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KARAS INDOKINIJOS DŽIUNGLĖSE
Spauda pranešė, jog JAV vy

riausybė nusprendė paskubinti 
pagalbos teikimą Indokinijai, 
nes, turimomis žiniomis, Ho-Chi- 
Minh partizanai ruošiasi pradėti 
ofensyvą.

Tai iš naujo atkreipia pasaulio 
dėmesį į kraštą, kur eilę metų 
jau veda prancūzai kovą su ko
munistiniais partizanais. Ir ne 
kartą tenka stebėtis, kodėl ten 
ligi šiol nėra nei kurios pusės 
persvaros, nei ramybės. Bet šią 
keistą mįslę bent iš dalies paaiš
kina artimesnis pasižiūrėjimas į 
kraštą bei tautą, kur tai vyksta.

Paryžius ir džiunglės
Indokinija yra vienas tų kraš

tų, kur susiduriame su didžiau
siais kraštutinumais. Saigone, 
krašto sostinėj, susiduriama su 
vakarietiška civilizacija ir aiškiu 
prancūzišku gyvenimo stiliumi. 
Keleivis, čia atvykęs, pasijunta 
kaip pačiame Paryžiuje arba ki
tame dideliame Europos mieste. 
Bet iš antros pusės tai yra ir 
nepraeinamų džiunglių kraštas. 
Jau apie 100 mylių nuo Saigono 
esančių kaučuko plantacijų val
dytojai su išoriniu pasauliu ryšį 
palaiko tik radijo ir lėktuvų pa
galba, ne kelias per tankias 
džiungles tik tam tikrais laiko
tarpiais su stambios karinės jė
gos išlaikomas ’ saugus. Vidury 
tų pirmykščių miškų plantato
riai gyvena už aukštų bambuki
nių sienų ginami jų pačių išlai
komų ginkluotų būrių. Surink
tus kaučuko rutulius į uostus 
nugabena tankų apsaugoj. Pa
čiose plantacijose galima ištisas

tuo pačiu klusnumu ir nuolan- 
mu daroma, ką jie liepia. Komu’ 
nistai žino kaučuko plantacijų 
ūkinę reikšmę. O dėl, minėtų ap
linkybių plantatoriai turi pasi
tenkinti tik pačių sodybų apsau
ga. Tad ne kartą iškertami plan
tacijų medžiai arba jos padega
mos. O sausrų metu kaučuko 
medis dega kaip degtukas. Ir ne 
kartą jas padega, komunistų pa
kurstyti, * patys plantacijų dar
bininkai. Bet kai tik .pasirodo 
plantacijų administratoriai, tie 
patys padegėjai su- entuziasmu 
šoka jas gesinti. Jeigu anamitų 
dauguma būtų rėmusi Ho-ChL 
Minh, jie jau prancūzus seniai 
būtų išvarę, kaip patys prancū
zai sako. Taip pat prancūzai ligi 
šiol būtų suvaldę partizanus,, jei, 
turėtų pačių gyventojų paramą.

Bet iš tikrųjų gyventojai stovi 
šalia. Vykstanti kova yra ne. ko
va tarp prancūzų ir anamitų, 
bet tarp Maskvos imperializmo 
ir Vakarų. Indokinijos gyventojų 
tautinės kovos pobūdžio yra vi
sai netekusi. Net jie ir nenori 
tokios kovos imtis. Kai kurie 
amerikiečiai manė, jog čia klau
simas geriausia išsispręstų, jei 
Indokinijoj būtų pradėta kova 
griežtu antikolonialiniu šūkiu. 
Tai, išrodė, sugniuždytų ir pran
cūzus ir komunistus, ir Indoki
nija galėtų pradėti savarankišką 
gyvenimą. Bet gyventojų, tai ne
vilioja — pabandžius Ho-Chi*- 
Minh valdymo, prancūzų kolo
nijinis valdymas jiems išrodo 
tikros palaimintos dienos. Kaip 
tik dėl to paskutiniu laiku gy
ventojų palankumas ■ pradeda
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KOMUNISTAI NUMATOMA UŽDARYTI 
Į KONCENTRACIJOS STOVYKLAS

JAV senatas 70 balsų prieš 7 priėmė įstatymo projektą, kuriuo 
numatoma, kad visi komunistai privalo registruotis ir invazijos, 
karo arba sukilimo atveju turi būti uždaryti koncentracijos sto
vyklose. ,

IŠVEJA MASKVOS AGENTUS
Pasinaudodami įstatymų sve

timšaliams palankumu, Prancū- 
zijon buvo sugužėję ištisi būriai 
užsienio komunistų, kurie, vyk
dydami Kremliaus nurodymus, 
kasė duobę Prancūzijai, šio pa
vojaus akivaizdoje Prancūzijos 
vyriausybė ryžosi šiais Maskvos 
agentais nusikratyti ir staigiai 
404 jų suėmė. Iš jų 288 iš Pran
cūzijos jau išsiųsti, o kiti laukia 
savo eilės. Kurių nebus galima 
ištremti, manoma internuoti 
Korsikoj.

* Dabar šis įstatymo projektas 
> turės būti suderintas su atstovų 

rūmų 354 balsais prieš 20 priim
tu prieškomunistinio įstatymo 

, projektu. Atstovų rūmų priimta
sis projektas panašus į senato 
priimtąjį, tik jame nenumatyta 

’ uždarymas komunistų į koncen
tracijos stovyklas.>

; Prez. Trumanas buvo pareiš- 
i kęs, jog jis vetuos sen. Mc Car- 
■ ran paruoštą ir senato dabar pri- 
; imtą prieškomunįstinį įstatymą. 
. Bet kadangi jis tokia didele bal

sų dauguma priimtas, manoma, 
jog ir prezidentas jo nebevetuos.

Iš Korėjos fronto
Praėjusios savaitės būvy ko

munistinės pajėgos dar kartą 
bandė sutelktu puolimu sulaužy
ti JT pajėgų frontą ir pasiekti 
lemiamos pergalės. Manoma, jog 
jas sudaro dar apie 150.000 vy
rų, iš kurių apie 80.000 buvo 
mesta beveik visu 120 mylių 
frontu į kovą. Bet, patyrę labai 
žymių nuostolių, komunistai ne
galėjo pasiekti jokių ypatingai 
pažymėtinų laimėjimų, nors ir 
buvo jiems pavykę .atskiruose 
fronto ruožuose prasilaužti arba 
pasistūmėti į priekį. Šiuo metu 
didesnis spaudimas dar vykdo-

599 nukauti, 5366 sužeisti 
2898 dingę be žinios.

ir

BILIETAI ĮEITI Į BAŽNYČIĄ
žiniomis iš Klaipėdos, pagal 

naują Sovietų valdžios potvarkį 
visam Pabaltyjy bažnyčias lan
kantieji gyventojai privalo įei
dami į bažnyčią, išsipirkti bilie
tus. Įėjimo į bažnyčią bilietas, 
Amerikos valiuta skaitant, yra 
apie 1 dol. 70 centų. Pajamos 
eina Sovietų valdžiai. Taip pat 
tuo potvarkiu nustatoma, kad 
pamaldos privalo būti laikomos 
anksti rytą ir bažnyčios viena 
nuo kitos ne mažiau kaip per 
7 kilometrus. Rinkliavos’ bažny
čių remontui draudžiamos. Ben-

dram bažnyčiose giedojimui turi 
būti gautas specialus valdžios 
leidimas.

• Gcn. G. C. Marshallis prez. 
Trumano paskirtas gynybos se
kretorium. L. Johnson, kuris 
puolamas ir respublikonų ir 
demokratų, atsistatydino iš gy
nybos sekretoriaus pareigų.

• Paskutinę savaitę Korėjos 
komunistai užmuštais ir paim
tais į nelaisvę neteko 12.240 vy
rą.

UŽDRAUS GAUTI KAVOS 
SIUNTINIUS

PAŠALINTI AUKŠTI JUGOS
LAVIJOS PAREIGŪNAI

Belgrado radijas pranešė, jog 
už darbą Kominformo naudai 
pašalinti iš Jugoslavijos komu
nistų partijos trys aukšti parei
gūnai — Kroatijos vyriausybės 
viceprezidentas D. Brkic, pra
monės ministeris R. Zigic ir miš
kų ministeris D. Opacic.

Iš Vokietijos pranešama, jog 
greitu laiku būsią uždrausta iš 
užsienio, ypač iš JAV, gauti ka
vos siuntinius visiems JAV oku
pacinių įstaigų tarnautojams ir 
kariškiams. Tuo norima paša
linti nelegalią prekybą, dėl ku
rios Vakarų Vokietijos iždas turi 
stambių nuostolių. Nurodoma, 
kad amerikiečių krautuvėse tar
nautojų gaunamas kavos racio
nas yra visai pakankamas jų 
pačių reikalams patenkinti.

nesutinkant žmogaus.
Tad jau pačios gamtos sąlygos 

čia drukdo krašto tvarkymą ir 
greitą kylančių maištų likvida
vimą. Ypač partizaninis karas 
čia sunku likviduoti, nes parti- 
nai visuomet gali pasitraukti į 
džiungles, kpr juos surasti ir nu
galėti beveik neįmanoma.

Tautos būdas.
Kovos Indokinijoj prasidėjo 

kaip tautinio išsilaisvinimo akci
ja, kur komunistai, kaip ir Euro
pos pogrindžio kovoj karo metu, 
dangstėsi tautiniais šūkiais, bet 
būtų klaidinga vaizduotis, kad 
čia turime reikalo su europinio 
ar apskritai Vakarų tautų po
būdžio tautinėmis kovomis su 
prispaudėjais, šiose džiunglėse, 
kaip ir apskritai pietų Azijoj ak
tingas elementas visoje gyven
tojų masėje sudaro visai menką 
mažuma. Dauguma paklusta 
tam, kas stipresnis. Ateina Hi- 
Chi-Minh — daroma, ką jis lie
pia. Ateina prancūzai — vėl su

paliaus Bao Dai pusėn. Juo la
biau, kad vis‘dėlto visiems aiš
kėja, jog prancūzai rimtai lai
kosi sutarties suteikti Indokini
jai savarankiškumą, tik šiek 
tiek ją dar susiejant su Prancū
zijos Unija. Tai jau pradeda 
veikti ir sukilėlius. Neseniai per
bėgo pas prancūzus Ho-Chi- 
Minh aprūpinimo minsteris. Taip 
pat ir daug kitų komunistai iš
laiko maištininkų eilėse tik griež
ta priežiūra.

“Pažangūs” šokiai ir “taikos” 
šokėjai

Valstybinėj Pallucca, netoli 
Drezdeno, šokių mokykloj įves
tas naujas dėstomasis dalykas 
— “taikos šokėjai.” Dvylikos 
valandų kursas, kurį dėsto ko
munistų partijos paskirtas dės
tytojas, skiriamas būsimoms šo
kėjoms “kovotojomis už taiką” 
paruošti. Vienai mokinei, kuri 
pareiškė nenorinti mokėti bran
gių mokslapinigių, kad būtų pa
ruošta komunistine agitatore, 
buvo paaiškinta, jog tik “politi
nis švietimas” Sovietų zonoj pa
ruošia šokėjas jų profesijai.

Taip pat Sovietinėj Vokietijos 
zonoj bandoma sukurti ir “pa
žangius liaudies šokius.” Bet jie 
neturi pasisekimo net komunis
tuojančio jaunimo tarpe. Nese
niai Henqingsdorfo plieno įmo
nių darbininkams buvo pagrota 
naujausias tos rūšies kūrinys 
“Mažoji liaudies policininkė”, 
bet darbininkai pareiškė, jog ne
pakanka “saldaus liaudies poli
cininkės pakutenimo” kapitalis
tiniam “smegenų užsiklijavimui” 
pašalinti.

yra sutelkęs apie 40.000 vyrų. 
Bet jo puolimai yra atmušti. 
Šalia žemyno dalinių labai sti
priai į fronto kovas šiomis die
nomis įsikišo vėl JT aviacija, 
atlikdama į dieną 400-600 skri
dimų. Taip pat ir toliau naikina
mas priešo užnugaris numetant 
į dieną ligi 500 ir daugiau tonų 
sprogmenų. Priešo aviacija ne
pasireiškia.

Manoma, jog galės sustiprėti 
pasipriešinimas ir Pietų Korėjos 
pajėgų, nes, paskelbus privalo
mą karinę tarnybą, numatoma 
sumobilizuoti ligi 150.000 vyrų.

Bendra nuotaika, kad priešas 
dar turi pajėgų ir dėl to greitos 
kovų pabaigos nelaukiama. Ka
riškių sluogsniuose manoma, kad 
jos gali užsitęsti ligi ateinančio 
pavasario ar net vasaros. Bet 
pavojaus, kad JT pajėgos galėtų 
būti iš Korėjos išstumtos, nenu
matoma.

Paskutinis pranešimas ' apie 
JAV dalinių nuostolius rodo, kad 
Jie siekia 8863 vyrus, iš kurių

SOVIETAI SU TANKAIS MAL
ŠINA PABALTIEČIUS

Žiniomis iš Rygos, Sovietai 
yra išvežę į Rusiją jau 200.000 
estų. Tartu jau yra pasidaręs 
beveik rusiškas miestas — jame 
šalia 3500 estų yra 15.000 rusų. 
Šiuo metu esąs kąip tik vykdo
mos masinės estų deportacijos. 
Latvijoje prasidėjęs toks smar
kus pasipriešinimas prieš kolek- 
tivizaciją, kad Sovietai buvo pri- 
versti pavartoti teikus. Pasiprie
šinusieji išgabenti į Rusiją. Ne
seniai grįžę vokiečių belaisviai 
praneša, jog dviejų dienų būvy 
sutikę 28 tokius pabaltiečių 
transporto traukinius. Kiti yra 
matę 7 transportus ir Vilniuje 
iš 69 vagonų traukinį, kuris ruo
šėsi su tremtiniais išeiti į Rytus.

GELEŽINKELIUOSE VYRUS 
PAKEIS MOTERYS

Rytinėj - Vokietijos zonoj at
leidžiami iš tarnybos 150.000 
jaunesnio amžiaus gelžkeliečių, 
kuriuos pakeis moterys. Mano
ma, jog tuo būdu norima suda
ryti daugiau laisvų pajėgų “liau
dies policijos” daliniams ir ura
no kasykloms.

VENGRIJOJ UŽDARYTI VISI 
KATALIKŲ VIENUOLYNAI
Komunistinė Vengrijos vyriau

sybė uždarė visus katalikų vie
nuolynus, išskiriant tik tuos, ku
rių nariai moko leistose parapi
jinėse mokyklose. Tai paliečia 
11.000 vyrų ir moterų vienuolių 
kurie per 3 mėn. turi palikti sa
vo vienuolynus.

Vyskupams primestam “susi
tarime” vyriausybė pasižadėjo 
grąžinti katalikams aštuonias 
buvusias parapijines mokyklas, 
kuriose dėstys vienuoliai.

vykdomi 
visai su-

patinka,

Botagas ir duona.
Prancūzams nugalėti komu

nistus sunkino dar ir ta aplinky
bė, kad jie negalėjo būti žiau
rūs. O Rytuose švelnumas ne
laikomas kilnumu, bet silpnybe. 
Kai atentatininkas patenka į 
teismą, prancūzų teisėjas pripa
žįsta jam idealistinių motyvų ir 
pasiunčia porai mėnesių į kalė
jimą. Tuo tarpu komunistai ri
tina galvas ir gyvus užkasa į 
žemę. Kitaip (pradeda elgtis Bao 
Dai policija. Jie komunistų susi
rinkimo landynes paprasčiausiai 
išsprogdina ir sugaudytiems te
roristams padaro trumpą teis
mą. Tai gyventojams patinka ir 
patiems sukilėliams daro įspū-' 
džio. Anksčiau naktimis dešim
timis Saigane buvo 
sprogdinimai, o dabar 
mažėjo.

Be to, gyventojams
kad prancūzai apgina juos nuo 
Ho-Chi-Minh kontribucijų ir ki
tokių apiplėšimų. Pajusdami, jog 
šie sudaro pasitikėjimo vertą 
jėgą, gyventojai patys praneši
nėja prancūzams ir Bao Dai po
licijai apie komunistinius parti
zanus ir besislapstančius jų gau
jų narius.

Pats komunizmas neturi gy
ventojams patraukiamosios jė
gos, kaip iš dalies tai buvo Ki
nijoj, nes čia dėl krašto turtin
gumo badas galėtų būti sukel
tas tik sąmoningais sunaikini
mais, ką komunistai ir bando 
padaryti. Bet tuo gyventojų tur
to naikinimu jie tik neapykantos 
sau sukelia.

Kaip tik dėl šių priežasčių yra 
perspektyvų komunistus čia pa
galiau nugalėti, jei tik neįsikiš 
į kovą jų pusėj svetimos pajėgos.

NEKRAUNA KOMUNISTAMS 
PREKIŲ

Nepaisant gyventojų pasipik
tinimo ir priekaištų A. J. V vy
riausybei, prekyba su Sovietais 
ir jų satelitais tebeeina iki šiol. 
Pagaliau, neiškentę, į tą reikalą 
įsikišo patys uostų darbininkai 
ir atsisakė iš Sovietų atvežamas 
arba jiems siunčiamas prekes 
krauti. Tokiu būdu jau keli lai
vai su rusų prekėmis turėjo grįž
ti atgal.

Pereitą savaitę panašus inci
dentas vėl pasikartojo, kai iš 
New Yorko uosto išplaukiąs len
kų laivas xturėjo paimti prekių 
krovinį, kurių tarpe buvo net 
86 dėžės streptomicino.

Amerikos Darbininkų Federa
cijos unijos darbininkai vienu 
balsu atsisakė tas prekes laivan 
krauti ir laivas išplaukė jų ne
gavęs.

linijos atstovas pareiškė: 
“Nors tie vaistai siunčiami Len
kijon, bet mes žinome, kad jie 
paklius Korėjos komunistams, 
kurie žudo’ mūsų vaikus. Vaistai 
lai palieka čia, nes jie 
patiems bus reikalingi.”

mums

TURKIJA UŽDARĖ SIENĄ 
SU BULGARIJA

Turkija uždarė savo sieną su

per dieną į Turkiją perbėgdavo 
apie 200 asmenų. Tai daugiausia 
turkų kilmės piliečiai, kurių 
250.000 bulgarai nori repatrijuo
ti į Turkiją, bet Turkija, nebū
dama tam pasiruošusi, negali jų 
šiuo metu priimti.

Raudonasis voras čiulpia Kiniją
Jau kuris laikas iš Kinijos 

šiaurinių provincijų ištisa srove 
žaliavos ir kitos gerybės plaukia 
į Sovietus. Mandžiurija tiekia an
glį, miltus bei ryžius ir iš Sovie
tų gauna tekstilės bei kitų pra
monės gaminių, kuriuos turi 
brangiai apmokėti. 28.000 krašte 
esančių rusų yra tikrieji viešpa
čiai ir diktuoja visas kainas. Už 
vartotą sovietinį automobilį kinai 
turi mokėti 60.000 dvigubų cent
nerių kvietinių miltų, o už toną 
mašinoms tepti alyvos - 40.000 
tonų anglies. Kadangi dėl karo 
sunaikinimų bei plėšimų ‘gyven
tojai yra visai nuskurdę ir pri
versti viską, ką tik galėdami, 
parduoti, kad kaip nors aprūpin
tų būtiniausius savo reikalus, so
vietinės misijos viską supirkinė
ja ir veža į Rusiją. Sovietų vals
tybinė supirkinėjimų kontora 
“Export Tong” šioj srity dirba 
išsijuosus,kas tik vertingo dar 
Kinijoj yra, veždama į Rusiją.

Ne kitaip yra Išorinėj Mongo
lijoj, vadinamoj Mongolijos liau
dies respublikoj, kuri jau ištisą 
eilę metų tiekia Sovietams įvai
rius reikmenis. Jos vakarinis kai
mynas Sinkiangas taip pat nuo 
kovo mėnesio įtrauktas į Sovietų 
kolonijinę sistemą. Ragai Sovie
tų su Mao-Tse-Tungu sudarytą 
sutartį sudaryta rusų - kinų ak
cinė bendrovė naftos šaltiniams 
ir spalvuotiesiems metalams iš
naudoti, pasiskirstant išlaidas ir 
pelną po 50%. Kremlius duoda 
mašinas bei technikus, o Kinija 
- darbo jėgą.

žvilgsnis į žemėlapį rodo, jog 
šia sutartimi pradžioj siekiama 
šio krašto ekonominio, o ateity 
greičiausia ir politinio pavergi
mo. Turėdami galvoj kinų tautos 
sugebėjimą svetimus pavergėjus 
ilgainiui suvirškinti bei nustelb
ti, rusai čia imasi iš karto apdai-

rios taktikos. Kartą pasimokę su 
Tito, jie iš anksto stengiasi bet 
kokiam titoizmui užkirsti Kinijoj 
kelią, suimdami į savo ranką vi
sus krašto išteklius bei gyvybi
nius reikalus, kol kinų komunis
tai yra per silpni tam atsispirti.

Mongoliją jie jau galima sa
kyti turi saujoj. Mandžiurįjoj jie 
turi monopolį orinio susisiekimo, 
anglies bei aukso kasimo, auto
mobilių, ginklavimo bei cukraus 
gamybos ir geležinkelius. Pasku
tiniojo karo metu daugiausia 
Amerikos investacijomis Sin- 
kiange sukurtą pramonę jie jau 
taip pat perima savo kontrolėn. 
O šiuos dalykus valdydami, jie 
pasidaro viešpačiai, prieš 
riuos kinai bejėgiai.

ku-

J. P. KENNEDY PAAUKOJO 
2.000.000 DOLERIŲ VAIKŲ 

PRIEGLAUDAI
Buvęs JAV pasiuntinys An

glijai J. P. Kennedy paaukojo 
2.000.000 dolerių apleistų vaikų 
katalikų prięglaudai Bronx, N.Y. 
Buvęs Gould Foundation namas 
šiam reikalui jau atremontuotas. 
Kita kas apie Kennedy fundaciją 
bus paskelbta New Yorko arki- 
diecezijos.

Šią auką J. P. Kennedy pas
kyrė atminimui praėjusiame ka
re žuvusio savo sūnaus, buvusio 
laivyno lakūno.

BELGIJOJ VĖL JUODOJI 
RINKA ATGIJO

Pasklidus žiniai, jog Belgijos 
vyriausybė “nepramatytiems at
vejams” spausdina maisto kor-

jau juodojoj rinkoj už juos rei
kia mokėti 16 frankų. Prie par
duotuvių stovi eilės ir daugelis 
perka cukraus ir miltų ligi 40 
svarų, jei tik gali gauti. Iš rinkos 
taip pat išnyko automobilių 
dangos ir vis sunkiau gauti 
glies, muilo bei, aliejaus.

“PAGALBA” KINIJAI

pa- 
an-

Wisconsino senatorius Mc Car
thy pagarsėjęs tyrinėjimais ko
munistų veiklos vyriausybės 
sluogsniuose, padarė dar vieną 
įdomų atidengimą.

Jo parašytoje kalboje, kuri 
turėjo būti skaityta Columbia 
County respublikonų klube, Mc 
Carthy mini faktą, kaip 1945 
metais buvo padedama Čiang- 
kaišekui kovoti prieš komunis
tus.

Jo žodžiais, karui pasibaigus 
viename Indijos uoste buvo su
krauta 120.000 tonų iš vokiečių 
atimtos amunicijos, kuri turėjo 
būti atiduota Kinų vyriausybei. 
Tačiau vieno aukšto pareigūno 
Washingtone įsakymu ta amu
nicija buvo suversta į jūrą. Prie 
tos amunicijos skandinimo dirbo 
18 Liberty laivų ištisus 8 mėne
sius ir visos su tuo skandinimu 
susijusios išlaidos buvo 
tos Kinijos “pagalbos” 
ton.

SaVo kalbos gale Mc
priduria, jog dar ir šiais metais 
Washingtone yra valdininkų, ku
rie iš Dėdės Šamo gauna algą, 
o šoka pagal Maskvos muziką.

užrašy- 
sąskai-

Carthy

ČEKOSLOVAKIJA MINUOJA 
SIENĄ

Paskutiniu laiku labai pagau
sėjus perbėgėliams į Vakarus, 
čekų kareiviai užminavo Austri
jos - Čekoslovakijos pasienį, kaip 
anksčiau buvo užminuotas Aus
trijos - Vengrijos pasienis. Pa
sienio gyventojams uždrausta 
prieit prie sienos.

• Neoficialiomis žiniomis, 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
užs. reik. ministeriŲ konferenci
ja pritaria Vokietijos apginkla- 
mui, jos dalinius įjungiant į ben
drą Europos armiją.

• Min. pirm. C. Attlee parla-, 
mente pranešė, jog Anglija žy
miai sustiprins savo karinius 
dalinius Vokietijoje.

• Los Angeles teismas Dr. S. 
Weinbaum, dirbusį prie slaptų 
karinių projektų, už melagingą 
priesaiką, kad jis nepriklasęs 
komunistų partijai, nubaudė ke
tvertais metais kalėjimo. Wein
baum gimęs Rusijoj.

• Žiniomis iš Vokietijos, suim
ti Sovietų okupacinės valdžios 
leidžiamo ‘Taegliche Rundschau’ 
vyr. redaktorius A. V. Kirsanov, 
jo padėjėjas pulk. Paršimenko 
ir leidyklos vedėjas pulk. Le- 
sinskij.

• Iš Prancūzijos -j Vokietijos 
rytinę zoną ištremti 118 užsie
niečių komunistų Sonetų užda
ryti vienoj stovykloj ir laukia, 
kur galutinai jie bus pervežti..

• Vokietijos rytinėj zonoj ko
munistams verčiant mokinius 
rašyti rašinius, jog Kristus nie
kad negyvenęs ir Dievas esąs 
žmonių pramanytas, prasidėjo 
mokyklų streikai.

• Vakarų Vokietijoje vyksta 
plataus masto JAV karinių da
linių manevrai.

• Kanada ruošia ligi šiol di- 
džiausį kariniams reikalams tai
kos meto biudžetą, kuris sieks 
567.000.000 dolerių.

— Rugsėjo 9 d. Popiežius Pi
jus XII suteikė audienciją 100.- 
000 piligrimų, susirinkusių šv. 
Petro katedroje ir aikštėje. Tai 
buvo didžiausias piligrimų skai
čius Vatikano istorijoje.

— Pakistane nuo tilto į upę 
nukrito keleivinis traukinys. Žu
vo 50 žmonių. Katastrofos prie
žastis — sabotažas.
• — Austrijoje rusų zonoje už
drausta pardavinėti Eisenhove- 
rio knyga “Crusade in Europe”. 
Sovietai tą knygą priskyrė prie 
“fašistų literatūros”.

— New Yorko gubernatorius 
Dewey sutiko būti kandidatu tre
čiam terminui.

RIAMA VLASOVO
ARMIJA?

Naujos Sovietų propagan
dos “bulvinis vabalas”

Rytų Vokietijos žinių agentū
ra skelbia, kad Ispanijoj pradė
tas iš naujo Vlasovo armijos or
ganizavimas. Esąs JAV slaptoji 
tarnyba Vakaruose buvusios 
ROA (Rusų Laisvės Armijos) 
narius surinkusi ir nugabenusi į 
Ispaniją. Jų karinis paruošimas 
esąs vykdomas slaptuose ame
rikiečių poligonuose. Supranta- 
tama; kad tai vėl sovietinės pro- 
pogandos naujai išrastas “bulvi
nis vabalas”.

ŠVEICARIJOS VALDINĖSE 
ĮSTAIGOSE 500 KOMUNISTŲ

Šveicarijos vyriausias proku
roras Lenthi pareiškė, kad jo ži
niomis 500 komunistų yra pra
sispraudė į Šveicarijos valdines 
tarnybas. Jis pažymėjo, jog ko
munistų buvimas aukštesnėse 
valdinėse vietose sudaro kraš
tui pavojų ir parėmė įstatymą, 
kuriuo įtartini tarnautojai turi 
būti iš valdinių tarnybų atleisti.

GRAIKŲ KOMUNISTINIAI 
PARTIZANAI APGYVEN

DINAMI SILEZIJOJ
Sovietinės Lenkijos “Dzienik 

Polski” praneša, kad Silezijoj a- 
pie Goerlitzą apgyvendinama ke
letas tūkstančių buvusių Graiki
jos komunistinių partizanų. Dau
giausia jie čia dirbs žemės ūky. « 
Kai kur yra sudarytos specialios 
graikų darbininkų brigados.

ATOMINIS KARAS SU RUSAIS 
1-2 METŲ BŪVY

Senatorius Long (D. La.) pa
reiškė, jog atominio karo su Ru
sija galima laukt 1-2 metų būvy, 
šiuo atveju, pareiškė senatorius 
radijo debatuose, dviejų savaičių 
laikotarpy 15-20 didesnių JAV 
miestų būsią apmėtyti atominė
mis bombomis. Senatorius ma
no, jog JAV šiuo metu neturi 
pakankamai lėktuyų tokiam 
puolimui atremti ir kartu rei
kalavo padidinti plieno gamybą, 
nes jis bijo, jog, karui prasidė
jus, jos 90% bus sunaikinta.



*• ’■ >$: ■ - P-

2
Ru;

»

© AMmkA ©
LEIDŽIA LIETUVIŲ 

UNIVERSALIS BIURAS, INC. 
KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ............... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ........... 1.60
Užsienyje metams ....................... 3.50
Užsienyje pusmečiui ...................  1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą

, LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ............... 3j00
In U. S. A. six months ...........  1.60
Other Countries one year .......  3.50
Other Countries six months .... 1.75 
Advertising rates on application

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

SAVAITES POLITIKA

Praėjusioji savaitė pasižymėjo 
( netiek stambiais politiniais įvy

kiais, kiek jiems pasiruošimu. 
Prieš akis JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos užs, reikalų ministerių 
konferencija, pasitarimai — taip 
pat New Yorke — visų Atlanto 
pakto kraštų atstovų sir Jungt. 
Tautų visumos sesija. Politikai 
tiems įvykiams šiuo metu dau
giausia ir ruošėsi, norš, žinoma, 
ir kiti darbai nebuvo visai atidėti 
išalif - '■■■: f. .

Saugumo • Taryba jr toliau in
tensyviai, posėdžiauja toj pačioj 
įtempimo tarp Vakarų ir Sovietų 
atmosferoj. Malikas, aišku; ne
gali 'tidk Čirbą trukdyti, kai} 
praėjusi irieh:,'kai pats pirminin
kavo, bet vis tiek daro, ką galė
damas. Ypač puola JAV — kad 
jos vykdančios žiaurumus Ko 
rėjoj, žudydamos civilinius gy
ventojus, pažeidusios Kinijos te
ritoriją ir t. t. Bet Saugume 
Taryba atmetė jo pasiūlymą už
drausti JAV aviacijai bombar
duoti Korėjoj priešo užnugarį 
Kaip JAV ir kitų atstovai pažy
mėjo, ne JAV žiaurumus vykdo 
bet Š, Korėjos komunistai, žv- 
dąrjtięji karo' bėląisyiijįs. ’ Atmes 
!taą;ijir,. iSoviętų pąsįulymąs pa- 
jkviesti į sSaugumo. Tarybą kdmu; 
mistinės Kinijos) ątsįpyųą. disįp- 
•sijbmš dėl; tariamo,i JAV, avįąęi-, 
į jošj Mandžiuri jos, .bombardą vijrio 
'jAV atstovais pažymėjop jog;pą-i 
įnašus •dfflykaė'.gaiėjO.TlBi/klaidp: 
; įityktPfr’ JAV hifekb neturi prieš 
• to "dAtyko1 ištyrifrią', ‘ bet1 jis ■ tūri 
i būti atliktas Jungt. Tautų kofrti i 
;sijp$r vietoje. P^HaliAu neišrbdo 
i ką$ .3ąuguĮrnd ’ Larytiį bd’tų ’ nu-' 
gązdjnęs ir paliko grasininfia!?' 
veto prięš paruoštą. jos metinę 
darbo apžvalgą. Mat, Malikas 
laiko “nelegaliais” visus Saug 
Tarybos žygius, atliktus tuo me
tu, kai Sovietai Saugumo Tary
bos darbą boikotavo. Bet kiti 
Saug. Tarybos nariai mano, jog 
ir tie žygiai legalūs ir patį pra
nešimą galima įteikti visumo1 
susirinkimui, nekreipiant dėme 
šio, jei Sovietai ir vetuotų, ne; 
šiuo atveju veto yra nenumaty 
tas. -• 2 į !

Iš Vakarų su Sovietais de'ry 
bQ taip pat nieko neišeina, kai? 
ir ligi šiol. Kaip ir galima buvo 
Spėti, Sovietų staigus noras ve' 
praduti derybas dėl Austrijos su- 
tariieš pasirodė esąs tik noras 
susidaryti savo propogandai pro
gą. Iš sušauktojo pošėdžio nieko 
beišėjo. Sovietai vėl gieda tą pa
čią giesmę, kad prieš Austrijos 
taikos sutarties sudarymą jie 
turį gauti garantijas, jog bus 
laikomasi Italijos taikos sutar
ties. nes be to jie nesą tikri ir 
dėl Austrijos sutarties vykdymo.

Šiose sąlygose, suprantama 
visas “bendradarbiavimas” pa 
siginčijimu ir pasibaigia. Tol’a? 
vėl kiekviena pusė imasi to, kai 
jai tuo metu ypač rūpi.

Vakarai šiuo momentu dau 
giąusia susirūpinę Europos kari 
niu stiprinimu. Vienu svarbiau
sių šiuo metu šios srities daly 
kų yra Europos saugumo sust: 
prinimui pasiuntimas ten dau 
giau JAV dalinių, kurių užnuga 
ry galėtų vykti Europos apsigir 
klayimąs ir armijų organizacija 
Prez. Trumanas tai jau pažadėję 
ir dėl to Europa daug lengviau 
atsiduso. Einama ir prie bendro? 
Europos armijos sudarymo, kaip 
siūlė Europos Taryba. JAV tarr 
projektui palanki. O su šiuo ga1 
išsispręs taip opus ir Vokietijos 
apginklavimo klausimas. Vokie
čių pajėgos, įjungtos į bendrą 
viso Europos žemyno armiją, 
nęhekels tiek nepasitikėjimo ir 
prancūzams, kurie visą laiką

smarkiai prieš vokiečių ginklavi
mą šiaušiasi, šis dalykas dabar 
bus New Yorke trijų užs. reik, 
ministerių aptartas ir, galima 
laukti, tuo reikalu padaryti le
miami sprendimai.

Šie ir kiti aktualūs reikalai 
bus aptariami ir Atlanto pakte 
atstovų pasikalbėjimuose, kuri; 
turės platesnės reikšmės visa' 
Vakarų politikai. Taigi galim; 
iaukti, gal net ir netolimoj atei 
ty, vėl naujo Vakarų aktyvume 
nors nėra šiuo tarpu duomenį;, 
kad būtų kas visai naujo. Ben 
droš politinės Vakarų linijos jai 
šryškėjusios. Nauji nutarimai 
išrodo, palies daugiau organize; 
rijų ir nutartos politikos vydy 
mą.

IZRAELIS TEBELAIKO UŽf 
MĘS KATALIKŲ ĮSTAIGAS
Nors jau praslinko dveji mc 

ai po karo, bet Izraelio kariuo 
menė laiko okupavusi ne mažia 
kaip 7 katalikų institutus: prie 
glaudą Stella Maris ir karmelil 
vienuolijos seminariją Karme’k 
Kalne, prieglaudą Halisoje ir še 
Karolio Haifiečio seserų ligonini, 
benediktinų prieglaudą Tambas 
ir karmelitų vienuolyną Baga; 
U Gerusalemme kvartale.

• : Izraelio vyriausybė griežti' 
htsisakė įsileisti, arabes seserie 
kurios buvo paskirtos į ligonine: 

' ir ■ arabų mokyklas, esančias Iz 
-raėlio užimtoje teritorijoje. Pa. 
žaliau, jau nebeegzistuoja 5 1c 
yno apeigų parapijos Jeruzalė 

Patriarchate, o kitos 3 neetkę 
•igų savo parapijiečių. Izraelite 

konfiskavo daugelio krikščioni 
kurtą. Vykstant karo veiksmam' 
krikščionys buvo palikę savo lav 
kus ir namus. Dabar izraelite 
atsisako duoti .leidimą grįžti 
savo namus.

Neseniai Palestinoje lanke 
'ietuviai amerikiečiai maldinir 
kai pasakoja apie tų nelaiming 
krikščionių katalikų baisų skiu 
'ą. žinoma, tai neprisidės pr 
?ga sudarytos padėties stab; 
.žavimo.

, -, ;į VENEZUELA
Lietuvių atstovai į Tarpt. Pabėg 

Organizacijos Konrerenciją 
Baigiantis IRO egzistencija 

Venezueloje, Vidaus Reikab 
Ministerija patvirtino naują pa 
ėgėlių reikalams tvarkyti ir rū 
antis organą, kuris vadinsi. 
Tarptautinė Pabėgėlių Organ i 
žarija Venezueloje.

Liepos 25 d. IRO įstaigos bu
veinėje įvyko TPOV steigiama
is posėdis, į kurį buvo pakvies- 
as ir LSSU. Caracaso apylinkės 
.irmininkas Drangauskas.

Džiugu paminėti, kad nors ii 
edidelė lietuvių kolonija, paly 
linus su kitomis tautybėmis, bet 
•ištik pasisekė pravesti visus tri 
alimus lietuvių atstovus’ į bū- 

■imąją organizaciją pabėgėliu 
eikalams tvarkyti.

PAPIGINTA KELIONĖ Į 
PITTSBURGH^

Federacijos Kongreso ir Atei- 
'ininkų suvažiavimo atstovų pa
togumui, yra susitarta su Penn
sylvania geležinkelio bendrove 
gauti bilietus papiginta kaina. 
°erkant bilietą į abi puses (iš 
New Yorko į Pittsburghą ir at
gal), bilietas kaštuos tik 19 dol. 
;u centais.

. Kas nori pasinaudoti šiuo pa
ilginimu, prašomas tuojau kreip
tis į “Amerikos” įstaigą.

— Į New Yorko miesto'majo
rus pastatyti net keturi kandi
datai.

Okupuotoje Lietuvoje
Vilniaus miesto komjaunimas i atlikti, ir mokytojų butam. Ta-1 valstybinio žemės ūkio produktų 
Lietuvos okupantai visais ga- .čiau ir šiais metais mokyklos paruošų planov ykdymas ir kol- 

limais būdais stengiasi sustiprin- pastatų remontu nesirūpinama, ūkių bei tarybinių ūkių apsirū- 
ti komunistinio jaunimo veiklą!) 
Lietuvoje,- ypač jos sotinėje Vil- 
nuije. Kadangi kaimuose, kur 
lietuviškas elementas dar vyrau
ja, komunistams labai sunku ką 
oesuvilioti, jie stengiasi brautis 
į miestus. Čia komjaunuolių skai
čius auga lygegriačiai su rusų 
vykdoma kolonizacija, nesgi ko
lonistų ir rusų valdininkų vaikai 
yra priversti į šią organizaciją 
rašytis. Vilniuje, per paskutinį! 
ataskaitinį laikotarpį, įstoję 6.- 
667 nariai. Visi jie, kaip rašo 
"Tiesa” Nr. 152, “karštai palai
kė gamybos pirmūnų Kononen- 
:os, Rožniovos, čiutkin, Voro- 

šino, Kuznecivo, Korobelnikovos 
niciatyvą”.

Vis dėlto neigiamų reiškinių 
zomjaunuolių tarpe, kaip buvo 
onstatuota metiniame suvažia

vime 1950. VI. 25-26 d. d. Vii-! 
liuje, esą daugiau kaip teigiamų. 
Daugelio įmonių komjaunimas 
ermažai prisidėjęs prie gamy- 
os pakėlimo. Dažymo aparatų 
\imykloje ne visi komjaunuoliai 
vykdę išdirbio normas. Toki 
eiškiriiai buvę Vilniaus baldų 
abrikuose, statybinėse organi
nei jose, ir kitur. Ir patys kom- 
mnublių vadovai nesirūpinę sa- 

■<) “prieaugliu”. Komjaunuoliai 
aip ir kiti komunistai, vengią 
inkytis į “politgatovkos” pamo- 
is. Ypač silpnai dirbusios kon 

ervatorijos ir dailės institute 
t ’mjaunimo organizacijos, eNegeriau buvę ir kitose aukš 
įsiose mokyklose. Vilniaus uni- 
ersiteto komjaunimo sekreto 
lūs dgr. Sudavičius nurodė 
jog universiteto komjaunime 
rganizacija nevisada duoda ryž- 
ngą: atkirtį buržuazinio nacionr 

‘.zmo įtakos pasireiškimams str- 
entų tarpe, silpnai kovoja prieš 
lerikalines kai kurių student, 

njptaikas”.
-Komjaunuoliai buvę pulti ir 

'51 to, kad nesekę savo mokyte 
ų, profesorių: “Komjaunimą. 
ūku neatkreipė dėmesio į kr 
irių dėstytojų žalingą įtaka 

edemaskavo jų klaidingo dėr 
vmo iki tol, kol jie buvo pr 
ilinti iš darbo.”
Vilniaus .miesto Lenino rajone

'>m jaunuolių vadovybė nea- 
okanti ne tiktai komjaunuoliu 

et ir pačių komitetų sekretorių, 
'omjaunimo švietimą Jvarkant 
’•augę Šalkauskienė, tačiau i' 
nti retai būnanti pamokose ir 
-•iškai nesirūpinanti pionieri’

• įklėjimu.
Draugė Davidova, kuri laiko 

lą žymia Okupuotosios Lietu 
os sporto rekordininke, nurodė 
są komjaunuoliai ir jų vadovai 
esidomį sportu. Komjaunime 
adovai sportą išleidę iš akiu, 

’žmiršdami “jog fizkultūra ir 
Portas — labai svarbi jaunimo 
lomunistinio auklėjimo priemo- 
iė”. Netgi drg. Petrovas, ku
riam paskirta karinio-fizkultū- 
•os skyriaus sritis, nerodąs di
lesnio aktyvumo ir komjaunuo 
'iai kariškai nesą kaip reikiant 
ruošiami.

ir, atrodo, neįmanoma rūpintis.” 
Negeresni reikalai ir kitur.
“Aukštupėnų valsčiaus Krei- 

vėnių pradinėje mokykloje stin
ga daug suolų, bet valsčiaus vyk
domasis komitetas nesirūpina 
padėtį ištaisyti, nes visom vals
čiaus mokykloip užsakė vos 15 
suolų. Apleistas stovi žaidelių 
mokyklos pastatas, šio valsčiaus 
vykdomasis komitetas visiškai 

I nusišalino nuo mokyklų paruo
šimo darbui.” ^Panašiai esą ir 
Šimonių valsčiuje.

Prokuratūra veikia

Rugsėjo 15,^950

pinimas savom sėklom yra ypa-| 
tingai svarbus liaudies ūkio už
davinys toliau stiprinant mūsų 
šalies galią ir keliant liaudies 
materialinę gerovę”. (Tiesa 150 
Nr.). Tačiau ir šiemet pasitaikę 
žymių trūkumų. Daugelyje ma
šinų — traktorių stočių mašinos 
nebuvusios atremontuotos, ir jas 
pradėję remontuoti tik tada, kai 
jau reikėjo eiti į lauką. Kitur 
remontas buvęs atliktas labai 
paviršutiniškai, nes vos tiktai iš
ėjus į lauką, mašinos — trakto
riai sugedę. Daugelyje vietų 
traktoriai stovėję, nes nebuvę 
pristatyta jiems reikiamo kuro. 
Dar kitur kolchozuose nebuvę 
suorganizuoti, komunistiniai vai
kų lopšeliai ir ne visos moterys, 
turinčios mažytėlius vaikus, bu
vusios išvarytos į lauką. Dėl šių 
ir kitų priežasčių nemaža dalis 
derliaus buvusi, nuimta ne laiku 
arba buvęs sugabentas jau ne
tinkamas pašaras. . ,

Treti metai rtėgatma algos
’ ' ! : t ! - J 4 I • ■ , , •
i Daugelis LTSR įstaįgų veiki; 
biurokratiškai į. pipsirupindamos 
savo darbininkais., “Tiekoje” pil
na darbinikų .nusiskundimų, ,ęsą 
jų darbdaviai neišmoka algos. 
Darbininkas Jaroslavas Taujans
kas kelius kartus skundėsi įvai
riom įstaigom ir redakcijom, 
kad jam išmokėtų darbo rezervu 
įstaigoje uždirbtus rublius. Tik 
praslinkus trejiems metam, jis 
pinigus gavęs.

Perkrikštyja gatves
' Iš gaunamų, iš Vilniaus miesto 
laiškų matyti, kad šiuo metu

V. č'ižiūnas
Rų

Apleistos mokyklos
Artėjant mokslo metų pra

džiai, okupuotoje Lietuvoje bol
ševikai pradėjo mokyklų remon
tą ir ruošą, tačiau, kaip matvti. 
š “Tiesoje” skelbiamų davinių 
ris darbas įvairiuose rajonuose 
gana sunkiai vyksta. Kaip pa
siūdys nurodoma Kuniškio aps
kritis (“Tiesos Nr. 152), kur vi
siškai esąs užmirštas mokvklu 
remontas. Toliau “Tiesa” rašo:

— “Pereitais metais Noriūnu 
septymetėje mokykloje mokslas 
vyko neremontuotose patalpose, 
nes valščiaus vykdomasis komi
tetas ir mokyklos vadovai nepa
sirūpino sutvarkyti patalpas. 
Šiais metais sąmata mokyklai 
sudaryta, tačiau niekas nesiima, 
darbo vykdyti. Šiame valsčiuje 
'ira išskirtas didelis pastatas 
Siaurių mokyklai, bet mokslo 
metu mokykla buvo susikjmšusi 
j mažas patalpas, nes didelė pa
stato dalis buvo neatremontuota. 
Sutvarkius pastatą, jame būtų 
pakankamai vietos ir pamokom

Lietuvoje vis daugiau pasitai- 
, ko privačios ir valdiškos nuosa- 
! vybės grobstymų. Daugiausia 
vagia iš Rusijos atkelti masko
liai, tačiau LTSR prokuratūra 

i šias vagystes dažniausiai pralei
džia pro pirštus, jų nepastebėda
ma. Privačios nuosavybės vagys
tės čia iš viso nėra smarkiai bau
džiamos. Kas kita su valstybine, 
arba, kaip ten vadina, “socialis
tine nuosavybe”. Prokuratūrai 
paskutinių metu pavykę įšaiškin- 
ti dideles vagystes Kelmės aps
krities “Užvenčio” tarybinio ū- 
kio snirito gamykloje, kur vogę 
netgi patys įmonės vedėjai, šofe
riai, pagaliau, eiliniai darbinin
kai. Visi jie buvo atiduoti bolše
vikiškam teismui ir nubausti: 
prielgauskas — 25 metams, kon
fiskuojant turtą, Kazlauskas — 
15 metų priverčiamųjų darbų 
"tovvklos, Laurinaitis — 12 me- 
+u, Juozapavičius. Taranda. Ja
blonskis — po 10 metų, Žvin- 
Nvs — 2 metam. B"ves apskri
ties vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Dorofoievas šiame mieste, vyksta gatvių per;

- - - ’ -- - krikštyjimas. Daugelis gatvių
_  -L metams Sauna naujus, šiuo kartu jau 

maskoliaus vardus: Senieji var- 
' i' ■ ’ dhi tuo -taaįiu dar ■ teberašomi 

I? skliau&teliuofee/s j

■iž “tarnybinės padėties panau- krikštyjimas. Daugelis gatyn 
■’oiima piktam” - 
Tiverčiamųjų darbų. (Tiesa, Nr.

L'"'L
Šienas valstybei

Ne tiktai “pirmąjį ^rūdą”, bet 
:t pirmuosius' išdžiūvusio šienai 
•’ežimus Lietuvos kolchozai ir 
dar kai kur užsilikę privatūs 
smulkieji ūkininkai . turėjo ati
duoti valstybei, šienas skiriamas 
karo reikalams.

Vaiko ir jaunuolio skaityba
žodžiu “skaityba” norėtume apimti visa tai, kas ir kaip 

skaitoma, šiuo atveju mums rūpi aptarti vaiko ir jaunuolio skai
tyba.

Be skaitymo neįmanomas joks mokymas bei mokymasis (tu
rime galvoje žmonių protinį, o ne fizinį lavinimą). Skaitymas yra 
būdas semtis žinių iš rašto šaltinių, iš amžiais sukrautų žmonijos 
kultūros Ibbynų, pergyventi drauge su žodžio meno kūrėjais jų 
vaizduojamus jausmus bei aistras, gilintis į jų keliamas problemas, 
suprasti ir savintis ar atmesti jų sprendimus, žodžiu — mintimis 
viešėti ir gyventi tokiame pasaulyje, kuris mūsų kasdienybėje 
yra neprieinamas nei laiko, nei erdvės atžvilgiu. Savaime aišku, 
kad kaip įvairūs yra žmonės, taip įvairus yra ir jų skaitymas, 
tiksliau — įvairi jų skaitybos apimtis. Yra žmonių, kuriems visa 
skaityba — vienas kuris prenumeruojamas laikraštis ar tik ret
karčiais nuperkamas jo numeris. Kiti tenkinasi tik savosios spe
cialybės literatūra. Treti domisi daug platesniais ii- gilesniais 
klausimais, negu tie, kuriuos pateikia periodinė spauda, šie žmo- 
iės nesitenkina laikraščiais ar žurnalais (“magazinais”), bet «u- 
-:idaro sau namines bibliotekas, kuriose rasi, šalia savininko sue- 
ialybės knygų, dailiosios literatūros ir įvairių kitų kultūros so

čių knygų, šiuos trečiuosius skaitytojus esame linkę laikyti Ukvą.ia 
autos šviesuomene.

-Kaip gi ugdomas busimasis skaitytojas, sąmoningas spaus
dintojo žodžio vartotojas? Ne kitaip, kaip ir jaunas medelis gerai 

tvarkomame medelyne. Skaitytojui parengti reikalingos siūle* 
Intos šeimos ir mokyklos pastangos. Be abejonės, lemiamos 

reikšmės šiuo atveju turi šeimos tradicijos, t. y. papročių visumą 
J si šeimoje vaikas mato tėvus pagarbiai elgiantis su spausdintų 
Žodžiu, mato juos skaitant knygas ir skiriant joms garbingą 
vietą kambaryje ar bute, tuo atveju galime drąsiai tvirtinti, kad 
r jis (vaikas) bus toks kaip jo tėvai, kad ir jis pamėgs knygą, 
išmoks ja naudotis ir išlaikys ateičiai savo šeimos kultūrinę tra
diciją.

Turint galvoje pradinės mokyklos amžiaus vaikus, reikia ne
užmiršti, kad vaikams reikia nuolat pateikiamos, patrauklios 
bei jų amžiui pritaikytos literatūros. Be savos vaikų literatūrom 
vargiai ar bus įmanoma ir dabar veikiančių šeštadienių mokjklų 
veikla. Šiuo metu mes turime labai mažai geros medžiagos mo- 
•-.yklinio amžiaus vaikams skaityti. Vaikas būtinai turi gauti 
pastoviai naujinamos skaitomos medžiagos. Joje jis turi gauti ir 
pergyventi dvasinius ryšius su tautiniu 
turi rasti maisto savo dvasiai. Skaityba 
i’aiko sąmonėje dvasiniam, turiniui, kurį
tėvų šeimoje ar iš mokytojų mokyklose. , , , , , į ...

, Su džiaugsmu, turime sutikti žinias apie ketinimus geisti 
.iįtęrątųrą vąikams. Mūsų rašytojų būrelis. (B. Brazdžionis, ,V. 
Tąnjųlaiitis, L. ^itkpvįęip.s, Sf, pabaj^kas jr kt.) , pasitelkę gerus 
yjailinipkųs-iljustratorius, žada’imtis rųpintis tokios litera tųros 
mūsų vaikams. Reikia tuo džiaugtis ir visokeriopai paremti ( jtj 
pastangas. , ,

Kaip gražu būtų matyti kad ir nedidelę lietuviškų, .knygų 
spintelę ar bent lentynėįę kiekvienoje lietuvių šeimoje! Juk knygų 
spinta ar lentyna ne vien puošia butą, bet ir liudija, kad buto gy
ventojai nėra “pilvažmpgiai”, kad jie vertina dvasinį gyvenimą 
ir semia sau žinių bei dvasinės stiprybės iš neišsenkamų šaltinių. 
Lietuviškoji knyga, kad ir kuklesnis jos drabužėlis už puošnių 
knygų svetimomis kalbomis, turi visada užimti garbingą vietą 
kiekvieno šviesesnio lietuvio bibliotekoje. O šalia tėvų knygų 
tegul stovi ir vaikų knygos! Jei kalbame, kad vaikai yra mūsų 
pačių ir visos mūsų tautos ateitis, tai neužmirškime įdiegti jų 
šidelėse meilę lietuviškajam žodžiui ir lietuviškajai knygai.

(Bus daugiau)

lietuviškuoju pasauliu, 
turi padėti įsitvirfirjti 
vaikas gauna iš savo

na s A 
ną.jj M

nalų i

Nenoriai nuėmė derlių
Iš tarybiniuose laikraščiuose 

soausdinamų korespondencijų ir 
•'ėdamųjų straipsnių matyti, kad 
•r šiemet, kaip visada Sovietų 
santvarkoje, valstybė ypatingai 
ragino “laiku nuimti šieno ir 
-rūdų derlių”.

Vyriausybė ir komunistų par
tija išleido nutarimą, kad “Der
laus nuėmimo trumpais termi
nais, be nuostolių, savalaikis

Evangelikų vyskupo pakeitimas 
/j > >
Lietinių evangelikų liuteronų 

bažnyčiai paskutinės okupacijos 
metu vadovavo vyskupas Leje- 
ris. Kaip praneša karo belaisviai, 
ilgesnį laiką gyvenę Lietuvoje, 
Lejeris energingai gynęs lietu
vių tikinčiųjų reikalus. Tačiau 
kartą viena bažnyčia buvusi pa
versta sandėliu. Vysk. Lejeris, 
protestuodamas prieš tokį val
džios veiksmą, telegrama pasis
kundę^ pačiam draugui Stalinui. 
Skundas padėjęs: bažnyčios pas
tatas buvęs sugrąžintas per dvi 
dienas. Tačiau netrukus po to 
buvęs suimtas Lęjeris ir dingęs 
be žinios. Jo, yietcije vyskupu bū
vės Išrinktas kun. Kalyąnas.

Salę norima praplėsti, prista
tant dar priestatą, kur galėtų 
tilpti lietuviška savaitgalio mo
kykla.

Lietuviai pasaulyje
KANADA

Rašytojai išleidžia almanachą
Kanados Lietuvių Rašytojų 

Draugijos narių suvažiavime nu
tartas išleisti literatūros alma
nachas pasirodys šių metų gale. 
T j redaguoja ir leidžia draugijos 
valdyba. Turinyje bus Kanadoje 
gyvenančių lietuvių rašytojų ei
lėraščiai, novelės ir didesnių kū
rinu nuotrupos.

Mokyklos pradėjo darbą
Rugsėjo 5 d. Toronto mokyk

los pradėjo mokslo metus. Ta 
nroga Toronto liet, bažnyčioje 
lietuviams mokiniams buvo at
laikytos specialios pamaldos, ku
riose dalyvavo nemažas skaičius 
lietuvių vaikų su savo tėvais. A- 
nie lietuviškąją bažnyčią gyveną 
lietuviai savo vaikus yra įregis
travę į šv. Pranciškaus parapi
jos mokyklą, šioje mokykloje ir 
šįmet, kaip ik pernai, per visus 
metus tikyba bus dėstoma lietu
vių kalba, o taip pat veiks šeš
tadieninė lietuviškųjų dalykų 
mokykla.

“Živilė” Toronte

pastatė Antano Škėmos “Živilę”, 
trijų paveikslų draminę legendą. 
Režisavo Jurgis Blekaitis.

Lankys lietuvių kolonijas
Kun. S. Kulbis pradeda naują 

kelionę lankydamas lietuviškas 
kolonijas, kur nėra lietuvio ku
nigo.

Atvyko lietuvių iš Danijos
I Winnipego apylinkes cukri

nių runkelių darbams atvažiavo 
kelios lietuvių šeimos iš Danijos.

Dabar jų gyvenimas yra gana 
sunkus, nes šeimas turi išlaikyti 
dirbantieji, kuriems darbų ne vi
suomet yra. Tėvo Pliacido OFM 
rūpesčiu dalis vyrų atvyko dirb
ti į Winnipegą. Vykdami į Kana
dą jie pasirašė sutartį 2 metams. 
Kanados lietuviai nori, kad Lie
tuvos konsulas išaiškintų val
džios įstaigose, ar gali bendrovės 
versti taip ilgam terminui sutar
tis pasirašyti, nes jos buvo duo
tos pasirašyti jau lipant į laivą.

AUSTRALIJA

Rugsėjo 1 d. Toroje Monre
alio Lietuvių, Dramos teatgas

Melboumiškiai lietuviai persi
organizavo l

ALD Melbourne Skyrius buvo 
sušaukęs visuotinį MjeĮbourno ir 
apylinkės lietuvių susirinkimą,

kurio metu ALD Melbourne Sky
rius persiorganizavo į Melbourno 
Lietuvių Bendruomenę. VLIKui 
pageidaujant ir ALD visuotinam 
atstovų suvažiavimui nutarus 
ALD skyrius perorganizuoti į 
visus lietuvius apimančius vie
netus, ALD Melbourno Skyrius 
taip pat nutarė savo veikimą 
praplėsti ir geriau apjungti visus 
lietuvius. Be to, gausėjant lietu- 
tuvių skaičiui Melbourne, kultū
riniam veikimui bei visuomeniš
kai veiklai plečiantis, šis persior
ganizavimas teigiamai atsilieps 
į visą lietuvių gyvenimą.

Į Melbourno Lietuvių Ben
druomenės Komitetą išrinkti K. 
Mieldažys, Pov. Baltutis, Silv. 
Balčiūnas, Br. Zumeris ir Petr. 
Morkūnas. Garbės Teisman iš
rinkti: Prof. Raulinaitis, kun. .... ............    ....
Vaseris, Gylys, Jonas Valys, J. gėlus Krasauskas O. P. M., kuris 
Kalpokas; kontrolės komisijom' ....................
Ign. Alekna, L. Vaserienč ir Ka
zakevičius.

Einamuose reikaluose gyvai 
diskutuota namų įsigijimo klau
simas. Nutarta 16 Vasario šį en
tuziastingą sumanymą — Mel
bourno bendruomenei įsigyti na
mus — sparčiau gyvendinti.

PALESTINA
Ir šv. Žemėj yra lietuvių

Šiuo metu Jeruzalėje dar te
begyvena dvi lietuvaitės maldi- 
ninkės Marijona Ažubalis ir So
fija Šafronaitė. Jos į Palestiną 
atvyko prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ir čia pasiliko. Jos čia vege
tuoja, labai kukliai gyvendamos 
Tėvo pranciškono įsteigtame 
Lenkų name prie Lotynų Patri
archato. Jos bene bus paskutinės 
išlikusios gyvos iš kadaise gau
sių lietuvių maldininkų. Prieš de
šimtį metų Jeruzalėje gyveno ir 
čia buvo įšventintas Tėvas An-

Adelaidės lietuviai atremotavo 
salę

Adelaidės lietuviai talkos bū
du atremontavo esančią prie lie
tuvių bažnyčios salę. Buvo vi
siškai supuvusios salės grindys, 
kurias reikėjo pakeisti. Medžia
gą parūpino kun. P. Jatulis, o 
gausus lietuvių vyrų būrys per 
vieną dieną atliko darbą.

vėliau iš čia išvyko. Po pirmojo 
pasaulinio karo į Palestiną atvy
ko žemaitis Povilas Kuisis, kuris 
prieš tai gyveno ir dirbo Š. Afri
koje ir Amerikoje. Jeruzalėje 
būdamas pajuto pašaukimą į 
vienuolyninį gyvenimą, įstojo 
pas TT Domininkonus, gavęs Ja
cinto vardą. Jis mirė karo metu 
domininkonų vienuolyne Jeruza
lėje 1948 metais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
G. A. Buerger, BARONO 

MIUNCHAUZENO NUOTY
KIAI. “Gabijos” leid., 1950 m. 
115 psl. Iliustracijos paimtos iš 
originalo. Viršelis dail. P. Op- 
molskio. Kaina nepažymėta.
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Pax Romana dienos Romoje

Romana” kon- 
pradėjo lankyti 
katalikų akade- 
maldai prie A-

AMERIKA 3

, prista- 
r galėtų 
alio mo

Rugp. 29 d. Romą užplūdo 
“Pax Romana” kongreso daly
viai. Jie, baigę savo studijų die
nas Amsterdame, pasiekė Amži
nąjį Miestą, kad čia, aplankę Pa
triarchalines Bazilikas, gautų 
Šv. Metų atlaidus. Suvažiavo 
apie 7.500 studentų ir profesio
nalų iš įvairių kraštų: daugiau
sia iš Italijos ir Vokietijos, pas
kui iš Olandijos, Šveicarijos. 
Prancūzijos, Belgijos, Kanados, 
JAV, Anglijos, Airijos ir kit. 
Šioje katalikų akademikų trium- 
falinėje šventėje atstovoujama 
yra ir Lietuva. Yra atvykę ke
turi lietuviai studentai iš Vokie
tijos, o kiti keturi dalyvauja iš 
Italijoje esančių ateitininkų. Be 
to, pažymėtina, kad Brazilijos 
delegacijoje į “Pax Romana” 
kongresą dalyvauja viena lietu
vaitė mokytoja. Ji tuojaus suėjo 
į kontaktą su lietuvių delegaci
ja.

Vakar “Pax 
greso dalyviai 
bazilikas. 7.500 
mikų sukniubo
paštalų karstų, širdyje ryžda- 
miesi būti vertais jų pralieto 
kraujo kovoje už mūsų šv. ti
kėjimo laisvę.

Vakare kongreso dalyviai su
sirinko Domicijono stadijone ani 
Palatine kalno, kur jiems pasakė 
įspūdingas kalbas Italijos Kata
likų Akcijos pirmininkas adv. 
V. Veronese ir Jo šventenybės 
Pavaduotojas Segretarijoje d? 
Stato Jo Ekscelencija Montini.

Adv. Veronese pasidžiaugė 
kad šiųmetinis “Pax Romana” 
kongresas baigiamas Romoje 
Iš čia, pabrėžė Katalikų Akcijos 
pirmininkas, sklinda taikos spin
duliai į pasaulį, ar tai per maldą 
prie Aukščiausiojo, ar nėnuils- 
tarnai ginant švenčiausias žmo
nių teises prieš bet kokį 'užpuo
limą. Čia yra realios vienybės 
centras, kadangi Roma,pb tc> 
kai Apaštalų Kunigaikščiai fnffe 
ir liko ilsėtis, tapo viso krikščio
niško pasaulio centru ir tėviške. 
Puikiausią šios krikščioniškos 
vienybės ir visuotinūmo įrodymą 
duoda šie šv. Metai. Kasdien 
tūkstančiai tikinčiųjų iš visų 
kraštų, visokių rasių, visokiomis 
kalbomis kalbą renkasi drauge 
broliškoje vienybėje tose pačiose 
bazilikose, klaupia šalia vienas 
kito prie šv. Apaštalų ir Kanki
nių karstų, prie gražiųjų Romos 
maldyklų altorių.

Jo Ekscelencija Montini pas
tebėjo, jog viso šio subuvimo es
mė yra tam Credo, kuris išsiver
žė iš visų krūtinių jį pradedant 
Šis tikėjimo aktas yra padrąsi
nimas ir užtikrinimas katalikų

(Laiškas iš Romos) 
i intelektualų misijos sėkmingu
mo.

Šį katalikų intelektualų subu
vimą ant Palatino kalvos paįvai
rino Laterano bazilikos choras, 
išpildydamas kai kuriuos muzi
kos dalykus.

Antroji “Pax Romana” mal
dininkų diena Romoje buvo pra
dėta pamaldomis Šv. Petro ba- ] 
zilikoje. Ankstų rytą tautinės 
grupės išsirikiavo šv. Petro aikš
tėje ir organizuotai įžengė į ba- i 
ziliką. Lietuvių grupė šią dieną 
padidėjo, nes atvyko keturi nau
ji studentai iš Vokietijos, būtent 
Ant. Valiuška, T. Palionis, inž. 
Ant. Vytuvis ir L. Mejeris. Tad 
lietuviai buvo visai pakankamai 
atstovaujami šioje rinktinėje a- 
kademikų maldininkų minioje. 
Bazilikoje šv. Mišias atnašavo 
Jo Eminencija kard. G. Pizzar
do, “Pax Romana” Protektorius. 
Savo pamoksle Jo Eminencija 
atkreipė katalikų intelektualų 
iėmesį į darytinas pastangas so
cialinio klausimo išsprendimui, 
nes tik tuo būdu bus pašalinti 
nepagrįsti Bažnyčios priešų puo
limai. 1
Tarptautinės Katalikų Veiklos 

paroda
Po pamaldų 10 vai., dalyvau

jant aukštiems Bažnyčios, italų 
vyriausybės ir ”Pax Romana” 
itstovams, kardinolas Pizzardo 
atidarė Šv. Metų C. Komiteto 
suruoštą Tarptautinės Katalikiš
kos Veiklos parodą. Paroda pra
sideda žmogaus sukūrimo ir at- 
nirkimo pavaizdavimu. Čia ma
tom žmogų — didingą Dievo 
"varinį. čia regim taip pat nuo-( 
iėmės atneštas nelaimes, sukurJ 
tus griuvėsius. Ateina žmonijos 
šganyti Kristus. Jis su dvylika 
^vejų. Jis šaukia visų laikų vy
rus ir moteris prie savęs, žadė- 
iamas juos padaryti žmonių žve
jais. Visa thi išreikšta' fotografi
niais montažais ir pieštais vaiz
dais.’ Toliau per begalinę salių 
eilę lankytojas stebi kasdienio 
žmogaus gyvenimo eigą. — šei
ma: vedybos, vaikai, namai, kas- 
iienė duona, Popiežių ir katali
kų iniciatyva, ginant šeimos ins- 
"itusiją. — Vaikų miestai. Mo
kykla. — Čia paduodama turtin-1 
ja statistinė medžiaga apie kata- 
ikų išvystytą veiklą mokymo ir 
luklėjimo srityje: katalikiškos 
mokyklos, universitetai, kultū- 
■os ir mokslo įstaigos. — Darbas.

.Šiame skyriuje patiekiama kata- 
'ikiškasis mokslas apie darbą ir 
navaizduojama katalikybės so
cialiniai laimėjimai. — Sportas 
t turizmas. Čia matoma, kaip 
sporto ir turizmo priemonės gali

būti ir yra sėkmingai panaudo
jamos misijų darbams. — Infor
macija. Čia patiekiama katali
kiškos spaudos dokumentacija; 
matoma radio siųstuvų, pirmoje 
eilėje Vatikano, veiklą; supažin
dinama su 
kų veikla, 
daugiausia 
pravestos 
1948 mt. balandžio 18 d. rinki
mus. Seka kenčiančios Bažnyčios 
skyrius, kuris paruoštas yra ka
takombų pavyzdžiu. Statistine 
medžiaga ir fotografijomis paly
ginama žydintis katalikiškas gy
venimas Rytų Europos kraštuo
se iki 1940 met. su dabartiniais 
griuvėsiais. Čia tarp kitų

yra ir Lietuvos skyrius, ku
ris yra sujungtas su Latvi
jos skyrium.
Pro Vilniaus bokštų vaizdą 

prasiveržia šiurpus suklupusios 
lietuvės prie nužudyto vyro vaiz
das. Toliau seka statistiniai duo
menys iš religinio tremtinių gy
venimo. Įspūdingi yra Vengrijos, 
Jugoslavijos ir Čekoslovakijos 
skyriai su jų ganytojų kankinių 
atvaizdais: Mindzenty, Stepinač 
ir Beran. Kenčiančios Bažnyčios 
skyrius baigiamas, primenant, 
kad krikščionių kančios, sujung
tos su Kristaus kančia, yra skir
tos pasauliui atpirkti. Paroda 
baigiama triumfuojančios Baž
nyčios pavaizdavimu. Bažnyčia 
yra nenugalima. Jai užtikrinta 
yra galutinė pergalė. Ji kviečia 
kiekvieną tikintį ištikimai sto
vėti jam Apvaizdos pavestoje 
vietoje, siekiant dorybe ir dar
bais prisidėti prie pasaulio išga
nymo. Paroda uždaroma visų 
rasių atstovais pavaizduotu kry
žium.

I

Audiencija pas Popiežių
Tą pačią dieną 18 vai. šv. Pe

tro bazilikoje įvyko Popiežiaus

propagandine katali- 
paimtais pavyzdžiais 
iš Italijos katalikų 
propagandos prieš

audiencija. Bazilika prisikimšo 
pilnai, ir dar didelė dalis maldi
ninkų liko šv. Petro aikštėje. 
Apskaičiuojama, kad šv. Petro 
Įpėdinio pamatyti susirinko dau
giau kaip 80.000 maldininkų. 
Kreipdamasis į “Pax Romana” 
maldininkus, šv. Tėvas pasakė: 
“Šis sąjūdis, apjungęs tiek daug 
visokio amžiaus intelektualų, 
pradedant studentais ir baigiant 
aukščiausiomis įžymybėmis mok
slo ir kitose gyvenimo srityse, 
kaip tai liudija Amsterdamo 
kongresas, parodė tikrą broliš
kos vienybės supratimą. Troški
mas užtikrinti ir paskatinti ka
talikų dalyvavimą moderniame 
mąstyme, tarnaujant tiesai ir 
Bažnyčiai, turi atnešti vis dides
nius apaštalavimo vaisius”.

Audiencijos pabaigoje Popie
žius pasikalbėjo su vadovaujan
čiais “Pax Romana” asmenimis 
ir tautinių delegacijų atstovais. 
Lietuvius čia atstovavo prof. dr. 
Z. Ivinskis.

Tos pačios dienos vakare Fo
yer du Pax Romana patalpose 
įvyko tautinių delegacijų atsto
vų susitikimas. Lietuvius atsto
vavo studentai Jonas Žadeikis, 
Julius čeginskis ir Margarita 
Macevičiūtė.

Baigiamoji kongreso diena
Trečioji “Pax Romana” mal

dininkų diena prasidėjo pamal
domis šv. Jono bazilikoje, šv. 
Mišių auką atnašavo “Pax Ro
mana” Asistentas J. E. Fribour- 
go ir Lausanos vyskupas Chauv- 
riere. Iš šv. Jono bazilikos visi 
organizuotai pagal tautybes nu
žygiavo į ketvirtąją baziliką Ma
ria Maggiore. Tuo būdu bazilikų 
lankymas buvo baigtas.

17 vai. Popiežiškojo Atenėjaus 
“Angelicum” didžiojoje salėje 
buvo iškilmingai užbaigtas tarp
tautinis “Pax Romana” maldi
ninkų kongresas. Iškilmingame 
posėdyje dalyvavo Jo Em. kard. 
Pizzardo, eilė diplomatų prie šv. 
Sosto, Italijos vyriausybės, Ka
talikų Akcijos atstovai ir kit.

enciklikų duodamų di- 
jas sekti, skleisti ir

kalbėjo Italijos švie-

Posėdį atidarydamas, Dr. Ro
ger Millot, padėkojo visiems 
“Pax Romana” draugams Ro
moje už šiltą priėmimą. Ameri
kietis Bill Harrington po to per- 
skaitė Jo Šventenybės Pijaus XII 
laišką prisiųstą Amsterdamo 
kongresui. Toliau pirmininkas 
R. Millot patiekė trumpą Ams
terdamo kongreso darbų apžval
gą. Šiame kongrese buvo atsto
vaujama 74 tautų studentai ir 
46 tautų intelektualai.
* Ispanijos ambasadorius prie 
šv. Sosto, buvęs “Pax Romana” 
pirmininkas, savo kalboje pažy
mėjo, kad šis susirinkimas Ro
moje liudija katalikybės iškilimą 
aukščiau tautų ribų. Jis kvietė 
katalikus intelektualus laikytis 
Popiežių 
rektyvų, 
ginti.

Toliau
timo minsteris G. Gonella. Jis 
perdavė italų katalikų intelek
tualų bei auklėtojų, kurie moky
klose kovoja už Kristaus tiesą, 
karštus svekinimus. Jis iškėlė 
toliau tarptautinės vienybės są
monės ugdymo reikšmę, pabrėž
damas, jog tai yra geriausias 
“Pax Romana” paveldėjimas. 
Jis nurodė taip pat, jog tie, ku
rie siekia tarptautinės vienybės 
politinėje srityje, ją pasieks tik 
tada, kai atsistos po krikščiony
bės ženklu. Po to ministeris iš
kėlė reikalą, kad katalikas būtų 
sąmoningas savo uždaviniuose, 
siekdamas vienybės tiesoje ir 
skausme. Tiesoje susivienijusių 
žmonių šūkis yra — mylėti ir ge
ra daryti. Ministeris savo kalbą 
baigė linkėdamas, kad “Pax Ro
mana” taptų didelė naujai atgi
musios ir vieningos žmonijos ka
riuomenė.

Kongresas pasveikino Italijos 
ministerį pirmininką Alcide De 
Gasperi, kuris šiuo metu serga 
ir ilsisi šiaurinėje Italijoje.

“Pax Romana” maldininkų 
kongresas buvo baigtas Jo Em. 
kardinolo Pizzardo suteiktu pa
laiminimu.

AR BUS ANTROJI KORĖJA VAKARUOSE?
nįf-r -'' • (Rašo A. VIRŽIS, mūšy korespondentas Vokietijoje)

ARTIMO MEILES EGZAMINAS
ir mūsų pačių tarpe gana 
daug yra. Argi mažai mūsų 
lietuviškoje spaudoje Vokie
tijoje pasiliekančių džiovinin
kų ir našlių su mažais vai
kučiais bei visų pamirštų se
nelių pagalbos šaukiančių 
prašymų? Argi jie mums ne
brangesni, kaip ano meto žy
dui asilas bei jautis, kurį net 
subatoje lauk iš duobės 
trauktų? Bet ar mes visi į 
tuos pagalbos šauksmus at
kreipiame dėmesį ? Dažnas 
skaitytojas tų laiškų bei ben
drų prašymų net neperskai
to, kad nesujaudintų širdies 
ir nesugadintų šventės nuo
taikos, nes jaus reikalą pa
gelbėti, tačiau bus gaila net 
mažiausią auką tam reikalui 
paskirti. O net ir tokių atsi
randa, kurie bando įtikinėti, 
kad anie žmonės pagalbos 
neverti, nes jie nusikaltėliai, 
kuriuos reikia atiduoti Mas
kvos budeliams, kad šie už
čiauptų jų burnas ir rankas 
surištų vergų pančiais.

Ačiū Dievui, kad nedaug 
kas tegirdi tų Maskvai par- 
sidavusiųjų balsą ir duosniai 
aukoja vargstantiems bro
liams. Tie artimo vargams 
jautrūs lietuviai atkreips dė
mesį į šio sekmadienio evan
gelijoje Kristaus įsakymą 
mylėti artimą ir todėl jau
triai atsilieps į BALFo kvie
timą pravesti viešą rinkliavą 
Vokietijoje pasilikusių ligo
nių ir senelių sušelpimui.

Šiuo sykiu BALFas prašo 
ne pinigų, bet tik mažo pa
tarnavimo: su dėžute ran
koje pavaikščioti New Yorko 
gatvėse ir parinkti aukų. 
BALFo Vadovybė iš New 
Yorko burmistro — majoro 
—- išgavo leidimą spalių 27 
ir 28 dienomis New Yorko 
mieste pravesti viešą rinklia
vą, kurios pasisekimas pri
klauso tik nuo mūsų pačių. 
Juo daugiau rinkėjų išleisi
me į gatves, juo daugiau au-, 
kų surinksime vargšams. Cią

tuvių
dar te- 
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Jūsų naujas socialinis aprūpinimas
Rašo DAVID L. KOPELMAN Manager of the Social Security 

Office at 258 Broadway, Brooklyn 11, N. Y.
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Socialinio draudimo įstatymas 
yra vykusiai apibūdintas, kaip 
jūsų senatvės ir gyvybės apdrau
dimo polisas, o socialinio draudi
mo kortelė — kaip to draudimo 
simbolis. Gal būt, jūs esate vie
nas iš milijonų, kuriuos ši drau
dimo programa liečia. Gali būti, 
kad jūs esate tarp tų trijų su 
viršum milijonų, pagal tą įsta
tymą kas mėnesį gaunančių 
draudimo premiją. Jei jūs esate 
vienas iš pastarųjų, jūsų rugsė
jo mėn, čekis, kurį gausite spa
lių mėn. pradžioje, parodys, kad 
pagal naujai papildytą įstatymą 
jūsų draudimo premija padidin
ta.

Kiek ji bus padidinta? Kad 
pasitarnautume jums ir kitiems 
draudimo premijos gavėjams, 
mes turėtume duoti 110.000 at
sakymų, nes tiek žmonių šiuo 
metu gauna senatvės ir gyvybės 
draudimo premijas Brooklyne ir 
Queens.

Žinoma, aš negaliu atsakyti 
konkrečiai. Mes turime papra
šyt jus pakęsti ir palaukti rug
sėjo mėn. čekio. Tas čekis pasa
kys jums, keliais doleriais ir cen
tais jūsų draudimo premija pa
didėjo.

Tačiau aš noriu pasakyti, kad 
premijos pakeltos nuo 50% aukš-

čiausių premijų grupėms iki 
100% žemiausių premijų gru
pėms. Pavyzdžiui — vidutinė iš
ėjusio į pensiją darbininko 26 
dol. mėnesinė premija bus pa
kelta iki 46 dol. Jei jūs dabar 
gaunate 40 dol. mėnesiui, jūsų 
rugsėjo mėn. čekis bus 64 dol. 
Premijos šeimoms bus taip pat 
padidintos. Pavyzdžiui, maksi- 
malinė šeimos premija buvusi 
85 dol., pagal naują įstatymą 
bus 150 dol. Našlė su dviem vai
kais, dabar gaunanti 55 dol. mė
nesiui, gaus 110 dol. Padidinimas 
premijų žmonoms,' tėvams, naš
lėms ir nepilnamečiams vaikams 
bus individualiai apskaičiuoja
mas. Jų premijų padidinimo pro
centas priklausys daugiausia 
nuo išėjusio į pensiją darbininko 
draudimo premijos padidinimo. 
Šeimos draudimo premija jokiu 
atveju neviršys 80% darbininko 
vidutinio mėnesinio atlyginimo.

Visi premijų pakėlimai galio
ja dabartiniams premijų gavė
jams. Naujas įstatymas paleng
vina darbininkams įgyti sociali
nio draudimo globą ir tapti bū
simais premijų gavėjais pagal 
senatvės ir gyvybės draudimą.

Sekančiam savo straipsny aš 
paliesiu šią svarbią naujojo so
cialinio draudimo fazę.

Kai prasidėjo Korėjos įvykiai, 
net pats Mac Arthuras, Maskvos 
laikomas komunizmo priešu Nr. 
I, tik į 2-rą dieną tepatikėjo, 
jog čia tikrai esama agresijos, 
bet ne eilinių pasienio incidentų. 
Ir susyk viskas apsivertė aukš
tyn kojomis. Tolimesnė įvykių 
eiga ir jos atgarsiai JAV sena
to spec, tyrinėjimų komisijoj pa
rodė, jog nors am-čių karo žval
gyba iš anksto įspėjo vyr. vadus, 
kas bus, tie nė piršto nepajudino 
padėčiai pagerinti, o už pažadė
tuosius P. Korėjai 10.230.000 
dol. tebuvo pasiųsta ne tankų, 
lėktuvų etc. bet tiktai įvairių 
signalizacijos instrumentų už 
juokingai mažą sumą. Dėl to nie
ko kito nebeliko, kaip netvarkin
gai trauktis atgal — trūko visko 
— ir tankų, ir prieštankinių pa
būklų, ir kovingumo. Tiktai am- 
čių aviacija su laivynu darė ste
buklus, ir jeigu ne jie, am-čiai 
seniai būtų iš Korėjos išmušti. 
Tačiau ta daugeliui netikėta a- 
gresija strategams turėjo ir ge
rų pusių: parodė, jog busimaja
me kare, ypač Azijos žemyne, 
vis dėlto svarbiausias vaidmuo 
tenka ne aviacijai, bet sausumos 
pajėgoms, būtent — tankams ir 
pėstininkams. Aviacija, nors ir 
su atom, bombomis, viena karo 
neųulems. Pagaliau Korėja pri
vers būti budresniais ir am-čius, 
taip sakant, atsiginkluoti ir ap
ginkluoti kitus, idant panaši a- 
gresija daugiau nepasikartotų 
niekur kitur. Tik klausia: ar sus
pės,

ar Korėja nepasikartos ir 
Vakaruose?
čia, be abejo, svarbiausias 

smūgis tektų Vakarams. Vokie
tija yra pirmasis Stalino taiki
nys, nes po Sov. Sąjungos ji yra 
ar bent bus svarbiausias veiks
nys Europoje, lygiai, kaip Japo
nija Azijoje. Įdomu, ką dėl to 
galvoja patys vokiečiai ir kaip 
padėtį jie vertina.

Kartą progai pasitaikius, išsi
kalbame su vok. gen. štabo pul
kininku L., kuris, priešingai

, Churchilliui, padėtį vertina op- 
; timistiškai. Jo nuomone (tuos 

duomenis patvirtina ir anglų 
žvalgyba), rusai R. Vokietijoje 
rodo ne ofenzyvinius duomenis, 
bet defensyvinius. Tik jie kažką 
planuoja Europos pietuose. Jei 
bus sudarytas vokiečių kariuo
menės branduolys (tegu ir poli
cijos vardu pavadintas) ir aprū
pintas būtiniausiais visų rūšių 
ginklais, kuris galės atsverti R. 
Vokietijos ofenzyviniams tiks
lams pradėtas ruošti pajėgas, — 
o tokio branduolio kaip tik A- 
denaueris po būdingo sveikatos 
pataisymo Šveicarijoj ir parei
kalavo, kad ir prieš McCloy va
lią, — tai čia po metų laiko bus 
galima saugiau jaustis, nei to
kiame New Yorke.

Karo įvykių temos mirga ir 
vokiečiy spaudoje. Net ir tokio 
Schusterio, naujojo am-čių gu
bernatoriaus Bavarijai, nuomo
ne, šiandien vokiečių spaudos 
lygmuo yra smarkiai pakilęs ir 
savo reikšme gali lygintis su ge
riausiais pasaulio spaudos orga
nais. Pirmieji licencijų gavėjai 
nūnai yra tape milijonieriais. 
Net komunistai Vokietijoje (sa
vaime aišku, dėl ko) šiandien 
turi stipresne ir galingesne savo 
spaudą, nei katalikai, kurie, fak
tiškai valdydami Vokietiją, ar 
nenorėjo, ar iš apsileidimo ne
galėjo sukurti galingos savosios 
ar bent jiems palankios spaudos. 
Nors paskiausiai karinė valdžia 
už neleistiną kom. propagandą 
suspendavo kuriam laikui Vak. 
Vokietijoj 11 jų organų, tačiau ir 
tai dar ne visus. Daugiausia 
spauda yra neutralių laikrašti
ninkų socialistams artimų žmo
nių rankose. Pasireiškia kartais 
joje ir nacinių tendencijų, bet — 
ne tiek daug.

Gal kiek apstu joje bulvarinių 
apraiškų — su visokiais nužu
dymų aprašymais, meilės istori
jomis, ateities spėjimais ir kito
kiomis tos rūšies “sensacijomis”. ; 
Jei seniau mūsų žmonėms, no
rintiems sužinoti nepramatomus 
ateities įvykius, užtekdavo pa

siskaityti Mikaldos pranašystes 
; arba mesti grūdą ant Saliamono 

galvos (tokios knygelės su spe
cialiomis formulėmis), ir viskas 
būdavo aišku, kaip ant delno, — 
tai šiandien rasime, ir net nema
ža, tokių vokiečių, kurie visą 
savo gyvenimą rikiuoja pagal 
tai, kokį mėnesį, dieną ir net 
minutę jis yra gimęs, ką rodo 
jo delnas ar nosis — ir pagal, tai 
kaip turi elgtis, taisytis, kur eiti, 
etc. Panašios krypties žurnalų 
ir laikraščių -yra net keletas, ir 
visi neblogai gyvena, o “moks
lingų chiromantų, psichologų” 
etc, iš tavo pakaušio, rašysenos, 
rengsenos, švilpsenos etc išklos
iančių tavo ateitį, rasi iškabą 
veik kas antroje didesnio miesto 
gatvėje. Prieš kiek laiko, matyti, 
norėdamas atverti naujus šios 
rūšies praktikoj barus, o gal mili
jonus uždirbti, vienas lietuvis fil. 
daktaras buvo iškabinęs savo 
lentelę, deja, iš lauktosios klien
tų minios neatsirado nė vieno, 
kuris būtų ryžęsis tokiais sti
priais pagridais savo atefį remti, 
ir jis gavo savo “ofisą” vėl užda
ryti; tiktai kartą, matyti, kažkas 
per nesusipratimą, jį kaip dak
tarą, buvo iškvietęs suteikti pir
mosios pagalbos gimdyvei. ..

Tačiau vokiečių panašios rū
šies mokslingų ir nemokslingų 
“pranašų” praktika nėra tokia 
nevaisinga. Yra žmonių, kurie 
kaip avinai tiki viskuo, kas tik 
iš viršaus pasakoma. Vokiečiai 
jau tokia tauta, kuri pagal raštą 
ar įsakymą gali kažin ką pada
ryti, .tvirtina vienas iš žymesnių 
anglų rašytojų, per karą turėjęs 
laimės pabuvoti vokiečių nelais
vėj. Ir tai pailiustruoja tokiu pa
vyzdžiu: kartą, sako, žiemos me- > 
tu, kai barake pasidarė neįma
nomai šalta, aš išėjau į lauką ir ■ 
krosnelei pasikurti norėjau pasi- : 
imti iš netoliese stovėjusios mal- | 
kų krūvos porą šakalių, tačiau . 
vokietis sargybinis, patyręs, kad ; 
aš tai darau be vyresnybės leidi
mo, spyrė man į užpakalį ir mal-

(Nukelta į 4 psl.)

Kiekvieną sekmadienį per 
mišias skaitoma evangelijos 
ištrauka yra skiriama mūsų 
pamokymui. Kristaus žodžiai 
ir Jo elgesys padeda mums 
pažinti Išganytojo mokslą ir 
mūsų pareigas žemęje. Taip 
ir šešioliktajam sekmadieniui 
•po Sekminių skirta evangeli
jos ištrauka pilna mus pamo
kinančių minčių. Čia Kristus 
savo žodžiais ir pasielgimu į- 
sako visur ir visada mylėti 
kiekvieną žmogų. Tas įsaky
mas neturi jokių išimčių, to
dėl jo paniekinimas visados 
yra sunkus nusikaltimas 
Dievo nustatytai tvarkai. 
Kad žmonės tai geriau su
prastų, Išganytojas, kaip šio 
sekmadienio evangelija liudi
ja, net parizejų namuose ir 
jų aplinkumoje subatoje iš
gydo sunkiai sergantį ligonį. 
Įsivaizduokite sau: gydo li
gonį subatoje, visiškos ra
mybės dienoje. Ir tai daro 
apsuptas parizėjų, kurie tik 
ir ieškojo progos prikišti Iš
ganytojui Dievo duotų įsa
kymų nepaisymą, šiuo atve
ju — subatos negerbimą.

Išganytojas pažino parizė
jų mintis, todėl sąmoningai 
norėjo pamokinti klystan
čius. Jis jų paklausė: “Ar 
galima subatoje gydyti žmo
gų?” Į tai nė vienas nieko ne
atsakė, nes visi žinojo pari
zėjų nusistatymą visu griež
tumu saugoti subatos ramy
bę. Tačiau Kristus jų tylos 
bei nusiteikimo nepaisė ir 
ligonį pagydė, o į parizėjų 
murmėjimus atsakė nauju 
paklausimu: “Jei jūsų asilas 
ar jautis įkrenta į šulinį, ar 
ne tuojau subatos dieną jį 
ištraukiate?” Parizėjai tylė
jo, nes neturėjo ką beatsaky
ti. Kiekvienas jų pagalvojo, 
kad niekas nepaliks savo gy
vulio duobėje iki sekančios 
dienos, bet tuojau pat jį gel
bės, nepaisydamas nęt suba
tos. O iš to suprato ir Kris
taus griežtą reikalavimą vi
sur ir tuojau pat gelbėti ar* j nė ^vienas negalvokime, kad, 
timą.

O mes ar laikomės to di
džiausio Kristaus reikalavi
mo?

Būkime atviri ir kiekvie
nas sau duokime nuoširdų 
atsakymą. Tikrai palaimin
tas tas, kurs visada ir visur 
artimui visomis savo išgalė
mis padeda, tačiau nemažai 
yra ir tokių, kurie užsimer
kia prieš artimo vargus ir 
užsikemša ausis, kad negir
dėtų jų skundo. O kenčian
čių pasaulyje netrūksta. Jų

ąpseis ir be manęs, nes visi, 
turime įsijungti į rinkėjų ei
les. Būkime jautrūs artirųo 
meilės įsakymui ir, atsižadė
dami kelių vąlandų nuo dar
bo laisvo laiko, pasipilkime 
su aukų dėžutėmis į New 
Yorko gatves, kur pinigą su- 
mes duosniosios rankos. Tad, 
vardan artimo meilės, visi, 
kurie dar bent kiek gali pa
eiti, stokime į rinkėjų eiles 
pinigų parinkti ir tuo mūsų 
brolių vargą sumažinti.

Kun. V. Pikturna

TREMTINIŲ STUDENTŲ KONFE
RENCIJA

“Pax Romana” kongreso pro
ga Romoje rugsėjo 1 d. Studentų 
Šalpos pirmininko p. Kirchner 
iniciatyva įvyko specialus trem
tinių studentų susitikimas. Jame 
buvo atstovaujama Lenkija, Lie
tuva, Latvija, Ukraina, Čekos
lovakija, Vengrija, Kroatija, Sla- 
vėnija, Rumunija ir Bulgarija.

Dienos programa buvo pradė
ta pamaldomis šv. Kaliksto ka
takombose. šv. Mišias rytų a- 
peigomis atlaikė ukrainietis vys
kupas J. E. Buczko. Po šv. Mišių 
Jo Ekscelencijai buvo pristatyti 
visi delegacijų nariai. Ypatingai 
maloniai Jo Ekscelencija pasi
sveikino su lietuviais studentais/ 
juos pavadindamas ukrainiečių 
bičiuliais. Jo Ekscelencija savo 
žodyje į visus studentus nuradė, 
jog jis meldėsi už komunizmo 
persekiojamas tautas, prašyda
mas, kad. Dievas sutrumpintų jų 
skausmo ir bandymo dienas ir 
leistų sugrįžti tremtiniams, kad 
pagaliau po šėtonų karalystės 
griuvėsių pasikeltų Kristaus ka
ralystė. 11 vai. Foyer du Pax , 
Romana patalpose p. Kirchner j 
padarė pranešimą apie studentų j 
tremtinių gyvenimo sąlygas, jų < 
įkurdinimą naujuose kraštuose. , 
Pagal jo patiektus duomenis 
gausiausią tremtinių studentų j 
grupę sudarą lenkai, kurių vien ■ 
Did. Britanijoje esą apie 2000. 
Vokietijoje iš viso buvo apie 
10.000 tremtinių studentų. Iš jų ] 
8000 jau išemigravo. Rūpinama- j 
si išemigravusiems studentams j

surasti stipendijas mokslui baig
ti. Ypatingo rūpesčio Komitetui 
teikią nauji studentų antplūdžiai 
iš užimtų kraštų Vienoje. Deda
ma pastangos juos pergabenti į 
Vakarus. Bet tai sunkiai vyksta 
dėl įsimaišančių šnipų. Minimas 
Studentų Šalpos Komitetas rū
pinasi taip pat ir vokiečių tau
tybės pabėgėliais.

Lietuvių atstovas, pareikšda
mas dėkingumą už rūpinimąsi 
studentais tremtiniais, pastebė
jo, jog tremtiniai studentai trok
šta daugiau negu patys gauti ap
rūpinimą, kad būtų rūpinamasi 
jų tėvynėmis, kad būtų keliamas 
balsas, reikalaujantis jų išlaisvi
nimo iš baisios vergijos, kuri 
graso .pavergtųjų visišku sunai
kinimu. Šiai lietuvių atstovo 
stud. Šeškevičiaus iškeltai min
čiai karštai pritarė visi tremti
nių studentų atstovai.

Naujieji australai siūlosi į USA 
kariuomenę

Australų spauda praneša, kad 
JAV konsulai Sydnejuje ir Mel
bourne gauna daug pareiškimų 
iš DP imigrantų, kurie nori stoti 
savanoriais į JAV kariuomenę ir 
vykti į Korėją.

Tačiau Amerikos konsulai ne
gali šių prašymų patenkinti, nes 
DP nėra JAV piliečiai.

«— Graikijos vyriausybė nus
prendė pasiųsti Korejon vieną 
pėstininkų brigadą iš 3000 ka
rių.

■<i ■
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AR BUS ANTROJI KORĖJA 
VAKARUOSE?

(Atkelta iš 3 psl.>
kas atėmė. Na, manau sau, bū
siu ne aš, jei tau neatsikeršysiu. 
Ir ką jūs pasakysite: rytojaus 
vakarą, parėjęs iš darbo, pada
viau komandą ir išsivedžiau visą 
būrį (ir taip pat be leidimo) tų 
pačių malkų išsidalyti. Stovėjo 
tas pats sargybinis, žiūrėjo į 
mus, kaip aš davinėjau koman
dą ir mano draugai nešė glėbiais 
tas pačias draudžiamąsias mal
kas, - šypsojosi ir .nieko nesakė. 
Matyti, galvojo, kad jei viską 
taip drąsiai darome, ir tai pagal 
komandą, tai tam ir leidimą tu
rime. Net ir vėliau tų malkų nie
kas nepasigedo - ir man dėl to 
į užpakalį nebespyrė ... Taigi, 
yra ir daugiau tos rūšies žmo
nių, kurie galvoja, kad nors vo
kiečiai ir baisiai karo nuniokoti, 
milijonus savų žmonių pakloję, 
jei tik bus duotas iš aukščiau įsa
kymas (vis tiek, iš Rytų ar iš 
Vakarų), jų daugumas eis ir ka
riaus. Na, o jei V. Europa su 
vokiečiais turės stiprią žemyno

• kariuomenę, joks bolševikas ne
bebus baisus.

Daugelis vokiečių samprotau- 
ją, kad be vokiečių (o Rytuose 
- japonų)' Sovietų nesumuši. Tik
tai tam tikri nacionalistai ir

jiems artimi samprotauja, kad 
vokiečių tauta, težiūrėdama sa
vo interesų, dėsis su tais, kurie 
jai daugiau žadės k* realiai pa
dės atstatyti vieningą ir galingą 
Vokietiją. Taigi, jų šūkis yra 
toks: leiskim muštis bolševikams 
su am-čiais, o kai abu nusilpnės, 
iš tų varžybų galingi ir vieningi 
išeis vokiečiai. Tačiau realūs po
litikai pramato jų klaidą: jie bijo 
Rytų, bet taip pat nenori būti 
paversti ir viena “patrankų mė
sa” iš Vakarų. Todėl jie nori kur
ti savo kariuomenę ir kartu ne
nori. Po pirmojo pas. karo prak
tika parodė, kad kai buyo leistas 
sudaryti vokiečių kariuomenės 
branduolys, jo karininkus suda
rė rinktiniai visų ginklo, rūšių 
specialistai, o puskarininkius ir 
eilinius - karininkai ir tiktai ka
rininkai. Tuo būdu buvo sutelk
tas pats rinktinis elitas būsimajai 
vokiečių armijai. Tas pats bus, be 
abejo, padaryta ir šį kartą. Tik-

jei nebus vėlu. Ir jei Vokietija 
bus ginama ne prie Pirėnų ar Se
nos, bet prie Elbės ir blogiausiu 
atveju - prie Reipo, j, ■
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Kad karas bus žiaurus ir Įdė
tas, tuo niekas neabejoja. Ta
čiau Vokietija, o ypač Bavarija, 
iš to karo išeis ne tiek jau palies-

“Pašvaiste” Brooklyne
Kultūrininkų darbas — tautos gerovei

Lietuvių tarpe yra daug darbš
čių kultūrininkų, kurie visą poil
sio laiką, o dažniausiai ir pragy
venimui uždirbtų pinigų didelę 
dalį sunaudoja lietuviškai kultū
rai turtinti, patys teturėdami 
kuo mažiausios naudos. Jie 
džiaugiasi, kada savo laisvą lai
ką sunaudoja kūrybai, menui,, 
muzikai ar, knygai;, jie liūdi, jei 
aplinkybės atlipa tuščiai laiką. 
Kai vertingi darbai baigti, .džiu- 

•gu kultūrininkui, o naudinga-ip 
visuomenei, kuri išsiilgusi kul
tūrinių vertybių. Malonų kųltū- 

Arininkui dirbti, kai visuomenė 
'laukia jo kūrinių,-’jais’domisi; ir 
kuo daugiau tauta turi gabių bei 
produktingų kultūrininkų — tuo 
ji kultūringesnė bei pranašesnė.

Kukli leidykla, bet pasirinkusi 
reikšmingą, sritį

Vargingoje tremtyje, o dar 
vargingesnėje Seligenstadt bei 
Wuerzburg lietuvių tremtinių 
stovykloje 1948 m. pradžioje 
pradėjo darbą knygų ir gaidų 
leidykla “Pašvaistė”, kurią į- 
steigė B. Jacikevičius-Varūnas. 
Leidykla pasirinko pačią nedė
kingiausią ir nuostolingiausią 
leidybos sritį — lietuvių muziki
nės literatūros leidimą.

“Pašvaistės” leidiniai
1. Dail. VI. Simanavičiaus 

pieštas “Maironio” paveikslas.
2. Muziko Stepo Sodeikos miš

riam chorui daina “šiaurės pa
švaistė” — išleista 2000 egz-.,

3. Prof. K. V. Banaičio harmo
nizuotos “Liaudies dainos” II 
sąsiuvinys. Mišriam chorui.

Šiame sąsiuvinyje telpa 15 
liaudies dainų: Našlelės daina; 
Oi motinėle, svečiai atvažiuoja; 
Augo, augo mergužėlė; Oi lygus, 
lygus; Atvažiavo piršlys; Uliai, 
bitele; Mergyčiuke, jaunuolyte; 
Anoj pusėj Dunojėlio; Oi kai aš 
buvau; Aš paėmiau už rankelės; 
Vai, lazdynai; Aš neisiu šįmet; 
Pasisėjau avižų; Vidury lauko ir 
Tykus vakarėlis.

K. V. Banaičio “Liaudies dai
nų” pirmąjį sąsiuvinį išleido 
Švietimo Ministerijos Knygų 
Leidimo Komisija, Nepriklauso
moje Lietuvoje.

4. B. Jacikevičiaus-Varūno pa
ruoštą “Lietuviams Tremtiniams 
žinotini adresai” — išleista 12.- 
000 egz.

5. Dail. E. Krasausko tau
tinių motyvų ornamentais Ve
lykų šventėms sveikinimo atvi
rukai.

6. Kalėdų bei Naujų Metų svei
kinimo atvirukai.

Šių abejų atvirukų per du lei
dimus išleista ir išplatinta 20.000 
egz.

7. B. Jacikevičiaus redaguotas 
Lietuvių Tautinio Ansamblio 
metraštis: “Lietuvių Tautinis 
Ansamblis” — išleista 120 egz. 
ir

8. Lietuvių Tautinio Ansamb
lio lėšbiniš išleido to ansamblio 
2-jų mėtų veiklos sukakčiai at
žymėti leidinį lietuvių, anglų ir 
vokiečių ( kalbomis:, “Lietuvių 
Tautinis Ansaųiblis. 1945-194'?”

išleista 5000 egz. .;

“Pašvaistės” leidykla Brooklyne
1949 m. ankstyvą pavasarį 

“Pašvaistės”' leidyklos savinin
kas pasiekė J. Amerikos Valsty
bes »ir įsikūrė Brooklyne, kur 
tuojau ėmėsi tyrinėti galimumus 
atgaivinti leidyklos veiklą ir šių 
metų birželio mėn. pradžioje iš
leidžia savo pirmąjį leidinį J. 
Amerikos Valstybėse: Broniaus 
Budriūno vienam balsui su for- 
tepionu “Kas bernelio sumisly- 
ta” ir “Oi kas sodai...”, kuriam 
skoningą viršelį pagamino dai
lininkas Povilas Osmolskis. Iš
leista 450 egz. Tai devintasis 
“Pašvaistės” leidinys.

Ateityje leidykla “Pašvaistė” 
yra pasiryžusi leisti tik gaidas 
ir-artimiausiu laiku išeis dar du 
leidiniai. Dabartinis leidyklos a- 
dresas: B. Jacikevičius, 563 Hem
lock St., Brooklyn 8, N. Y.. i •

Neįkainojamas kultūrinis , 
rinkinys

Kai leidyklos savininkas pasie
kė New Yorko uostą, tai iš laivo 
buvo iškeltas jo bagažas — 2 
didžiulės medinės dėžės, kurių 
svoris ne dešimtys, bet šimtai 
svarų, o nemaža žiūrovų tikriau
siai stebėjosi, matydami atvyku
sį “dypuką” su tokiomis dėžė
mis, kurias net du vyrai sunkiai 
kėlė. Esą reikėję net specialaus 
IRO įstaigų leidimo dėl pervir
šijančio nustatyto svorio bagažo. 
Ko gi iš tikro būta šiame baga
že? Tai didžiulis rinkinys lietu
vių tremtinių išleistų spausdinių 
visose trijose Vakarų Vokietijos 
okupacinėse zonose, šiame rin- 
kinyj galima rasti ne tik knygas, 
bet ir leistą spaustuvėje trem
ties periodinę spaudą, visus lei
dinius, kurie buvo multiplikuoti 
rotatoriumi, žurnalus, brošiūras, 
atvirukus, stovyklinius pašto 
ženklus, laiškams popierį ir vo
kus su lietuviškais ornamentais 
bei įrašais bei kitokius bibliogra
finius unikunus. Apie šį rinkinį, 
kuriuo ateityje naudosis ne vie
nas kultūrininkas gvildendamas 
tremties metų kultūrinę veiklą 
bei jos sąlygas, plačiau bus kitą 
kartą.

K. Krulikas

ta, tvirtina vienas iš žymiausių 
busimojo karo “pranašų”, Irime- 
jeris, su savo šalininkais. Kad 
tai nėra koks pramanas, rodo ir 
tai, jog visa eilė savaitraščių, ir 
tai gana rimtų, apie tas jo pra
našystes per kelias skiltis, ir tai 
pirmame puslapyje, rašo. Vieni 
jį vadina kvailiu ir idiotu, net 
melagiu, bet kiti, o ypač Bavarų 
karaliaus šalininkai, tiesiog ne
šioja jį ant rankų - ir nori kurti 
jo vardo draugiją. Nieks, skelbia 
jie savo organuose ir lapeliuose, 
mūsų neišgelbės, nei didžiauši 
pasaulio išminčiai, nei Einšteinai 
SU garsiausiais politikais o tik - 
mūsų Irlmejeris, nes jis - tiki 
Dievą ir sako, jog po šio karo 
Bavarija vėl turės karalių, ku
riam šie bavariniai rojalistai net 
ir vardą jau yra parinkę. Taigi 
šiuo atžvilgiu jie laukia karo ir 
net į busimuosius rinkimus šį 
rudenį nori eiti Irlmejerio laimi
nami.
Kas toks tas Irlmejeris ir ką jis 

sako apie karą?
Vokietija šiuo metu, kaip-tvir

tina tos rūšies specialistai ir 
skelbia jų ir ne jų ■ laikraščiai; 
yra tikras aukso kraštas viso-' 
kiems spekuliantams, šmugelnin-' 
kams, chiromatams ir kitokiems 
neaiškios praeities žmonėms. 
Net ir dabar dar apie 100.000 
narių -ir nenacių gyvena sveti
momis pavardėmis: Ir jiems ten-’ 
ka patirti įvairiausių nuotykių, 
pvz. vienas žymus nacis, gaudo
mas MP kaip karo nusikaltėlis, 
“numirė” vietoj savo dvyno bro
lio ir dabar vietoj jo gauna ano 
pensiją, kits, norėdamas legali
zuotis, iš naujo susidokumentavo 
kaip atbėgėlis iš urano kasyklų 
Saksonijoje etc. Nemaža buv. 
karių išvyko svetur ir nūn kau- 
jasi po prancūzų, sirų, babilonė- 
nų ir kt. vėliavomis. Savo • atsi
minimus paskelbė nepagauna-

patys vokiečių laikraščiai su am- 
čių “Life” spausdina jei ne pa
kartų, tai į š. korėjiečių nelaisvę
patekusių, surištų ir paskiau pa
gal išmėgintą metodą iš užpa
kalio į pakaušį nušautų (juk 
taip lengviau — mažiau ceremo
nijų...) am-čių karių nuotraukas. 
O šios rūšies “prąnašai”, kad ir 
nedrąsiai, pastebi: matote, ar ne 
tiesą sakė Goęringas? Ir (atseit) 
ar ne tiesą dąbar mes skelbiame? 
Palaukite, palaukite — pamaty
site, viskas su „laiku išsipildys...

Gal ir tįlęrai pildosi. Pereitą 
savaitę Muenchene teko sueiti 
vieną latvį, dar, ne taip seniai 
drauge su kitais vokiečių karo 
belaisviais grįžusi iš Rusijos, ir 
jis papasakoji? tiesiog neįtikimą 
dalyką, b^ent. — kad jie

jau pereitais metais netoli 
Maskvos statė veik ištisą 
barakų miestą būsimiems 
karo belaisviams amerikie
čiams...

bent taip jiem? tvirtinę bolševi
kai. (Bus daugiau)

“LIAUDIES DEMOKRATIJOS” 
STEBUKLAS

Vengrijos komunistinis laik
raštis praneša nepaprastą liau
dies demokratijos sukurtą ste
buklą: “Su naujos sovietinės grę
žimo mašinos pagalba Somsa an
gliakasiai gali lengviau ir geres
nės rūšies anglis gaminti. Bet ne 
tik anglies rūšis pagerėja, bet 
angliakasiai su šia naujybe ir 
300% mažiau sprogdinamosios 
medžiagos sunaudoja kaip anks
čiau.”

Argi ne stebuklas? Jei jie tik 
100% procentų mažiau sprog
menų sunaudotų, tai reikštų, kad 
jie nieko nesunaudoja, tad išeina, 
kad, su sovietiniu grąžtu gręž- 
dami anglis, jie dar kartu paga
mina ir 200% ligi šiol sunaudotų 
sprogmenų!

Opera, Bathurst e
; .Bathursto stovykloje (N. S. 
;W);;: gyveną Euiopos operų so
listai, Bulgari joj: žinomo barito
no, buv. Valst. Operos dir. H. 
Tiphpff iniciatyva, liepos 6 dieną 
davę G. Puccini operos “Tosca” 
premjerą angliškai. Operą žiū
rėjo, apie 1000 stovyklos ir mies
to gyventojų. Migracijos minis
ter) Mr. Holt’ą atstovavo sena
torius Mr. J. A. McCallum, ku
ris, sveikindamas operos rengė
jus ir solistus, pareiškė, kad šį 
puikų pastatymą jis norėtų pa
matyti dar Canberra j, nes žo
džiais negalėsiąs savo įspūdžio 
perteikti ministeriui ir kitiems 
vyriausybės nariams.

JIS MOKĖSI JUDĖJIMO 
TAISYKLES

Šiaurės Wuertenberge iš Oeh- 
ringo į Bitzfeldą važiavo dvira
čiu jaunuolis ir, paleidęs dvira
čio vairą, skaitė knygą. Bet stai
ga už jo pasirodžius automobi
liui, jis neteko pusiausvyros ir 
įvirto į griovį, o knyga nukrito 
ant kelio. Tai buvo kaip tik ju
dėjimo taisyklių rinkinys. O vy
rukas buvo bevykstąs šoferio 
egzaminų laikyti.

i - --------------------
Nemalonus radinys pavogto j 

piniginėj
Vienas kišenvagis Neapoly iš

traukė keleiviui iš kišenės pini
ginę, bet netrukus ją atnešė nu
kentėjusiam į namus ir gerokai 
jį apkūlė. Mat, pavogtoj pinigi
nėj rado ne pinigų, o savo paties 
pusnuogės žmonos fotografiją.

ALBANIJOS EKSKARALIUS TEISME

Krauk turtą, kurio nei kandys 
nei rūdys negadina!

ŠV. METAMS ATMINTI

Statome Koplyčią
MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE

Putnam, Conn.
GERAŠIRDIS LIETUVI,

VAJUS EINA, Prisidėk!
Padidinsi Marijos garbę, atliksi gražų, gailestingą darbą

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

ir mirusius.
GAUS:

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

PAŽYMĖJIMUS:
Statybos Rėmėjo, kas aukos .......................... $25.00
Statytojo, kas aukos .........................................  $50.00

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

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

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

SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

mas Musolinio’išvaduotojas Sko
rzeny, faktiškai paruošęs vokie
čių pietų armijos pasidavimą' 
SS ginklo gėn. Wolffas ir kiti. 
Hitlerio, Goeringo, Himntlerio,1 
Mūkblihio; Ciano ir kt. diėhoraš-' 
Čidi, jų ištraukos, jų draugų iai!- 
ba priešų pastabos dar in dabar 
tebemirga kai kurių vokiečių lai
kraščių ar žurnalų* puslapiuose. 
Iš jų sužinome, kiek meilužių 
turėjo Musolinis, kokį legalų ar 
nelegalų įpėdinį ruošė sau Him
leris, kaip Goęringas, išsyk Hit
lerio su visa šeima pasmerktas 
mirti, o paskiau — to pat likimo 
susilaukęs karo nusikaltėlių trpt. 
teisme Nuernberge, išpranašavo 
ateitį, būtent — kad tuos pačius 
am-čius veikiai pradės karstyti 
bolševikai. Tada, sako, ir vokie
čiams, ir am-čiams reikės tvirto 
žmogaus Vokietijoje. Deja, tokio 
žmogaus jie nebeturės, nes “aš 
— jau būsiu negyvas”. Tačiau 
kiti dėl to per daug nenusimeiįa: 
nebus Goeringo — bus kitas, nes 
vokiečiams'— vadų, ųetrūkstą. ’

Vis dėlto daugelis su malonu
mu atsispausdinę nacių karo nu
sikaltėlių koriko nuotrauką, kai 
jis neseniai mirė, jr tuo reikalų 
pareikštas jo pastabas, nes anks
čiau smulkmenos apie nacių vadu 
mirtį nebuvo skelbiamos. Nors 
ten pakarti buvo ir naciai, bet 
jie — vis tiek vokiečiai, todėl 
vis artimesni prie širdies, ir ga
na. O korikas gyrėsi savo darbą 
tąsyk, pakabindamas tuos 10 
“pagridinių” karo nusikaltėlių, 
atlikęs tiesiog meistriškai — pui
kiau nei iš viso kada nors savo 
159 “atvejų” praktikoj. Viskas 
ėję kaip sviestu patepus. Ir visi 
nacių vadai mirę drąsiai. Tik 
vienąm Frickui, kai prilipęs prieš 
pat kilpą 13-jį laiptelį, pradėju
sios virpėti kiškos ir atsisakiu
sios klausyti kojos. O žydų “ė- 
dikas” Streicheris jam su kupi
nomis neapykantos akimis drė
bęs: — Taip, kaip jūs mus šian
dien kariate, kada nors ir jus 
pačius kars, tik ne mes, bet jūsų 
draugai bolševikai...

Deja, šio nacių koriko bolše
vikų kilpa jau nebepasieks, nes 
jis prieš kiek laiko normaliai, 
Viešpaties pašauktas, iškeliavo 
į amžinybę, ir jo rankos nebe- 
palies su kilpa taip išsiilgta Goe
ringo kaklo, apie kurį jis kalba 
savo paskutiniame “testamente” 
(kaip žinoma, Goęringas prieš 
egzekuciją pats nusižudė ciano 
kaliu), tačiau jau šiandien tie

.. šiojnįs .dięnomis .prieš Berlyno 
jaųnirųę .apsaugos,teismą stovėjo 
ne, kasdien pasjtaikąs teisiamą- 

ękskar^įius, buyęs —. tie-

karalius Otto I. Tasąi^-7^ jinetųj 
sępią., tiuvp . j^tlfipam^s įjojėjęs 
suvedzįoti'nepilnamątę'' ,.

, Į teismą ji£ atėjo nučiųrusju 
švarku, kritikiu pasiramsčiuoda
mas ir‘kretančiom nuo senatvės 
rankom, ,,bęt’ visa teismo salė 
stebėjo įį ištjesusi kaklus. Juo 
labiau, kad, seno žmogaus pa
pročiu, jis ne tiek kalbėjo apie 
jam daromą priekaištą, kiek a- 
pie savo triukšmingą praeitį.

Otto Karl Witte, šiuo metu 
jau pensininkas, gimė cirko ar
tistų šeimoj. Jau.nuo mažens jis 
tiek mėgo suktis apie savo tėvo 
liūtų narvus, kad vos turėjo lai
ko pramokti ,'skaityt ir rašyt, 
nes vps porą metų pavyko išlai
kyti jį, mokykloje. Aštuonerius 
metus teturėdamas, jis pradėjo 
jau keliones po pasaulį, kurias 
nutraukė tik senatvė. Tolimuo
siuose Rytuose jis jautėsi tiek 
pat namie, kaip ir Amerikoj, Ą- 
frikoj ar Europoj. Tuo pačiu me
tu jis išmoko ir visą keliaujan
čių .cirkininkę meną — dresiruo
ti laukinius žvėris, ryti peilius ir 
ugnį, akrobatiką, įvairius magi- 
kų triukus, burti iš delno ir t.t.
Romanas su Abisinijos princese

Jis išbūrė Balkanų kunigaikš
čiams jų nelinksmą likimą, Afri
koj savo akrobatinėm ir magi
nėm priemonėm išsivadavo iš 
svetimšalių legiono kalėjimo ir 
demonstravo savo meną Abisi
nijos karaliaus Meneliko H dva
re, kur taip pavergė 14 metų 
princesės Penitos širdį, kad ji 
pabėgo kartu su Witte. Pagavo 
juos jau pakeliui į Somali ją, ir, 
jei ne juodaakės Penitos užtari
mas, tikriausiai jis būtų Abeboj 
buvęs pakabintas po Šaka.

Iš šitos avantiūros išnešęs svei
ką kailį, jis nuvyko pas Afrikos 
nykštukų tautą pigmėjus ir pei
lių bei ugnies ryjimu ir kitais 
triukais taip šiuos laukinius nu
stebino, jog jie palaikė Witte 
dievybe. Bet ilgam jis čia neap
sistojo. Šveicarijoj jis suėjo1 į 
pažintį su Levinu, kuris buvęs, 
Wittes tvirtinimu, baisiausiai a- 
piplyšęs. Vėliau Viduržemio jū
roj bandė naro amatu verstis, 
ieškodamas paskendusių lobių. 
Konstantinapoly ir. Jeruzalėj bu
vo turistų'bei maldininkų vado-

vu. O paskui su arabų daliniu 
tyruose saugojo svetimšalius ke
leivius nuo plėšikų.

Albanijos karalius
Bet nutrūktgalviškiąusįi triuką 

jis padarė 1913 m.,; kada turkų 
princas Halim Eddin turėjo už
imti Albanijos sostą. Pasinau
dodamas savo nepaprastu pana
šumu į tą turkų princą, jis pa
siuntė albanų kariuomenės va
dovybei telegramą “Jūsų kara
lius atvyksta” ir, kol tikrasis 
princas dar buvo Konstantinopo
ly, jis nuvyko į Durazo, krūmuo
se persirengė iš vieno teatro iš
sinuomota fantastine uniforma 
ir 1913 m. vasario 15 d. pasirodė 
Tiranoje.

Albanų triukšmingais džiūga
vimais sutiktas, jis leido vyriau
siam kariuomenės vadui Ešad 
Pašai apvainikuoti jį Albanijos 
karūna, surengė iškilmingus pri
ėmimus ir priėmė kariuomenės 
paradus.

Taip tęsėsi jo karaliavimas 
penkias dienas, ligi atėjo tikrojo 
princo pranešimas apie jo atvy
kimą. Tuomet, sukeldamas vi
sam pasauliui juoko, “Otto I” 
suspėjo pasprukti nuo sujudusių 
jį gaudyti albanų ir sugrįžo į 
Vokietiją.

Kandidatas .į Vokietijos 
prezidentus

Po pirmojo pasaulinio karo jis 
nutarė pasidaryti politiku ir į- 
kūrė amatininkų, pramonininkų, 
viešbutininkų bei artistų partiją, 
kuri greit turėjo 100.000 narių. 
Po prez. Eberto mirties jis net 
kandidatavo į prezidentus ir jo 
kandidatūrai išstatyti buvo su
rinkta 23.000 parašų. Bet jis 
paskiau nuo kandidatavimo at
sisakė, “norėdamas duoti gali
mybės Hindenburgui laimėti rin
kimus”. Ir jis beveik apgailes
tauja tai padaręs — gal būt, Vo
kietija būtų išvengusi karo, nes 
jis tvirtina, kad būtų nekaria
vęs.

Politiką metęs, jis vėl su cir
ku išvyko į pasaulį ir tik 1948 m. 
sugrįžo į Vokietiją.

Dabar jis vėl iškilo į viešumą 
dėl iškelto jam kaltinimo. Bet 
senis jam primetamą nusikalti
mą griežtai užginčijo — tai esą 
tik piktų intrygų pasekmės. 
Teismas taip pat rado jo kaltę 
neįrodytą, ir buvęs Jo Didenybė 
Otto I pakėlęs galvą išžygiavo 
iš teismo salės.

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

Siunčiu koplyčiai statyti auką $..........i f -
Vardas, Pavardė ..... .................................. .........................

Adresas ........'........ ........... ..........................................;....

(Įrašęs savo adresą, šią atkarpa1 šų’auka pasiųsk Vienuolynui) 
_________________________________________________ į n.T , •>■! ~_

Į E.POVILANSKŲ

i Baras ir Restoranas s
| Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms i!
į 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. ; •
f TeL EVergreen 4-9737 !!

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

I S
dar' GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

jįSx
X
K “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytinės, lietuvių 
K tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
jg "MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
V 
X
X domis) parašyta
g “MUZIKOS ŽINIAS1

“MUZIKOS ŽINIOS”
i 
X 
X 
X 
X

S

X

X

veikimą, kiekviename numeryje telpa giesme arba daina (su gai
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

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

“MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1 
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, Ill.

.50.

X 
X

X 
X

X

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL OPAI. CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO
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Philadelphijos, Pa., naujienos

nei kandys 
gadina!

I

— Du broliu Juozas ir Pranas < — K. Vaitukaitis, apie metus 
Kundrotai, 1707 S. 2nd St. ką J laiko išgyvenęs Philadelphijoje, 
tik išvyko US tarnybon. Praeito- rugsėjo 7 dieną išsikėlė gyventi 
jo karo metu jų brolis Edvardas Detroitan. Ten gyvena jo drau- 
žuvo tarnyboj. Jų tėveliai labai gas iš Philadelphijos K. Kupets. 
pergyvena sūnų išvykimą kariuo
menėn. Tikima,, kad du broliukai 
bus laimingi.

— Juozas Sungaila, 230 Moun
tain St., sunkiai serga ilgoką 
laiką ir, parvykęs iš ligoninės, 
gydosi namuose. Laukiama, kad 
jis neužilgo pasveiks ir j/ėl lai
mingai gyvens savo šeimoje. Jų 
sūnus Juozas rengiasi išvykti 
laivyno tarnybon.

— Kun. P. Ragažinskas, Sao 
Paulo, Brazilijoj klebonas, lan
kėsi Philadelphijoj. Jis pamatė 
savo parapijiečių pažįstamus ir 
gimines Philadelphijoj ir įteikė

Iš Lietuvos Vyčių 
Seimo Chicagoje
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Pasisekimo naujoj viet<^.
— Pp. Petrauskai, naujai at

vykę, įsigijo savo nuosavybę 
Chesteryje ir ten išsikėlė nuola
tos gyventi.

— Leono Kaulinio vedamas 
oktetas, vis dar gyvuoja ir veikia. 
Kai neliko senesniųjų git^iorių, 
tai jis atrado naujų.

— Philadelphijos ansamblio 
jau laukia. visi philadelphiečiai. 
Mano, dabar yra laikas pradėti 
vėl iš naujo tarnauti mūsų skam
biai dainai. .

— P. Ramanauskienė, neseniai 
atvykusi iš Vokietijos, yra labai 

jiems dovanų. Iš čia jis išvyko gabi ir sumani lietuviškų-tautiš- 
tęsti savo kelionės. jkų juostų ir drabužių žinovė ir

— “Laisvininkų” ruoštas pik- audėja. Ji rengia modelius ir au
džia gražiausius lietuviškus ~~~ 
tus.

nikas N. J., neįvyko. Jie patys 
sakosi, kad pabijojo piketininkų 
ir kitų. Bet sužinota, kad jiems 
tikrai pasidarė karšta ir niekuo
met viešų parengimų neberengs,

ras-

SKAUTŲ LAUŽAS
New Yorko skautai ir skautės

o tik siųs savo pinigus be pikni- šį šeštadienį, rugsėjo 16 d., 6 vai. 
kų savo “Laisvei” palaikyti. Phi- 
ladelphiečiai patenkinti, kad ne
sutepė komunistiniais raugais 
gerų lietuvių.

— L. K. Federacijos susirinki
me, Philadelphijos apskrity, bu
vo išrinkti atstovai vykti į kata
likų kongresą Pittsburghe. Phi
ladelphijos Federacijos apskritį 
atstovaus p. H. šaulytė. Be to, 
dar ten keliaus ir daugiau dele
gatų nuo draugijų.

— Prof. A. Jurskis Federaci
jos susirinkime pasakė progra
minę katalikų veikimo kalbą. 
Profesorius yra inžinierius, bet 
giliai domisi mūsų laikų filoso
finėmis ir apskritai gyvenimo 
problemomis. Jis mano, kad bū- 
tų gera surengti keletą paskaitų 
tais klausimais.

— Philadelphijos Tretininkai 
jau pradėjo ruoštis savo metinei 
konferencijai, kuri įvyks spalio

vakare, Forest Parke, Richmond 
Hill, L. L, N. Y. ruošia' metinį 
laužą, į kurį- kviečiami' visi atsi
lankyti. (Važiuoti BMT Broad
way-Jamaica Line-iki 111th St. 
stoties, Išlipus -eiti 109th gatve 
f parką). •

Jeigu būtų blogas oras, laužas 
vis tiek įvyks, tik tada jis bus 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje (South 4th ir Roebling Sts., 
Brooklyn, N. Y.) tą pačią dieną 
7 vai. vakare.

Tiksli vieta bus paskelbta per 
p. Ginkaus radio programą.

K. V.

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
“Amerjkąi” aukojo:

Juozas ir Antanina Kivytai,
Maspeth, N. Yi $2.00

Sofija Jakas, ; ir
Great Neck, N. Y...... 2.00

P. Baltaduonis iš Bronx su-

Rugsėjo 8 d. Chicagoje prasi
dėjo 37-sis Lietuvos Vyčių sei
mas, kurį atidarė seimo ruošimo 
komisijos* pirmininkas Jonas 
Stoškus.

Organizacijos centro pirminin
kui J. Juozaičiui vadovaujant, 
sudarytas prezidijumas ir komi
sijos. Seimo pirmininku išrink
tas A. Vasiliauskas, Great Neck, 
L. L,

Pirmą sveikinimo kalbą pasa
kė konsulas P. Daužvardis. Gu
bernatoriaus vardu seimą pa
sveikino Cook county clerk R. 
Daley. Ateitininkų vardu kun. 
Karalevičius.

Vėliavų pagerbimui vadovavo 
Don Varno legionierių postas.

' Seime dalyvauja 128 atstovai. 
40 pavaduotojų ir nemaža sve
čių.

Seimo atidarymo pamaldas 
Švento Jurgio parapijos bažny
čioje atlaikė ir sveikinimą žodį 
pasakė kun. J. Grinis, Seimo 
Rengimo Komisijos narys.

Po pusryčių parapijos salėj, 
seimas atidarytas Sherman vieš
butyje; Išklausius valdybos na
rių pranešimų, > • buvo įdomi 
Avietenaitėspaskaita. t

Rugsėjo 9 d. seimo iškilmin
gos pamaldos įvyko švento 

: Jurgio ‘parapijos bažnyčioje. Pa
maldas laikė prel. B. Urba. Pa
mokslą pasakė Vyčių Centro 
dvasios vadas kun. Jutkevičius.

Šv. Mišias giedojo vyčių cho
ras, vadov. L. šimučio, Jr.

Pamaldų metu ketvirtojo vy
čių laipsnio priesaiką davė prel. 
B. Urba, kun. J. šaulinskas, kun. 
K. Bičkauskas, konsulas dr. P. 
Daužvardis, Zuzana Mažeikienė, 
Antanas ir Bronė Lėkiai ir Al. 
Krencius.

šeštadienį seimą aplankė Chi- 
ęagos majoras Kennelly.

įvykusiuose naujos valdybos 
rinkimuose Centro Valdybos 
pirmininku ' išrinktas A. Vasi-

Lietuviai—-Peru I Div. 5:2.

v.liauskaSj.:G&ieat„NeckriN; Y.; I 
, , . ... , h iicep.AlMicheįElizabėth,N.J.;

..^enajoj.dąljvąu^p;^^!). >?J^|953=^etų),^paaukojo J.00įn ^p; Jerry jesulaitis, Chica-
I Pranciškonų Provincijolas kun.

T. Vaškys. Trętinirjkąi ^ti-sirinlfs 
iš visų apylinkių; <■-» • > U t

šv. Kazimiero parapijos treti- 
ninkai savo globėjo j.
kaus šventę minės iškilmingai — 
pamaldomis, arbatėle if progra
ma.

— Antano Dziko, lietuvių ra
dijo 2 programos vedėjo metinis 
Piknikas bus rugsėjo 17 dieną, 
Mikolaičio sode, ši programa la
bai daug pagelbsti visiems lietu
viškiems reikalams. Todėl šis pa
rengimas yra visų remtinas. Be 
to, kiekvienas jo piknikas esti 

. labai linksmas ir mėgstamas’, j 
'■ Tad Antanas visus kviečia ir vi-. 
' sų laukia.

5

..d., vicep. A; Michel, Elizabeth, N. J.

Geriausias vasaros poilsis

Mike Ramanauskas,
Qąlif................. _r.

Aukojusiems nuoširdžiai dėko
te
'|į ‘‘Amerikos” Administracija

. Į go? protokolų sekretorė St Vai- 
.' tiekus, Cicero; finansų skeretorė 

D. Miller, Dayton, Ohio; iždinin
kas Pranas Gudelis, Dayton, O.

Puikios vestuvės

Pranešu giminėms ir 
pažįstamiems, kąd rug
pjūčio 9 d. po ilgos ligos 
ir sunkių operacijų, Ko
lumbijoj, Bogotos mieste, 
mirė mano brangus vy
ras inž. Vytautas Rim
gaila. Palaidotas rugpjū
čio mėn. 10 d. Bogotos 
kapinėse.

. , „ Liūdinti žmona

Dar dėl Liet. Neprigulmingo SftiVėJęį
? Klubo likvidavimo

. -i ; į .- ’’.■c v
Rųgp. 25 d. šio klubo susirin-1 pusę unijos pelno .skirdavo klū

kime buvo nutarta spalių 15 d. ■ bui. Taigi gana savotiškas užši- 
sušaukti susirinkimą, kuris ga-j mojimas dabar klubą likviduoti 
lutinai nuspręs klubo likimą.! ir pasidalinti pinigus, kurie yra

Kai kas net pasisakė už to 
susirinkimo pagreitinimą, tur 
būt, iš smalsumo “kada ir kiek 
aš pinigų gausiu.”

Kiek teko patirti, šis klubas 
susiorganizavo 1911 metais. Jo 
svarbiausias tikslas buvo turėti 
lietuvių skyriuje pinigų atsargą 
reikalui esant pagalbai teikti ir 
streikų atvejams. Tai buvo ir 

-vykdoma.'-
Tais laikais lietuviai turėjo 

net tris siuvėjų unijos skyrius su 
2500 narių.'Dabartiniam 54-tam 
unijos skyriuje pilnai apsimokė
jusių narių yra 910, taigi suma
žėjo 1590 nariais. Didžiuma iš
mirė, kiti nusenę serga arba yra 
pensininkai, o dalis iš unijos iš
ėjo, taigi ir klubui negali jriklau- 
syti. Naujais gi nariais, neišbuvę 
penkerių metų unijoj, nepriima
mi. Bet ilgainiui jų galės įsira
šyti. Vis dėlto ir šiuo metu klu
bas gali neblogai gyvuoti, nes 
gali susidaryti apie 500 narių ir 
turi $35.000 kapitalo, kuris su
sidarė iš mėnesinių mokesčių, 
tarp kitų ir anų 1590, kurių dą- 
bar jau klube nebėra, o taip pat 
ir iš parengimų, nes iš piknikų

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., Ap
reiškimo parap. bažnyčioje kle
bonas kun. N. Pakalnis sutuokė 
Vytautą Liobį ir Aldoną Kru- 
šinskaitę (abu tremtiniai). Tur 
būt, tai pirmos vestuvės, kurios 
įvyko grynai pagal lietuviškus 
papročius. Be jaunųjų buvo apie 
10 porų palydovų, iš kurių visos 
mergaitės buvo tautiniais rūbais. 
Labai’ puikus vaizdas susidarė, 
kai visi suėjo prie gėlėmis pa
puošto altoriaus.

Vestuvių pokylis įvyko para
pijos salėje. Ten taip pat šeimi
ninkių sumanumu, tiek stalų pa
puošimas, tiek valgių paruoši
mas bei įvairumas buvo traukiąs 
akį. Šokiai, lietuviški rateliai, 
dainos ir kita kas sudarė malonų 
tikrai lietuviškų vestuvių vaizdą.

sumokėti didele dalim visai kitų 
asmenų ir sudaryti iš visuome
nės paramos, rengiant parengi
mus.

Tarp kita ko šie pinigai ne visi 
yra “cash”. 10.000 dolerių yra 
paskolinta Piliečių Klubui ir 
8.000 dol. US bonais.

Vietoj dairiusis, kaip tuos pi
nigus asmeniškai pasidalinti, 
daug būtų tiksliąu ir daugiau 
atitiktų klubo tikslą, juos su
naudojant visuomeniniams lietu
vių reikalams ir šalpai. Antai 
BALFas turi rūpintis kaip nors 
sudaryti lėšas' šelpti našlaičiams, 
seneliams ir ligoniams. Seniai, 
pav., užsimotas Dariui-GJrėnui 
paminklas taip pat dar nepasta
tytas. Gera būtų miesto knygy
nuose turėti ir lietuviškų knygų 
skyrių. Panašių ir kartais dar 
labiau neatidėtinų reikalų yra 
ir daugiau. Argi leistina visa to 
akivaizdoje dalintis visuomeni
nius pinigus, kurių paskiram na
riui ne kažin kiek ir išeitų? O to 
kapitalo išsidalinimu nesunaiki
nant, turint noro ir geros valios, 
jau gana daug būtų galima pa
daryti. P. J. M. -

NAMŲ SAVINIKAMS
Didžiojo New Yorko lietuvių 

namų' savininkų organizacijos, 
Brooklyn and Queens Home 
Owners, Inc. narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugsėjo-Sept. 
15 d. 8 vai. vakare, Leader Ob
server salėje,' 80-30 Jamaica 
Avenue, Woodhaven, N. Y.

Visi namų savininkai šiuo yra 
kviečiami dalyvauti minėtam su
sirinkime susipažinti su namų 
savininkų'reikalais ir veiklos pla
nais.

Rugsėjo 4 d. 1 vai. p. p. Ster
ling Ovai įvyko Lietuviai—Peru 
I Diy. futbolo rungtynės, atne- 
šusios lietuviams dar Vieną per
galę.

Lietuviai žaidė tokioje sudė
tyje: Daukša, Mileris, Simanavi
čius; Kligys I, Saldąitis, Kiigys 
II; Sabaliauskas, Kalašinskas, 
Jokūbaitis, Steponavičius, Gra
žys. Atsargoje: Kubilius, Labu
tis, Gricevičius ir Ošlapas II.

Rungtynės buvo gana aukšto 
lygio ir išlepinti, daugiausia vo
kiškos kilmės, žiūrovai nesigai
lėjo paploti ir išreikšti savo pa
sitenkinimą rungtynėmis, žiū
rovų apie 1.500. Gaila, kad lie
tuvių žiūrovų šiose rungtynėse 
beveik nesimatė. Kodėl?

Vertinant pavieniui žaidikųs, 
reikėtų pasakyti:

Daukša — dar jaunas varti
ninkas, reikalingas geros treni
ruotės. Daug neturėjo kur pasi
reikšti, nes nedaug kamuolių 
jam teko iš viso gaudyti. Turėtų 
atprasti naudoti driblingą, sto
vėdamas vartuose.

Mileris — gerų kvalifikacijų 
gynikas, turi gerą smūgį, taktiš.- 
kai taip pat stiprokas. Turėtu 
geriau valdyti smūgį ir kamuolį 
— nešaudyti kamuolio, kur pa
kliūva.

Simanavičius — geras gyni
kas, švelnesnio smūgio; veda 
daugiau apgalvotą žaidimą; pa
kankamai staigus.

Kligiai I ir II du broliai: pri
augančios kartos žaidikai, turi 
gerus davinius būti tinkamais 
saugais; greiti, gerai remią puo
limą. Trūkstą patyrimo, bet il
gesnis žaidimas vienoje koman
doje turėtų ir tą trūkumą išly
ginti

Sabaliauskas, Kalašinskas, Jo
kūbaitis — seni lietuvių rinkti
nės (Vokietijoje) žaidikai, išsis
kiria savo kamuolio valdymu, 
apgalvotu žaidimu; tiksliomis 
^‘ąšuOtėnĮls! ' 1°1 '

Gal Sabaliauskui galima būtų 
prikišti perdidelį vedžiojimą ka
muolio ir tuo stabdymą žaidimo.

Saldaitis — tvirtas centro sau
gas; turįs gerą smūgį, kada nori, 
tinkamai skirsto kamuolį; kar
tais užsimiršta paduoti tikslų pa
davimą. Nuoširdus futbolo žai- 
dikas.

Steponavičius, Gražys — gerų 
duomenų puolikai; staigūs ir 
valdo kamuolį gerai. Steponavi
čiui šiek tiek trūksta treniruotės; 
galėtų dažniau grįžti padėti gy
nimui.

Apie atsarginius tenka paste
bėti, kad žaidikųs siunčia ir iš
šaukia iš aikštės komandos va
dovas — bet ne prašo ir nemal- 
dąuja juos eiti žaisti.

Šiose rhngtynėse įvarčius pel
nė:

Jokūbaitis 2 (10 min. ir 70 
min.)

Kalašinskas 1 (25 min.)
Gražys 1 (71 min.)
1 įvartį įsimušė pats priešinin

kas.
Komandai netrūksta noro ir 

sugebėjimo žaisti, tik visa bėda, 
kad ji nėra niekeno remiama ir 
išsilaiko savo lėšomis.

Sydney (67:29), Varpas—Vytis 
(71:48) ir Sydney—Canberra 
(57:53).

19 vai. Cathedral Hall salėje 
įvyko koncertas-vakaras, kur 
programą atliko p. Žilinskaitė- 
Aukštikalnienė (sopranas), Br. 
Kiveris (akordeonas) iš Sydney, 
Pupų Dėdė-Antanėlis iš Geolon- 
go ir Melbourne lietuvių mišrus 
choras, diriguojamas Alberto 
Čelnos. Po koncerto sekė šokiai. 
Didžiulėje salėje tilpo per 500 
lietuvių, kur suvažiavę varžybų 
dalyviai praleido jaukioje nuo
taikoje keletą valandų.

Antroji diena pradėta iškil
mingomis pamaldomis St. Joseph 
bažnyčioje. Po pamaldų varžybų 
dalyviai apžiūrėjo Exhebition 
Hall, kur vykšta Viktorijos krep
šinių pirmenybės, ir akvariumą. 
Tęsiant varžybas, žaidė Vytis— 
Canberra (71:52) ir Varpas— 
Sydney (63:39).

Sužaidus kiekvienai komandai 
su kiekviena paaiškėjo jų pajė
gumas: 1. Varpas 258:164, 2. 
Vytis 229:219, 3. Sydney 125:183 
ir 4. Canberra 136:185.

Pagal varžybų statutą, koman
dos, užėmusios I ir II vietą, žai
dė dėl meisterio vardo, tad dar 
kartą susitiko Varpas—Vytis 
67:43 (28:21).

Tad 1950 metų Australijos lie
tuvių krepšinio meisterio vardą 
išsikovojo Melbourne . Lietuvių 
Sporto Klubas “Varpas”.

Poe40 minučių sekė krepšinio 
rungtynės Viktorijos Rinktinė— 
Lietuviai 61:44 (22:25).
“Vyties” Sporto Klubo metinės

Adelaidės Lietuvių Sporto Klu
bo ‘‘Vyties” sportininkai liepos 
16 d. šventė savo metinę šventę. 
Iškilmingas posėdis įvyko šv. 
Ksavero katedros salėje.

Iš Toronto padangės
Lietuviai futbolininkai turėjo 

keletą rungtynių Il-me pirmeny
bių rate. Antrame susitikii^ę. lie
tuviams teko pralaimėti prieš 
vengrus 2-3, kova prieš Massey- 
Harris baigėsi lygiomis be pa
sekmių 0-0. Prieš Mimico Beach 
lietuviai laimėjo 2-1 rezultatu.

Campbell Cup taurės varžy
bose lietuviai laimėjo paskutines 
rungtynes prieš Mahrs vienuoli
kę 1-0 ir pateko į paskutinį ratą.

Rugpiūčio 27 d. lietuviai fut
bolininkai žaidė pirmenybių 
rungtynes su Stewarts vienuoli
ke, kurias lietuviai laimėjo 7-0 
(2-0) pasekme. 5 įvarčius pelnė 
suomis Assikanin ir S. Pulkys 2.

Assikanin liet, komandai yra 
didelė paspirtis, tai vienas iš at
kakliausiai kovojančių žaidėjų.

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

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

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

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

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

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

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

Tel. WAverly 6-3325

iznili

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

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

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių Šalyse.

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

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patąrnąvimo. Fi 3 1 ; :

- Cil )• RAŠYKITE:: ■'
STANLEY P. ZUBAVVICŽ (ZtBAVlCIUS)

111 Ainslie Street ' ' i«l.! Jū'l' ' Brooklyn 11, N. Y.
.C'1’', j.:-Telefonas: ii. 1 ’ ■ ,

Brooklyno < JLietuviąi Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-922B

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

ra-
Valdyba 
--------f

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius
> • z

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

E

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

šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

1950 metų Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybės

Australijos lietuvių krepšinio 
pirmenybės įvyko Melbourne 
mieste, Viktorijoj. Jas surengė 
Melbourne Sportų Klubas “Var
pas’’.

Pirmenybėse dalyvavo Ade
laidės “Vytis” (S.A.), Melbour
ne “Varpas” (Vic.), Sydney L. 
S. K. S. (N. S. W.) ir Canberros 
krepšininkai (A. C. T.).

Pirmą dieną žaidė Vytis:—

a ..... . ■" ..----------------------------

•TęL POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir nakti

□ Brooklvno Lietuviai Graboriai

'ei. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. DEW 5136
* • SJos. Kavaliauskas |

Laisniuotae

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes
1601-03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

■ra

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

|Tel. Virginia 7-4499

! F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
> Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
i Laidotuves

; - $150 -
< KOPLYČIA SUTEIKIAM .
) NEMOKAMAI
) 84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Graborius—Balsamuotojas

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES 

LM«vi Utkandtial, Hava, Arbata. Hot Chocolate

Tel. NEwton 9-4464 '

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA Ę. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

į PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pa si rinkimas 
t AISKRYMAS gwaiatas samia U geriaustos Kaetonoa, ALUS U ge- 
f riauaiu bravorą. Parangimama priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

I Juozas' Ginkus
1 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

V . J
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“Tag Day” rinkėjai jau rašosi

i
Kaip jau spaudoje buvo mi

nėta š/m. spalio 27-28 dienom- 
mis lietuviai rengia didžiulę rin
kliavą gatvėse. Tūkstančiai mū
sų tautiečių išsipils į gatves su 
rinkliavos dėžutėmis, parodys 
mūsų organizuotumą ir sugebė
jimą pademonstruoti lietuviškas 
jėgas. New Yorko miesto Valdy
ba pavedė lietuviams visą Didįjį 
New Yorką, tuo pripažindama 
mūsų šalpos reikalą ir tremtinių 
gelbėjimo darbą. Tat neapvilki
me mūsų globėjų ir išnaudokime 
gerą progą lėšoms sukelti.

Jau pradėjo registruotis rin
kėjai. Pirmųjų tarpe regištraci-

jos lape mes matome prof. A. 
Benderių ir jo dvi dukreles, Ele
ną Kulbokienę su dukrelėmis 
Elena, Gabija ir Aldona, Aldoną 
Valaitytę, Giedrę Zaunytę ir kit. 
J. Ambraziejus pažadėjo surasti 
dešimt rinkėjų.

Brangūs Tautiečiai ir Tautie
tės, neatidėliokite šio reikalo. 
Mums labai svarbu iš anksto ži
noti rinkikų pavardes ir jų adre
sus. Skambinkite tel.: EV 7-1422, 
arba parašykite šiuo adresu: 
United Lithuanian Relief Fund, 
105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Rinkliavos Komitetas.

DIDŽIULIS

AMERIKA Rugsėjo 15, 1950

IŠ KATALIKŲ DARBINIKŲ 
KLUBO VEIKLOS

Rugsėjo 8 d. 8 vai. vakare, 
417 Grand St., Brooklyne įvyko 
Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
svarbus susirinkimas, kuri vedė 
pirm. G. Žerolis, o raštininkavo 
S. K. Lukas. Klubo piniginės 
apyvartos platų ir smulkų pra
nešimą padarė ižd. P. J. Montvi
la:. Grynų pinigų kasoje dabar 
yra $80.61. Už naudojimąsi pra
eityje patalpomis susirinkimams, 
nutarta duoti “Amerikai” $5.00 
šviesų įąlai^oms padengti.

Pagyvinimui Klubo veiklos nu
tarta, jei bus galima surasti šioj 
apylinkėj, laikinai pasisamdyti 
kokią krautuvėlę — štorelį ir dar 
su didesniu užsimojimu vykdyti 
savo planus. Krautuvėlę surast 
pavesta Patalpų Komisijai, ku
rion dar įjungta ir energingas 
veikėjas K. Gagas.

Siekiant, kad Klubas pasida
rytų daugiau žinomas ir sutelk
tų daugiau narių, numatoma 
ruošti paskaitas, prakalbas ir 
bajius. Šis klausimas numatyta 
plaęiąi ąpsvąrstyti artimiausiarr 
suvirinkime spalių 13 d.

7 Klubo-.'veiklos diskusijose gy
vai dalyvavo P. J. Montvila, G 
Žerolis, P, Milas, A. 'Stankevi- 
ęiy$,lrf3..]Ądpm.aitienė, U. šarkus

Gggąs,’ M,' Ražanauskas, Pr 
yąįriauskąsį S. :K.’Lli!ikas, R. žu- 
Xas ir.-kiti.
, (Taip pąt, nutarta' dalyvauti ir 
Aįigeių. Karalienės par. piknike 
jųgs., .33 d., KĮaščiaus Parke, 
Maspethe, ir turėti savo Klubo 

[ Vardu stalą, kurį ten paruošti ir 
.sutvarkyti fjavesta P. J. Mont
vilai,'!. Urbonui, B. Adomaitie
nei, K. Gagui ir M. Ražanauskui. 
Yra kviečiami visi Klubo nariai 
ateiti piknikan ir užimti prie 
savo Klubo stalo vietas.

Pasibaigus vasaros karščiams. 
Klubas vėl pradeda gyvai veikti 
ir prašo narius kuo gausiausia1 
lankytis į susirinkimus, kurie 
būną kas .mėnuo antrą penkta-

dienį 8 vai. vakare “Amerikos” 
patalpose, Brooklyne.

S. K. Lukas

Trumpai iš visur

SMAGUS

Metinis Piknikas
KARALIENES ANGELŲ PARAPIJOS

Seštad. Rugsėjo 23,
KLAŠCIAUS - CLINTON PARKE

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-9293
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Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, L, I., N. Y.
JERSEY PORK

i

Er 
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, KVIEČIAME Į BENDRĄ 
•r;,-.. DARBĄ

Rugpjūčio 23 d. A. L. R. K 
Vargonininkų S-gos 38-tajarr 
seime, kalbantis apie muziką ir 
besvarstant jos reikalus, kur da
lyvavo ir eilė iš tremties atvy
kusių muzikų, kilo klausimas, 
kodėl atvažiavusieji muzikai bei 
dainininkai gana iš tolo laikosi 
nuo vietos lietuvių chorų, ypač 
bažnytinių. Amerikos lietuviai 
dėjo visas pastangas, kad trem
tiniai galėtų atvažiuoti. Bet da
bar trūksta tarp senųjų ir nau
jųjų lietuvių bendradarbiavimo, 
vieni ir kiti eina savais keliais.

Tad seime ir buvo nutarta dėti 
pastangų visus Amerikos lietu
vius arčiau apjungti ir telkti į 
bendrą darbą, kuris bus vaisin
gesnis, negu paskirai dirbamas. 
Tarp kitko buvo pasiryžta ir 
stiprinti lietuviškųjų parapijų 
chorus, kviečiant stoti į juos ir 
naujai atvykusiuosius. Iš to bus 
ir Dievui garbė, ir žmonėms 
džiaugsmas ir lietuvybei nauda. 
Dalis atvykusiųjų muzikų jau 
užėmė vietas parapijose, kur 
anksčiau dėl vargonininkų trū
kumo grojo seserys vienuolės. 
Dabar reikėtų stoti į darbą ir 
choristams. Tad ir kviečiu atvy
kusį lietuvių jaunimą stoti į ma
no vadovaujamą Angelų Kara
lienės parapijos chorą giedoti 
kartu su čia augusiu lietuvių 
jaunimu. Pamokos būna penk
tadienių vakarais 8 vai. ir sek
madieniais po sumos.

Muz. Pr. Dulkė

• Prof. K. Pakštas atostogau
ja Santa Monika prie Ramiojo 
vandenyno. . '' . .

•Operos solistė Juzė Augaity- 
tė, gyvenanti Philadelphia, Pa., 
pasibaigus vasaros sezonui, pra
dėjo mokytojauti Marko Farnese 
muzikos studijoje, 2006 Šansam 
Str. Šioje studijoje dėstoma pia
ninas, dainavimas, kalbos, muzi
kos istorija ir kt. J. Augaitytė 
dėsto dainavimą.

• Dr. A. šerkšnas, kuris yra 
pakviestas dėstyti Annhurst Col
lege, Putnam, Conn., šiomis dię- 
iomis išvyko pradėti darbą.

• Kompozitorius VI. Jakubė- 
nas yra įtrauktas į Chicagos 
Metropolitan School of Music 
mokslo plano katalogą 1950-51 
n. kaip fortepijono mokytojas.

• Tėvas B. Mikalauskas, OFM, 
buvęs ligi šiol Pittsburghe lei
džiamų , “.Liet. Žinių” redakto- 
?ius išvyksta Kanadon į Winni- 
oegą rūpintis vietos lietuviu dva
siniais reikalais.

• Petras J. Montvila, naujasis 
New Yorko Lietuvių Taryboj 
pirm?, yęįkia Taryboje. Atib'] Ų'at 
pirmųjų .jos' dfenų.

• Apreiškimo parapijoje be
veik yisos draugijos įstojo nariais 
į Lietuvių Katalikų Centrą. Tuo 
labai nuoširdžiai rūpinosi kleb. 
kun. N. Pakalnis.

• Juozas Boley, Al. Vasiliaus
kas ir kiti L. Vyčių vadai buvo 
išvykę į L. Vyčių seimą, įvykusi 
Chicago je.

• Dr. Juozas ir Apolonija Nau
jokaičiai, gyv. Pomona, Calif., 
šiomis dienomis susilaukė pirm- 
gimio sūnaus. Jaunieji tėvai yra 
gyvenę New Yorke. Ap. Naujo- 
kaitienė (Gajauskaitė) yra dir
busi Lietuvos konsulate, BALFe 
ir N. C. W. C. raštinėje.'

• Ona Zeidatienė, buvo Išvy
kusi Chicagon į savo giminaitės 
laidotuves. Už savaites grįžo na
mo. Kelione orlaiviu labai pdten- 
kinta, nes greita ir maloni.''

PROGA LAIMĖTI GERĄ NAUJĄ TELEVIZIJOS APARATĄ 
IR KELIS PUIKIUS RĄDIO APARATUS

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

• Dr. Bronius Radzivanas iš 
White Plains ligoninės perėjo 
dirbti rezidentu į New Yorko 
Doctors Hospital.

• “Darbininko” leidėjų, LDS, 
specialus geimaą šaukiamas Bos
tone rugsėjo 23 d.

• Great Necko lietuviai rug
sėjo 7 d. BALF susirinkime nuo- 
šidžiai pasižadėjo dalyvauti BA- 
LFo rinkliavoje New Yorke spa
lių 27-28 d. Jie turės savo atski
rą darbo rajoną.

• Maspetho par. bazaras baig
sis šios savaitės gale — šešta
dienį, .sekmadienį ir pirmadienį. 
Rengėjai kviečia visus atsilan
kyti.

• Povilas Pelkauskas, brook- 
liniškis, šiomis dienomis mirė, 
sulaukęs pagyvento amžiaus. Ve
lionis1 buvo žinomas kaip geras 
lietuvis patriotas. Palaidotas rug- 
sėjo-lld. i .
K Dali. Povilas ir Ona Osmols- 
kiai susilaukėįpirmgįmio ąūnaus. 
P.1 -Osmolskis yra pasižymėjęs 
dailininkas-iliustratorius, daug 
iliustravęs knygų tremtyje, ypač 
vaikų literatūros. Jo vykusios 
karikatūros tankiai telpa lietuvių 
laikraščiuose.

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

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

NAMUS, BIZNIUS
Namų ir biznių pirkinio Ir parda

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

J. P. M A Č I U L I S
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

r

Angelų Karalienės parap. pikni
kas — rugsėjo 23 d.

Angelų Karalienės parap. pik
nikas įvyks ne rugsėjo 24 d., 
kaip buvo anksčiau skelbta, bet 
rugsėjo 23 d., šeštadienį, nes 
paaiškėjo, kad rugsėjo 24 d. par
kas yra išnuomotas kitam pa
rengimui.

SUSIPAŽINIMO VAKARIENĖ

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

Apreiškimo Parapija
Mokslo metų pradžia

Pirmadienį, rugsėjo 11d.; pra
sidėjo Apreiškimo’parapijos mo
kykloje nauji mokslo metai. Kaip 
ir pereitais mokslo metais ir šie
met bus dėstoma lietuvių kalba. 
Pereitais metais visi lietuvių tė
vų vaikai ir net. keletą svetim
taučių mokėsi lietuvių kalbos. 
Tikimasi, kad šiemet nebus ma
žiau.

Rugsėjo 16 d. 9 vai pradeda 
mokslo metus ir šeštadieninė 
Lietuvių Mokykla. Mokslas pra
dedamas 9 vai. Mišiomis.
Bazaras vyks tris savaitgalius
Parapijos baząras bus tris sa

vaitgalius: lapkričio 10, 11 ir 12 
d. d.; 17, 18 ir 19 d. ir 24, 25 ir 
26 dienomis.

Tremtinių ir senųjų Amerikos 
lietuvių susipažinimo vakarienė 
ruošiama spalių-October 14 d. 
Lietuvių Amerikos Piliečių' Klu
bo svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Įėjimas — $3.00 asme
niui.

Gerbiamieji tautiečiai visi ir 
visos kviečiami iš anksto įsigyti 
bilietą ir dalyvauti šioje pramo
goje, kur bus proga pasilinks
minti, smagiai praleisti laiką ir 
susipažinti savo tarpe naujai at
vykusioms su senaisiais ameri
kiečiais lietuviais.

Pelnas skiriamas lietuviškie
siems reikalams remti.

Bilietus galima gauti pas L. 
A. P. Klubo šeimininką J. Za
karauską, Ant. Ramanauską, 
Alb. Šukį, Ann Baniulį, J. Gla- 
veską, Rengimo Komisijoje 
pas kitus gerus liętuyįus.

RENGIMO KOMISIJA:
Jurgis Žerolis, 
Petras J. Montvila, 
Frank Vaitukaitis.

Stephen Bredes Jr,
ADVOKATAS f '

į 197 Havemeyer Street 
! Brooklyn 11, N. Y. 
' Tel. EVergreen 7-9394

J. Kumpi ko
Electro Motoru 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.

*

ir

LIETUVOS VYČIŲ 41 KUOPOS

RUDENINIS ŠOKIŲ VAKARAS
įvyks

3 Šeštadienį, Rugsejo-Sept. 23 d., 1950
’ ( ; 'APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE , 

-. j. . Havemeyer ir No. 5th Sts., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 9 vai. vakare Įžanga — $1.00

BAZARAS
RUGSĖJO - SEPTEMBER 9 -18 DIENOMIS

PARAPIJOS SALEJE ir DARŽE
64-25 Perry Ave., 6 i Maspeth, L. I., N. Y.

Lošimai, valgiai, gėrimai, laimėj mai.
ĮŽANGA NEMOKAMAI

Įsigykite laimėjimo knygeles. Laimėsite

J-

1000 Doleriui Cash ir 15 kitu dovanu.

GRĄŽINKITE KNYGELES NEVĖLIAU RUGSĖJO 17 DIENOS.

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

Pelnas bažnyčios statybos Fondui.

Naujas New Yorko Lietuvių Ta
rybos vykdomasis komitetas
Rugsėjo 9 d. įvyko New Yorko 

Lietuvių Tarybos valdybos posė
dis, kuriame išrinktas naujas 
vykdomasis komitetas: pirm. P. 
J. ’Montvila, vicepirm. P. Mika
lauskas ir V. Abraitis, protok. 
sekretorius adv. St. Briedis, fi
nansų sekretorius D. J. Averka, 
iždininkas A. S. Trečiokas, iždo 
globėjai VI. Švipas ir J. Glaves- 
kas.
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parduodi} Namus ir biznius

Woodhaven — parduodami 5 (vię- 
nas jų- kampinis! -24 kambarių namai, 
Bar; and Cįriii ir 3 kitokie storai už 
labąi . prieinąmft: kai^ą. , , ,
i- Dviem - šeimoP1!- aliejum apšildomas, 

LL- kambarių pamas ir garažas.
Forest-Parkway —atskirai statytas 

2 šeimom, -1'1 kambarių namas; lotas 
40x100.

Wflliarhsliurge —’ 3 Šdimi] 'mūrinis 
/lamas.. (17 kambarių), su štimu ir 
maudynėmis. Maines' hubnids’'gaūna- 
ma $1950. Kaina $6990. 1

John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu Tai.
WO 2-3497 , NE 9-5689

* x a 
s „% X s s x x S S
X X

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

Z I N I S

361 Union Ave., Brooklyn.
REpublic 9-1506

MOTERŲ SUSIRINKIMAS ,
Rugsėjo 20 d. 8 vai. vakaro 

Apreiškimo parapijos . salėjė. 
Brooklyn, N. Y., įvyks Moterų. 
Sąjungos 29 kuopos susirinki
mas. Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

J. Razmantienė

IŠNUOMOJAMAS
atskiras kambarys. Šeima be 
vaikų arba viengungis, jei norė
tų atpirkti baldus, galėtų taip 
pat išsinuomoti kambarį ir vir
tuvę. Kreiptis: P. Galinauskas, 
261 52nd Str., Brooklyn 20.

REIKALINGOS
Moterys lengvam dirbtuvės 

darbui. Anglų kalbos mokėjimas 
nereikalingas.

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

•?

STagJ 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atliek* marinių namų (ienų U- 
lyginim*, piasteriavim*, lalfgat- 
vių eement»vim* ir irt. darbu*.

- 293 MAUJEB 81., 
BROOKLYN «, N. Y.

* *

*

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

j Tel. SH 5-3546.

PARDGODAMI 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,, tirti parko — $14,500.

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

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

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

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

J. VASTCNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y'.
, - TcL GLeninore 5-7285

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

fotografas 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.;

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
’ ' “'—-—Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

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

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

1 i

g

Brooklyn 6, N. Y. |
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

f

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų
. REFRIGERATORIUS

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

' Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
icad mūsų prakSs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

iI i

■i?
00000044M>

koB 
kol 
ir i| 
si ■ 
ir | 
nej| 
kasi 
Kol 
nisl| 
ei; ui 
suš| 
mę.| 
ncs| 
mu,| 
stall 
kilni

tI 
Si all 
žmo| 
pers| 
prie.| 
lindtl 
jis rl 
kijail 
vaik|

Jai 
kaip | 
pagrl 
000 \| 
goslal 
valstl 
jos iii 
nuoki 
sutiki 
kiai | 
'Pačiai 
jugosl 
kų skl 
tą skl

Peil 
skelbi! 
yra rl 
mėn. | 
rektoį 
jog iri 
metu |

Jug| 
vaikų I 
tiems | 
nė viel 
vo gil 
laiką ii 
Jungti! 
vaikų I 
kliudai 
Pirmiąl 
vaikų I 
gi tvirl 
rįs būti 
joj. ne.l 
piliečiai 
nių, ka 
žus jučl 
keistosl

Nend 
goslavii 
veikia i 
ja dėl t] 
jus, ir t| 
priežastį 
žės mėl 
per Ral 
vaikų. 1 
politiniu 
įstrigo, 
karas, Į 
drebėjo, 
gystos J 
lias sav 
Jugoslav 
nešimą

SIŪLO
VAUJi

Amerj 
sociation 
Columbi 
logas D 
pasiūlym 
valstybė 
būtų tad 
tikrinam

Dr. O 
tojo jau] 
vimą, ks 
ir tarpta 
lyviai tui 
siškai yi 
tcnkanči! 
do, jog, 
kos, toki 
niekuomi 
valstybės

4


	1950-09-15-AMERIKA



