręsti, kad seimas labai pa
vyko.

Išrinkta ši naujoji Sąjungos 
valdyba: pirm. - Antanas Gied
raitis iš Chicagos, III., vicepirm. 
- Pranas Dulkė iš Brooklyn, N. 
Y., iždo globėjai - Justa Karpiū- 
tė iš Westville, Ill. ir Stasys Žy
lius iš Waukegan, Ill.

7:30 vai. vakare, gražiame 
dain. Al. Brazio “Mobra” resto
rane, 2409 S. Hoyne Avė. visi 
delegatai ir svečiai buvo pa
kviesti dalyvauti jų pagerbimui 
suruoštoje puotoj.

Antanas Giedraitis

S t a t o m e Kopi y č i ą
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE 

Putnam, Conn.
GERAŠIRDIS LIETUVI,

VAJUS EINA, Prisidėk!
Padidinsi Marijos garbę, atliksi gražu, 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
Fundatoriaus, kas aukos .................
Garbės Fimdatoriaus, kas aukos

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

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

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

$50.00

$100.01)
$500.00

.......$1000.00

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

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

(Įrašęs savo adresą, šią atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui)
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buvo, jeigu neskaitysime, kad 
vienas žiogas kažkurį rytmetį 
apsiriko ir, deimantą palaikęs 
rasos lašu, mėgino iš jo atsigerti, 
ir taip susidraskė kojas į ežio nu
garą, kad visą vasarą galėjo gro
ti smuiku tik sėdėdamas.

Paskui karaliaus pasiuntinys 
buvo paklydęs — jis pateko į 
vieną voverų stovyklą ir ilgesnį 
laiką praleido vienoje šeimoje, 
kur augo tokia miela voverų 
mergiotė. O, kaip grakščiai ji už- 
lauždavo viršum galvos savo uo
degą, ir jos akys buvo tokios ju
drios, jog jis tikrai būtų pasili
kęs ilgam, jeigu nebūtų reikėję 
taip skubėti.

— Pareiga yra savęs išsižadė
jimas, — tarė jis ir sunkia šir
dimi patraukė toliau.

Ir jis taip skubėjo, kad vieną 
dieną pajuto, jog jį suėmė bega
linis nuovargi^ ir jis pradėjo 
snausti.

— Truputį primigsiu, užtat 
paskui galėsiu žengti dar smar
kiau, — nutarė jis.

Kaip tik buvo priėjęs tokią 
patogią poilsiui vietą. Kažkokie 
įvykiai buvo išviję skruzdės iš 
jų sodybos. Ten jis pasirausė po 
sausom skujom ir žabais ir už
snūdo valandėlei.

Kai pabudo, jam pasirodė, jog 
yra labai ilgai nevalgęs ir visai 
suplonėjęs. Ir kai žvalgėsi, kuo 
galėtų numalšinti savo alkį, jis 
pastebėjo, jog žemė ir viskas 
aplinkui buvo labai jauna ir 
šviesu.

— O, varge, — sušuko jis — 
nejaugi aš per savo skubėjimą 
nepažinau rudens ir dabar esu 
pabudęs iš žiemos miego? Kas 
dedasi su tuo, kuriam nešu žie
dą? Tačiau reikia manyti, kad 
jis taip pat miegojo per šitą pra
eitą šaltą laiką.

Kaip jis skubėjo! Jis vos už
kando kažkokio atsitiktinio mais
to ir bėgte nubėgo — tokios jau
trios ir kilnios širdies jis buvo. 
Ir, pasirodė, kad jau čia pat

buvo ir miško pakraštys, ir tą pranti? 
smėlio lauką, už kurio stovėjo j 
juoda akmeninė pilis, jis per- 
šliužė gana greitai. Ir jį apėmė 
toks pasididžiavimas dėl parei
gos išpildymo, kai jis sustojo po 
vieninteliu langu, jog jam pasi
rodė, kad jis užaugo labai dide
lis, iki pat lango. Toks didelis, 
kad jo balsą galėjo girdėti per 
akmenų sienas, ir jis kalbėjo:

— Pasirodyk, drauge mano 
karaliaus. Jo pasiuntinys nori 
pažvelgti į tave.

Už lango neatsiliepė niekas, ir 
jis prabilo garsiau:

— Tu nebijok ir tikėk man. 
Aš atnešiau žiedą, kurį buvai 
davęs jam — o šitai yra ženklas, 
kad jis žino tavo nelaimę ir tuo
jau ištiesė pagalbos ranką.

Už lango nepasirodė niekas ir 
neatsiliepė niekas, ir karaliaus 
pasiuntinys šaukė:

— Tavo draugas ateina išlais
vinti bičiulio. Jis atvyksta su vi
sa savo galybe ir tau bus sugrą
žinta namai ir turtai, kuriuos 
išplėšė priešai. Jis atvyks, kai tik 
būsiu sugrįžęs aš, žinok tai, ir 
todėl prašau, pasirodyk man ir 
parodyk savo džiaugsmą.

Už lango buvo tylu, ir dabar 
pasiuntinys susirūpino ir vėl pa
juto, kad pasidarė mažas.

—.Kas yra? — galvojo jis. — 
Argi mano balsas yra permen- 
kas, kad jį girdėtų? Tačiau aš 
girdžiu taip pat gerai, kaip žemė 
— ir man atrodo, kad aš kalbė
jau niekui: ten viduje, atrodo, 
yra tuščia, tuščiau negu karste, 
nes, kaip sako senas priežodis, 
jeigu guli nors kaulai, tai nėra 
tuščia — o šičia negirdžiu nieko.

— Taip ir yra, — atsiliepia iš 
vandens, ir atsisukęs jis mato 
žuvį — ji plaka į bangą uodega 
ir plepa: — Tikrai ne kitaip — 
jie išvežė iš čia lavoną to, kuris 
buvo toks kvailas, jog ir mirda
mas laukė savo draugo. Jie iš
vežė lavoną, jiems gi reikia vie
tos kitam kaliniui, argi tu nesu-

Ir karaliaus pasiuntinys grįžo 
atgal. Jis buvo nusiminęs ir tik 
vienu guodėsi, kad karalius ge
rai atsilygins už jo vargą, užtat 
skubėjo. Jis ėjo net aplenkdamas 
visas vietas, kur galėjo susidurti 
su gaišaties pagundomis. Ir kai 
pagaliau jis stovėjo prieš kara
liaus rūmų vartus, jam atrodė, 
kad jo spygliai yra pražilę nuo 
visų tų vargų.

Kai jis žengė per rūmų kiemą, 
jis regėjo tokį ramų ir linksmą 
gyvenimą, jog jis beveik varžėsi 
pranešti savo liūdną žinią. Ta
čiau kaip tik tuo metu karalius 
su svita grįžo iš medžioklės. Jis 
pastebėjo atvykėlį ir, ilgokai pa
galvojęs, atsiminė, kas jis toks.

— Mano gerasis tarne, — pa
sakė jis pradžiugęs, — tu su
grįžai, ir dabar atėjo mano eilė 
skubėti pas bičiulį. Bet, sakyk, 
gal būt, kas nors jau išlaisvino 
jį, ir jis gyvena savo namuose, 

o dabar 
jis pats

pasakė

ir tu buvai jo svečias, 
atneši man žinią, kad 
mane atlankys?

Tuomet pasiuntinys
viską. Ne, jis nebuvo užsiminęs 
anų vestuvių, tai būtų perilga 
šneka, nei apie dailiąją voverai
tę jis nepasakojo. Jis nutylėjo 
smulkmeną ir apie savo miegą. 
Vietoje šito jis kalbėjo apie kliū
tis ir blogybes, kurios stabdė jo 
kelionę. Tačiau, kas atsitiko su 
tuo, kuris buvo pavergtas ir mi
rė, — jis pasakė viską, ką gir
dėjo.

Karalius klausėsi labai ati
džiai ir, kai išgirdo, jog buvo 
laukiamas ir kad jo draugas nu
mirė, jam tikėdamas, — jis su
sigraudino iki ašarų. Ir jis buvo 
taip susikrimtęs, jog užmiršo pa
girti pasiuntinį bei tarti jam apie 
atlyginimą, ir tasai jau buvo 
bepasitraukiąs tylomis, kaip ū- 
mai karaliaus mylimoji priėjo ir 
pasilenkė prie ežio..

— O, — sušuko ji, — -šitas 
deimantas yra nuostabus.

Ji paėmė jį iš ežio spyglių ir 
užsimovė sau ant piršto. Pakė
lusi savo gražias akis į karalių, 
ji tarė:

— Aš jį dėvėsiu, mano valdo
ve, kad, laikydamas mano ranką, 
tu visada prisimintum savo drau
gą, kurį tu taip graudžiai apver
ki.

— Ar apie šitokią teisybę gal
vojai, garbingasis? — pasakė di
dysis vizyris, kai buvo baigęs 
savo pasakojimą ir niekas kitas 
neatsiliepė. Ir tarytum jo šitie 
žodžiai juos pažadino. Jis tuojau 
buvo užpultas:

— Tu tyčiojies iš mūsų, sve- 
timasai. Tu šlykščias išimtis ro
dai, kaip kasdienišką dalyką, — 
šaukė tas, kuris buvo iškėlęs 
draugystę iki teisybės.

Ir kiti, kurie džiaugėsi, kad jų 
bendras buvo nužemintas ir ne 
jo mintis yra laimėtoja, juokėsi:

— Bet sakyk, ar tu buvai tei
sus?

Ir kitas nusižeminęs paūkau
jančiai maldavo:

— Karaliau, mes pražūsime 
ne dėl esmės, o dėl žodžio — 
kalbėk, pasakyk, kas yra teisy
bė. Mes tikėsime, nes mes norime 
tikėti ir nusiraminti.

Tačiau karalius tylėjo, ir jo 
veidas buvo dar labiau paniuręs, 
negu kas iki šiol regėjo, o kal
bėjo tie, kurių barzdos pražilo 
ilgose kalbose. Jie kalbėjo iki 
didelio nuovargio, ir paskutinis, 
kuris buvo stipresnis už kitus, 
dar pajėgė tarti:

— Teisybė — yra žmogaus 
dvasios jėga. Kas yra jėga? Gie
dri nuotaika ir linksmumas. Aša
ros gali būti liejamos veidmainiš
kai, bet juokas praveria žmogaus 
vidų, o šypsena yra tikriausias 
atspindys viso žmogaus. Tai yra 
teisybė, aš sakau.

— Tu sakai? — taria didysis 
vizyris. — Gal tu žinai, ką sakai. 
O aš esu girdėjęs dar vieną isto
riją, kurią dabar jums papasa
kosiu.
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E.POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

xX
į 158 GRAND STREET 
x k

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI SIEMS METAMSx K k k k 
jį jį ‘‘MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytines, lietuvių 
Jį tautines muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas, 
k "MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ii- ansamblių 
Jį veikimų, kiekviename numeryje telpa giesme arba daina (su gai- 
X domis) parašyta solo balsui arba chorui. 
Jį "MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
K " ’--- ----- ---- ” .................. ’ 'k 
k j 
k k x X X k _ . _ .

S

G

Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

'MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje 51 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
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, 111.

.50.
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Telefonas: EV 7-7411 A

KLEEN KOL COAL CO. X
LISAUSKO ANGLIŲ K0MP. į

Anglys, Coke ir Aliejus X
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. į

Gyvenimo vieta ?
53-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. n 

Telefonuoti po 5 vai vakarais 7

KLAUSYKIT RADIJO! «
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO «
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— Komunistuojančių ir “lais- 
vininkų” rengtas piknikas pačių 
rengėjų atšauktas dėl numatyto 
pavojaus. Mat, dabar visi raudo
nieji bus registruojami. Philadel- 
phijiečiai visuomeninkai užsitar
navo pagyrimo savo veikla prieš 
raudonąjį komunizmą.

— Lietuvos Vyčių 3-os kuopos 
atstovės Mary Grubliauskaitė ir 
E. Serčevičiūtė išvyko į Vyčių 
Seimą Chicagon. Juodvi išvežė 
ir kuopos sumanymus draugijos 
veiklai pagyvinti.

— Philadelphijos ateitininkai 
gražiai pasirodė, išsiuntę į Cle
veland ateitininkų vadų stovyklą 
ir kursus net 9 savo narius. Tiki
ma išugdyti labai gerus vadus.

— Kun Leonas Pečiukevičius, 
iš New Philadelphia., rugsėjo 27 
dieną išvyksta šv. Metų kelionėn 
Romon. Jis yra pakviestas už
imti vadovybės vietą šv. Kazi
miero Kolegijoj Romoj. Tai būtų 
tikrai naudinga visai lietuviškai 
katalikiškai ir amerikoniškai vi
suomenei turėti savo atstovą 
taip svarbioj įstaigoj.

— A. Vasilauskas, pp. Vasi
liauskų sūnus, ką tik rimčiau 
sirgo. Jam padaryta rimta opera
cija. Ateitininkai užjaučia savo 
idėjos draugą.

— Tautinės šventės minėjimas

— rugsėjo 8-os dienos, įvyksta 
rugsėjo 9 dieną, 8 vai. vak. Lie
tuvių muzikalinėj salėj. Numa
tyta trumpa, bet įspūdinga pro
grama. Kalbės prof. Vasiliaus
kas, meninėj programoj bus vyrų 
oktetas,- skautai, ateitininkai ir 
kiti.

— P.p. Petroniai, 3017 S. 79 
St., rugsėjo 2 dieną išvyko iš Phi
ladelphijos į Kaliforniją Los An
gelos. Juos išlydėjo artimieji ir 
pažįstamieji. Čia išgyveno apie 
40 metų. Sėkmingo gyvenimo 
naujoj vietoj. /

— P. Petronėlė Antanaitienė, 
lietuviškos radijo valandėlės ve
dėja, neseniai paminėjo savo ra
dijo 16 metų sukaktį. Buvo duo
ta ypatinga programa su kalbė
tojais ir sveikinimais. Šioj pro
gramoj lietuviai girdi daug ti
krai vertingos lietuviškos ir vi
suomeniškos programos. Pasise
kimo ir toliau skelbti lietuvišką 
žodį, dainą ir meną.

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
NAUJIENOS

— Newark, N. J. — N. J. Lie
tuvių Taryba kartu su Newarko 
apylinkės tremtinių draugija 
rengia iškilmingą Tautos Šven
tės minėjimą rugsėjo 10 d. 11-tą 
vai. ryte bus atlaikytos šv. mi
šios už Lietuvą Newarko lietuvių 
bažnyčioje. Tuojaus po pamaldų 
parapijos salėje bus trumpa me
ninė programa — patriotinės 
dainos, paskaita ir deklamacijos. 
Dalyvaus šv. Cecilijos parapijos 
choras, vad. Marijono Bernoto. 
Nebus jokio įėjimo mokesčio nei 
aukų rinkimo. Visi esate kvie
čiami.

— Linden, N. J. — Metinis 
didžiulis lietuvių radio piknikas, 
rengiamas J. Stuko Lietuviško 
Radio “Rūtos” Organizacijos, 
šiais metais įvyks rugsėjo 10 d., 
sekmadienį, Liet. Laisvės Par
ke, 340 Mitchell Ave., Lindene. 
Programoje: “Rūtos” Radio Tau
tinių šokių Ansamblis, Merginų 
Dainos Kvartetas “Rūta,” due
tai, bendras visų dalyvių liaudies 
dainų dainavimas, lietuvaitės 
gražuolės rinkimas, išlaimėjimai 
ir kitokios įvairenybės. Pikniko 
pradžia 1:00 vai. p. p. Programa 
4:00 vai. Lietuviai gyveną Brook
lyne, Patersone, Trentone, Cliff
side, Bayonne ir kituose mies
tuose, važiuos į pikniką specia
liais autobusais. Tat visi keliai 
veda į J. Stuko Lietuvių Radijo 
vasaros dainų šventę!

— Šių metų rugsėjo 9 d. sueis 
10-ti metai, kai rytinėse J. A. V. 
gyveną lietuviai klauso “Lietu
vos Atsiminimų” radio valandų. 
Šios lietuviškos valandėlės yra 
girdimos N. J., N. Y., Conn., Va
karinėj Mass., Penn., Maine ir 
Kanadoj. Transliuojamos šešta
dieniais, 4:45 iki 5:30 v. v. iš 
galingos WEVD stoties NeW 
Yorke (1330 klc.). Šias mėgia
mas programas veda — Jok. J. 
Stukas, Amerikoje gimęs ir au
gęs jaunuolis. Adresas: 1264 
White St., Hillside, N. J. Tel. 
WAverly 6-3325.

Radio sukaktis bus gražiai pa-’ 
minėta rugsėjo 9 d. programoje. 
Dalyvaus: Liet. Operos artistas 
Vladas Ivanauskas, solistė Ag
nes Skarulytė, dainininkai Liu
dvikas Stukas ir Kazys Daukšas, 
Js. (duetas), ir “Rūtos” Mergi
nų Dainos kvartetas, vad. L. 
Stukui, kuriame dainuoja: A. 
Cvirkaitė, G. Malakiūtė, G. Ma- 
roziūtė ir E. Diliūnienė.

— Kearny, N. J. — Rugp. 27 
d. staiga mirė Jonas Baltrukonis, 
plačiai žinomas lietuvių veikėjas. 
Buvo narys Šv. Vardo Draugi
jos, Lietuvos, Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, Schuyler Liet. Tau
pymo ir Paskolos Įstaigos, Liet. 
Politikos klubo ir N. J. Liet. Ta
rybos. Nuliūdime paliko žmoną 
ir Washingtono katalikų univer
sitete profesoriaujanti sūnų.

Kearny lietuviai labai apgai
lestauja šio gero tautiečio mirtį.

Labai svarbu lietuviams trem
tiniams žinoti.

Philadelphijos, Pa.; tremtinių 
draugijos valdyba gavo iš valdi
nės įstaigos paraginimą, galimai 
skubiau ir, ne vėliau, rugsėjo 
mėn. 15 d., suteikti šių statisti
nių žinių:

1) Pavardė ir vardas. Adre
sas. Amžius. Darbingas ar ne. 
Kada atvyko Amerikon. Piliety
bės padėtis?

2) Profesija. Baigtas mokslas 
arba amatas. Ar moka angliškai. 
Kurias kitas kalbas moka?

3) Šeimos sudėtis: kiek vaikų 
— vardai. Amžius. Kurią moky
klą lanko.

Draugijos valdyba prašo bu
vusių tremtinių labai rimtai į šį 
reikalą pažiūrėti. Artėjant karui, 
didinama kariuomenė. Kaskart 
numatoma daugiau vietų ar dar
bo. Atsiranda galimybė gauti 
darbo pagal savo profesiją, spe
cialybę arba amatą.

žinias surašius atviruku arba 
laišku skubiai siųsti šiuo adresu: 
V. Mingėla, 456 N. Marshall St. 
Philadelphia, Pa.

P. S. Perskaitė, praneškite ki
tiem.

Jau yra gautas leidimas iš 
New Yorko miesto valdybos pa
daryti rinkliavą lietuvių šalpos 
reikalams š. m. spalių 27 ir 28 
dienomis. Rinkliavos Komitetas, 
buvo sukviestas pirmam 
posėdžiui rugsėjo 1 dieną. Ko
mitetas pasiskirstė pareigomis: 
Rinkliavos Komiteto pirminin
kas: Juozas Boley, vicepirminin
kai: A. S. Trečiokas, J. Brundza, 
J. Garšva, V. Alksninis, E. Kul- 
bokienė; sekretoriai: J. Galmi- 
nas, D. Klinga, St. Gudas, Adv. 
P. Aleksis; iždininkai: Dr. A. 
Šliupas, A. Žilinskas; kontrolie
riai: J. P. Machulis, P. Narvy
das, J. B. Laučka, B. Spūdis, D. 
J. Averka, Dr. V. Dambrava.

Spaudos ir garsinimų komisi
ja: kun. V. Pikturna, kun. P. 
Raugalas-Ruggles, Alb. Gražiū- 
nas, V. Tysliavienė, M. Kižytė, 
S. Norkeliūnaitė.

Garbės nariais į Komitetą iš
rinkti: prelatas J. Balkūnas ir 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
J. Budrys.

Kiti išrinkti asmenys įeina į 
Kotnitetą nariais ir vėliau įeis 
į kitas darbo komisijas.

Šiandien pats pagrindinis už-, 
davinys yra sukviesti pakanka-

mai rinkėjų, kad tomis, lietu
viams skirtomis dienomis spalių 
27 ir 28 d. d. kuo gausiausiai 
pasirodytume Didžiojo New Yor
ko gatvėse su rinkliavos dėžu
tėmis. Jau dabar kviečiami rin
kėjos ir rinkėjai registruotis, 
pranešant savo adresą BALFo 
Centrui, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. Neužilgo bus pas
kelbta registravimosi vietos at
skiruose rajonuose. Galima už
siregistruoti ir telefonu: EV. 7- 
1422.

Draugiškos lietuvių rungtynės 
su Peru komanda

Pirmadienį, rugsėjo 4 d., Stei> 
ling Ovai (366 East 165 str. 
Bronx, N. Y.) New Yorko 
vių futbolo komanda 
draugiškas rungtynes su 
komanda ir laimėjo 5-2.

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)

Rinkliavos Komitetas.

KUR VIENINGAI DIRBAMA, 
TEN GRAŽUS REZULTATAI

Tr. D-jos Valdyba.

Rudeninis piknikas
Great Neck, L.I. BALF’o 20 

skyrius sekmadienį, rugsėjo 17d. 
Great Neck’e jaukiame Kasmo- 
čiaus parke, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N.Y. rengia savo 
tradicinį rudeninį pikniką. Pro
gramoje dalyvauja geriausios 
vietinės meno pajėgos. Pikniko 
pradžia 3 vai. po piet. Prie įėji
mo bilietų burtų keliu bus duo
damos įvairios vertingos dova
nos. Visas gautas pelnas skiria
mas BALF’o Centro šalpos rei
kalams.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti į šį puikioj aplinkoj ren
giamą pikniką. New Yorke gy
venantiems lietuviams tai yra 
reta proga puikioj gamtos aplin
koj pailsėti po sunkių dienos dar
bų, pakvėpuoti tyru oru.

Traukiniu važiuokite iki Pen
nsylvania stoties New Yorke ir 
ten paimkite Port Washington 
traukinį. Išlipę Great Neck sto
tyje, paimkite Academy Bušą 
ir išlipkite prie Steamboat Road.

Iš Brooklyno ir Maspetho va
žiuokite Bušu ar Elevated iki 
Flushing. Ten paeikite vieną blo
ką iki Rail Road stoties ir va
žiuokite iki Great Necko.

lietu- 
žaidė 
Peru

Draugiškas orinio rungtynes 
laimėjo “Grandis”.

Avellanedos (Buenos Aires) 
klubo “Vytis” pastangomis lie
tuvių parapijos sode įvyko drau
giškos orinio rungtynės tarp tri
jų sporto klubų: “Vytis”, “Che- 
coslovaquia” ir “Grandis”.

Pirmoji vieta atiteko sporto 
klubui “Grandis”, laimėjusiam 

! prieš Checoslovaquia” rezultatu
Tarp kitų lietuviškų kolonijų

Detroit pasižymi gražia lietuvių
veikla. Naujai atvykę iš tremties 2:0 jp prieš sporto klubą “Vytis” 
lietuviai įsijungia į bendrą darbą _  2-0
ir vieningai ir sutartinai veikda- Aptroji vieta atiteko sporto 
mi pasiekia gražių rezultatų. kiubuį “Vytis”, laimėjusiam prieš

Aptroji vieta atiteko sporto

Kennebunk Port, 
Maine

Nau.ii nranciškony 1
- paskyrimai

. Pranciškonų Šv. Kazimiero 
Provincijos Tarybos posėdyje 
rugpiūčio 3d. padaryti nauji pas
kyrimai: Tėv. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, paskirtas į Pran
ciškonų vienuolyną Bridgeville, 
Pa.; Tėv. Steponas Ropolas, 
OFM, į Kennebunk Port, Me.; 
Tėv. Jonas Adomavičius, OFM, 
į Kennebunk Port, Me.; Tėv. 
Aleksandras Žiubrys, OFM, į 
Kennebunk Port, Me.; Tėv. Jo
nas Dyburys, OFM, į Kennebunk 
Port, Me.; Tėv. Kęstutis Butke
vičius, OFM, į St. Catharines, 
Ont. Kanada; Tėv. Placidas Ba- 
risa, OFM, iš Winnipeg, Manito
ba, į Kennebunk Port, Me.; Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, OFM, į 
Winnipeg, Man. Kanada, rūpin
tis lietuvių dvasiniais reikalais.

Uždaros rekolekcijos 
tretininkams

Norėdami sudaryti progą ypa
tingu būdu susikaupti šv. Metų 
proga ir vis labiau įsigilinti į dva
sinį gyvenimą šv. Pranciškaus 
dvasioje, Tėvai Pranciškonai ruo
šia Kennebunk Port, Maine, tre
tininkams uždaras rekolekcijas. 
Rekolekcijos prasidės rugsėjo 29 
vakare ir baigsis spalio 1 dieną, 
prieš Šv. Pranciškaus šventę. 
Nors šios rekolekcijos yra skiria
mos tretininkams, tačiau jose ga
lėtų dalyvauti ir tie, kuriems Šv. 
Pranciškaus dvasia yra artima 
ir miela. Pasinaudokite proga! 
Pragyvenimui atlyginimas viso
ms dienoms tik 5 dol. Apie savo 
atvykimą iš anksto rašykite šiuo 
adresu:

Franciscan Monastery, 
Kennebunk Port, Maine.

Uždaros Rekolekcijos Vyčiams
Rugsėjo 15 - 17 dieną pas Tė

vus Pranciškonus, Kennebunk 
Port, Me, įvyksta vyrams vy
čiams rekolekcijos. Visos vietos 
jau užimtos.

štai sužinome, kad Detroito lie-1 “Checoslovaquia” 2:6. 
tuviai giliai atjaučia tuos mūsų j 
tautiečius, kurie negalėjo išvykti 
iš Europos ir priversti ir toliau 
vargą kęsti. Tai mūsų tie patys 
broliai ir sesės, nepraėję per tik
rinimų komisijas ar tai dėl pra
rastos sveikatos, sunegalavimų, 
senyvo amžiaus. Kiti dar negavo 
darbo ir buto garantijų, ypač ne
laimingos našlės su mažais vai
kais.

Detroito lietuviai, BALF - o 
76 skyriaus pirmininkei Elzbie
tai Paurazienei vadovaujant, ė- 
mėsi žvgių tikslu sukelti lėšų šal
pos reikalams. Bendromis pas
tangomis surengtas pasilinksmi
nimas - gegužinė, kurio pelnas 
$300.00 jau pasiekė BALF - o 
Centro iždą. Nutarta surengti 
rugsėjo mėn. “Tag Day” ir "pa
rinkti aukų su dėžutėmis gatvė
se ir su aukų lapais, kartu pade
monstruojant lietuvišką reikalą 
amerikiečių visuomenei.

Neužmirštas ir narių verbavi
mas į BALF - o organizaciją. 
Skyrius išsiuntinėjo atvirukus 
kviečiant geros širdies tautiečius 
prie bendro drabo. Daugelis užsi
rašė ir prisiuntė savd nario mo
kesnį. Paskutiniu trietu surinko 
$60.00 nario mokesnio ir pasiun
tė į BALF - o Centrą.

Visų šelpiamųjų tremtinių 
vardu BALF - o Centras širdin
gai dėkoja Skyriaus pirm. E. 
Paurazienei už jos nenuilstamą 
nasišventimą ir visiems aukoto
jams už parėmimą ir aukas.

BALFo Centras

“Vilnius” — East and West 
Ridingu krepšinio meisteris
Anglijos krepšinio mėgėjų są

junga 1950 m. pirmą sykį, East 
and West Ridinguose turėjo 
krepšinio lygos pirmenybes. Da
lyvavo 12 komandų (anglų, ame
rikiečių, latvių ir lietuvių), ku
rios buvo suskirstytos į dvi gru- 
nes — šiaurinę ir pietinę, kiek
vienoj po 6 komandas.

Nugalėtoju tapo “Vilnius”, 
laimėdamas visas rungtynes. 
Stipriausi “Vilniaus” varžovai 
buvo Bradfordo latvių ir Leedso 
universiteto krepšininkai.

Lygos pirmenybėse “Vilniaus” 
komandą sudarė: Navickas, Nar
butas, Dambrauskas, Aleknavi
čius, Slėnys, Čiakas, Vilutis ir 
Kalpokas.

Adelaidės “Vytis” pirmauja
Adelaidės Lietuvių Sporto Klu- 1 

bo “Vytis” krepšininkai II-jo ra
to pirmenybių rungtynes su L. i 
D. S. ir laimėjo 32:22 (17:10). 1 
Su “Estonians” laimėjo 42:28 
(15:20). ‘

Prof. Vyt. Bacevičiaus studija 
veikia

Muzikos mokslas prof. Vytau
to Bacevičiaus studijoj New Yor
ke prasideda rugsėjo 15 d. Nau
jų studentų priėmimas tarp rug
sėjo 10 ir 15 d. Po rugsėjo 15 d. 
nauji studentai nebus priimami, 
nes prof. Bacevičiaus studija yra 
užpildyta ir tik labai ribotas nau
jų studentų skaičius tegali pa
tekti.

Dėstomieji dalykai yra: pia
nas, kompozicija, teorija, har
monija, solfeggio, Sight-singing 
ir dainininkų “coach”.

Visiems vienoda kaina: $5 už 
pamoką, išskyrus aukštesniojo 
kurso pianistus, kurie moka $10 
už pamoką.

Studijos adresas: Franklin 
'towers, 333 West 86th Street, 
Apt. 1014, New York 24, N. Y. 
Tel. TRafalgar 3-8800.

Nauja lietuvio įstaiga
Stamford, Conn., kur apylin

kėse yra multimilionierių rezi
dencijos, adv. Z. Steponavičius 
gavo Įeidimą darbo tarpininka
vimo įstaigai atidaryti — Gene
ral Employment Agency.

Įstaiga yra 9 Mission Str. (5 
min. nuo geležinkelio stoties ir 
35 mylios nuo New Yorko centr. 
geležinkelio stoties) ir atdara 
ketvirtadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Telef. — Stam
ford, Conn. 3-5227.

REIKALINGA MOTERIS
prie namų ruošos Brooklyne, 
moderniškame name. Bendix 
skalbykla ir kiti patogumai.

Tel. SH 5-3546.

Išnuomojamas kambarys
2 asmenims — didelis, šviesus 
(3 langai), atskiras įėjimas. Su
žinoti “Amerikos” redakcijoj.

& □
Tel. POPlar 4110

(5 minutės kelio ndo Torrihgton, Conn, miestelio) 
KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS, 

PATOGUS SUSISIEKIMAS!
Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 

šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir t.t.
Tik vasarą:-birželio-June, lie- 

pos-July, rugpiūčio-August ir 
rugsėjo-September mėnesiais.

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

^Stotis WEVD—1330 kil. 5000

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

IJau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

i

''Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

JOK. J. STUKAS, Dir.
12G4 White St., Hillside, N. J, 

Tel. WAverly 6-3325

Iw. |

§ "Lietuvos Atsiminimu

RADIJO VALANDŲ

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visti jurisdikcijų: Federalius štato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar Užsienių šalyse.
Visos knygos ir rekordai raportavimųi taksų pavieniams, pavienių 

biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertlskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teises prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima darvti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant si patarnavimų visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

111 Ainslie Street , Brooklyn 11, N. Y. 4
Telefonas: EV-4-3049

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

šventadieniais susitarus

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

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

Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

J 161 No. 6th Street 
y Tet EVergreen 8-9229

Brooklvno Lietuviai Graboriai

Nori pasidalinti svetimus pinigus
Rugp. 25 d. įvyko Neprigul- kią tad teisę tuos svetimus pini- 

mingo Siuvėjų Klubo susirinki- gus gali kas dabar pasisavinti 
mas, kuriame dalyvavo apie 100 
narių. Raštininkas Bikulčius pra
nešė, jog pagal naują tvarką jau 
įsirašė į klubą 430 narių. Neži
nia, kodėl jie nesilanko į susirin
kimus.

Susirinkime buvo iškeltas keis
tas sumanymas — klubą likvi
duoti ir pasidalinti jo pinigus. 
Kiek teko pastebėti, šią lietuviš
ką draugiją sunaikinti siūlo be
veik išsjdrtinai komunistai. Bet 
toks pasiūlymas, ypač pasida
linti klubo kasą, yra visai nesu
prantamas. Tie pinigai yra per 
daugelį metų sumokėti, jo narių, 
kurių daugelis jau seniai mirę ir 
kurių šeimos nieko negavo. Ko-

sau asmeniškai ir juos pasida
linti? Tai yra visuomeniniai pini
gai ir turi būti naudojami visuo- 
meniriiams reikalams. Kaip de
legatas pranešė, apie 40 siuvėjų 
serga ir negali ateiti nė į Klubą 
įsirašyti. Yra ir kitų sergančių 
bei šiaip paramos reikalingų mū
sų tautiečių, našlaičių, jiems tad 
ir turi būti iš tų pinigų skiriama 
pašaipa tiesiog per BALFą.

Jei komunistai nori, lai savo 
dalį pasiima ir iš klubo pasitrau
kia, 0 patriotai lietuviai turi pa
silikti ir tęsti klubo darbą bei 
dirbti labdaros darbą kaip ligi 
šiol Had dirbo.

DIRBANČIŲ MOTINŲ 
DĖMESIUI

Dirbančios motinos gali pa
likti saugoti vaikus nuo 7:30 vai. 
ryto ligi 6 vai. vakaro. Kreiptis: 
Mary Kavaliauskienė, 157 North 
5th Str., Brooklyn.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
• Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

e

. I. .
V

■o

P. J. M.

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

■

ų įįk?

Tel. Market 2-5172

Laidotuvių Direktorius

.tfi

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Lalsniuotu

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes
1601-03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

x

Philadelphia, Pa. x

i

ergreen 8-9770

Joseph Garsžvti

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotns Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

54-41 -

Estate-of A. J. VMMiititejiis
VERONICA R. VALANTIEMS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGĖNT

72nd Street Maspeth, N. Y.



AMERIKA Rugsėjo 8, 1950

Diskusijos lietuvių kultūros centro JAV- 
klausimu

Rugsėjo 1 d. “Šatrijos” kul
tūrininkų klubas vėl buvo susi
rinkęs “Amerikos” redakcijoje 
pasikalbėti ir padiskutuoti aktu
aliaisiais lietuvių kultūros ir jos 
ugdymo klausimais.

Šiame posėdyje Pr. Naujokai
tis referavo lietuvių kultūros 
centro JAV-se reikalą. Referen
tas, konstatavęs, jog tautinės 
kultūros kūryba yra būtina tau
tinio išsilaikymo sąlyga, bandė 
aptarti organizacines priemones 
bei formas, kurios įgalintų lie
tuvius kultūrininkus tęsti kul
tūrinės kūrybos darbą šiame 
krašte, kur yra didžiausia lais
vame pasaulyje lietuvių kolonija 
ir turime gausų būrį įvairių sri
čių kultūros darbininkų. Kadan
gi ir kultūros kūryba bei jos ug
dymas reikalauja sutelktinio dar
bo bei tinkamos organizacijos, 
referentas siūlė rūpintis sušau
kimu Amerikos lietuvių kultūros 
kongreso ir sukūrimu JAV lie
tuvių kultūros centro, kuris ko
ordinuotų kultūrininkų darbą, 
paremtų, reikalui esant, jų pas
tangas bei paskatintų tais atve
jais, kai reikiamu laiku ar rei
kiamoj vietoj truktų iniciatyvos 
imtis kuriamojo kultūros darbo.

Gyvose po referato diskusijo
se dalyvavo prof. J. Meškauskas, 
A. Benderius, C. Grincevičius, 
Dr. A. šerkšnas, S. Lukas, K. 
Ambrozaitis ir kiti posėdžio da
lyviai. Iškėlus kultūrinės kūry- 
_i________________________

LIETUVIAI BIZNIERIAI
ORGANIZUOJASI

Rugpiūčio 24 d. įvyko atku
riamojo Brooklyno Lietuvių Pre
kybos Buto (Lithuanian Cham
ber of Commerce) narių susirin
kimas, kuriame kalbėjo Lietu
vos gen. konsulas J. Budrys, 
konsulato atache A. Simutis ir 
kiti. Šiems metams perrinkta se
noji valdyba: Ks. Strumskis, J. 
Ambraziejus ir P. Bukšnaitis. J 
organizaciją įsirašė ir keletas 
tremtinių, kurie tūH savas pre
kybas ar verčiasi savarankiškai. 

. Liet. Prekybos Butas nutarė 
išleisti informacinę knygą, ku
rioje bus New Yorko lietuvių 
prekybininkų, profesionalų, or
ganizacijų ir kt. adresai bei kitos 
žinios. Šiam tikslui išrinko komi
siją, į kurią įeina: J. Sodaitis, 
St. Gudas, P. Lisauskas ir Al. 
Vasiliauskas. Informacinė kny
ga bus išleista šiais metais.

Organizavimo reikalams suda
ryta komisija šios sudėties: J. 
Garšva, P. Lisauskas, Al. Vasi
liauskas, J. Kumpikas ir J. Gal- 
minas. Liet. Prekybos Butas nu
tarė daryti susirinkimus kiekvie
ną mėnesį.

bos ryšį su pasaulėžiūra ir iš to 
kylančius įvairių pasaulėžiūrų 
atstovų bendro kultūrinio darbo 
sunkumus, diskusijų daly
viai ypač pabrėžė reika
lą tinkamos organi
zacijos, kuri įgalintų visus kul
tūrininkus į darbą įsijungti ir jį 
dirbti, išvengiant įvairių nesklan
dumų ir nepasitenkinimų. Taip 
pat buvo pabrėžta, jog kultūros 
centras reikalingas platesnės at
ramos, kuria jam tegali būti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė. 
Bet pačiai kultūros centro idėjai 
buvo pritarta ir pasiryžta dėti 
pastangų, kad tas klausimas bū
tų išjudintas bei einama prie to
kio centro sudarymo.

SKAUTAI RUOŠIA LAUŽĄ
Prieš metus laiko energingas 

psktn. R. Šilbajoris atkūrė New 
Yorke skautus. Jis tuoj išvyko 
studijuoti, tačiau skautai neiš
nyko — jų skaičių kaskart di
dino naujai atvykstantieji. Vado
vavimą perėmė kiti skautininkai 
ir jau pereitų metų pabaigoj 
veikė dvi gausios draugovės: 
skautų ir skautų vyčių. Nauja 
aplinka, papročiai, žmonės ir di
delis išsisklaidymas po didžiulį 
New Yorką sunkina lietuviui 
skautui vykdyti jo duotą pasi
žadėjimą tarnauti Dievui, savo 
Tėvynei Lietuvai ir artimui, bet 
jis dar neužmiršo savo pažado 
ir jį stengiasi vykdyti.

Skautai vyčiai, norėdami pa
minėti skautų ir skaučių atsikū
rimo metines New Yorke, rug
sėjo 16 d. (šeštadienį), 6 vai. 
vakare kartu su skautų draugo
ve ir skautėmis ruošia laužą. Jo 
programą sudarys dainos, skau
čių ir skautų pasirodymai bei kt. 
Laužas bus Forest Parke, Rich
mond Hill, L. I., N. Y. Važiuoti 
BMT Broadway-Jamaica Line 
ligi lllth Street stoties. Išlipus 
eiti 109th gatve į parką iki lau
žavietės. Prie parko bus skautai, 
kurie nurodys kelią. Laukiama 
svečių iš toliau, o taip pat kvie
čiami atsilankyti visi apylinkės 
skautininkai-ės, skautai-ės ir mū
sų bičiuliai. Visi, norintieji pra
leisti kelias valandas su skautais, 
kviečiami atvykti.

Vyt. K.

Lietuvių Biznierių Piknikas
šių metų Brooklyno ir apylin

kės lietuvių biznierių piknikas 
įvyko rugpiūčio 27 d., Klaščiaus 
parke, Maspethe. -

Pikniko surengimu, kaip ir 
kasmet, rūpinosi Petras Lisaus
kas, Kleen Kol Coal Co. savi
ninkas. Šis piknikas buvo vienas 
didžiausių šioje apylinkėje. Gra
žaus oro ir visuomenės prielan
kumo mūsų biznieriams dėka 
į pikniką susirinko tiek daug, 
kad erdvus Klaščiaus Parkas 
sklidinai buvo perpildytas besi
linksminančių lietuvių, kurie, 
prie stalų susėdę, tašė lietuviš
kai pagamintus skilandžius, deš
ras, bei kumpius, pavilgydami 
juos skaniu alum ir k.

Pikniko programoje buvo ne
mažai įvairumų, paruoštų vai
kams ir suaugusiems. Tarp lai
mėjimų buvo ir kiauliukė, tekusi 
Juozui Benedikui, tik šiemet ji 
jokio triukšmo nepadarė. Gi per-

nai, kaip pamename, lietuvių 
biznierių piknike laimėta degloji, 
pabėgusi, daug ką išgazdino, at
sidūrė policijoje ir buvo rodoma 
televizijoje.

Visiems, piknikan atsilankiu
siems, lietuviai biznieriai nuošir
džiai dėkoja ir pageidauja, kad 
toks darnus sutarimas tarp vi
suomenės ir biznierių paliktų il
giems laikams.

M-as

SUŽEISTI ŠIMAIČIAI
Cypress Ave., Brooklyne, Pr. 

Šimaičio automobilis susidūrė su 
sanitariniu troku. Šimaitis su 
žmona sunkiai sužeisti ir nuga
benti į Wyckoff ligoninę.

P. Šimaitis ilgus metus yra 
buvęs siuvėjų kontraktorius 
Brooklyne. Jo brolį, buvusi Kau
ne “Drobės” audimo įmonės sa
vininką, Lietuvoje yra nužudę 
bolševikai.

šeštadieninė lietuvių mokykla 
pradeda darbą

Brooklyno šeštadieninė Lietu
vių Mokykla šiuos mokslo metus 
pradeda rugsėjo 16 dieną 9 vai. 
ryto Apreiškimo Parapijos mo
kyklos patalpose/

Visi šią mokyklą praėjusiais 
metais lankę mokiniai prašomi 
punktualiai susirinkti. Taip pat 
šiais metais atidaroma klasė vy
resniųjų gimnazijos klasių moki
niams. Vyresniojo amžiaus mo
kiniai taip pat prašomi susirinkti 
pirmąją mokslo metų dieną.

Tėvų Komitetas

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 
... ......

Ent
offii

Vyrų Kvartetas ruošiasi koncertui
Pianisto A. Mrozinsko suor

ganizuotas ir vedamas vyrų bal
sų kvartetas uoliai dirba ir ne
užilgo žada pasirodyti viešumoj. 
Kvartetą sudaro V. Bražėnas — 
I tenoras, VI. Malinauskas — II 
tenoras, I. Ališauskas — barito
nas ir K. Skobeika — bosas.

Kvartetas yra užsimojęs pa
ruošti savo pasirodymams plačią 
ir įvairią programą. Iš lietuviš
kosios muzikos į jo programą 
įeis rimto turinio liaudies dainos, 
liaudies ir individualinės kūry
bos lengvesniojo žanro dalykai 
bei humoristinės dainos. Iš pa
saulinės — salioninė muzika, 
lengvojo žanro ir kupletai. Taip 
pat kvartetas ruošiasi ir gana 
plačiai bažnytinės muzikos pro
gramai.

Su plačia jo programa, kurios 
paruošimui bus įdėta apie 1.000 
valandų laiko, kvartetą teks iš
girsti ateinančių metų, sausio 
28 d. Schwaben Hall salėje. (Tą 
dierią kvartetas prašo kitas liet, 
organizacijas neruošti savo pa

su: V. Ališauskas, 1648 Decalb 
Ave., Brooklyn).

A. P.

Inžinieriams, Architektams ir 
Technikams

Rugsėjo 16 d. (šeštadienį) 7 
vai. vakare Povilanskų svetainė
je, 158 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y. kviečiamas Am. Liet. Inž. 
ir Archit. D-jos New Yorke na
rių visuotinas susirinkimas.

Visi inžinieriai, archįtektai ir 
technikai prašomi susirinkime 
dalyvauti.

' Valdyba.

MIRĖ SIUVĖJŲ KONTRAKTO- 
RIUS P. MIČIULIS

Waicoff ligoninėje rugp. 22 d. 
mirė siuvėjų kontraktorius P. 
Mičiulis. Palaidotas rugp. 26 d. 
iš Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčios šv. Jono kapuose.

Bažnyčioje iškilmingas gedu
lingas mišias atlaikė klęb. kun. 
J. Aleksiūnas, asistuojant kun. 
Pikturnai ir kun. Kartavičiui. 
Kun. J. Aleksiūnas pranešė, jog 
velionis gimines ir pažįstamus 
prašė pasimelsti už jo vėlę. Jie 
tai, matyt, ir padarė, nes buvo 
paskelbta labai daug už jį užpra
šytų šv. mišių. Pamaldose daly
vavo beveik pilna bažnyčia žmo
nių. Palydovų ir gėlių buvo ilgos 
eilės.

Reikia pastebėti, kad velionis 
buvo taurus lietuvis, dar tikėję
sis sulaukti Laisvos Lietuvos ir 
į ją sugrįžti arba bent aplankyti. 
Jos laisvinimui jis nesigailėjo 
aukų, kartais ir po šimtinę dole
rių šiam reikalui įteikdamas. Jis 
daug padėjo ir tremtiniams, pa
dėdamas jiems atvykti į JAV ir 
net reikalingus užstatus uždeda
mas. Tad visi apgailestauja jo 
dar perankstyvą mirtį.

Velionis paliko žmoną Oną bei 
sūnų Edvardą ir dukterį, kurie 
jąjį yra sukūrę savo šeimas. Sū
nus tęsia savo tėvo verslą — ve
da siuvyklą ir verčiasi drabužių 
prekyba. Reikia tikėtis, jog ir 
vaikai eis savo tėvo, gero lietu
vio, pėdomis.

P. J. M.

IŠ LIET. KAT. FEDERACIJOS 
VEIKLOS

Š. m. rugpiūčio 25 dieną įvy
kęs New Yorko apskrities Liet. 
Kat. Federacijos susirinkimas 
paragino organizacijų vadovybes 
išrinkti atstovus į Federacijos 
Kongresą Pittsburghe, įvyksian
ti rugsėjo 30 ir spalių 1 dienomis.

Susirinkimas nutarė spalių pa
baigoje surengti Brooklyne se
nųjų ir naujųjų lietuvių susipa
žinimo ir susiartėjimo pobūvį su 
menine programa ir užkandžiais.

rengimų). Bet koncertus kvar
tetas numato pradėti jau lapkri
čio mėn. Tai bus dar vienas sti
prus meninis vienetas, kuris mū
sų visuomenės įvairiems paren
gimams galės atlikti turiningą 
ir gerai paruoštą meno progra
mą. (Kreiptis galima šiuo adre-

A. A. Stasiui Selenui statomas 
paminklas.

Neseniai mirusiam Stasiui Se
lenui draugai ir pažįstami nutarė 
pastatyti paminklą St. Charles 
kapinėse. Dalis pinigų jau surin
kta, bet dar trūksta apie $60.00 
Aukas galima siųsti Petrui Min- 
kūnui, 105 Grand St., Brooklyn 
11, N.Y. arba Albinui Gražiūnui 
417 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

— Ridgewoode, sulaukęs žilos 
senatvės, mirė geras Lietuvos 
patriotas Sušinskas. Velionis 
karštai mylėjo Lietuvą ir uoliai 
darbavosi jos labui.

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Latgvl Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate

. PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
A1SKRYMAS gamintas narni* U geriausios ssetonos, ALUS U ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

* *

H-*

Parapijos BAZAR A S
RUGSĖJO - SEPTEMBER 9 -18 DIENOMIS

PARAPIJOS SALEJE ir DARŽE
64-25 Perry Ave, Maspeth, L. I., N. Y.

Lošimai, valgiai, gėrimai, laimejmai
ĮŽANGA NEMOKAMAI

, Įsigykite laimėjimo knygeles. Laimėsite

1000 Dolerių Cash ir 15, kitų dovanų

GRĄŽINKITE KNYGELES NEVĖLIAU RUGSĖJO 17 DIENOS.

Atsidaro šokiadieniais 7 vai. vakare, o sekmadieniais 4 vai. popiet.

Pelnas bažnyčios statybos Fondui

Trumpai iš visur
• Kan. Dr. J. B. Končius, 

BALF pirm., iš Europos grįžta 
apie rugsėjo 8 d.

• Ant. Vaičiulaitis su šeima 
atostogas praleido pas T. Pran
ciškonus Kennebunk Port, Me. 
Šią savaitę grįžta į Scrantoną.

• Kun. Donatas Slapšys, jėzu
itas, rugsėjo gale išvyksta į In
diją misijų darbui. Šiuo metu 
yra Chicagoje.

• Kun. V. Karalevičius, Ba
yonne, N. J., išvyko į Chicagą 
dalyvauti L. Vyčių seime ir at
lankyti savo brolio. L. Vyčių 
seime jis atstovaus Ateitininkų 
Sąjungai.

• Prof. Pr. Padalskis, po va
saros semestro Detroito univer
sitete, poilsiui buvo išvykęs į 
New Yorką, New Haven, Ken
nebunk Port ir Rochesterį.

• Pranas Vainauskas nuo rug
piūčio 25 d. yra pakviestas “A- 
merikos” administratoriumi.

• Lionginas Rafnanauskas, 
gyv. Elizabethe, pernai atvykęs 
iš tremties, šiomis dienomis iš
lydėtas į kariuomenę.

• Dr. Juozas Laimonas iš 
Lawrence persikėlė gyventi į 
Bostoną, kur lengviau gauti dar
bą.

• Dr. Domas Jasaitis, ilgame
tis Liet. Raudonojo Kryžiaus 
pirm., rugp. 29 d. atvyko su žmo
na iš Vokietijos ir apsistojo 
Woodside, L. I.

• Kun. Dr. V. Pavalkis, buvęs 
BALFo įgaliotinis Italijoje, pa
kelyje į San Francisko, buvo su
stojęs New Yorke.

• Stasys Daunys, uolus spau
dos bendradarbis, atvyko iš 
tremties rugp. 29 d. ir apsigyve
no Chicagoje. Būdamas Vokieti
joje St. Daunys bendradarbiavo 
“Amerikai”.

• Dr. Antanas Kučas, artimas 
“A.” bendradarbis, po atostogų 
Maine grįžta į Scrantoną, kurio 
universitete dėsto istoriją.

• Aušra Bendoriūtė rugsėjo 
8 d. susilaukia 16 metelių. Moky
toje ji yra pirmoji mokinė.

• Prel. J. Bahamas buvo iš
vykęs į moksleivių ateitininkų 
stovyklą, prie Clevelando.

• Kat. Federacijos Kongresan 
(rugsėjo 30 — spalių 1) iš New 
Yorko apylinkės vyks gerokas 
būrys atstovų.

• Leopoldas Grigonis, Socony 
bendrovės Brazilijoje vedėjas, 
buvo atvykęs ir Rio de Janeiro 
į New Yorką trumpų atostogų. 
Grįžo atgal lėktuvu.

A n ton Appel

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

į (•)
: Stephen Bredes Jr.|

ADVOKATAS i
'•) (•,

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

| Tel. EVergreen 7-9394 e

į S
| John W. Anseli %
K *

LIETUVIS ADVOKATAS 5 
t ** 15 Park Row, New York J
t s
} Telefonai: SS 5J Ofiso Tel. Namų Tel. S
b WO 2-3497 NE 9-568* S
* 5

NAMAI PARDAVIMUI

Williamsburg 2 mūriniai namai turi 
po tuščia 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 
3G1 Union Ave., Brooklyn. 

RĘpublic 9-1506

P a r d u o d a
NAMUS, BIZNIUS

Namu ir bizniu pirkinio Ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE * INSURANCE 

8G5G 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

EVergreen 7-1423

NAUJAI ATIDARYTA

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.

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

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

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

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

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

6 šeimoms mūrinis su dviem što- 
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. VASTONAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
įį^f* ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia  “^1

pas Z EID A T ’ S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

HY 7-4554 - 4555

PASINAUDOKITE PROGA!
Norėdami įsigyti laikrodį, pir

kite pas Adolfą Kregždį.
Pristatę šį skelbimą, gausite 

20% nuolaidą.
147 Starr St., Brooklyn 
(Jefferson stotis—BMT 
Canarsie). Sk. L. 50/3.

IŠNUOMOJAMAS 
dviejų kambarių su baldais ir 
virtuvės butas 339 Wilson Ave., 
Brooklyn 21, N. Y.

Ten pat išnuomojama patalpa 
krautuvei.

REIKALINGOS
Moterys lengvam dirbtuvės 

darbui. Anglų kalbos mokėjimas 
.nereikalingas.

Aurora Electric Co.
323 Berry St., Brooklyn 11, N.Y.

'rT'l'TTTTTTL

* ST*<r 8-1454 *

t F. GRAŽYS ir SŪNUS t 
+ KONTRAKTORIAI *
+ Atlieka mūrinių namų sienų Ii- J 
5 lyginimų, plasteriavimų, iali<at- 4-
* vių cementavimų ir kt. darbu*. £

293 MAUJER 8T-,
X BROOKLYN C, N. T. J

ilardi co.
895 Broadway, Brooklyn 6, N. 1. 

PIGIAU, NEGU KADA BUVO 

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai 
RCA Victor TIOO

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

K Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, ' į 
g itad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios. • i
A Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu i I

JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidų .... j
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