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JAV ūkis karo akivaizdoje
Korejos karo žiežirbos, grasi

nančios įžiebti pasaulinį gaisrą, 
regimai paveikė JAV ekonominį 
gyvenimą. Visame tautos ūkyje 
jaučiamas pasiruošimas plataus 
masto kariniam konfliktui. Gy
vybiniai tautos ūkio resursai nuo 
šiol didžiąja dalim taikysis ne 
prie viešojo vartojimo, bet prie 
krašto apsaugos reikalų. Numa
tydami savo gaminiams paklau
sų neabejotiną padidėjimą, ga- 
gimtojai jau pakėlė kaipas kai 
kuriems plataus vartojimo da
lykams, pav. maistui, drabu
žiams, gazolinui ir kt. Iš dalies 
kainų kėlimą paveikė ir pasi
reiškusi pirkimo panika. Nors 
tokiam visko pertekusiam kraš
tui, kaip JAV, gėrybių badas 
artimoj ateity dar negresia, ta
čiau tam tikras atsargų suda- 
rinėjimas yra natūrali karo me
to reakcija.

Tai tampa visai nenuostabu, 
patyrus, jog “apsipirkimas,, vyk
sta ir valstybiniu mastu — JAV 
irpportas, palyginus su pereitų 
metų importu, pakilo 10%. Nors 
importas kilo jau nuo šių metų 
pradžios, tačiau Korėjos įvykiai 
jo kilimo tempą dar paspartino. 
JAV dabar aktyviai darosi stra
teginių ir kitokių žaliavų atsar
gas, kurias importininkai sten
giasi pergabenti kuo greičiausiai, 
kol dar karas neišsiplėtė. Euro
pa, Pietų Amerika, Azija, Afri
ka ir Australija padidintais kie
kiais tiekia Amerikai žaliavas, 
maisto produktus, pusiau fabri- 
katus ir kt. prekes.

JAV importui padidėjus, jos 
eksportininkų kraštuose tuo pa
čiu tnetu sumažėjo dolerių badas, 
o Pietų Amerikos valstybėse^ 
susidarė perteklius. Taip, pav., 
Brazilijoj Korėjos karo pasėkoj 
dolerio vertė juodojoj rinkoj 
tuoj krito nuo 34 kruiserių iki 
30, nes Brazilijos Bankas, keletą 
mėnesių neleidęs dolerių iš savo 
seifų, dabar pradėjo jų atsargas 
leisti į apyvartą.

JAV eksportas tuo tarpu su- 
žėjo. Tuo būdu JAV prekybos 
balansas pradeda įeiti į norma
lias vėžes ir dolerių plyšys baigia 
užsitraukti. Dabartiniu metu 
eksportui siekiant 9.600.000.000 
o importui esant 7.500.000.000 
Amerikos prekybos balanse yra 
tik 2.100.000.000 skirtumas. Per
nai tas skirtumas buvo daugiau 
kaip 5.000.000.000 dolerių.

Apžvelgus bendrą JAV ūkinį 
pasiruošimą, pravartu pažiūrėti, 
kokia yra atskirų ūkio šakų pa
dėtis.

Žinome, kad svarbiausią vaid
menį karo metu vaidina nafta 
ir jos produktai. Yra nuomonių, 
kad ir Hitleris karą pralaimėjo 
ne dėl ko kito, o tik dėl trūkumo 
naftos. Kaip tuo atžvilgiu stovi 
JAV? Palyginus šių metų JAV 
naftos pramonę su 1940 m. pra
mone, matome nepaprastą pa
žangą. Amerikos Naftos Insti
tuto duomenimis krašto naftos 
rafinerijų pajėgumas š. m. 
birželio 30 d. buvo lygus 6.617.-

000 statinių į dieną. 1940 m. ga
myba siekė 4.350.000 statinių 
į dieną.

Ši statistika rodo, jog pramo
nės pakeitimas iš civilinės į kari
nę galėtų įvykti dabar žymiai 
greičiau negu 1940-1941 m. Bet 
iškyla čia vienas svarbus punk
tas: dabartinės civilinės ir pra
monės paklausos žymiai padidė
jo, palyginus su 1940 m. paklau
somis. Be to ir III karo reikalams 
naftos pareikalavimas bus žy
miai didesnis, nes, pav., spraus- 
minių lėktuvų varymui reikia 
žymiai daugiau skysto kuro, ne
gu paprastiems propeleriniams 
lėktuvams. Dėl to III-jo karo 
atveju naftos suvartojimas civi
liams reikalams būtų gal ’dar 
daugiau suvaržytas, negu buvo 
pereito karo metu.

Plieno pramonėje karo atveju 
būtų įvesti dar didesni suvaržy
mai. Kadangi plieno JAV labai 
daug suvartoja civiliams reika
lams, karui prasidėjus tie reika
lai turėtų nukentėti, užleisdami 
vietą tankams, patrankoms ir kt. 
ginklams. Jau dabar laukiama 
Kongreso potvarkio plieno su
vartojimui tvarkyti. Toks po
tvarkis buvo pramatytas 1948“ ir 
1949 m. Public Law 395. para
grafe. Neveltui tad, vos tik pra
sidėjus Korėjos karui, padaugėjo 
“baimės” užsakymai iš civilinių 
reikmenų pramonės įmonių.

įtarui plečiantis, plieno pa
klausos karo reikalams gali siek
ti pereito karo paklausų lygį, 
būtent 50.000.000 tonų iš bendro 
tuomet pagaminto 89.000.000 
tonų kiekio. Bet plieno pramo-

000.000 tonų plieno užtektų vi
sokiems, kariniams reikalams net 
ir globalinio karo atveju.

Jautri JAV vieta yra cinas. 
Tai yra viena svarbiausių karo 
žaliavų, kurios Amerika labai 
nedaug turi. Svarbiausias cino 
tiekėjas JAValstybėms yra Tol. 
Rytai — Malajai, Olandų Indija,

MOKESČIŲ SUMAŽINIMAS 
ATIDĖTAS

Šiomis dienomis U. S. Senato 
finansų komisija nutarė dėl Ko
rėjos padėties rimtumo atidėti 
mokesčių sumažinimo projekto 
svarstymą. Mokesčių sumažini
mo projektas liečia prabangos 
dalykus, teatro bilietus ir kitų 

. daiktų mokesčių sumažinimą. 
Komisijos nariai pasitarę priėjo 
išvados, kad dėl tarptautinės pa
dėties rimtumo projekto svars
tymas turi būti atidėtas tol, kol 
padėtis palengvės. Jei Korėjos 
karas nepareikalaus tiek išlaidų, 
kiek numatoma, mokesčių suma
žinimo klausimas galės būti iš
keltas dar šioje sesijoje. O 
lykams Korėjoje pablogėjus, 
klausimas nebus pajudintas 
kitų metų.

da
tas 
iki

Belų Kongas, Kinija ir Burma. 
Kadangi JAV suvartoja cino apie 
86,623 tonų per metus, jos tie
kimas priklauso grynai nuo im
porto. Dėl to cino kainos per 
kelias dienas pašoko nuo 81 % 
cento iki 96 V2 cento svarui, ir 
dar nenumatoma jo kainų sta
bilizacijos.

Krašto maitinimo padėčiai už
tikrinti taip pat daromi žygiai. 
Dar visai neseniai JAV ūkio 
spaudos skiltyse buvo baimina
masi, kur reiks padėti žemės ū- 
kio produktų perteklių kelių 
metų atsargas. Dabar gi, nors 
vyriausybės sandėliuose guli 45 
mil. bušelių kviečių iš praėjusių 
metų derliaus, vyriausybė ska
tina ateinančių metų kviečių 
derlių pakelti 20%. Žemės Ūkio 
Departamentas numatė kitais 
metais surinkti 1.150. milijonų 
bušelių kviečių,, t. y. 193 mil. 
daugiau, negu šių metų būsimas 
derlius.

PASKIRTA KOMISIJA KARO 
VEDIMUI NAGRINĖTI

Senato karo komisija paskyrė 
iš 7 asmenų pakomisę karo ve
dimui nagrinėti. Tokia Truma- 
no vadovaujama komisija veikė 
ir praeito karo metu. Pakomisės 
nariai bus patvirtinti ateinančią 
savaitę. Šį organą sudaryti pa
skatino senatoriaus L. Johnson 
įspėjimas, jog gali būti, kad jau 
einama į tretįjį pasaulinį karą.

SOVIETAI FALSIFIKUOJA
VAKARŲ GAMINIUS

Sovietai Drezdeno tabako fa
brikuose pradėjo gaminti falsi-

ky Strike”. Jos gaminamos o- 
riginaliam įpakavime ir parduo
damos juodojoj rinkoj Berlyne 
ir Vakarų Vokietijoj. Tuo būdu 
Sovietai nori pasipelnyti ir gauti 
tvirtos valiutos — dolerių, švei
carų frankų ir kit. Panašiai Tiu- 
ringijoj pradėta gaminti anglų 
šokoladas “Cadburry”.

Karas ir katalikybe Korėjoj
Agentūra Fides, paminėdama I 

karą Korėjoje, rašo, kad šis kon- : 
fliktas gali turėti lemiančios įta- i 
kos katalikų tikėjimo plitimui ' 
krašte. Praėjusiais metais Ko- ; 
rėjoj buvo 8 bažnytinės sritys: ' 
3 šiaurinėj dalyje, 2 demarkaci
jos zonoje-ir 3 pietinėje dalyje, 
su trimis' vietiniais vyskupais, 
daugiau kaip 250 kunigų ir apie 
200.000 katalikų. Sovietų inva
zija sukliudė katalikybės klestė
jimą. šiaurinėje Korėjoje daug 
kunigų, vienuolių, vyskupų buvo 
uždaryti į kalėjimus, kur dau
gelis, kaip, pav; Mons. Sauer O. 
S.B., mirė nuo kankinimų. Praė
jusį gegužės mėn. šiaurinėje zo
noje buvo belikę vos, penki kuni
gai, kurie slapta aprūpina tikin
čiuosius.. Tuo tarpu Pietų Korė
joje katalikybės progresas yra 
pastovus ir labai džiuginantis: 
misionieriai prancūzai, amerikie
čiai, airiai paremia jau gana gau
sius vietinius kunigus. Birželio 
mėn.ll d. Seul mieste apie 20.000 
katalikų dalyvavo imponuojan- 
čioj eucharistinėj procesijoj.

Pirmieji Kristaus mokslą Ko
rėjoje pradėjo, skelbti misionie
riai jėzuitai penkioliktojo am
žiaus pabaigoje. Tarp 205 japonų 
kankinių, 1867 m.*paskelbtų pa
laimintaisiais, yra 9 korėjiečiai. 
1812 m. Korėja pasiuntė prašy
mą Pijui VII ir 1827 Leonui XII 
kitą, kad būtų įsteigtas šiame to
limame krašte Apaštališkasis 
Vikarijatas. Vikarijatas buvo įs
teigtas ir pavestas Paryžiaus už
sienio misijonieriams. Kai 1838 
ip. į ten pasiųstas vyskupas Im- 
bert pasiekė šią teritoriją, kons
tatavo, kad katalikų jau buvo 
10.000 ir jau buvo1 formuojama 
maža seminarija, kurioje slaptai

Iš Korėjos fronto
Korėjoj komunistinės pajėgos 

vis dar veržiasi pirmyn. Joms 
pagaliau pavyko pasiekti Taejon, 
kur buvo persikėlusi iš Seoulo 
pasitraukusi Pietų Korėjos vy
riausybė ir Korėjoj veikiančių 
JAV pajėgų vadovybė. Nors a- 
merikiečių atsparumas paskuti
niosiomis dienomis ir sustiprėjo, 
dar per maža JAV čia turi sau
sumos kariuomenės ir, kovodami 
su dešimtį kartų*gausingesnių 
priešu, JAV daliniai buvo pri
versti trauktis. Komunistai me
ta į kovą mases žmonių, kuriems 
sulaikyti reikėtų daugiau žemy
no jėgų ir Vakarams. Prie da
bartinio santykio amerikiečiai 
tegali vesti stabdomas kautynes, 
tuo pačiu metu aviacijai naiki-

nant priešo užnugarį ir laivynui 
blokuojant krantus.

Kaip .tik dėl šios aplinkybės 
Jungt. Tautų gen. sekr. T. Lie 
kreipėsi į Jungt. Tautų narius, 
kad prie Korėjos akcijos prisi
dėtų su žemyno pajėgomis. Kiek 
šis atsišaukimas turės pasiseki
mo, kol kas nėra aišku. Iš kai 
kurių mažesniųjų valstybių jau 
yra pareiškimų, jog tam tikrus 
kiekius sausumos kariuomenės 
jos pasiryžusios į Korėjos frontą 
pasiųsti. Briuselio pakto valsty
bės — Anglija, Prancūzija, O- 
landija, Belgija ir Liuksembur
gas — šiomis dienomis aptaria 
šį reikalą ir, reikia laukti, atsi
lieps teigiamai. Informuoti sluog- 
sniai tvirtina, jog Anglijos nu-

PRANCŪZAI APIE OKUPACIJĄ 
LIETUVOJE

Paryžiuje išeinantis “Revue ar pabėgėlių stovyklose, ar A- 
Parlamentaire” savo paskutinia- 
niame numeryje rašo:

“Nuo savo įsikūrimo dienos 
Lietuvoje Sovietų valdžia ėmėsi 
tvarkyti krašto institucijas, dar
bą, ekonomiją ir gyvenimo būdą 
pagal savo sąvokas, yisos mažos, 
darbščios tautos sukurtos verty
bės buvo brutaliai naikinamos. 
Teroras neaplenkė nė vienų na
mų. Pirmoji masinė gyventojų 
deportacija prasidėjo 1941 me
tais, birželio 14-17 dienomis. 
Buvo vykdomas “Serovo pla
nas”, siekiąs visos tautos sunai
kinimo.” Toliau straipsnyje su-

menkoje, be paliovos tęsia kovą. 
Vakarai, kurie ilgą laiką buvo 
užimti kitais rūpesčiais, pagaliau 
pradeda suprasti tikrąjį padė
ties rimtumą.” baigia laikraštis.

Tame pačiame “Revue Parla- 
mentaire” numeryje apie Lietu
voje įvykusius rinkimus taip ra
šoma: “1950 m. kovo 12 d. So
vietų Sąjunga vykdė rinkimus į 
Vyriausiąjį ir į Tautinius Sovie
tus. Ta proga yra įdomu pas
kelbti Tautybių Susirinkime Lie
tuvos gyventojus reprezentuo
jančių atstovų pavardes, būtent: 
Trofimov, Ozarsky, Chupikoff,

sistatymas galimai mažiau į Ko
rėjos kovas įsikišti esąs pakitęs 
ir galima laukti, kad jos daliniai 
bus pasiųsti į pagalbą sunkiai 
kovojantiems amerikiečiams.

Iš tarpininkavimo kovas su
stabdyti ir konfliktą likviduoti 
kol kas nėra jokių duomenų, kad 
ši akcija pasiseks.

Pati JAV vyriausybė ir kari
niai sluogsniai nėra dėl šio kon
flikto išeities pesimistai, nors 
daugelis balsų tvirtina, kad kon
fliktas užsitęs gana ilgą laiką. 
Tiesa, priešas, mesdamas į kovą 
mases žmonių, turi nepalygina
mai didesnių nuostolių kaip ame
rikiečiai. Be to, skaudžių smūgių 
suduoda jam ir JAV aviacija. 
Bet dar išsekimo greit nelaukia
ma, nekalbant, kad jo nuosto
lius papildo Sovietai ir jų sate
litai raudonieji kinai.

Vis dėlto pagrindinis dalykas, 
kuriuo 
yra ne 
dalinių 
fronte,
šaulio padėtis. Šioj plotmėj vyk
sta šiuo metu ir visi JAV pasi
ruošimai galimiems ateities — 
ir gal būt netolimos — įvykiams.

JAV yra susirūpinusios, 
didesnis ar mažesnis jų 
pasitraukimas Korėjos 

bet bendra šio meto pa-

APKLAUSIA FABRIKUS, KĄ 
GALĖS GAMINTI KARUI 
New Yorko valstybės preky

bos departamentas apklausė 30.- 
000 fabrikų, ką ir kiek jie karo 
reikalams galėtų gaminti. Ap
klausti tik tie fabrikai, kurių 
gamyba gali turėti svarbos karo 
reikalams, norint nustatyti, kaip 
greit ir kokiu mastu tie fabrikai

— Graikai kreipėsi j Jungt. 
Tautas, pranešdami, jog bulga
rai pradėjo pasienio incidentus.

— Atominės Komisijos narys 
T. E. Murray pareiškė, kad ato
minės ir vandenilio bombų pla
nai paskubintai varomi į priekį.

— Jei šaltasis karas pradės 
įgauti pavojingesnes formas, 
IRO planuoja 250.000 paliegėlių 
išvežti iš Europos.

— Žiniomis iš Kong - Kongo, 
į Šanchajų atvykusi Sovietų ka
riuomenė. Kol kas neaišku, kokia 
jos paskirtis ir ar ji bus nukreip
ta {Korėjos frontą.

— Popiežius Pijus XII išvyko 
iš Vatikano į Castel Gandolfo, 
nes gydytojai jam patarę šiais 
metais ankščiau į vasaros rezi
denciją persikelti.

— Paskutinis gyventojų su
rašymas rodo, jog per 11 metų 
Aliaskos gyventojų skaičius pa
didėjo 75%. Dabar Aliaskoje 
yra 127.117 gyventojų.

— Santa Barbara, Californi- 
joj, buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas. Nuostolių nepadaryta.

— Lebanone, O., nukrito bom
bonešis B-50. Žuvo 11 įgulos na
rių.

— Gyventojų surašymo duo
menys rodo, kad New Yorkas 
šiuo metu turi 14.743.802 gy
ventojus.

— Japonijoj, Osliima saloj 
pradėjo veikti 10 metų tylėjęs 
Mihara ugniakalnis.

TITO SUSITAIKINS SU 
STALINU? .

Jugoslavijos komunistų parti
jos politinio biuro narys M. Dži- 
las savo kalboj “Tautinio Tai
kos Kongreso” susirinkime pa
reiškė, jog esą vilties, kad nesu
tarimai tarp Jugoslavijos ir So
vietų bei Kominformo gali būti 
likviduoti be vienos ar kitos pu
sės suverenumo ir prestižo, pa
žeidimo.

Jei tai įvyktų, pasirodytų, jog

buvo ruošiami kunigai. Vyskupui ( 
Imbert ir jo dviem palydovam , 
1839 m. buvo nukirstos galvos. , 
Tokiu būdu misija baigėsi krau- : 
jo praliejimu, ir šventaisiais 
1925 Metais buvo paskelbti pa- , 
laimintaisiais 69 Korėjos kan
kiniai. Sekančiame tikėjimo per
sekiojime 1866 m. buvo nukan
kintas dar vienas vyskupas ir 5 
misonieriai. Pagaliau pagal 1882 
m. tarptautines sutartis Korėja 
atidarė savo sienas užsienie
čiams. Tuo prasidėjo Korėjos 
katalikams Konstantino epocha. 
Herojiški misionieriai pasidėjo 
savo gedulo rūbus, ir tikinčiųjų 
skaičius pradėjo nepaprastai 
greitai augti. 1933 m. katalikų 
jau buvo 120.000 su 80 vietinių 
kunigų, 100 užsieniečių misijo- 
nierių, 200 seserų vienuolių ir 
200 seminaristų, šiandien korė
jiečiai stato savo lėšomis didžia
usią Korėjoj bažnyčią Pieng Y 
Ang mieste. Pietų Korėjos res
publika savo konstitucija laidavo 
kiekvienam piliečiui tikėjimo 
laisvę. Tad šiandien Pietų Ko
rėjoje misionieriai turi pilną vei
kimo laisvę ir naudojasi didele 
vietinių gyventojų pagarba bei 
parama. Demokratinės Korėjos 
prezidentas rodė nepaprastą dė
kingumą Popiežiui, kuris tuo lai
ku, kai dar Korėjos nepriklau
somybė buvo diskutuojama, pa
siuntė į Seul savo oficialų repre
zentantą apaštališkojo delegato 
Mons. Patricijaus Byrne asme
nyje. 1947 m. spalių 9 d., kai

1 naujasis Popiežiaus Delegatas 
nusileido Seul aerodrome, dvi il
gos, per 30 kilometrų besitęsian-

1 čios, eilės korėjiečių sveikino Šv. 
■ Sosto pasiuntinį, mojuodami Po- 
i piežiaus spalvų vėliavomis.

ševikų ir vokiečių okupacijos 
metai, kada lietuviai taip pat 
buvo deportuojami, tik jau kita 
kryptimi. “1944 metais — toliau 
rašo laikraštis — kai Vakarai 
pamažu išsivadavo iš vokiečių 
jungo, Lietuva vėl pateko į So
vietų vergiją. Tautos tragedija 
tęsiasi visu savo beviltiškumu... 
Tautos dvasiai palaužti ir jai 
fiziškai sunaikinti naudojamos 
visos priemonės. 520.000 depor
tuotųjų ir nužudytųjų iš bendro 
2.225.000 šalies gyventojų skai
čiaus leidžia suprasti, kokiu 
mastu yra varomas tautos naiki
nimas... Bet tauta ir šiandien 
nepalūžta. Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas, rezisten
cijos ‘dalinai šalies viduje, Lietu
vos pasiuntinybės pilnai pripa
žįstamos prie didžiųjų demokra
tinių valstybių bei prie Vatikano 
veikia tautos vardu. Visi lietu
viai, kur jie bebūtų, ar tėvynėje,

Pisaroff, Kąproloff, ^Ąpolsky, _gaJėtif pereiti prie, karo meto
kurios yra specifiškai rusiškos.”

CHURCHILIS PESIMISTIŠKAI 
VERTINA PADĖTĮ

Churchilis vienoj savo kalboj 
pareiškė, jog šiuo mefu pasaulis 
yra didesniam pavojuje negu 
1940 m. Hitleriui pasiekus di
džiulių laimėjimų. Jis mano, jog 
laikas dirba laisvojo pasaulio 
nenaudai. Korėjos įvykiai 
vienu žingsniu pavojų dar 
artinę.

yra 
pri-

— Senato komisija staiga pa
keitė savo ankstyvesnį nusista
tymą atsilikusių kraštų rėmimui 
skirti tik 10.000.000 dolerių ir 
13 balsų prieš 3 pritarė, kad bū
tų tam reikalui paskirta 34.500- 
000. Prezidentas Trumanah buvo 
paprašęs 35.000.000.

AMERIKIEČIAI JAPONIJOJ
Korėjos karui prasidėjus, Ja

ponija JAV įgavo visai kitos rei
kšmės, kaip ligi šiol. Anksčiau 
Japonija Amerikai buvo tik oku
puotas kraštas, kurį, pasirašius 
taikos sutartį, amerikiečiai ruo
šėsi palikti. Tik paskutiniais lai
kais, vis labiau įsitempiant san
tykiams tarp Vakarų ir Rytų, 
kilo mintis, jog ir po sutarties 
pasirašymo JAV, gal būt, turės 
palikti ten karines bazes savo 
interesų Tol. Rytuose apsaugai. 
Dabar Japonija virto pagrindi
niu JAV atramos punktu, iš ku
rio vedami karo veiksmai prieš 
agresorius Korėjoje.

Šiose sąlygose ir turint galvoj 
galimą karinio konflikto išsiplė
timą, yra galimybių ribose, kad 
karas gali ir net pačią Japoniją 
plačiau palesti. Tad ne vienam 
kyla klausimas, kokie iš tikro 
yra japonų - amerikiečių santy
kiai bei kokios laikysenos iš jų 
galima laukti amerikiečių ir jų 
priešų atžvilgiu.

Daugelis, ypač Vokietijoj gy
venusių, tuos santykius vaizduo
jasi daugiau mažiau europinėj 
plotmėj, Vokietijos pavyzdžiu. 
Bet iš tikro amerikiečių ir japo-

gamybos.

PRADEDAMAS SVARSTYTI 
ŽALINGŲ SVETIMŠALIŲ 

KLAUSIMAS
JAV kongresas pradeda svars

tyti įstatymo projektą, kuris į- 
galins vyriausybę sudrausti ža
lingus svetimšalius, kurių dabar 
veikiantieji įstatymai neleidžia 
ištremti, jei jų nepriima jų kil
mės kraštas, ir nenumato kitų 
priemonių jų žalingai veiklai nu
traukti. Įstatymo projekto rė
mėjai nurodo, jog dėl to gali 
laisvi vaikščioti ir varyti savo 
priešvalstybinę veiklą užsienie
čiai komunistai ir kiti žalingi 
svetimšaliai. Jei naujasis įsta
tymas būtų priimtas, negalimus 
ištremti žalingus svetimšalius 
galima būtų internuoti ir 
būdu sutrukdyti jų žalingą 
klą.

nų santykiai žymiai skiriasi nuo 
amerikiečių santykių su vokie
čiais.

Pirmiausia pastebėtina, kad 
privačiai amerikiečiai ir japonai' 
savo tarpe beveik jokių santy
kių neturi. Amerikiečiai sėdi sa
vo sekvestruotuose viešbučiuose 
bei kareivinėse, o privačių na
mų durys jiems lieka uždaros. 
Jų visai netraukia vietos, kur 
nėra kėdžių, o sėdėti reikia ne
patogiai susiraičius ant grindų. 
Be to, tiesiog neperžengiamą 
kliūtį sudaro kalba. Šiuo atžvil
giu nė iš tolo nėra panašumo su 
Vokietija, kur okupantai ir oku
puotieji lengvai savo tarpe ga
lėjo susikalbėti.

Šitokiose sąlygose, žinoma, 
neįmanomas joks asmeninis su
artėjimas, bet taip pat nėra pro
gos ir blogiems santykiams su
sidaryti. Tad asmeniniu atžvil
giu ir japonai ir amerikiečiai 
vieni kitiems yra abejingi. Lieka 
tik santykiai viešojo pobūdžio, 
kurie čia gana laimingai išsi
vystė.

Pirmiausia, pati okupacija 
japonams pasirodė geresnė, ne- 

(Nukelta į 6 psl.)

tuo 
vei-

su komififormu Tito priartės 
prie Vakarų yra buvusios visai 
bergždžios ir gal net buvusi tie
sa tų, kurie tvirtino, jog taria
mas Tito su Sovietais nesutari
mas yra tik jų taktikos triukas, 
kad Tito galėtų pasinaudoti Va
karų parama ar per jį jai rei
kalingų dalykų galėtų gauti ir 
pati Sovietų Sąjunga.

GALĖS ATLEISTI NEPATI
KIMUS TARNAUTOJUS

Atstovų Rūmai 327 balsais 
prieš 14 priėmė įstatymą, įgalio
jantį valdžios įstaigų viršinin
kus be ilgų procedūrų atleisti 
tarnautojus, jei tik pasirodys, 
jog šie gresia valstybės saugu
mui. »

Pasiūlymas leisti atleistajam 
tarnautojui apeliuoti į civilinės 
tarnybos komisiją, buvo 193 bal
sais prieš 144 atmestas.

Įstatymas liečia Valstybės de
partamentą, Finansų departa
mentą, Krašto apsaugos depar
tamentą, armiją, laivyną, oro 
laivyną, AEC, ir kitas įstaigas, 
kurioms prezidentas ras reika
linga tą įstatymą pritaikyti.

VOKIEČIAI BAIMINASI 
KAD GALI BŪTI ĮVESTOS 

MAISTO KORTELĖS
Dėl karo baimės Vakarų Vo

kietijoj pradeda sudarinėti cu
kraus, riebalų ir valgomojo a- 
liejaus atsargas.

Pieno ir sviesto didmenų pre
kybos atstovai pareiškia, kad su
sidaręs dėl tų pirkimų pieno pro
duktų trūkumas galimas išly
ginti tik riebalų importu iš JAV. 
Pietų Badeno ūkio ministeris pa
reiškė, jog'kai kurios parduotu
vės likusios visai tuščios.

žmonių tarpe kelia paniką 
beplintanti gandai, jog vėl bū
siančios įvestos maisto kortelės.

PADIDINTAS CUKRAUS 
IMPORTAS

Kylant pareikalavimui ir kai
noms žemės ūkio departamentas 
cukraus įvežimo kvotą nuo 350.- 
000 tonų pakėlė ligi 7.850.000 
tonų.

Cukraus kainos pradėjo kilti 
nuo Korėjos konflikto pradžios. 
JAV įveža 70% savo suvartoja
mo cukraus. Vietos cukraus ga
mintojų interesams apsaugoti 
vyriausybė vykdo cukraus im
porto kontrolę.

■ SOVIETINĖ STATYBA
“Izviestijos” puola Koreli jos 

Petrozavodsko miesto statybos 
viršininką už įvairius statybų ne
tikslumus. Vienam namui jis. pa
daręs langus visai kitoj vietoj, 
kur jie turėjo būti. Kitam name 
dviem butam įtaisęs tris balko
nus, o pagaliau dar vienam na
me pristatęs du balkonu vienam 
kambariui. Iš naujai pastatyto 
viešbučio tekę išlupti visas vo
nias, nes bestatant buvo užmiršta 
pravesti vandeniui nutekėti vam
zdžiai.

— Fairview, Okla., įvykus 
sprogimui užsidegė benzino ir 
žibalo tankai. Ugnis pasiekė ir 
sandėlius kur buvo tūkstančiai 
indų su žibalu. Padaryta didelių 
nuostolių ir keliolika žmonių ap
degė.

— Senatorius Maybank pa
reiškė, jog jo vadovaujama se
nato bankų komisija pradės tirti 
nuo Korėjos konflikto pradžios 
pasireiškusį kainų kilimą. Kokių ' 
priemonių prieš tai bus imtasi, 
dar nepaaiškėjo, bet galinga 
laukti platesniu ar siauresniu 
mastu kainų kontrolės.
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“SVETIMŠALIAI BE TĖVYNES”
Kokiose sąlygose teks gyventi Vokietijoj likusiems tremtiniams.

čių. Tremtiniams patikrinama 
azylio teisė. Jie galės būti ištrem
ti iš Bundo teritorijos tik prasi
žengę Bundo saugumui. Bet ir
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kastus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

Savaites politika
Karo panikos reiškiniai. — Išvengiamas ar neišvengiamas 

karas. — Dabar kariaut, ar vėliau.
Šiandieninę pasaulio padėtį — 

arba bent pasauly vyraujančias 
nuotaikas — gal geriausiai api
būdina tai, kad ne tik Europoje, 
pav. V. Vokietijoj, prasidėjo toks 
atsargų sudarinėjimas, jog kai 
kur maisto parduotuvės liko vi
sai tuščios, bet net ir JAV pas
tebėta tokių reiškinių.

Tai eilinio žmogaus reakcija, 
įsitikinus, jog esame artimo karo 
pavojuje.

Ne geriau, išrodo, padėtį ver
tina ir politikai, ekonomistai bei 
kariai. New Yorkas tikriausiai 
ne dėl to imasi civilinės apsaugos 
priemonių, kad jam grėstų šiau
rės korėjiečiai...

Visi mano, jog gresia karas. 
O kas su kuo gali kariauti — vi
siems kaip ant delno aišku: So
vietai gali pradėti agresiją prieš 
Vakarų demokratiją. Net ir ne
žinia, ar karu Korėjoj jie jau nė 
ra tos savo plačiu mastu supla
nuotos agresijos pradėję.

Karo Vakaruose, žinoma, nie
kas nenori. Į jo sukeliamus bai
sumus abejingai gali žiūrėti' tik 
Sovietiniai komunistai, kurie 
žmogaus gyvybę vertina mažiau 
kaip gyvulio. Vakarai kariaus 
tik priversti. Tad savaime su
prantama, kodėl žmonėms kyla 
klausimas,

tirtis rodo, jog policinės valsty
bės despotijoj, kur žmonių nuo
monė nieko nereiškia, jokios pa
našios raidos negali būti ir dik
tatūrinis režimas smurto prie
monėm gali laikytis labai ilgai. 
Ir Vokietijos bei Italijos dikta
tūroms jokios įtakos vidaus nuo
taikos neturėjo ir jų nenuvertė. 
Jas nušlavė tik karas.

Tad reikia sutikti kad ir su 
nemalonia tiesa, jog greičiau ar
čiau tiesos bus tie, kurie mano, 
kad karas tarp Sovietų ir Vaka
rų yra neišvengiamas ir tiksliau 
būtų klausti ne ar jis bus, bet 
kada bus.

Visi atvykę į Vokietiją iki džiausio palankumo ir geriausius tuo atveju jie galės būti ištremti 
1950.7.1 d. tremtiniai, neįeiną į svetimšaliams traktuoti nuosta-: tik į tuos kraštus, kuriuose jiems 
“hard'core” kategoriją ir negalį tus.' Jie galės lankyti vokiečių negresia pavojus jų gyvybei ir 
emigruoti - perkeliami į vokiečių 
ūkį ir įeina į taip vadinamų “sve
timšaliai be tėvynės” kategoriją. 
Jiems tvarkyti įstatymo projek
tas greitu laiku bus svarstomas 
Bund ministrų kabinete. Tas 
įstatymas nebus taikomas tiems 
tremtiniams, kurie gaus iš IRO 
aprūpinimą ir yra emigracijos 
procese.

Civilinio proceso ir savanoriš
ko teismingumo atžvilgiu jie pri
lyginti vokiečiams. Jiems bus tai- išdavusių diplomus; programos 
koma neturto klauzulė ir jie bus yra lygiavertės tos rūšies vokie- 
laisvi nuo užstato (kaucijos).

Tremtiniai turės judėjimo lais- tiniams bus leidžiama verstis 
vę tik jų užsimeldavimas bus laisvomis profesijomis pagal di-

pradines, vidurines, aukštąsias laisvei. Nuostatas apsaugoja 
mokyklas. Jose jie turės tokias į tremtinius nuo privalomos repa- 
pat teises, kaip vokiečiai. Jiems' 
bus taikomi toki pat mokesčiai 
ir įvairi parama, kuri taikoma 
vokiečiams. Jie galės laikyti vals
tybinius egzaminus taip, kaip ir 
vokiečiai. Privačias mokyklas 
bus galima steigti. pagal Bundo 
pagrindinio įstatymo par. 7.

Tremtiniams bus pripažinti 
diplomai, jei jų kraštų mokyklų,

triacijos. Ištrėmimo sprendimus 
darys administracinis teismas. 
Nutarimo ištremti apskundimas 
sustabdo jo vykdymą.

Kaip matote, įstatymas savo 
turiniu yra palankus tremti
niams. Bent šiuo laiku atrodo, 
kad tokiose teisinėse sąlygose 
teks mūsų tremtiniams Vokieti
joje gyventi.

V. čižiūnas

čių mokyklų programoms. Trem-
AUSTRALIJA

Sekmadienio mokykla Sydnejuj
Tėvams pageidaujant vėl ati-vę LliV jų UZ^lllldUdVlIIlcLo UUb IdlSVOIIllb pi UItzblJUIIllb pd.įįd.1 UI“ v v-*

vykdomas pagal tam tikrus nuos-' džiausio palankumo principą. So- daroma sekmadienio mokykla 
tatus, taikomus visiems svetim-' dalinio ir viešojo draudimo sri- j lietuvių vaikams. Pamokos vyks 
šaliams. Tremtiniai galės įsigyti ty jie naudosis vokiečiams tail^o- Į sekmadieniais, tuojau po lietu- 
judomąjį ir nujudomąjį turtą. Jie mais įstatymais. Tremtiniai mo-1 viškų pamaldų. Pamokas pra- 
galės turėti savo sąjungas ir pro- kės mokesčius, iš jų bus renka- ■ vesti jau pasižadėjo mokytojai:
fesines organizacijas pagal di-;mos rinkliavos, kaip ir iš vokie-

LIETUVIAI PASAULY
ITALIJA

Ivinskienė ir Kantonas.

Lietuviai Brisbanėj
Brisbanės ALD Skyriaus 

ciatyva iš Wagga Wagga, N. S. 
W., buvo pakviestas apsilankyti 
kun. Kungys, kuris įnešė dau
giau dvasinio gyvumo Brisbanės

ini-

Ar jau dabar karo galima 
tikėtis?

Ir Vakarai ir Sovietai, žinoma, 
turi sumetimų ir bandyt dabar 
riekti sprendimo ir dėti pastan
gų dar konfliktą bent kiek nu
stumti į ateitį, jei jo išvengti 
jutų ir neįmanoma.

Yra ir Vakaruose žmonių, ku
rie mano, jog jau dabar reikia 

’ imtis sprendimo, nes tai neiš- 
! vengiama ir šiuo metu tai dar 
. bent mažiau aukų pareikalautų. 
’ Bet kadangi čia karo labai ne

norima, tai daug kas linkęs jį 
bent tolyn nustumti. Ir tai dėl 
dviejų sumetimų. Viena, kad. vis 
dar kabinamasi už vilties, jog 
gal kaip nors ir pavyktų ateity 
jo išvengti. Antra, kad manoma, 
jog neišvengiamumo atveju ga
lėtų būti bent geriau jam pasi
ruošta.

Bet nuo Vakarų nusistatymo 
šiuo atveju nedaug priklauso 
Tai priklauso beveik išskirtinai 
nuo to, ar Sovietai dabar jau pa
siryžę eiti į ginkluotą konfliktą

Būtų naivu manyti, kad So
vietams šis klausimas lengvai 
sprendžiamas. Tikslas jų aiškus 
Bet kelių į jį yra ne vienas. O 
antra vertus, karinio konflikte 
išeities nė Kremlius negali aiš
kiai numatyti.

Sovietus visa eilė sumetime 
gali skatinti dar nesileisti į ka
rinį konfliktą. Pirmiausia, paga 
jų teoriją vadin. kapitalistini: 
pasaulis turi iš vidaus subyrėti 
ir jie gali bandyt to laukti, kad 
be rizikos savo tikslą pasiektų 
Taip pat gali jie bandyt ligšiolinį 
savo kelią — pilietinių karų ir 
apskritai vietinių komunistų pa
galba ir toliau imti savo įtakon 
paskirus kraštus, juose palaips- 

i niui įsigalėti ir juos sovietizuoti. 
' Gali jie bandyti įtraukti Va-

ti ne tik ponai, bet ir darbinin
kai, ypač jei turi ir darbo.

Jo draugai jį išlydėjo iš Ar
gentinos. Ne jis vienas tikėjo,' lietuvių tarpan. į liet, gegužines 
kad pamatys Sovietų gyvenimą, I pamaldas atsilankė vietos arki
nes, esą ir autorizaciją įsisiuvęs i vyskupas O’Donell, kuris, pasi
turėjo I baigus pamaldoms, kreipėsi j su-

Bet visos pastangos patekti' trinkusius lietuvius, labai šiltai 
“rojun” atsimušė į kietą' rusiško į aP’e mus- atsiliepdamas, ir pažy- 
žandaro valią ir nepaisant Sta-' mėjo’ pasistengsiąs, kad čia būtų

Šv. Kazimiero rektorius išvyko 
.j Vokietiją

Iš Romos į Vokietiją išvyko 
šv. Kazimiero Kolegijos rekto
rius kun. Dr. Ladas Tulaba. Vo
kietijoje yra numatęs ilgesnį lai
ką apsistoti Regensburge, kur 
naujų kunigų auklėjimo reika- _ _ t________
lais tarsis su Jų Ekscelencijomis1 šiškio ištikimybės Lietuvos oku-' ?askir2aJ lietiuvis kunigas.Ar- 
vyskupu Padolskiu ir vyskupu 
Brizgiu. Ten Rektorius pasirū
pins ir eventualiai atsiradusių 
lietuvių jaunuolių, norinčių tapti' 
kunigais, perkėlimu į Romos Šv. j 
Kazimiero Kolegiją. Grįždamas' 
kun. Rektorius sustos pas Jo 
Ekscelenciją Arkivyskupą Skvi-i 
rėčką, kuriam duos kolegijos vei
kimo apyskaitą ir tarsis dėl a- 
teities planų. Atgal į Romą tikisi 
sugrįžti už trijų savaičių.

pantams, jo neleido į Sovietus.' k‘v' O’D°nęll Yra lietu 
Iš Turkijos rusų “išbrokytas”

lietuvis nuvažiavo Anglijon. Ten 
dirbo p. Kelly dvare. Ir Londone 
rusiški ponai jam pasakė, kad 
nė nesvajotų vykti Lietuvon ar 
Rusijon, nes jo ten nebus 
dėti.

kur

_,ar karas iš tikrųjų . 
nebeišvengiamas*

Šiuo atžvilgiu nurodoma ke
letas atvejų, kada karo būtų ga
lima — ar bent išrodo, kad būtų 
galima — išvengti.

Pirmiausia, manoma, jog ka
ro pavojus beveik išnyktų, jei 
komunistai atsisakytų savo už
mačių smurtu užkarti visam pa
sauliui savo tvarką.

Antroji nuomonė, ligi šiol dau
gelio Vakarų politikų palaikyta 
ir skelbta, yra ta, jog Vakarai 
privalo tiek apsiginkluoti, kad 
Sovietai nebedrįstų jų pulti.

Pagaliau yra ir žmonių, kurie 
mano, kad reikia tik kaip nors 
nustumti karą tolyn, o per tą 
laiką Sovietuose įvyks tokių pa
kitimų, kad jie nustos grėsę pa
sauliui — propogandos priemo
nėmis galima būsią Sovietų žmo- 
nėms parodyti sovietinės siste
mos netinkamumą ir demokrati
jos pranašumą, o tuomet Sovie
tinė sistema pati iš vidaus su- 
griūsianti.

Galima būtų paklausti, kiek 
tokios viltys realios.

Kad Sovietų komunistai atsi
sakytų savo tikslo visam pašau- karus į karus su jų satelitais, 
liui primesti sovietinę despotiją, Į tikėdamiesi, jog tuo būdu Vaka-
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ARGENTINA
Aidų Bičiulių meno vakaras 

Buenos Aires
Lietuvių salėje Buenos Aires 

kultūros žurnalo “Aidų” bičiu
kai surengė didelį meno vakarą, 
kurio programą atliko Buenos 
Aires gyveną lietuviai meninin
kai. Vakaro programoje buvo 
Elenos Kuprevičiūtės smuiko re
čitalis, akompanijuojant pianis
tui Andriui Kuprevičiui, aktorės 
Lidijos Petravičienės deklamaci
jos ir Andriaus Kuprevičiaus for
tepijono rečitalis. Meno vakare 
iškeltas kultūros žurnalo “Aidų” 
vardas ir susilaukta jam para
mos.

Nauja lietuvių statybos 
bendrovė

KANADA
Grafikos paroda

Šio mčn. ’43> cL Lietuvių Dai
lės Instituto įgaliotinis Kanado
je dail. Telesforas Valius Mal- 
loney’s Meno Galerijoje buvo su
rengęs P. Augiąus — JAV, V. 
Petravičiaus — JAV, V. Rato — 
Australija ir T. Valiaus — Ka
nada — kūrinių parodą.

Kanadiečiams buvo parodyti1

viams palankus ir įdėmiai sekąs 
jų visuomeninį ir dvasinį gyve
nimą.

Ta pačia proga įvyko ir Mo
tinos Dienos minėjimas. įdomią 
ir gyvą paskaitą paskaitė K. Sa
kalauskas, taip pat žodį tarė ir 
ir kun. Kungys; P. Budrio ve
damas vyrų choras sudainavo 
keletą dainelių.

Tragiška lietuvio mirtis
; PortKemblos plieno'.f abrikuo- 
se tragiškai žuvo Pijus Šlekys, 
Austrąlijbj išgyvenęs vos 9 mė
nesius. Jis buvo suplotas tarp 
traukinio buferių. Velionis buvo 
kilęs nuo Šakių; 33 m. amžiaus. 
Paliko liūdinčią žmoną, . kurią 
vos prieš kelis mėnesius buvo 
vedęs. Lietuvių būrelis, dirban-

mūsų menininkų kūriniai, ku- j čiu Port Kemblos geležies pra- 
riuose dominuoja tėviškės mo-! m°nėje, palydėjo velionį į Suth-

erlando kapines, Sydnėjaus prie
miesty.

tyvai.
Paroda susilaukė nemažai lan

kytojų tiek iš lietuvių, tiek iš 
kanadiečių visuomenės pusės.

“Globe and Mail” dienraštis 1 Algimantas Pagėgis, ELEGIJOS
VII. 8. įsidėjo parodos aprašymą 1950 m.
su biografinėmis žiniomis. i Kaina nepažymėta.

iš bent kiek realiau galvojančių 
žmonių niekas netiki. Jei net jie 
patys kartais pasako, jog gali 
komunistinis pasaulis taikoje su 
jų vadinamu kapitalistiniu pa
sauliu gyventi, tai tas tėra tik 
propogandinis triukas. Jų darbai 
ir pasiruošimai kalba ką kitą.

Kad Vakarų apsiginklavimas 
kuriam laikui gali sulaikyti So
vietų agresiją, galima prileisti, 
bet kad ją pašalintų sunku ti
kėtis. Amžinas “šaltasis karas” 
ir nepaliaujamos ginklavimosi 
lenktynės — o jų tuo atveju iš
vengti nebūtų galima — yra ne
įmanomi ilgesniam laikotarpy 
dalykai. Ant galinčio kiekvienu 
momentu prasiveržti vulkano 
pasaulis negali ilgai gyventi. 
Sprendimas, kad ir radikaliau
sias, ilgainiui neišvengiamas.

O kalbos apie galimus pakiti
mus Sovietuose — yra tik graži 
svajonė žmonių, kurie pavojaus 
valandą nori sau sukelti bent 
kiele, kad ir nerealios, vilties. Pa

rai bus priversti išeikvoti savo 
žmonių bei medžiagų išteklius, 
o jie patys išlaikys savo pajėgas 
nepaliestas ir tuo būdu pasieks 
aiškios jėgų persvaros savo nau
dai.

Bet šis kelias turi ir didelių 
jiems pavojų. Jie aiškiai mato, 
kad Vakarai nesirengia subyrėti, 
kaip jų teorija moko, bet atsi
gauna. Komunizmas demokra
tinėse šalyse pradeda silpti. O 
svarbiausia, kad Vakarai, galu
tinai įsitikinę kokią grėsmę su
daro jiems Sovietai, pradėjo ka
riškai organizuotis ir ginkluotis. 
Iš čia pavojus, jog gali susi
daryti ilgainiui sąlygos, kad ka
rinę agresiją bus gal nebeįma
noma prieš juos pradėti.

Šie dalykai, o ypač paskuti
nioji galimybė Sovietus skatina 
skubėti ir gal net leistis į rizikos 
karą, jei jie nori savo pagrindi
nio tikslo pasiekti. Dėl to reik 
manyti, kad Kremliuje visos tos 
galimybės labai atsidėjus svars-

Nauja lietuvių statybos ben
drovė Buenos Aires provincijoje. 
EI Palomar veikianti, vadovau
jant prityrusiam statybininku: 
Juozui Nakučiui, pastatė jau vi
są eilę namų. Joje sykiu darbuo
jasi inž. agr. Juozas Bukevičius, 
buvę mokytojai Bronius Savic
kas ir Juozas Mikalčius, o taip 
gi Antanas Jurgelevičius.

Neįleido pamatyti Maskvos 
ir Kauno

“Argentinos L. Balsas” rašo, 
kaip apkomunistėjęs Argentinos 
lietuvis P. Stašiškis bandė pa
tekti į Rusiją ir pamatyti “dar
bininkų rojų”, bet sovietų buvo 
neįleistas.

Povilas Stašiškis tarnavo pas 
Anglijos ambasadorių Kelly. Ke
lly vyko Turkijon, o iš Turkijos 
Maskvon. Stašiškis neapleido 
tarno vietos, būdamas giliai įsi
tikinęs, kad Rusijon gali važiuok

tomą ir, kadangi negali būti čia 
visiško aiškumo, Sovietai pri
versti bus daryti vieną ar kitą 
sprendimą, bet abiem atvejais 
su rizika. Kurią jie pasirinks, 
reikia manyti, netolima ateitis 
parodys.

BAUSMĖ IR PAGYRIMAS
Bausmė yra betarpiškas auklėtojo poveikis, 

vaikui nusikaltus. Bausmės klausimas pedagogikoje jau ilgus 
laikus labai ginčijamas. Daug prikalbėta prieš bausmes, ir vis 
dėlto bausmė ir toliau vartojama tėvų auklėjamojoje praktikoje 
kaip neišvengiama ir labiausiai patikima priemonė. Kaip gi reikia 
vertinti bausmę pedagoginės praktikos požiūriu?

Vaiko nusikaltimą, k. a. pakartotinį neklusnumą, draudimų 
ar įsakymų niekinimą iš atkaklumo ar žioplumo, turi sekti ir 
bausmė.

Dažnai bausmė iškyla iš paties nusikaltimo. Tokia natūra
lioji bausmė yra pati reikšmingiausia ir įspūdingiausia, nes ji 
teikia vaikui ir patyrimo. Kas, neklausydamas įspėjimų, paliečia 
karštą krosnį, 'tas nudegina pirštus; kas maloniai kviečiamas 
nenori valgyti pietų, tas lieka alkanas. Panašių natūraliųjų baus
mių galima priskaityti labai daug.

' Labiausiai ginčijamas, kaip minėjome, yra fizinės (kūno) 
bausmes klausimas. Reikia pažymėti, kad mažiems vaikams kūno 
bausmės yra naudingos, jei tik jos nedažnos. Tokios bausmės turi 
būti vykdomos tuojau pat vaikui nusikaltus. Pliaukštelėjimas 
per neklusnią rankytę, kuri pakartotinai liečia uždraustą daiktą, 
pvz. stalinę lempą, laikrodį, veidrodį ir pan., yra pats paprasčiau
sias ir geriausias būdas suvaldyti neklaužadą. Taip pat ir rimtas 
įspėjantis žvilgsnis, rimtai tariamo žodžio lydimas, yra pakanka
ma priemonė suvaldyti vaiką, nepatyrusį jokios fizinės bausmės. 
Laiminga šeima, kurioje vaikas nuo pat lopšio dienų yra tik šitaip 
pratinamas paklusti!

Bausmės, vykdomos gerokai vėliau po nusikaltimo, yra ža
lingos, nęs mažas Vaikas greitai užmiršta savo nusikaltimą ir 
vėliau taikomą bausmę jaučia ir priima tiktai kaip skriaudą. 
Apskundimas vėliau namo sugrįžusiam tėvui yra reikšmingas 
tik vyresniojo (mokyklinio) amžiaus vaikams, bet tik tuo atveju, 
kai nusikaltimo byla yra rimtai vykdoma, dalyvaujant ir pačiam 
skundėjui (motinai, kitam suaugusiam šeimos nariui, kaimynui). 
Visiškai bereikšmė yra toji bausmė, dėl kurios patys tėvai savi- 
tarpyje nesutaria, pačiam nusikaltusiam vaikui apie tai žinant.

Vaiko užsispyrimo ar nepakenčiamo elgimosi atvejais labai 
raminamai veikia tremiamoji bausmė, kai vaikas išskiriamas iš 
kitų vaikų ar visos šeimos tarpo ir pastatomas nuošaliame kampe, 
kartais nuvedamas į kitą kambarį ir ten paliekamas tam tikram 
laikui. Tas laikas turi būti trumpas. Mat, vaikas dažnai gana 
greitai susivokia blogai pasielgęs ir nori vėl “būti geras”. Gana 
didelė ir veiksminga bausmė atimti vaikui jo įprastą malonumą, 
ivz. neparodyti jam žadėtos paveikslų knygos, nepadainuoti su 
juo numatytos dainelės, neišeiti ar neišleisti jo į numatytą pa
sivaikščiojimą ir pan. Neduoti vaikui valgyti (pvz. įsakyti gulti 
be vakarienės) galima tik tuo atveju, kai nusikaltėlis yra tikrai 
stipraus kūno ir valgus. Kitiems vaikams tokia bausmė būtų tik 
sveikatos žalojimas.

kuris įvyksta

BALFo ŽYGIAI TARNAVUSIŲ KARIUO
MENĖJ IR M. LIETUVOS LIETUVIŲ 

REIKALU
Spalių mėn. 13 d. įvyksiančia- tus, o tik prieš savo šeimos žu- 

me Generalinės IRO Tarybos dikus, traktuotų kaip DP ir duo- 
posėdyje BALF pirm. kan. Dr. I tll Jiems Pro^ išemigruoti.
J. B.. Končiaus pastangomis bus | t Klaipėdoj krašto bei Mažosios 
per USA atstovą Mr. Warren į- 
nešta IRO statuto pakeitimo pro-
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Lietuvos gyventojams taikomą 
IRO statuto nuostatą “gali būti 

jekt^7kad teniavm7iuš vokiečių ilaikomi lietuviais” bus stengia- 
. masi pakeisti ta prasme, kad jie 

būtų traktuojami lygiai su Di
džiosios Lietuvos lietuviais.

Renkami dokumentiniai įro
dymai 
skaičių 
miant 
kreptis 
Truman prašant kvotą į USA 
padidinti iki 300%. Kvotą pakel
ti gali tiesiog USA Prezidentas.

Stovyklą gyventoj ų 
perkilnojimai

BALF darytos pastangos nes
klaidyti didesniųjų stovyklų ne
davė teigiamų rezultatų. IRO 
aukštosios instancijos paaiškino, 

i kad turį IRO globą DP greitu 
laiku išemigruoja, todėl didesni 
tautiniai susigrupavimai stovy
klose nustoją prasmės. Liekan
tieji neskirstyti - pervedami vo
kiečių ūkiui. Didžiausia lietuvių 
tremtinių stovykla Schwaebisch 
- Gmuend išskirstyta taip: 550 

Į emigruojančiųjų lietuvių perkelti 
į Heilbronn, 130 “hard core” - 
į kitas (buvus, latvių) patalpas 
Schw. Gmuend, 90 perkeliamųjų 
į vokiečių ūkį palikti toje pat sto
vykloje. Kempten stovykla pa
naikinta. Buvusieji apie 600 lie
tuvių perkelti į Neu - Ulm - 100, 
Memmingen - 100. Kiti į Dillin- 
gen ir Ingolstadt. Memmingen - 
240 lietuvių nuo liepos 1 d. per
duodami vokiečių administraci- 
jai.30 lietuvių gyvena privačiai. 
Ansbach stovyklos perkeliami į 
vokiečių ūkį 70 lietuvių. Neu- 
burg/Donau į vokiečių ūkį per
kelta 15 lietuvių. Iš kitų stovy
klų tikslių žinių dar negauta. 
Iš DP stovyklų perkeltų į vokie
čių ūkį lietuvių tremtinių skai
toma susidarysiant apie 800 ~

kariuomenėje DP, nukentėjusius 
savo tėvynėse nuo komunistų re
žimo (pav. buvo nužudyti ar iš- 

‘Sūduvos” leid. 48 psl. vežti į Sibirą artimi giminės), 
' bet kovojusius ne prieš alijan-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAI NEW YORKE IR PHILADELPHIJOJE
Čiurlionio Ansamblis, su tokiu nepaprastu pasisekimu dainavęs Europoje ir šį pavasarį 

Clevelande, Chicagoje bei Kanadoje, sekmadienį, spalio 1 d., 5:30 vai. po pietų, pirmą kartą 
dainuos Carnagie Hali (7th Avė. ir 57th St.) New Yorke. ,

Pakeliui, šeštadienį, rugsėjo 30 d., 8:30 vai. vakare, Čiurlionio Ansamblis dainuos The 
American Academy of Music salėje, Philadelphijoje. *

Didieji Amerikos dienraščiai apie Čiurlionio Ansamblio dainavimą rašė ir’teberašo, kaip 
apie nuostabiai tobulą lietuviškos dainos ir muzikos grupę.

Kaip amerikiečiai yra susidomėję Čiurlionio Ansambliu, rodo tai, kad “Voice of America” 
jų koncertą New Yorke iš Carnagie Hali, persiųs į bolševikų okupuotą Lietuvą ir kitus Eu
ropos kraštus. New York Times WQXR radio stotis dalį čiurlioniečių koncerto taip pat perduos 
savo klausytojams.

Taigi, Čiurlionio Ansamblio koncertas New Yorke bus nepaprastas įvykis ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių visuomenei. Nėra abejonės, kad Carnagie Hall New Yorke ir Academy of 
Music Philadelphijoje, kaip ir Civic Opera Chicagoje, kur neseniai dainavo čiurlioniečiai, bus 
pilnutėlė publikos. Todėl labai svarbu iš anksto įsigyti bilietus, kuriuos galima gauti lietuviškose 
įstaigose ir WCB Artists & Concert Management, Galvin Building, Room 210, 236 W. 5J5th St., 
New York 19, N. Y.

apie lietuvių gyventojų 
JAV - bėse ir pasire- 

šiais daviniais norima 
į Amerikos Prezidentą įbėgus į I 
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RAUDONŲJŲ KLASTA TAIKOS 
PRIEDANGOJE

Jau kuris laikas, kai gatvėse, 
parkuose ar kitose viešose vie
tose matome vyrus bei moteris 
dažnai net įkyriai kalbinančius 
praeivius pasirašyti peticiją, ku
rioje pasisakoma prieš karą, y- 
pač prieš atominių ginklų var
tojimą.

Tikslas, atrodo, labai gražus. 
Bet pravartu žinoti, iš kur šis 
judėjimas atsirado ir kas po juo 
slepiasi.

Pradžią tam davė vadinamoji 
‘‘Stockholm Pledge” (Stockhol- 
mo pažadas ar atsišaukimas). 
Mat, š. m. kovo 15-19 d. Stock- 
holme, Švedijoj, buvo sušaukta 
vadin. Pasaulinio Taikos Gynėjų 
Kongreso Pastovaus Komiteto 
konferencija, kuri pasirašė ir 
paskleidė šio turinio atsišauki
mą:

“Reikalaujame, kad būtų be
sąlygiškai uždraustas atominis 
ginklas, kaip užpuolimo ir ma
sinio žmonių naikinimo įrankis. 
Reikalaujame, kad būtų įsteigta 
tarptautinė kontrolė šiam nuta
rimui vykdyti. Ta vyriausybė, 
kuri pirmoji pavartos atominį 
ginklą prieš bet kurią šalį, bus 
laikoma karo nusikaltėle. Mes 
kviečiame viso pasaulio geros 
valios piliečius pasirašyti šį at
sišaukimą”.

Turint galvoje, kad didelę tos 
konferencijos dalyvių dalį suda
rė žmonės specialiai atvykę iš 
anapus “geležinės uždangos” so
vietų ir jų satelitinių kraštų, 
nesunku suprasti ir to atsišau
kimo tikslą ir prasmę.

Po atsišaukimu pirmoj eilėj 
figūruoja pavardė buv. Prancū
zijos atominės energijos tyrimų 
komisijos pirmininko fiziko Fre
deric Joliot-Curie, kuris iš tos 
vietos buvo valdžios pašalintas 
už viešą pasisakymą karo atveju 
remti Sovietų Rusiją. Tas žmo
gus figūruoja, kaipo to taikos 
komiteto pirmininkas. Ten pat 
randame pavardę gal labiausia 
Stalino favorizuojamo sovietų 
žurnalisto Uja Ehrenburg. To, 
kuris baigiantis II-jam pasauli
niam karui, apimtas baisaus sa
distinio jausmo, grasino visiems 
tiems, kuriems pavyko paspruk
ti iš Sovietų S-os užgrobtų kraš
tų į laisvą pasaulį ir paskleisti 
tiesą apie bolševikų žvėriškus 
darbus. Ehrenburg, degdamas 

žiaurios neapykantos ir pagiežos 
jausmu, grasino, kad visi tokie 
būsią surasti visur, kur jie be
būtų: ar ant žemės ar po žeme, 
ar ant vandens ar ore, dargi ant 
mėnulio ir Marso, o suradus bū
sią atkeršyta. O koks tas bol
ševikinio keršto būdas, šiandien 
visas laisvasis pasaulis puikiai 
žino, šis žmogaus pavidalo bes
tija neseniai kreipėsi į Vakarų 
pasaulio rašytojus, kviesdamas 
juos pasisakyti už taiką prieš 
imperializmo machinacijas, ve
dančias į IlI-čiąjį pasaulinį karą! 
Ak, mums gerai žinomas liau
dies priežodis: Kuo kas kvepia, 
tuo ir kitą tepa.

Toliau po atsišaukimu randa
me pavardes kitų nusipelniusių 
bolševizmui Sovietų S-gos žmo
nių, Fadiejevo, Nesmiejanovo, 
Korneičiuk ir kituose sovietų 
vasaliniuose kraštuose bei kitur 
gyvenančių jų simpatikų.

Tokia užmaskuota bolševikų 
taikos akcija yra gudrus manie- 
vras užmigdyti laisvąjį pasaulį 
taikos lūkesčiais, o patiems di
džiausias sumas skiriant apsi
ginklavimui ir palaipsniui grobs
tant vis naujus kraštus. Juk šiuo 
metu Rusija laiko didžiausias 
ginkluotas pajėgas, ji visur pas
toja taikos kelią ir visą laiką 
ruošiasi karui. Akivaizdoje viso 
to, ko vertas toks taikos pareiš
kimas!

Reikia pastebėti, kad pasku
tinių 3-jų mėnesių būvy beveik 
50 procentų sovietų radio sto
čių skirtos užsienio propogandos 
buvo pavesta Stockholm© rezo
liucijai. Tą patį tenka pasakyti 
apie komunistų spaudą visose 
šalyse, neišskiriant ir New Yor
ke leidžiamo “Daily Worker” ar 
Brooklyniškės “laisvės”.

Pastebėta, kad kai kurie net 
iš evangelikų dvasiškių, neįsigi
lindami į šią bolševikų propo
gandos machinaciją, pasirašė pe
ticiją, tuo nesąmoningai prisidė
dami prie komunistų gražia idė
ja užmaskuoto tikslo. Todėl Pro
testantų Bažnyčių Tarpt. Reika
lams Komisija, neseniai kreipėsi 
laišku į 350 religinių vadovų, e- 
sančių 70 kraštų, painformuoda
ma bei įspėdama, kad Stockhol- 
mo pareiškimas yra panaudotas 
komunistų grupių siekti savo 
tikslo ir yra visiškai suderintas

su sovietų komisijos vienašališku 
pasiūlymu Jungtinių Tautų Ato
minės Energijos komisijoj, tuo 
pačiu paneigiant bet kokią neša
lišką kontrolę, kaip buvo siūlyta 
pagal Borucho planą.

Neseniai, kalbėdamas Ameri
kos gydytojų sąjungos konferen
cijoj San Francisco, JAV Atomi
nės Energijos Komisijos narys 
Gordon Dean Stockholmo taikos 
pareiškimą pavadino pastango

mis panaikinti pasaulio pasitikė
jimą Jungtinių Tautų Atominių 
ginklų kontrolės planu, kurį 
Rusija vetavo. “Yra labai svarbu 
panagrinėti, ko Stockholmo re
zoliucija nesako,” pastebėjo De
an. “Būtent, ta valstybė, kuri

Pr. Naujokaitis

M. PEČKAUSKAITĖS - ŠATRIJOS RAGANOS DVIDEŠIMT 
METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT

Šių metų liepos mėn. 24 dieną 
sukanka lygiai dvidešimt metų 
nuo mūsų žymiosios rašytojos 
Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos 
Raganos mirties. Laiko bangos 
negailestingai ūžia ir neša visa 
užmarštin. Rodos, dar1 taip nese
niai ji kalbėjo į mus gyva žodžio 
ir rašto kalba, o štai jau dvide
šimt metų, kai jos jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Bet iš tikrųjų ji 
tebėra gyva savo darbais ir visa 
savo kilnia asmenybe. Marija 
Pečkauskaitė priklauso prie tų 
žmonių, kurie praauga savo lai
ką ir kurių darbų didumas ir 

A. GALDIKAS
Žemaitijos bažnytkaimis

pirma užpuls kitą, nebus karo 
nusikaltėlė. Bet toji kuri pirmo
ji panaudos atominį ginklą, kad 
ir gynybos reikalui. Ir čia Gor
don Dean paduoda pavyzdį:

“10 milijonų rusų, apsiginkla
vę tankais, artilerija, bombomis 
ir bombonešiais bus pajėgūs už
imti visą pasaulį. Bet jei viena 
iš vakarinių pajėgų mėgintų su
laikyti invaziją, pavartodama 
atominę bombą, tai, pagal bolše
vikų supratimą, ši pastaroji, o 
ne užpuolikas, tampa karo nusi
kaltėliu!”

Stockholmo atsišaukimas tai 
dar vienas Sovietų Sąjungos vai
dybinis triukas, nukreiptas prieš 
JAV, išradusias atominę bombą.

šviesumas ilgainiui įgyja vis vi
suotinesnes reikšmės.

Asmenybės išsiskleidimas.
Marija Pečkauskaitė yra viena 

sveikųjų mūsų bajorijos atžalų, 
išaugusi švelnioje tėvų globoje, 
katalikiškos šeimos židinyje. Tai 
buvo reta bajorijos šeima, ku
rioje lenkiškumo bacilos dar ne
buvo pagraužusios lietuviškumo 
šaknų. Savo jaunystėje Marija 
gana greit patenka į susi
pratusių Žemaitijos lietuvių in
teligentų būrelį ir tampa aktyvia 
veikėja. Nuo 1895 m. ji pradeda 
bendradarbiauti draudžiamoje

Amerikos raudonukai yra pasi
ryžę surinkti bent 5 milijonus pa
rašų ir jau giriasi nemažai jų su
rinkę. ,

Žinančiam bolševikų tikslus ir 
metodus, nesunku suprasti, kad 
jie vieną kalba, o kitą daro. Ten
ka tik stebėtis, kad sąmoningai 
ar nesąmoningai ne vienas ir žy
mesnis Amerikos žmonių, profe
sorių, rašytojų ir kt., yra padėję 
savo parašus, tuo paremdami 
raudonąjį slibiną jo kovoj prieš 
Ameriką ir prieš visą laisvąjį pa
saulį. Tokie žmonės yra savo 
krašto išdavikai, nes jie padeda 
priešui jo kovoje prieš Amerikos 
interesus.

lietuvių spaudoje, o savo “Vik- 
tutės” patriotine apysaka (1901 
m.) įstoja ir į lietuvių rašytojų 
eiles. Greta Žemaitės, Lazdynų 
Pelėdos ir G. Petkevičaitės - Bi
tės ji yra viena iš tų lietuviškų 
bajorijos atžalų, kurios savo 
darbais įsijungė į aktyvų atgim
stančios lietuvių tautos kelią. 
Tik ji skiriasi nuo anų čia mini-i 
mų rašytojų tuo, kad ji nenieki
na bajorijos, bet stengiasi ją pa
traukti pozytiviam lietuviškam 
darbui. Lietuviškumo idėjas ji 
apaštalauja dvaro aplinkoje ir 
mėgina dvarą daryti lietuviškos 

kultūros židiniu. Tačiau ji yra 
tikra demokratė, norėjusi išsau
goti ir bajoriškąsias tradicijas, 
ir eiti su liaudies tautinės są
monės pabudimo gaivališka ban
ga.

Tėvų namuose ir lietuviškoje 
aplinkoje įgytąsias idėjas ir cha
rakterio savybes Marija pagilina 
ir praplečia mokslo žiniomis. Be 
bendrojo gimnazijos išsilavinimo 
ji gerai mokėjo prancūzų, vokie
čių ir rusų kalbas. Skambino 
fortepionu. Varšuvoje baigė bi
tininkystės kursus. Bet didžiau
sios įtakos jos būdui ir darbams 
yra padariusios pedagoginės stu
dijos. 1905 m. Marija išvyko 
studijuoti į Ciuricho universite
tą (Šveicarijoje) pas garsųjį 
pedagogą prof. Fr. W. Foersterį. 
Dvejų metų studijos pagilino ir 
praplėtė ir šiaip turtingą jos sie
lą ir davė jai gilius pedagoginio 
darbo pagrindus. Vilniuje ji iš
laikė reikalingus egzaminus mo
kytojos vardui gauti ir nuo 1909 
metų pradėjo dirbti Marijampo
lės “Žiburio” mergaičių progim
nazijoje. Ten ji ne tik mokytoja, 
bet ir bendrabučio vedėja. Savo 
sielos švelnumu, pedagoginiu 
taktu ir auklėtinių meile, bet 
drauge ir principų griežtumu, ji 
įsigyja visuotinę mokinių pagar
bą, tampa dideliu autoritetu. Jos 
buvusios auklėtinės apie ją kalba 
pačiais gražiausiais prisimini
mais.

Pirmasis pasaulinis karas ir 
paskui bešlyjanti sveikata ati
traukė Mariją Pečkauskaitę nuo 
tiesioginio pedagoginio darbo. 
Ji apsigyvenusi Žemaitijos Židi
kuose per visą eilę metų iki savo 
mirties (1930 m.) kalba į jauni
mą savo gausiais pedagoginiais 
ir beletristiniais raštais.

Jaunimo auklėtoja.
Mariją Pečkauskaitę galime 

teisingai pavadinti jaunimo au
klėtoja, sugebančią įkvėpti į jau
nas sielas skaisčios idealizmo 
ugnies. Iš jaunystės dienų įdieg
tas į jos sielą gilus religingumas, 
susidomėjimas lietuvių liaudies 
auklėjimo klausimais susidūrus 
su lietuvių tautos problemomis, 
o paskui pedagoginės studijos 
jos pedagogikai nusmaigstė aiš
kias gaires ir nutiesė tvirtus pa
grindus. Pirmiausiai šioje srityje 
minėtini jos sulietuvinti didieji 
Foersterio veikalai: Jaunuome
nės auklėjimas, Auklėjimas ir au 
klėjimasis, Seksualė etika ir sek- 
sualė pedagogika, Kristus ir žmo- 
alė pedagogika, Kristus ir žmo-

‘fibras gud
rumas

Šiam sekmadieniui skirta 
evangelijos ištrauka ne vie
nam atrodo keista: Išgany
tojas pagiria gudrumą ūkve
džio, kuris, nujausdamas, kad 
bus atleistas iš tarnybos, su- 
klastoja skolos raštus skoli
ninkų naudai, ydant šie vė
liau jam pagalbos teiktų. Tą 
evangelijos ištrauką teisin
gai supranta tik tie, kurie 
pastebi, kad Išganytojas gi
ria ne ūkvedžio darbus, tik 
jo mokėjimą išnaudoti turi
mą padėti ateičiai. Ir čia 
Kristus ragina savus sekėjus 
būti išmintingais ir savo bu
vimą žemėje gudriai išnau
doti amžinai laimei pasiekti.

Šviesos vaikai turėtų 
amžinųjų vertybių siekti to
kia pat energija, tokiu pat 
darbštumu ir uolumu, kaip 
“šio pasaulio vaikai” žemės 
vertybių siekia.

Kiekvienas žmogus pa
augęs siekia įvairių mokslų 
ir sugebėjimo šį pasaulį pa
žinti ir jo teikiamomis ver
tybėmis naudotis, tačiau vi
sai nesistengia (arba tik la
bai mažai tededa pastangų) 
siekti didžiųjų dorybių, pilno 
įsisąmoninimo, kad gyveni
mas šioje žemėje tėra tik iš 
Dievo gautų gerybių admi
nistravimas, kol pribręsime 
amžinam gyvenimui.

Tokiu būdu labai prasmin
gai Bažnyčia šio sekmadie
nio šv. mišiose per atnašavi
mą meldžia: “Suteik mums, 
Viešpatie, nusistatymą vi
suomet galvoti ir daryti tai, 
kas dera, kad mes, kurie be 
tavęs negalime būti, pagaj 
tavo valią įstengtume gy
venti.”

Kun. V. Pikturna

nių gyvenimas. Auklėjimo rei
kalui ji pati yra skyrusi du savo 
raštų tomus ir visą eilę smul
kesnių pedagoginių straipsnių.

Tačiau ir beletristiniuose savo 
raštuose Marija Pečkauskaitė 
skleidžia auklėjamąsias idėjas 
arba bent vengia viso to, kas 
galėtų nesiderinti su jos auklėto
jos pašaukimu. Vyriausios ir len
gviausiai pastebimos jos raštų 
idėjos yra šios: tautinės sąmonės 
žadinimas, liaudies švietimas, 
mokslo pamėgimo skatinimas,

(Perkelta į 5 psl.)

Šatrijos Ragana

IRKOS TRAGEDIJA
Įbėgus į kalnelį sodno gale ir 

pamačius, kad saulė jau tik puse 
veido težiūri pro savo auksinio 
rūmo angą, Irka skubiai surinko 
savo lėles-ir nuėjo namo. Ji nie
kados neužmiršta teleidžiama 
būti sodne lig saulutei nusileidus. 
Kartai^ dar būtų darbo prie na
melio arba taip būtų gera dar 
valandėlę palakstyti su Džimu, 
bet ką padarysi? Mamytė taip 
liepia, o mamytės klauso visi 
mandagūs vaikai. Antra vertus, 
Irkai malonu daryti ką nors 
drauge su saulute. Saulutė, pri- 
sižaidžiusi ir prisijuokusi visą 
dieną padangėse, tuojau pasis
lėps savo namuose, ir Irka, pri
sibėgiojusi ištisą dieną sodne ir 
kieme, taip pat pasislėps savo 
namuose. Ji sparčiai sparčiai kil
noja kojytes, nenorėdama pasi
duoti saulei pralenkiama. Paskui 
ją trypsi savo baisiai kreivomis 
ir trumpomis kojomis Džim, jos 
širdingiausis prietelis ir vienin
telis draugas, juodas, kaip akso
mas, taksas ilgu melancholingu 
veidu ir ausimis ligi žemės. Irka 
pagautomis akimis žiūri į saulu
tės namą. Ak, jo gražumas! Vi
sas auksinis, auksitelaitis, o sto
gas rausvas, kaip rožės žiedai, o 
langai violetiniai, lyg žibutės. 
Prieš namą vartai įvairiaspal
viai, spinduliuota karūna papuoš
ti. Šviesu, linksma turi būti ta
me name. O Irkos namai štai to
kie niūrūs, ir tamsūs ir tušti... 
Mamytės nėra, tad pryšakinės 
durys užrakintos ir Irka gauna 
eiti aplinkui. Po virtuvę bruzda 
Liudvė, su kuria Irka turi didelio 

noro pasikalbėti, o Džim tuo tar
pu pašmirinėti po slaptingus vir
tuvės kampus. Bet Liudvei rei
kia eiti į ledinę, į malkinę, į de
šimtį kitų vietų, tad Irkai nieko 
daugiau nebelieka, tik eiti toliau. 
Ji eina per visą eilę didelių, tuš
čių, apmirusių, kambarių, ku
riuose brėkis, išlindęs jau iš' 
kampų, slenka į vidurį. Merge
lės žingsnelių aidas lekia iš vie
no kambario į kitą, žadindamas 
miegančius baldus. Jie bunda, 
purtos ir tiesias, tikėdamiesi su 
džiaugsminga viltim tuojau ką 
nors ant jų atsisėsiant, į juos at- 
siremsiant, šiltą, gyvą ranką ant 
jų padėsiant, maloniai jais pasi
grožėsiant, laukdami tuojau iš
girsiu linksmą pašnekesį ir juo
ką. Bet aidas akimirksniu tilsta 
ir jie vėl, sukniubę, nerias į sa
vo miegą. Tik valgomajame bu
driai tikčioja laikrodis, o kažkur 
kitame užklydęs uodas dainuoja 
savo aukštu diskantu.,

Įėjus į erdvą vaikų kambarį 
su viena tiktai našlaitiškai bal
tuojančia lovele, Irka tuojau ė- 
mėsi darbo. Reikia kuogreičiau- 
siai guldyti lėles, nes vaikams ne
sveika gulti vėlai. Pataisius joms 
lovas, ji klupdo jas poteriauti. 
Nors jai mamytė niekados nelie
pia melstis, ji dėlto žino, kad 
taip reikia, ir jos lėlės meldžiasi 
kiekvieną vakarą. Pati atsiklau
pus greta, ji balsu kalba maldfts 
žodžius: Tėve mūsų, kursai esi 
danguje... ir duok mums duo
nos ... ir atleis mūsų kaltes. 
Amen.,

Irka žino, kad ten yra dar 

daugiau žodžių, bet niekaip jų 
neatsimena. Liudvė dabar vis 
neturi laiko ją pamokyti, o ma
mytė, jos prašoma, sako, kaip ji 
užaugsianti ir norėsianti melstis, 
tai ir išmoksianti. Bet kad ji 
dabar nori, kaip kiti vaikai kad 
daro.

Tuo tarpu visai subrėško ir 
kelios žvaigždutės žvilgterėjo pro 
langą. Irka skubiai klosto lėles 
ir, paėmusi Džimą, kurs jau bu
vo besnaudžiąs savo pintinėje, 
kelia jį ant lango, o paskui pati 
įsilipusi, sėdas greta jo.

Į padanges jau išbėgo gerokas 
žvaigždžių būrelis ir priešais 
langą, virš seno maumedžio, jau 
uoliai mirkčioja Irkai jo myli
miausioji žvaigždutė. Mylimiau
sia dėlto, kad visados žiūri į pat 
Irkos langą ir. kad taip linksmai 
linksmai kinkoja jai auksine 
galvele. Bet Irka myli ir kitas — 
visas, visas — nuo ,to laiko, kaip 
išgirdo' nuo Liudvės, kad žvaigž
delės — tai mirusieji ir nuėju
sieji į dangų vaikai. Jiems ten 
labai, labai gera. Dievulis yra jų 
tėvelis, o Dievulio Motina jų ma
mytė. Ir jie visados yra drauge 
— ne taip, kaip Irkos tėveliai. Ji 
čia su mamyte, o tėvelis toli toli 
Kaune. Kai jie visi buvo drauge, 
buvo taip linksma. Paskui ji ir 
mamytė atvažiavo čia. Buvo žie
ma, šalta. Paskui buvo Kalėdos. 
Irkai mamytė parėdė eglelę, bet 
buvo nelabai linksma, nes tė
velio nebuvo. Paskui atvažiavo 
tėvelis ir atvežė daug daug dova
nų. Paskui tėvelis parašė pasiil
gęs Irkos ir ji atvažiavo į Kauną 
su tetule Brone. Su tėveliu matė 
kinematografe liūtą ir dramblį, 
gėrė tokio saldaus šokolado cu
krainėje. Paskui tėvelis vėl at

važiavo ir atvežė Džimą ... Da
bar nebeatvažiuoja ir nebeatva- 
žiuoja... Ir nei Dievulis, nei 
Dievulio Mamytė niekados nesi
važinėja su visokiais reikalais — 
Dievulis turi daug angelų ir 
siuntinėja juos , kur reikia. O 
Irkos mamytė vis tai šen tai ten 
ir bevažinėjanti. Dabar, mat, to
kie sunkūs laikai, reikia visiems 
patiems darbuotis — nebėra ką 
siuntinėti. Ir tie žmonės taip bai
siai vagia, reikia pačiai mamytei 
vis saugoti ir prižiūrėti. O dan
guje tikriausiai niekas nevagia. 
Į dangų tas teeina, kas neturi 
nuodėmės, sako Liudvė. O vogti 
— nuodėmė. Irka žino: ko ma
mytė neleidžia -daryti, tai yra 
nuodėmė. Danguje yra tie vai
kai, kurie klausė mamytės; jie 
visi ten labai mandagūs ir geri. 
Ir kaip toms žvaigždutėms links
ma danguje — jų tiek daug, tiek 
daug! Kad kartais išbėgs visos 
pažaisti į dangaus pievą, tiek jų 
yra, kiek gėlių toje pievoje pas 
malūną. Net mamytė sakosi jų 
negalinti suskaityti. Nebent tė
velis ... Kai tėvelis atvažiuos, 
ji paklaus... Ak, kuomet atva
žiuos tėvelis! Jau taip seniai se
niai yra buvęs — kai atvežė Dži
mą — tuomet buvo pavasaris ir 
juodu ėjo žibučių į mišką, o da
bar jau ir obuoliai prinokę, jau 
ruduo. Koks tėvelis geras, kad 
jai atvežė Džimą! Ji taip myli 
savo tėvelį. Ji prašė, kad jis ne
bevažiuotų į Kauną, kad čia 
drauge gyventų. Bet tėvelis sa
ko: “Negalima, Irka, reikalai 
taip liepia, nieko nepadarysi”. 
Fe! bjaurūs, bjaurūs tie reikalai! 
Irka jų nekenčia.

— Juk pas jus danguje nėra 
reikalų? — klausia ji žvaigžde

lių.
žvaigždelės šypso, krato gal

veles ir, akelėmis mirkčiodamos, 
kugžda:

— Nėra, Irka, nėra!
Irka, sunkiai atsidūsėjusi, len

kias prie Džimo.
— Ar matai, Džim, danguje 

nėra reikalų. Laimingos žvaigž
dutės!

Bet Džim nieko negirdi. Nega
lėdamas lydėti savo ponios į sva
jonių karalystę, jis nuvyko kitur 
— į sapnų šalį, ir saldžiai miega, 
padėjęs ant Irkos kelių savo 
smailų snukutį. Tad Irka, neno
rėdama vyti savo favorito iš to 
laimingojo krašto, švelnutėlaičiai 
glosto jį savo mažute rankele ir, 
vėl atsikreipus į žvaigždes, tęsia 
toliau savo pasakojimus.

Dabar mamytei su reikalais 
išvažiavus, jai nebėra taip ilgu, 
nes ji kiaurą dieną žaidžia su 
Džimu, o vakare kalbasi su jo
mis. Tik kai lytus lyja ir Die
vulio mamytė neišleidžia žvaigž
dučių pabėgioti, — tai jai taip 
ilgu ilgu.

Irka merkia akis ir žiūri į sa
vo mylimiausiąją žvaigždutę. Ir 
mato ilgus auksinius siūlus be- 
drykstant nuo žvaigždutės lig 
savęs pačios. Ir rodos Irkai, kad 
žvaigždutė tiesia jai savo ranke
les ir meiliai ją glamonėja. Pas
kui taip pat ji žiūri į antrą, į 
trečią — ir visos taip myluoja ir 
šypso, ir kugžda. O, nulėkė viena 
žvaigždelė žemyn ... o, ir antra! 
Kai žemėje kokiam vaikui labai 
ilgu, ir jis neturi su kuo žaisti, 
ir sėdi vienui vienas savo kam
baryje, tai Dievulis leidžia kokią 
nors gailestingą žvaigždę lėkti 
pas jį pažaisti. Ar neatlėks kuo
met nors ir pas Irką? Juk ir ji

tokia vienui viena. Tiesa, ji turi 
Džimą, bet kad jis nieko nemoka 
kalbėti — nė vieno žodelio, o su 
žvaigždžių vaiku ji šnekėtų daug 
daug apie viską ...

Už lango sudundėjo, ir Irka, 
nepaisydama, kad toks ūmas 
sujudinimas gali pakenkti Džimo 
sveikatai, akimirksniu nušoko 
nuo lango, nukėlė favoritą ir 
šaukdama: mamytė parvažiavo! 
lyg kamuolėlis nuriedėjo' per 
tamsius kambarius į priemenę. 
Atrakino duris ir puolė įeinan
čiai motinai į glėbį. Pasiilgusi 
bučiavo jai rankas, kabinosi jai 
ant kaklo, glaudės.

— Irka, meldžiamoji, ne taip 
smarkiai — juokėsi motina — 
Leisk nusivilkti.

Kad Irka taip be galo pasiilgo 
mamytės.

— Ką gi veikia mano dukra? 
Ar sveika, ar linksma?

— Labai labai linksma, nes 
mamytė parvažiavo. Aš, mamy
te, ir šiandien parlėkiau namo 
kartu su saulute — ji į savo, aš 
į savo. Juk Irka mandagi, ma
myte? O ar tavo reikalai buvo 
šiandien mandagūs?

— Ak, Irka, jie niekuomet nė
ra mandagūs. Vis tik įžūlūs ir 
nepaklusnūs.

Tad Irka ėmė guosti motiną, 
kad, kai ji užaugsianti, padėsian
ti suvaldyti visus tuos neman
dagiuosius reikalus. Paskui pa
pasakojo, ką daręs šiandien Dži- 
mi, koks jis esąs protingas ir 
mandagus. Čiulbėjo, lyg paukš
telis, ir jos raudonos, lyg rožės 
pumpuras, lūpelės nesičiaupė nė 
sekundei. Bet netrukus motina 
pertraukė ją.

— Visa tai labai puiku Irka, 
bet dabar valgyk greičiau vaka

rienę, o paskui — gulti. Žinai, 
kad vaikams jau seniai laikas.

Irkos linksmos lūpelių vyšne
lės ūmai ištyso žemyn.

— Mamyte, aš dar norėčiau 
pasikalbėti! Aš dar turiu tiek 
daug papasakoti!

— Juk daug pasakojai, o kas 
liko, pasakysi rytoj. Rytoj nie
kur nevažiuoju.

Irkos tamsiose, aksominėse, 
panašiose į našlelių gėles, akyse 
žybtelėjo ašaros. Bet kadangi 
mamytė verksmo nemėgo, tai 
jos neišriedėjo ant skruostelių.

šį kartą gal ji ir nebūtų jų 
pastebėjusi, nes kaip tik atsidė
jusi kalbėjo su šeimininke, liep
dama jai tuojau patiekti skanios 
vakarienės. Bematant atvyksiąs 
ponas Gurskis, važinėjęsis jos 
reikalais į apskritį.

— Su ponu Gurskiu tu dar il
gai ilgai kalbėsi, mamyte? — ta
rė Irka neva teigdama. — O 
man reikia eiti gulti.

— Kas per klausimas, Irka! 
žinoma, kalbėsiu. Užaugsi, ir tu 
galėsi kalbėti nors lig vidurnak
čio.

Valandėlę Irka tylėjo, gerda
ma arbatą.

— Mamyte, kuomet atvažiuos 
tėvelis?

— Nežinau.
— Taip seniai, taip seniai be

buvo! Gal koks šimtas metų. Tur 
būt, reikalai neleidžia, mamyte?

— Gal reikalai...
— Mamyte, juk žvaigždutės 

turi sparnelius — tokius mažy
čius, aukso plunksnelių? Juk ki
taip kaip gi jos galėtų taip la
kioti?

— Ak, Irka, kokias tu pasakas 
plepi! Vis tai Liudvės mokslas. 
Palauk, žiemai tau būtinai pa-
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GINTARO ŠALIS - NUO AMŽIŲ LIETUVIŠKA ŽEMĖ
ščiausiai lietuvių gyvenama, jei 
jie nebūtų buvę į Sibirus bolše
vikų išgabenti arba į šitą pusę 
išbėgę, padarytas rusiškas kraš
tas su rusišku vardu Kalinin- 
gradskaja oblast (Kaliningrado 
sritis), o jos administracinis cen
tras Karaliaučius perkrikštytas 
į rusišką Kaliningrad (Kalinino 
miestas, o Kalinin buvo T. Ru
sijos senas “dedka” nuo Tverės 
ar iš Tverės miesto į žiemvaka
rius nuo Maskvos). Net Tilže, 
nebekalbant apie kitas vietoves, 
jau išdrįsta rusiškai bolševikiš
kai perkrikštyti. Vadinasi, Rusi
jos valdovai, būdami patys dik
tatūros šalininkai, eina Vokieti
jos kryžiuočių ir hitlerininkų ke
liu. Ne tik vietovardžiai rusina
mi, bet ir visa M. Lietuva (kaip

Nuo Nepriklausomosios Lietu
vos už Nemuno prasideda Mažoji 
Lietuva, kur yra garsūs miestai 
Tilžė, Ragainė, Labguva, Eitkū
nai, Stalupėnai, Gumbinė, Jsru- 
tys, Vėluva, Karaliaučius, Girdu- 
va, Yluva, Piliava, Gilija, Ungu- 
ra, Galdupė ir daug kitų, kaip 
matote, vis lietuviškiausių vie
tovardžių. Visų upių upelių, eže
rų ežerėlių, kalnų kalnelių, kai
mų vardai lietuviški jau nuo se
niausių laikų.

Vokiečių kryžiuočių ordinas 
ilgainiui, nuo 12 a. pradėjęs, užė
mė tą kraštą, naikindamas lietu
vių giminę - prūsų tautą ir lietu
vius. Paskui įsijungė tą šalį Vo
kietija, kryžiuočių sutvirtinta. 
Nemaža vokiečiai vokiškai per 
ilga perkrikštijo M. Lietuvos vie
tovių, ir tuo būdu atsirado vi
sokie Frauenburg, Braunsberg, 
Bartenštein, Kreucburg, Bran
denburg, Frišing, Šėnvaldė, Hei- 
Isberg, Holand, Goldenboden, 
Milenhauz, Lybštat, Rastenburg, 
Gutštat, Zėburg, Drengfurt, A- 
lenštein ir t.t.

Dažnas tų vietovardžių rodo, 
iš kurios Vokietijos dalies čia 
buvo kolonistų prigabenta vie
toj išvytųjų ar išnaikintųjų prū- charakterio ydų taisymas, 
sų ir lietuvių; palygink Branden-1

ir D. Lietuva, Latvija bei Estija) 
kolonizuojama iš Rusijos gilu
mos atgabenamais žmonėmis. 
Dar ir daugiau! Rusai bolševikai 
išvystė propagandą, kaip ir tai 
buvo darę vokiečiai, sakydami, 
kad tas kraštas yra nuo amžių 
rusų gyvenamas kraštas (ištino 
- ruski j kraj). Gi ištikrųjų, kaip 
jau aiškiai buvo čia anksčiau 
tvirtinta, tas platusis kraštas 
nuo amžių teturi šeimininkus 
baltus (aisčius). Pabaltijys - 
gintaro žemė tėra lietuviško
sios giminės žemė jau daug tūks
tančių metų, kaip tik čia žmogus 
savo koją įkėlė.

O kitą kartą vėl bus šio to iš 
mums lietuviams brangios Ma
žosios Lietuvos.

M. Pečkauskaitės — Šatrijos Raganos
(Atkelta iš 3 psl.) 

pasiaukojimo ir altruizmo žadini
mas, teisingumo, tiesumo, darb
štumo, gailestingumo ir kitų do
rybių auklėjimas, šeimos pakri
kimo negerovių smerkimas, pa
galiau, Lietuvos bajorijos tau
tinių ir visuomeninių klaidų bei

sų ir lietuvių; palygink Branden-1 Tos idėjos vienur labiau paryš- 
burg (nuo Berlyno), Holand (iš kintos, kitur palaidos, įvairiomis 
Holandijos), Neuhause (nauji atmainomis kaitaliojasi ir kar-
namai). Kai kurie vietovardžiai 
liudija kryžiuočių kelią į jiems 
svetimas žemes ir taip pat kaip 
ir kokias “vokiškas šventeny
bes”, pav.: Kreucburg (kryž- 
miestis), Heilsberg (šventmies- 
tis; pig. heil Hitler), Frauen
burg (mergelės miestas!)

Hitlerio laikais vokiečiai buvo 
nusprendę čia visus lietuviškus 
vietovardžius panaikinti, ir, kiek 
begalėdami, skubino visus juos 
suvokietinti, t. y, vokiškais žo
džiais perkrikštyti. Daug padarė, 
bet pabaigti nesuspėjo: diktato
rius Hitleris galą gavo, o vokiš
koji diktatūra žlugo.

Reikia griežtai žinoti vieną is
torinę tiesą, kad Pabaltijy ma
žiausia nuo Peršantės upės' (vi
dury ji tarp Oderio ir Vyslos 
upių) per visą Prūsų, Lietuvių, 
Latvių ir Estų žemę nuo amžių 
tėra gyvenę tik baltai (aisčiai) 
- prūsai, lietuviai, latviai, kur
šiai, sėliai ir žiemgaliai, o į šiaurę 
nuo jų lybiai ir estai, kurie abeji

tojasi visuose jos kūriniuose.
žodžio menininkė

kalui beletristinio charakterio.
Didaktinės idėjos įvelkamos 

visiškai beletristinę formą ir to
kiuose subtilaus grožio veika
luose, kaip “Viktutė”, o ypač 
pagrindiniame M. Pečkauskaitės 
veikale “Sename dvare”. To sub
tilaus grožio paslaptis glūdi M. 
Pečkauskaitės nuoširdume. A- 
biejuose šiuose veikaluose labai 
apstu autobiografinių elementų. 
Tai pačios rašytojos turtingų 
jaunystės išgyvenimų istorija, 
atausta laiko kolorite ir pagilin
ta to meto lietuviškosios visuo
menės gyvenamomis problemo
mis ir idėjomis. Su nepaprasta 
meile ir giliu įsijautimu rašytoja 
atskleidžia savo vaizduojamų 
personažų sielas ir leidžia joms 
suspindėti tikro žmoniškumo ap
raiškomis. Tie elementai ir yra 
tas nemirštantis M. Pečkauskaf- 
tės kūrybos lobis, kuris turi ne 

į vien istorinės reikšmės, kaip 
I duodąs retų netolimos praeities 
mūsų visuomenės būdingų ir ryš
kių bruožų, bet ir laiko dulkių 
neapnešamas, bet jo eigos dar 
labiau nuskaidrinamas. Tai yra 
dėl to, kad iš jos raštų kalba 
gyva žmogaus siela, didelės ra
šytojos meilė žmogui — vis tiek 
kurio luomo ar kurio išsilavini
mo jis bebūtų.

i

Tačiau M. Pečkauskaitės raš
tai nėra sauso didaktinio pobū
džio. Tiesa, idėjinė tezė jos kū
ryboje vaidina didelį vaidmenį, 
tačiau ji moka ją apvilkti iš re
alaus gyvenimo paimtais vaiz
dais. Auklėjamoji jos raštų ten
dencija dažniausiai savaime plau
kia iš jos vaizduojamų situacijų 
ir žmonių charakterių. Ji moka j vien istorinės reikšmės, kaip 
įsijausti tikru menininkės jau
trumu į savo vaizduojamų perso
nažų sielą ir iš ten iškelti tikrai 
gražių žmoniškumo apraiškų.
Tiesa, teigiamuosius asmenis ji 
mėgsta paidealizuoti, o neigia
muosius (ypač nuo lietuvių tau
tos atitrūkusius bajorijos atsto
vus) kiek pašaržuoti, bet nuo 
psichologinio pagrindo ji nenu
teista. Paimkime kad ir labiau
siai didaktikos reikalams skirtą 
beletristine forma rašytą “Vincą 

_ _ _ _ Stonį”. Aukščiau minėtosios i-
yra suomių - vengrų giminės 
tautos. Tad be reikalo ir be pa
grindo šias žemes norėjo ir nori 
savintis germanai (vokiečiai) 
ar slavai (šįkart rusai).

Per šito karo T. Rusija okupa
vo Mažąją Lietuvą ir iš jos da
lies, kur ir šiandie būtų buvę tir-

Pastabos mums
Trumpame laikraštiniame 

straipsnyje neįmanoma išnagri
nėti nei visų M. Pečkauskaitės 
raštų idėjų, nei jos stilistinių ir 
kompozicinių bei psichologinių 
įdomybių. Tuos dalykus skaity
tojas turėtų susirasti atydžiai 
skaitydamas rašytojos veikalus.

dėjos ten yra kaupte sukauptos, 
bet jos mokamai įjungtos į pa
auglio berniuko psichinius išgy
venimus ir į jo darbus bei rū
pesčius tėvui į Ameriką išvykus 
geresnio gyvenimo ieškoti, kad 
visa pedagogika skaitoma su ti-lčia prabėgomis noriu atkreipti 
kru įdomumu, neprarandant vei- dėmesį tik į keletą dalykų, kurie

ieškosiu mokytojos. Imsies mo
kytis ir sužinosi, ar žvaigždėms 
yra sparnai, ar ne.

Irkos galvelėje ūžė dar visas 
spiečius minčių ir klausimų, bet 
nė vienas jų negavo iš ten iš
lėkti, nes motina, greituoju ma
žumą užkandus, nuėjo į savo 
kambarį. Irka viena pasilikusi, 
greit pabaigė vakarienę ir tuo
jau nuėjo gulti. įėjus pas motiną 
pasakyti laba naktis, rado ją be
sivelkančią gražų baltą rūbą. 
Irkai jis labai tiko, nes pro ažū
rinius įsiuvus taip gražiai gie
dravo mamytės rankos ir su juo 
mamytė panešėjo į baltą rožę.

— Ponas Gurskis nevalgys nė 
skanios vakarienės, tik vis žiū
rės į tave, mamyte, — tarė ji 
rimtai, apžiūrėjus motiną.

— Ak, kaip tu daug šneki, 
tarškute! Eik greičiau gulti.

— O kai užaugsiu, taip pat 
pasisiūdinsiu tokį rūbą su įsiu
vais ir kalbėsiuos su svečiais il
gai, ilgai, ilgai.

Pasklido dundėjimas, ir ponia 
Sofija skubiai ėmė baigti savo 
tualetą. O kai Irka nepuolė 
smarkiai jai ant kaklo labai nak
čiai, kaip gebėdavo, tik pabu
čiavo ranką ir, paėmus žvakę, 
nuėjo į savo kambarį. » 

čia, kaip visados, pirmų pir
miausia nusiuntė pro langą labą 
naktį žvaigždelėms, paskui pa
žiūrėjo, ar ramiai miega lėlės, 
pagalios pabučiavo į snukutį 
Džimą. Bet viskas buvo netaip 
malonu, kaip visados. Irka juto,

kad kažkas graužia ją krūtinėje, 
ir jai buvo skaudu.

Mamytė tikriausiai neateis su
šukuoti jai galvelės nakčiai, nes 
beveik niekados neateina, viešint 
ponui Gurskiui. Nė Liudvė ne
ateis, nes turi paduoti vakarienę. 
O Irka pati dar nemoka šukuo
tis... Et, dėl. galvelės tai nie
kis, bet vienai taip liūdna.

O gal šį vakar kaip tik mamy
tė ims ir ateis. Tik vienai, vienai 
minutėlei. Tegu ponas Gurskis 
skaniai valgo sau vakarienę per 
tą minutėlę, o mamytė bematant 
ir pareitų ...

Negera mamytė, negera — 
skamba giliai giliai Irkos sieloje. 
Kad tas ponas gurskis nebūtų 
atvažiavęs, ateitų. Kam jis atva
žiuoja? Mamytė sako, kad jis 
geras ir padedąs tvarkyti reika
lus, bet Irka jo nemyli, nemyli 
ir nemyli.

Įlindus į lovelę, Irka atsiklau
pė ir ėmėm melstis.

— Tėve mūsų, kursai esi dan
guje ...

Bet tolimesni žodžiai kažkodėl 
šį kartą niekaip nesinėrė iš at
minties. Tik iš sopamos širdelės 
gilumos išsiveržė karštas mel
dimas:

— Dievuli, duok, kad visi tie 
bjaurūs reikalai galą gautų, ir 
kad ponas Gurskis negreit vėl 
atvažiuotų, ir kad tėvelis greit 
atvažiuotų, žvaigždutės, papra
šykit! Amen.

Bet įsigūžinus į minkštą ant-

klodę, Irkai vėl rados linksma. 
Ji ėmė mąstyti, kaip bus gera, 
kai žiemą atvažiuos mokytoja, ir 
ji pradės mokytis, ir išmoks ra
šyti, ir rašys laiškus tėveliui. 
Rasinės kasdien, ir tėvelis jai 
atsakinės. Ji seniai jau nori mo
kytis, bet mamytė vis užsiėmusi 
tais reikalais ir sako, kad ji dar 
suspėsianti.

Paskui atsiminė, kad mamytė 
sakės rytoj niekur nevažiuosian
ti. Ji paprašys, kad eitų su ja 
į mišką. Ir Irkos širdelė patvino 
tokiu džiaugsmu, kad jame pas
kendo visi jos vargai ir skaus
mai. Ji užmigo linksmai besišyp
sodama.

Ryto metą Irka, pavalgiusi 
pusryčius, nubėgo su Džimu į 
savo namelį sodne. Lauke buvo 
taip gražu, saulėta ir šilta, kad 
nė mąstyti nenorėjai apie kam
barį. Irka betgi, pažaidus! kurį 
laiką, nubėgo namo, spėdama 
mamytę jau būsiant pabudusią 
ir skubėdama jai pasakyti labą 
dieną. Kambariuose sutiko Liud- 
vę kaip tik benešančią pusry
čius poniai į lovą, tad, žinodama 
motiną jau nebemiegant, šokte 
įšoko į jos kambarį, lyg jauna 
įsiląigiusi ožkelė, ir smarkiai 
nubučiavus tebegulinčią lovoje 
mamytę, ėmė skambėti kaip si
dabrinis varpelis.

— Mamytė, Džim ir aš! Ak, 
šiandien eiti į mišką su tavim. 
Ar eisi, mamyte?

” ' (Bus daugiau)

gali būti aktualūs ir šių dienų 
mūsų likiminėje kovoje.

Minėta, kad M. Pečkauskaitė 
yra bajorijos atstovė, su meile 
vaizduojanti buvusio lietuviško 
dvaro aplinkumą. Tačiau koki 
karikatūriški pasidaro tie bajo
rijos atstovai, kurie atitrūkę nuo 
savo tautos kamieno. Apysaka 
“Dėl tėvynės” satyriniu būdu 
tokių pavyzdžių mums atsklei
džia visą galeriją. Jų tragizmas 
yra ne sulenkėjime! Jie atitrūko 
nuo savo tautos, o svetimos tau
tos idealų ir kultūros neįstengė 
pasisavinti. Ar nerasime gausy
bę tokių pavyzdžių ir mūsų išei
vijoje? O iš kitos pusės “Senojo 
dvaro” Mamatės šviesusis pa 
veikslas remiasi gilia lietuvišką
ja kultūra. Jos lietuviškumas ir 
demokratiškumas išaugęs iš gim
tosios kalbos, lietuviškų dainų, 
rūpintojėlių meilės, savojo kraš
to pažinimo ir lietuviškų tradi
cijų branginimo. Vadinasi, tau
tinė kultūra saugoja tautinę gy
vybę ir žmogų padaro tikrai tur
tingą ir žmonišką.

“Viktutėje” yra sugretinti du 
lietuviąi inteligentai: daktaras 
Antanas ir studentas Jonas. Pir
masis idealistas, religinių ir tau
tinių idealų saugotojas, antra
sis — pozityvistas, “pažangusis”, 
mylįs savo tautą, bet religinius 
idealus laikąs atgyvenusiais prie
tarais. šio pastarojo kelias suka 
į kairę ir tolsta nuo lietuvių tau
tos reikalų, o pirmasis visas savo 
jėgas skiria savajai tėvynei, jos 
gerovei. Jei M. Pečkauskaitės 
apysakoje ši idėja visiškai ryš
kiai iki galo nėra išvesta, tai 
dabarties gyvenime turime tie
siog neįtikimų pavyzdžių, ypač 
išeivijoje, kur žmogus pirmiau
siai prarado savo tėvų Dievą, o 
po to išdavė ir savo tėvynę (Pav., 
Amerikos “progresyvūs” lietu
viai).

M. Pečkauskaitės raštuose 
randame gyvą ir turtingą 
netolimos praeities mūsų kul
tūros vaizdą. Su nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos 
atsikūrimu užsivertė paskutinis 
mūsų bajorijos istorijos lapas. 
Kas iš bajorijos išliko nenutau- 
tęs, tas susiliejo su visa nepri
klausomam gyvenimui prisikė
lusia neluomine lietuvių tauta. 
Ir senojo dvaro romantika dau
giau jau niekada nebegrįš. O ko
kia ji vis dėlto turtinga! Tai gi
lus lietuvių tautos istorijos bruo
žas. Mūsų jaunimas šio bruožo 
jau nebežino, gal kartais jį ir 
neigiamai vertina. Ir nė viena
me mūsų literatūros veikale ne
rasime ryškesnio, su meile at
vaizduoto, mūsų išmirusios ba
jorijos kultūros vaizdo, kaip kad 
yra “Sename dvare”.

Šiandien mes negailestingo li
kimo išblaškyti po platųjį pasau
lį. Laiko audros mus tremia ir 
laužo. Laužo ne tik fiziškai. Lūž
ta pamažu ir mūsų dvasia. Ne
jučiomis! Nes esame medis be 
šaknų, nulaužtos šakelės be vyn
medžio. Ir tiek mes esame gyvi, 
kiek gyva tebėra mumyse lietu
viškos kultūros ugnis, ši ugnis 
turi degti, turi liepsnoti, turi 
veržtis ir deginti visas kliūtis, 
kurios kausto ir šaldo mūsų gy
venimą. Ugnis dega, deja, tik 
kurstoma. Savos kultūros ugnį 
kurstyti svetimose žemėse yra 
ne tik sunku, bet tiesiog hero
jiška!

Lietuviškasis jaunime! Jei jun
ti, kad šalta sieloj, kad esi be 
pastogės ir užuovėjos svetimuo
se skersvėjuose, nukreipk savo 
akis į lietuviškąją kūrybą, ypač 
į gražiojo žodžio kūrybą. Čia 
Tu rasi tikros gyvybės! Vienas 
iš tokių tikrai vertas dėmesio, 
lietuviškos kultūros šaltinių yra 
ir M. Pečkauskaitės kūryba. Jos 
auksinė siela visu savo subtilu
mu ir giliu žmoniškumu spindi 
iš kiekvieno jos raštų puslapio. 
Jau dvidešimt metų, kai žemiš
kasis jos pavidalas ilsisi Židikų 
kapuose, bet su kiekvienais pra
bėgančiais metais jos šviesusis 
paveikslas darosi dar šviesesnis. 
Ypač šiose žmonijos sutemose.

Ar pažįsti mūsti 
poeziją

1. Kurio mūsų klasiko ir iš 
kurio veikalo paimta ši ištrauka:

Idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės;

Tik neina, kaip saulė, ramiai 
be karionės:

Jos mėto nekartą žaibus!
Užtat gi, kad saulė nušvis ant 

dangaus,
Nustelbę diegai dar sveikiau 

atsigaus, 
Jų vaisius palaimintas bus.

2. Kad būtų lengviau įspėti 
antrojo kūrinio autorius, pride
dame, jog jis buvo žemaitis. Kas 
jis toks, kuris taip rašė:

... neder pirštus tarp durų 
kaišioti

Ir svetimoj bažnyčioj žvakeles 
degioti.

Ar tai aš būdu taksų urvan 
lapių lįsiu?

Ar kaip gandras gyvates sve
timas naikinsiu?

Ant kieno aš vežimo ii' arklių 
važiuoju,

Pagal jo norą visad giesmelę 
dainuoju.

Kaip dūdorius birbin, taip ka
zoką šoku,

Trumpai sakant, gudiškai ra
šyti nemoku.

3. Žemiau pridedamo eilėraščio 
autorius gyvena Amerikoje. Gal 
kas iš stiliaus galėtų pasakyti jo 
pavardę.

Šventoriuje klevai ir saulė, 
Varnėnų švilpauja pulkai... 
O, mano prarastas pasauli, 
Kodėl tik pasaka likai? ... 
Ant stalo lauko akmenėlis, 
O knygoj žiedas iš lankos ... 
Girdžiu — vėjelis pasikėlęs, 
Toli linguojas ant šakos.
O lygus kelias dunda, dunda... 
Gal kas važiuoja atlaidų ... 
Krūtinėj kažinkas pabunda, 
Ko niekur, niekad nerandu. 
Bažnytkaimi, tylus, ramus 

prie upės
Tu saugai mano kūdikio 

svajas - - - 
Matau — altoriuje ant rankų 

supa
Dievulį mažą Marija.

4. Šitą autorių įspėti, tikriau
siai, bus vieni niekai:

Mūs apylinkėj gražioje 
Jaunas kriaučius vandravojo. 
Siuvo švarkus, siuvo kelnes, 
Veidas — baltas, rankos 

švelnios, 
Skryblius visuomet ant šono... 
Baisiai panašus į poną.
Taip kaimynas nuo kaimyno 
“Ponu” jį ir pravadino, 
O būry jaunų mergaičių 
Jis vadinosi “ponaičiu”.

5. Kuri iš jaunų poečių
nam savo eilėraščių davė pačią 
moderniausią antrašte: “Širdis 
ir atomas”?

Kiekvieno klausimo teisingas 
atsakymas vertinamas vienu 
tašku. Trims daugiausia taškų 
surinkusiems skiriamos dovanos. 
Atsakymus galima siųsti kol 
“Amerikoje” nepaskelbti atsa- Į 
tymai.
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VISI KELIAI Į PUTNAM, CONN.!
KVIEČIAME Į

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTŲ

Sekmadienį, Liepos 30 d., 1950
N. P. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam, Conn.

BUS:
F A T I M O S MARIJOS ŠVENTOVĖS PAŠVENTINIMAS 

MERGAIČIŲ STOVYKLOS UŽBAIGIMO PROGRAMA. 
BAZARAS, AUKCIONAS IR KITOS ĮVAIRIOS 
PIKNIKO PRAMOGOS

PRASIDĖS:
Visos iškilmės 11:00 vai. PAMALDOMIS

A L Y V A U S :
HARTFORDO VYSKUPAS J. E. HENRY O’BRIEN, D.D., 
KELETAS LIETUVIŲ PRELATŲ IR DAUG KUNIGŲ. 
VIETINIAI LIETUVIAI IŠ ARTI IR TOLI.
ir NAUJAI IŠ TREMTIES ATVYKUSIEJI

PAMATYSITE:
Daug savo pažįstamų, išgirsit dainų ir muzikos, laimėsite 
dovanų, praleist maloniai laišką, o kartu paremsit

MARIJOS ŠVENTOVĖS — SESELIŲ 
KOPLYČIOS

STATYBA 
ir

LIETUVIŠKA N. P. SESERŲ KONGREGACIJĄ
LAUKIAME VISŲ!! RENGĖJAI.

D
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E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

X

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”
lietuvių

x x

Išnuomojamas kambarys 
Viengungiui ar vedusių porai. 

114-43 — 118th Street 
Ozone Par, L.L, N. Y.

Atsakymai į klausimus, 
tilpusius birželio 30 d. numery:

1. Baltijos jūros vietoje kadai
se (maždaug prieš 3,5 mil. me
tų) buvo sausuma, kurioj augo 
spygliuočiai medžiai. Tų medžių 
sakai ir yra gintaras.

2. Didžiausias miestas prie 
Baltijos yra Kopenhaga su maž
daug 1 mil. gyventojų.

3. Didžiausia prekių apyvarta 
yra naujojo Gdynės uosto, per 
kurį 1938 m. perėjo apie 9 mil. 
tonų prekių.

4. Paprastai žiemą užšąla tik 
Baltijos pakraščiai - Botnijos 
Suomių ir Rygos įlankos.

5. Lietuvos žvejų uostas buvo 
statomas šventojoje.

IŠĖJO BROŠIŪRA APIE BAŽ
NYČIOS BŪKLĘ LIETUVOJE
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x 
X 
X < 
X 
X 
X
jį “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytinės, 
X 
X 
X 
X t 
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X
X 
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X 
X 
X 
X 
XI 
X 
X -

tautines muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
‘MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 

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

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

X “MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. Simutis, 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.

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

.50.

■%
X
Xi
Š
S x x 
X 
X

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

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

Todėl

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

' bet ir visame pasaulyje.

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

Paryžius (LAIC). — Liepos 
11 d. išeina naujas leidinys pran
cūzų kalba; “La situation de 1’- 
Eglise Catholique en Lithuanie”. 
Brošiūroje apžvelgiama katali
kų bažnyčios būklė nuo 1940 m.

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

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikot* 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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LRKSA SEIMAS DETROITE
Detroit, Mich. — šių metųlkalautų kokių nors pakeitimų. 

Lietuvių R. Kat. Susivienijimo AV+"'”'QO L’oz’
seimas pradėtas gražiu meno 
festivaliu, įvykusiu liepos 9 d. 
Festivalyje gausiai dalyvavo sei
mo delegatai ir Detroito lietuvių 
visuomenė.

Visą meno programą pravedė 
seimui rengti komisijos pirm. 
Rap. Valatka.

Liepos 10 d. 9:30 vai. įvyko 
iškilmingos seimo pamaldos Bles
sed Sacrament katedroje. Pa
maldas laikė LRKSA dvasios 
vadas kun. J. F. Baltusevičius. 
Turiningą pamokslą pasakė kun. 
Pr. Juras.

Pamaldose dalyvavęs vysku
pas Babcock tarė nuoširdų žodį, 
pasidžiaugdamas lietuvių katali- 
kų veiklumu. *

Pamaldų metu giedojo solo 
Rapolas Valatka.

Po pamaldų atstovai ir svečiai 
susirinko į Statler viešbutį pir
mam oficialiam posėdžiui. Už 
garbės stalo pasirodė: LRKSA 
Vykd. Komitetas, Detroito me
ras. Albert E. Cobo ir seimui 
rengti komisijos pirmininkas 
Rap. Valatka.

Sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai.

Gražiai ir nuoširdžiai kalbėjo 
meras Cobo, kviesdamas pažinti 
miestą. “Džiaugiuosi gražia ir 
darbščia lietuvių kolonija De
troite ir labai noriu, kad ji augtų 
šiame pasauliniame pramonės 
centre”, — pareiškė savo kal
boj meras Cobo.

Seimui rengti k-jos vardu 
pirm. Rap. Valatka seimo tvar
kymą perdavė susivienijimo pir
mininkui Leonardui Šimučiui.

Taip pat buvo sudaryta man
datų, ženklelių ir balsams skai
tyti komisijos.

Popietinė sesisija buvo prddė* 
ta sveikinimais, kurių seimas st$ 
silaukė labai daug. Tarp jų ir 
VLIKo pirm. prel. M. KrupavS- 
čiaus. ’ ;

Renkant seimo prezidiumą, 
pirmininku išrinktas I. Sakalas, 
vicepirm . K. Marozas ir sekr. 
M. Zujus, o jo pagelbininke L. 
Žemaitytė.

Buvo išrinktos ir įvairios ko
misijos. Skundų ir apeliacijų 
komisijon išrinkti V. Stepulis, 
kun. V. Žemaitis ir P. Medonis. 
Siūlymų ir sumanymų komisijon 
išrinkti E. Samienė, K. Kleiva, 
P. Baltrušaitienė, S. Petruškevi
čius, J. Budelis, R. Dulskis ir A. 
Poškienė. Rezoliucijų ir spaudos 
komisijon J. B. Laučka, R. Va
latka, P. Martinaitis, A.’Aleksis, 
J. Litvinas, J. Kazickas, P. Glu- 
godienė ir kun. Pr. Juras.

Liepos 11 d., 8 vai. atstovai 
susirinko į pamaldas liet. šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
kurioje klebonauja kun. Boreišis. 
Pamaldas laikė kun. J. F. Baltu
sevičius.

Susirinkus į priešpietinę lie
pos 11 d. sesiją, pradėta išklau
syti Vykdomosios Tarybos narių 
raportai.

Seimas nutarė suteikti garbės 
delegatų ženklus nedelegatams: 
generaliniams organizatoriams 
ir kt. svečiams — dr. A. Vasi
liauskui, dr. A. Dambravai, L. 
Jankauskui, Vasiliauskienei, 
kun. Patlabai, kun. Ragažinskui, 
kun. čižauskui ir kt.

Dar po visos eilės naujų svei
kinimų žodžiu ir raštu, pradėti 
Vykd. Tarybos narių ir konsti
tucinių komisijų pranešimai. 
Pranešimus padarė dvas. vadas 
kun. J. F. Baltusevičius, prez. L. 
šimutis, vice-prez. adv. J. Griga
lius, sekretorius W. T. Kvetkas, 
iždo globėjai ir kontrolės komi
sija, redaktorius, švietimo komi
sija, statutų, teismo, labdarybės, 
jaunimo komisijos.

Visi pranešimai yra atspaus
dinti specialiame LRKSA 57-to 
seimo leidinyje.

Liepos 12 d. popietiniame po
sėdy buvo išklausytas LRKSA 
aktuaro Garry išsamus prane
šimas. Jis yra vienas tų, kuris 
geriausiai pažįsta susivienijimo 
finansinę padėtį. Aktuaras Garry 
pradžioje pareiškė, kad jis ne
turi jokio rūpesčio ir jokios pro
blemos dėl susivienijimo, nes nė
ra jokio klausimo, kuris apsun
kintų susivienijimo veikimą ar 
jo finansinį pasitikėjimą ar rei-

T. Kvetkas, ižd. P. Karašauskas, 
iždo glob. — J. K. Venclova ir 
V. Aksomaitis, daktaru kvotėju 
— dr. Kriščiūnas.

Statler viešbutyje taip pat sve
čiams’ ir delegatams buvo su
ruoštas banketas, kurį pravedė 
prof. dr. P. Padalskis. .

Meno programą išpildė pian. 
T. Beganskis, solistė Piežienė iš 
Chicagos ir komp. Br. Budriū- 
nas.

Išklausyta gubernatoriaus 
sveikinimo telegramos ir trum
pų, nuotaikingų kalbų. Kalbėjo: 
kun. Boreišis, dr. P. Daužvardis, 
arkivyskupijos kancleris prel. 
Hickey, gen. teisėjas Pickard, 
dv. vad. kun. Baltusevičius, L. 
Šimutis.

Seimas buvo gausus. Dalyvavo 
dvasios vadu kun. J. F. Baltu-' 108 atstovai ir daug svečių. Dėl 
sevičius, pirm. L. šimutis, vice- įvairių aplinkybių negalėjusių 
pirm. adv. J. Grigalius, sekr. W. i atvykti atstovų buvo vos 8.

Aktuaras yra tos nuomonės, kad 
LRKSA galėtų padaryti kai ku
rių pagerinimų, nes yra pajėgus 
ir modemus.

Iš Chicagos atvykęs dr. P. 
Daužvardis, Lietuvos konsulas, 
kurio veikimo rajonas yra ir De
troitas ir kuris yra LRKSA na
rys, atvyko pasveikinti seimų ne 
tik savo vardu, bet taip pat buvo 
paprašytas ir įgaliotas Lietuvos 
ministerio P. žadeikio perduoti 
jo sveikinimus.

Koris, dr. P. Daužvardis pasi
džiaugė gausiu seimu, įvairia 
programa ir palinkėjo įgyven
dinti didžiuosius užsimojimus.

Baigiant seimo darbus, išrink
ta nauja vadovybė, kurion įėjo

Philadelphia, Pa

Lietuvių krepšinio pirmenybės
Birželio 17 d. prasidėjo DBL 

Sporto Sąjos suorganizuotos lie
tuvių krepšinio pirmenybės. Pir
menybėse dalyvauja 5 k-dos: 
Bradfordo “Lithuanica”, Coven- 
trio “Apuokas”, Halifaxo “Vil
nius”, Leamingtono “Briedis” ir 
Manchesterio “Kovas”.

Daugiausia taškų surinkusi 
k-da laimi Anglijos lietuvių krep
šinio meisterio vardą ir pereina
mąją Sporto Sąjos taurę, bei 
DBL S-gos dovaną.

Birželio 17 d. įvyko 2-jos pir
menybių rungtynės: Coventryjė 
susitiko “Apuokas” su Leaming
tono “Briedžiu” ir Mancheste- 
ryje — “Kovas su Halifaxo “Vil
niumi”.

Pirmosios rungtynės pasibai
gė “Apuoko” laimėjimu 23:15 
(17:7), o antrąsias, po kietos 
kovos, laimėjo Manchesterio 
“Kovas”, rezultatu 43:40 (18:21)

tynęs prieš Stewarts komandą. 
Rungtynės buvo laimėtos net 
8-1 (5-1). Priešo komanda pir
mutinėje lentelėje užima 6-tą 
vietą. Lietuviams dar liko su
žaisti prieš 7000 Club.

— Vyties klubo vadovybės 
pastangomis miesto aikščių ir 
parkų skyrius ir šįmet leido nau
dotis tinklinio aikštelėmis Tri
nity parke. Greitu laiku numa
toma išbandyti jėgas su ukrai
niečiai, kurie yra šios sp. šakos 
dideli mėgėjai.

Jack Sharkey Toronte
Žinomas buv. pasaulio bokso 

meisteris lietuvis Juozas Žukaus
kas — Jack Sharkey pakviestas 
teisėjauti imtynių rungtynėms 
tarp Primo Camera ir Yokon 
Eric.

Euošiasi plaukti per Kanalą
17 metų Shirley France iš 

Somerset, Mass., ruošiasi šią va
Prano Mikuličiaus laimėjimas sąrą plaukti 19 mylių per Kana-
Melboume įvyko bokso rung

tynės, kuriose labai sėkmingai 
prieš savo priešininką australą 
pasirodė lietuvis Pranas Mikuli- 
čius, pelnydamas užtikrintą lai
mėjimą. Po ilgo pasiruošimo 
Pranas Mikuličius pirmą kartą 
dalyvavo 10 ratų rungtynėse. 
Gražus jo laimėjimas sukėlė žiū
rovų tarpe didelio pasitenkinimo.

— Lietuvių skautų vadai da
lyvavo ir uždarame skautų vadų 
lauže. Labai daug ir gražių as
meniškų pergyvenimų susirinko 
stovykloj. Tai buvo tikrai didin
gas ir vertas visų dėmesio įvy
kis, savo pranašumu galėjęs pa
traukti daug lankytojų. Bet mū
sų lietuvių lankytojų nebuvo 
daug. Lankėsi prof. Jurskis iš 
Philadelphijos, Gvazdinskai, Mi- 
šauskai, keletas iš Chikagos, di
desnė lietuvių grupė iš anglies 
kasyklų, bet palyginant maža iš 
Philadelphijos.

— A.a. Jonas Voščila, 47, tra
giškai žuvo, keliaudamas dvira- 

I čiu N. Caroline: Jis buvo parvež- 
' tas Philadelphijon ir iškilmingai 
palaidotas liepos 10 d. Velionio 
brolis kun. Voščila laikė mišias 
ir palydėjo amžinon poilsio vie
ton. Nuliūdę paliko motina, bro
lis ir visi artimieji.

— Kun. Juozas Mačiulaitis 
atvyko Philadelphijon iš Vokie
tijos ir gyvena šv. Kazimiero pa
rapijos klebonijoj.

— Kun. A. Grigaitis apsigy
veno šv. Andriejaus parapijos 
klebonijoj.

— Ateitininkų išvyka ir 40 
metų veikimo minėjimas įvyko 
liepos 9 dieną, Villa Joseph Ma
rie. Tai buvo tikrai įspūdingas ir 
labai kultūringas išvažiavimas 
— minėjimas. Apie 100 narių ir 
svečių turėjo savo pamaldas, ku
riose prisiminė savo narius ir vi
sus kenčiančius lietuvius. Po to 
gražioj gamtoj praleido dieną, 
su iškilmingu posėdžiu, menine 
programa. Minėjime dalyvavo ir 
iš New York keletas ateitininkų, 
nors jie negalėjo savo ekskursi
jos sudaryti, o tas sudarė phila- 
delphijiečiams skausmo, nes jie 
taip norėjo bendrai ir draugiškai 
praleisti dienelę. Iš svečių daly
vavo prof. kan. J. Meškauskas, 
prel. J. Balkūnas, kan. V. Zaka
rauskas, Dr. šerkšnas, kun. Pa
kalniškis, kun. Pikturna, kun. če 
gys, kun? Grigaitis, ,prof. Puzinas 
su: žmona ir Baltįnorės ateti- 
ninkų grupė. Visi jaukioj nuotai-

— Dr. Krivickas su žmona ne
seniai čia buvo atvykę iš Brook- 
lyno ir galvoja persikelti čia gy
venti. P. Krivickas yra tas as
muo, kurs matėsi su Stalinu dar 
1939 metais, pasitarimų laikais. 
Jis turi labai daug atsiminimų 
iš Lietuvos nepriklausomybės 
dienų. Tikrai būtų miela turėti 
jo atsiminimus surašytus.

— P. Salienė, prof. A. Salio 
žmona, buvo ilgesnį laiką ligo
ninėj, kurioj padaryta rimtesnė 
operacija. Ji jau pasveiko ir da
bar ilsisi namuose.

— Dr. Puzinas, žinomas ar
cheologas, dirbęs Pennsylvanijos 
Universitete prie žodyno, dabar 
vasaros metu dirba prie p. An
tanaitienės vedamos lietuvių ra
dijo programos.

Žymus generolas kartą buvo 
pakviestas pas pažįstamus į sve
čius. Prie stalo jam teko sėdėti 
toj vietoj, kur degė židinys. Iš 
pradžių jis jautėsi gerai, nes 
buvo šaltas oras, bet vėliau, 
perkaitęs, jis paprašė, ar šeimi
ninkai nerastų kuo nors ugniai 
užstatyti.

Šeimininkas, išgirdęs tokį ge
nerolo prašymą, panoro trupu
tį pajuokauti:

— Tamsta, pone generole, 
kaip senas karys, turėtum būti 
prie ugnies pripratęs.

— Taip, aš esu pripratęs, — 
atsiliepė šis, — bet tik ne iš už
pakalio.

E- 9
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

w

Geriausias vasaros poilsis

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

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS, 
PATOGUS SUSISIEKIMAS!

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

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

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

Iš ACT krepšinio pirmenybių
Australijos CT Teritorijos A 

klasės krepšinio pirmenybėse 
Canberros lietuvių krepšinio ko
manda nugalėjo savo stipriausią 
varžovą YMCA I rezultatu 43:27 
(25:13). YMCA I komandos su
dėtyje žaidžia ir keletas estų. 
ACT Krepšinio Federacijos pa
kviesta, Canberros lietuvių krep
šinio komanda sutiko dalyvauti 
N. C. W. valstijos 1950 metų 
krepšinio meisterio vardui lai
mėti varžybose.

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

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

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

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

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EV 4-3049«sarą plaukti 19 mylių per Kana

lą Anglijos ligi Prancūzijos. 
1949 m. jai nepavyko perplaukti, -- - .—
bet ji tikisi, jog šiais metais tu- k°j ir su dideliu dvasios pakili- 
rėsianti daugiau laimės. Šiuo mu praleido dieną. Kelyje auto

busais visą laiką traukė visi tik 
lietuviškas dainas. Daugelio ma
nymu, panašių išvažiavimų ir 
daugiau reikėtų suruošti.

— Petras Vaškys, jaunas me
nininkas, skulptorius, atvykęs iš 
Italijos jau atidarė savo meno 
studiją 10 ir Walnut gatv. Jis 

i pasižymi ir labai kilnia artimo 
meilės širdimi. Jo pastangomis 
nemaža bedarbių jau gavo dar
bus ir toliau jis jiems padeda ir 
rūpinasi kaip savo broliais ir se
sutėmis. Sveikinam jauną meni
ninką, linkėdami čia praskleisti 
sau meno kelią plačioj visuome
nėj.

— Algis Vaičiūnas, Raimon
das Mišauskas ir keletas kitų 
jaunuolių, neseniai iš Vokietijos 
atvykusių, stoja savanoriais US 
kariumenėn, aviacijon ar laivy-j 
nan. Artimieji ir pažįstami, ypač ; 
vyčiai linki savo draugams pa- ; 
sisekimo ir didžio laimėjimo sau ; 
ir visai žmonijai.

metu ji yra nuvykusi į Angliją 
■ ir treniruojasi.
Į — Šveicarijoje du_ alpinstai, 
bandę įkopti į 13.000 pėdų auk
ščio Rothom kalno viršūnę, bu
vo žaibo nutrenkti ir nukrito 
2.000 pėdų žemyn ant ledyno.

— Pasaulinio sporto olimpia
dos 1952 m. suomių organizaci
nio komiteto pirmininkas E. von 

■Frenckell pareiškė, jog suomiai 
Į yra nusistatę, kad toje olimpija- 
doje būtų leista dalyvauti ir vo
kiečiams bei japonams. Jo nuo
mone, • jau laikas baigti visus 
priešiškumus nugalėtiesiems.

Lietuviai Viktorijos pirmenybėse
Melbourne lietuviai -tinklinin- 

kai jau tris kartus žaidė Vikto- 
torijos tinklinio pirmenybėse, 
lengvai laimėdami.

Lietuviai dalyvauja ir Vikto
rijos stalo teniso pirmenybėse. 
Pirmoji komanda (Krivickas, 
Zdanavičius, Jeršovas) nugalėjo 
australų F & Y Socials 7:3 re
zultatu, o antroji komanda (Sir- 
jatavičius, Kuncaitis, Miklius) 
nugalėjo Bank N. S. W. taip 
pat 7:3 rezultatu.

Melbourne prasidėjo 1950-tų 
metų Viktorijos krepšinio pir
menybės, į kurias lietuvių re- 
prezentancinė krepšinio koman
da išėjo kaip Business House 
S-gos geriausias vienetas. Pir
mosios rungtynės lietuviams- 
burtų keliu teko žaisti su 1949 
metų Viktorijos meisterio ko
manda “Metro”. Dalyvavo apie 
400 žiūrovų, kurių tarpe žymi 
dalis lietuvių. Atkaklios rung
tynės baigėsi lietuvių komandos 
laimėjimu, pasiekiant 3-jų taš
kų persvarą.

Iš Toronto padangės
— Liepos 5 d. lietuviai futbo

lininkai žaidė pirmenybių rung-

— Sovietinėj Vokietijos zo
noj, dėl maisto produktų stokos, 
vis tenaudojamos maisto korte
lės. 10 dienų suaugusiems žmo
gui duodama 325 gramai mėsos 
ir 130 gramų riebalų. Vakarų 
Vokietijoj visus maisto produk
tus galima pirkti laisvai.

EF
TeL POPlar 4110 <- ■

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

■a

c

Tel. DEW 5136 | 
Jos. Kavaliauskas f

S , Laisnluotaa

S LIETUVIS GRABORIUS
J Penna ir New Jersey valstijose

2 Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

| 1601 - 03 So. 2nd St.

x Philadelphia, Pa.’ *

ČIURLIONIO

THE AMERICAN
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PHILAOELPHIJOJE NEW YORKE

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
( 161 No. 6th Street 
5f TeL EVergreen 8-9229

5 Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

£ 221 So. 4th Street

uOrffencį, į^Qv.va^k

ACADEMY 0F MUSJČ
LOCUST STREETS

CARNEGIE HALL
STlh STREET IR Tth AVENUE

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

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-8888 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Oratoriai

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

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Jįį$2W $1.95,51-3®

K**“4*^

ergreen 8-9770

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue,
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

' Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

X J>1. NEwton 9-4464

J. Estate of A. J. Valantiejus
? VERONICA R. VALANTIEJUS
X Laisniuotas Graborius
X GENERAL INSURANCE AGENT
X 54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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KATALIKŲ FEDERACIJA 
RUOŠIASI KONGRESUI

Didžiojo New Yorko Katalikų 
Federacijos Apskrities susirin
kime, įvykusiame birželio 30 d. 
buvo nutarta aktyviai dalyvauti 
Federacijos Kongrese (įvykstan- 
čiame rugsėjo 30 ir spalio 1 die
nomis Pittsburghe). Apskrities 
atstovais kongresan išrinkti kun. 
Pakalniškis ir Pr. Naujokaitis. 
Taip pat nutarta į kongresą su
organizuoti ekskursiją traukiniu. 
Jei užsirašys bent 25 važiuojan
tieji, kelionė ten ir atgal kainuos 
tik -19.21. Ekskursija bus pritai
kinta savaitgaliui, kad nesusi- 
trukdytų darbo dienos. Tuo rei
kalu dar bus sukviestas organi
zacijų valdybų pasitarimas, ta
čiau jau dabar galima ekskur
sijai registruotis “Amerikos” re
dakcijoje, arba pas Federacijos 
pirmininką (St. K. Lukas, 281 
So. 4th St., Brooklyn 11, N. Y.).

ŠAUKIAMAS VARGONININ
KŲ SEIMAS

ALRK Vargonininkų Sąjun
gos seimas šiais metais įvyks 
rugpiūčio 23 d. 'Čikagoje, šv. 
Jurgio parapijos salėje. Seimas 
prasidės šv. Mišiomis 10 vai. ry
to, o posėdžiai — 12:15 vai. Sei
me numatoma tarp kitų progra
mos dalykų ir. dvi paskaitos — 
viena apie aktualiuosius Ameri
kos lietuvių vargonininkų reika
lus, antroji — apie lietuvių mu
ziką ir dainą.

NAUJAS KATALIKŲ CENTRO 
NARYS

f j”

Liepos 21, 150

7

Šiomis dienomis Katalikų Cen
tras susilaukė naujo nario — 
Apreiškimo parapijos moterys 
sodalietės (Young Women So
dality) nupirko už 100 dolerių 
Katalikų Centro namo šėrų.

Visi L. K. C. bičiuliai, kuriems 
rūpi pagelbėti šiai įstaigai, in
formacijų reikalais gali kreiptis 
j bet kurį L. K. C. valdybos na
rį. Valdybą sudaro pirm. "kun. 
N. Pakalnis, vicepirm. prel. Ig. 
kelmelis ir prel. J. Balkūnas, 
ižd. J. B. Laučka, sekr. M .Milu
kas, iždo globėjai K. Krušinskas 
ir A. Stankevičius. L. K. C. adr. 
— 417 Grand St., Brooklyn, N.Y.

“ŠATRIJOS” KLUBO SUSI
RINKIMAS

įvyks liepos mėn. 21 d. 7:30 vai. 
‘‘Amerikos” patalpose, 417 
Grand St., Brooklyn. Susirinki
me Dr. A. šerkšnas skaitys re
feratą apie sąlygas lietuviškai 
kultūrai JAV. Klubo nariai ir ki
ti, kuriems rūpi lietuviškos kul
tūros problemos išeivijoje, pra
šomi diskusijose aktyviai daly
vauti.

Klubo Valdyba

Atvyko kan. A. Steponaitis
Laivu Gen. Sturgis liepos 13 d. 

atvyko iš tremties kan. A. Ste
ponaitis, kuris nevienam ameri
kiečiui pažįstamas iš prieškarinių

i
*

f

laikų, kai 1925-26 m. buvo at
vykęs rinkti Vilkaviškio kunigų 
seminarijos reikalams aukų. Pra
džioj buvo apsistojęs pas taip 
pat tremtinį brolį Joną ir aplan
kė gimines Montvilus, Kubilius 
ir Bružius. Vėliau apsistojo pas 
prel. J. Balkūną. Po kelių savai
čių vyks į Peorijos vyskupiją 
Illinois valšt.

NAUJA (238) LRKSA KUOPA 
YONKERS, N. Y.

Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo Generalinio Organi
zatoriaus Dr. V. A. Dambravos 
iniciatyva, nuoširdžiai talkinin
kaujant kan. prof. dr. J. B. Kon
čiui ir energingai vietos veikėjai 
p. Irena. Stankūnienei, Yonkers, 
N. Y. įsteigta nauja — 238 
tremties ateivių kuopa.

Steigiamasis > susirinkimas į- 
vyko 1950. VI. 11, dalyvaujant 
įsirašiusių narių, kurių didesnė 
nemažam skaičiui organizuotai 
dalis yra kan. prof. Končiaus 
namų gyventojai.

Visi nariai vienu balsu pasi
sakė už kuopos steigimą ir jau 
tame pačiame susirinkime išsi
rinko šios sudėties valdybą: 
kan. prof. dr. J. B. Končius — 
Dvasios Vadas, Aloyzas Banys 
— pirmininkas, Henrikas Mi
kuckis — vicepirmininkas, Ire
na Stankūnienė — finansų sek
retorius, Vladas Staškevičius — 
protokolų sekretorius ir Henri
kas Bezumavičius — iždininkas.

Pažymėtina, kad šiai kuopai 
priklauso daugiausia inteligenti
ja. Tai dar vienas įrodymas, kad 
atvykusieji mūsų šviesuomenė 
remia vietos lietuvių įsteigtas 
organizacijas, pati aktyviąi įsi
jungdama ir papildydama LR
KSA narių gretas.

Ypačiai malonu suminėti, kad 
i šią kuopą įsirašė ir žymus mū
sų diplomatas p. Dimša su žmo
na.

Susirinkimas nutarė pasiųsti 
delegatu į seimą Romą Dulskį, 
Ir., kuris kaskart vis aktyviau 
įsijungia į organizacinį darbą.

Po oficialios dalies buvo vai
šės, kur visi turėjo progos arti
miau išsišnekėti ir pasilinksmin
ti.

Naujai įstojusiems nariams 
buvo įteikta po kelis numerius 
LRKSA savaitraščio 
zisi paprašyti jame 
biauti.

Kuopos Valdyba
sveikina gerb. Direktorių Tary
bą, “Garso” Redaktorių, sveiki
na LRKSA seimą, dėkoja kun. 
dr. Končiui už Dvasios Vado 
globą, o taip pat ir Generaliniam 
Organizatoriui, nepagailėjusiam 
laiko ir energijos įsteigti šią 
kuopą.

238 kuopos reikalais rašyki
te: Irena Stankūnienė, 1 High
land Place, Yonkers 5, N. Y.—

Koresp.

PIKNIKAS GREAT NECK’E
Liepos 22 d. (šeštadienį) Great 

Neck’o vyčiai Kasmočiaus parke, 
72 Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. rengia šaunų pikniką. Pui
ki proga New Yorko ir Brook- 
lyno lietuviams atitrūkti nuo did
miesčio dulkių ir keletą valandų 
linksmai praleisti laiką gražiame 
Great Neck’ą supančios gamtos 
prieglobstyje. Vyčiai kviečia vi
sus atsilankyti. Gautas pelnas 
skiriamas vyčių Centrui, kuris 
veda ypač amerikoniškoje spau
doje kovą už Lietuvos išlaisvi
nimą ir lietuvybės išlaikymą 
jaunimo tarpe.

Pradžia 9 vai. vakare.

Nauji biznieriai
“Amerikos” savaitraščio skai

tytojai Edward ir Aldona Polk 
(Pulokai) pereitą savaitę pirko 
namą ir puikiai įrengtą įvairių 
gėrimų ir valgių biznį, kuris bus 
žinomas vardu: Warwick Inn, 
Inc., 2836 Fulton Street, Brook
lyn, N.Y. — Arlington - Cypress 
Hills apylinkėje, šios moderniš
kos įstaigos pėrvedimui į naujas 
minėtų lietuvių rankas tarpinin
kavo J.P. Mačiulis.

Geriausios kloties geriems lie
tuviams naujame viešnių ir sve
čių aptarnavime.

Rengiama Lietuvių diena
St. Clair. - Neseniai čia įvyko 

Lietuvių Dienos susirinkimas. 
Šeimininkas kun. Petras Povilas’ 
Laumakis gražiai priėmė sve
čius, o vėliau buvo vykdomi rin
kimai. L.D. valdybon įėjo pirm. 
- kun. Pijus K. česna, šv. Juo
zapo par. klebonas, Mahanoy 
City, rašt. - kun. Petras Povilas 
Laumakis - šv. Kazimiero par. 
klebonas, St. Clair, ižd. - kun. 
Kazimieras J. Rakauskas, šv. 
Juozapo par. vikaras, Mahanoy 
City, kapelionas - kun. dr. Kle
mensas A. Batutis, šv. Petro ir 
Povilo par. klebonas, Tamaqua 
spaudos komisija - kun. Juozas 
Neverauskas, šv. Jurgio par. vi
karas, Shenadoah.

Lietuvių Dienos Valdyba pra
neša, kad 36 - toji Pennsylvani- 
jos Lietuvių Diena bus Lakewood 
Parke, antradienį, rugp. 15 d.

Žymūs kalbėtojai pamargins 
Lietuvių Dienos programą. Apie 
juos bus pranešta vėliau. Lietu
vių Dienos Valdyba taip pat pas
kelbia, jog šiemet visas L.D. pel
nas bus skiriamas į tris dalis; 
šv. Kazimiero Seserims, New
town, Pa., šv. Pranciškaus Sese
rims, Pittsburgh, ir Seserims 
Jėzaus Nukryžiuotojo, 
hurst, Pa.

IŠEJO NAUJAS “LITHUAN
IAN BULLETIN” NUMERIS

— Birže- 
ALT lei- 
Bulletin”

Elm-

Rep.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Didžioji New Yorko Kat. Fe

deracijos apskrities susirinkimas 
bus penktadienį, liepos 28 dieną, 
Apreiškimo par. salėje, No. 5th 
ir Havemeyer gatvių kampas, 
Brooklyn, N. Y. Visų katalikiškų 
draugijų atstovai, valdybos ir 
katalikų visuomenės veikėjai 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

Ragina organizuoti Šv. Tėvo 
dieną.

Kadangi tik ne daug kas iš po 
pasaulį išblaškytų lietuvių šv. 

Metų proga gali aplankyti Ro
mą, šv. Metų Komitetas Lietu
viams Priimti Romoje viso pa
saulio lietuvių kolonijoms išsiun
tinėjo raštą, ragindamas vietose 
organizuoti maldos ir aukų žygį 
už šv. Tėvą ir Šv. Metų intenci
jomis, pravedant su atitinkamo
mis pamaldomis bei iškilmėmis 
Šv. Tėvo dieną.

New York (LAIC). 
lio gale išėjo naujas 
džiamo “Lithuanian 
numeris.

Pagrindiniame straipsnyje ap
žvelgiama būklė Lietuvoje, “Ge
nocido Ženkle.” Pagal įvairius 
šaltinius, daugiausiai pačių bol
ševikų daviniais, apskaičiuoja
mas dabartinis Lietuvos gyven
tojų skaičius, maskoliškos sa- 
trapijos smulkmenos, ir kitkas.

Antrame straipsny iškelia
mos Sovietų Ambasados mela
gystės, vėl įrodant pačių masko
lių daviniais. Yra būdinga, kad 
viename puslapy Sovietų Amba
sada Vašingtone Paleckio vardu 
kaltino vokiečius: “Hitlerinin
kai neslėpė savo sumanymų iš
keldinti’ vietinius gyventojus iš 
Lietuvos ir apgyvendinti teri
toriją išimtinai vokiečiais”. Se
kančiame puslapy, to paties Pa
leckio vardu, rašoma: “Lietu
vos kaimai labai skiriasi nuo to 
kas seniau buvo. Provincijos 
gyventdjai irgi keičiasi (arba 
“kinta”).

Trečiame straipsny aprašoma 
Maž. Lietuvos lietuvių konferen
cija ir troškimai. Naujame sky
riuje paliesta eilė opiausių klau
simų, k. t. ALT ir VLIK veikla, 
tarptautiniai sąjūdžiai, mokyk
los tremtyje, lietuvių leidyklos 
tremtyje, ir gudų pretenzijos. 
Galop, tęsiama bolševikų nusi
kaltimų dokumentacija, pasire
miant slaptais NKGB įsaky
mais. Paskutinį 32 pusi, puošia 
velionies Prezidento Griniaus 
atvaizdas ir biografija.

Gauti Lithuanian Bulletin, 
kreipkitės į Lithuanian Americ
an Center, 233 Broadway, New 
York City 7. ,

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

JERSEY PORK
Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių
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i Stephen Bredes Jr.®
ADVOKATAS

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

® Tel. EVergreen 7-9394 ®

k 
K9 S s s9 9 9 99 9
X 
X 9

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tai.
WO 2-3497 NE 9^568*
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NAMUS. BIZNIUS
Namu ir bizniu pirkimo ir parda

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

J. P. M A ( I U L I S
REAI. ESTATE * INSURANCE

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

EVergrecn 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

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.

“Garso” ir 
bendradar-

nuoširdžiai

Angelų Karalienės parap. 
choro repeticijos

Angelų Karalienės par. cho
ras šiais metais neturi atostogų, 
nes ruošiasi parapijos metiniam 
koncertui, kuris įvyks lapkričio 
5 d. Pamokos būna kiekvieną 
penktadienį 8 vai. vakaro ir sek
madieniais po sumos.

Dainos mėgėjai kviečiami sto
ti į chorą. Chorui vadovauja 
muz. Pr. A. Dulkė.

— Angelų Karalienės parap. 
vargonininkas ruošiasi rugp. 21 
d. vykti į Vargonininkų Sąjun
gos seimą. Jis yra šios sąjungos 
vicepirmininkas.

PARDAVIMAI

kambariai tušti. 2 šei- 
su 11 kambarių, šty-

Amerikiečiai Japonijoj
(Atkelta iš X psl.T

jie laukė. Japonų militaris- 
kaip ir vokiečių, gąsdino sa-

pasirodžius 
draugiškai 
daliniams, 

nepagrįsta.

AMERII
LIKŲ
KULT

EINA

+*4-+++

Entered as 
office at Br

P

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

Cross

IŠ DIDMIESČIO TRIUKŠMO Į ŽALIUOJANČIĄ GAMTĄ
Ateinantį sekmadienį, liepos 23 d., New York’o Ateitininkų 

Jaunimo kuopa vėl ruošia praėjusi sekmadienį atidėtąją
EKSKURSIJĄ - IŠKYLĄ

Plauksime garlaiviu į nuostabaus grožio vasarvietę
INDIAN POINT

Iškylos dalyviai 8 vai. renkasi pamaldoms į Holy
Church W. 42nd str. tarp 8th ir 9th Ave. Važiuoti Independent 
Subway 8th Ave. Line. Išlipt 42nd str.

Po pamaldų prie bažnyčios bus dalinami bilietai. Kaina: su
augusiems — $1,50, vaikams $0,90.

Iš bažnyčios einame į uostą — W. 42nd st.., Hudson Day Line. 
Laive turime būti nevėliau 9 vai. 15 min.

Registruotis “Amerikoje’' šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro. Galima ir telefonu EV. 8-7012. Neužsiregistravę ri
zikuoja nepatekti į laivą.

Indian Point’e puikiausios vandens sportui sąlygos. Mėgėjai 
teneužmirštai pasiimti maudymosi kostiumus.

Į New Yorką grįšim vakare apie 9 vai.
Visus ateitininkus ir jų bičiulius kviečiame dalyvauti.

Valdyba

LIETUVIŲ DIENOS 
ATGARSIAI

Liucija Jankūhienė iš Eliza
beth, N. J., Lietuvių Dienos pik
nike laimėjusi $150 piniginę do
vaną, paskyrė “Amerikos” nau
dai $10.00. Už šią dovaną nuo
širdžiai dėkojame.

Vladas Šumskis iš Brooklyn, 
N. Y., laimėjęs televizijos apa
ratą, pasižadėjo taipgi “Ameri
kos” neužmiršti.

Prisimenant gražiai, praėjusį 
Lietuvių Dienos parengimą, ne
galime užmiršti visų tų, kurie 
prie jos pasisekimo prisidėjo. Tų 
mūsų geradarių tarpe randame 
net mažamečių, štai, pavyzdin, 
Ramunė Valukonytė, 10 metų 
amžiaus, iš Detroit, Mich., viena 
išplatino jų šeimai pasiųstus bi
lietėlius ir prisiuntė “Amerikai” 
$3.00.

Garbė jaunai lietuvaitei, kad 
sugeba paremti katalikišką spau- 
daą.

Dar gauta už L. Dienos kny
geles:
Mr. ir Mrs. J. Butkus, 

Brooklyn, N. Y.
. šeputienė,

Brooklyn, N. Y.
Gliaudelis,

Brooklyn, N. Y.......... 0.50
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

“Amerikos” Adm.

$3.00
A.

J.
$3.00

gu 
tai, 
vo tautą, kad amerikiečiai išžu
dys vyrus, išprievartaus moteris, 
apiplėš kraštą.? Bet 
disciplinuotiems ir 
nusiteikusiems JAV 
ši baimė pasirodė
Taip pat militaristai susikom
promitavo tautos akyse savo 
tvirtinimais, jog net tragiškiau
sioj padėty reikia nenuleisti ran
kų, nes dievai išgelbėsią, nors ir 
kaip viskas beviltiškai išrodytų. 
Bet pagalba neatėjo, 'ir pagal 
Konfucijaus mokslą žmonės pa
sidarė išvadą, jog dievai šį kartą 
buvo amerikiečių pusėj, o japo
nų militaristų darbus pasmerkė. 
Tad stojimas prieš amerikiečius 
būtų reiškęs ėjimą ir prieš dievų 
valią.

Tolimesnei gerų santykių rai
dai turėjo didelės reikšmės gen. 
Mac Arthuro protinga Japonijos 
demokratizacijos linija, kai jis 
nepradėjo laužte laužti visą šim
tais metų susiformavusį japonų 
gyvenimą, bet pagerbdamas jų 
tradicijas ir demokratizacijos 
priemones pritaikydamas vietos 
sąlygoms.

Svarbiausios amerikiečių pra
vestos demokratinės reformos 
yra demokratiniai parlamento 
rinkimai, panaikinimas centra
lizacijos ir sukūrimas vietos sa
vivaldybių, žemės reforma, ku
ri įgalino ūkininkus atsipirkti 
nuosavybėn jų ligi šiol nuomuotą 
iš didžiųjų žemvaldžių žemę už 
labai nedidelį atlyginimą ir pa
naikinimas kelių šeimų rankose 
buvusių milžiniškų pramonės 
koncernų, kurie faktiškai kon
troliavo visą Japonijos pramonę.

Taip pat amerikiečių specia
listai suorganizavo ir Japonijos 
profesines sąjungas. Ir šios de
mokratinės priemonės pasirodė 
japonams neblogos, naujai su
kurtos demokratinės institucijoj 
veikia patenkinamai.

Žinoma, per taip trumpą lai
ką demokratija dar nesuspėjo 
labai giliai įleisti šaknis ir paša
linti visas feodalizmo liekanas 
nei gyvenime, nei žmonių galvo
senoj. Tam tikrais atžvilgiais ir 
buvusi sistema turėjo neblogų 
pusių, kaip ir naujoj nėra, su
prantama, tobulybės. Bet tai ne
duoda dar jokio pagrindo nusi
statyti prieš amerikiečius bei jų 
propoguojamus dalykus.

Ypač palankiai priima japonai 
amerikiečių kultūrą. Karo pra
laimėjimas sugriovė japonų prie
tarą, kad .jie yra pranašesni už 
visas kitas tautas. Be to, jų aky
se pakilo amerikiečių autorite
tas ir nusmuko europiečių. Tad 
jie mielai verčia amerikiečių au
torius, skolinasi muziką, madas 
ir t.t. Šiuo atžvilgiu nėra jokio 
panašumo į Europą, kur ameri
kiečių kultūra neturi didesnio 
pasisekimo. Jeigu dabar dirs- 
telsim į JAV priešus, kurių, ga
lima sakyti, vienintelis yra So
vietai, tai japonai jiems, žinoma, 
neturi jokių simpatijų, išskyrus 
negausią komunistų partiją. Ne 
tik seni tarp Rusijos ir Japonijos 
priešingumai, bet ir jų elgesys 
su japonais karo bei pokario 
metu, ypač elgesys su karo be
laisviais, negali japonuose suda
ryti Sovietams nė mažiausio pa
lankumo.

Šie visi duomens rodo, jog ga
lima laukti, kad konflikto atveju 
japonai vis dėlto bus amerikiečių 
ne Sovietų pusėj.

NAMŲ

Woodhaven: 6 
mom, mūrinis, 
mas, atdaras šonas. $8.250.

Trim šeimom. Tuščias flioras. Su 17 
kambarių. Stymas. Atdaras šonas. 
$9.500.

Dviem šeimom, 11 kambarių, kam
pinis (kornerinis), aliejum šildomas. 
Uždaryti porčiai. Garažai. $11.950.

Taip pat turime visokių naujų namų 
visose miesto dalyse.

B. ZINIS
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. RE 9-1506 ir EV 4-3487

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir' dykai turėti kambarius 
Namas geras, nebrangus ir gra 
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi 
sose miesto dalyse ir priemie1’ 
čiuose.

Joseph Vastimas
1008 Gate* Ave. Brooklyn 21, N. V.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-907C

I
 EVergreen 4-0203

DAKTARAS

S. S. Locket, M. D.
b 223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
I Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

"OTOGRAIAS 
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, Brooklyn 6, N. Y

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai 
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui

daug kitųB 
prez. Trurrl 
siryžę ir I 
sius kraštil 
ma'.’ KoKial 
bus tiems I 
saulini? K

tl
Kad lie ■ 

tenka p-isil 
kuriems nil 
bos. čia dil 
šiuo atveji! 
pavyzdys. I

Marshall! 
lų komi ietį 
diniu tos | 
vietos gyvi 
lygio pakeli 
Europos [I 
tams, kad I 
mai vystyti 
su žemės ūlB 
bar, kai geli 
rė Rytų ir B 
mės ūkio 11 
reikia gauti! 
kas savo pfl

Šiais atžvB 
labai žymi B 
ateitis. ,

Prancūzų! 
ligi šiol t ieki 
duktus - žel 
kavą banarl 
ir kanapių I 
pastangų, 9 
duoti žymiai 
vietos gyvel 
so pasaulio!

Jau 19481 
36.000 tonJ 
na pusę prl 
parcikalaviil 
Dramblio i 
metu pradėl 
ei ja ir jau 11 
tonų. Išplėl 
aliejaus pral 
pinigo reiki 
nes reikia įi! 
dirbimo įmcl 
prancūzų ‘I 
dės Oleaginl 
vo plantacil 
000 tonų žel 
Senegalo d| 
čioj deltoj n| 
žiu laukus,! 
srityse žymi 
nes auginiui 
ne tik padicl 
bet ir paką

O šalia ž| 
galės būti vi 
moji pramol 
servų, muilą 
medvilnės vi

Ypatingoj 
jektas pi 
nevaisingų I 
Afrikos srid 
list it yra nul 
iškrintančioj 
drėkinti pla 
vandens is 
drėkinimui, 
kūmas galin 
dinčiais sod

Bet Afrill 
ūkio šalis. J 
mės gelmių 
ūkiui turi J 
Vienam Ma 
dota tik 1%

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Latvi Užkandžiai, Ifiava, Arbata, Hot CbocoUU 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. ' Gerlatulaa pasfrinkimaa 
AISKKYMAS gaminta* narni* U geriautioa saatonflA ALUS M ga- 
riaušių bravorų. Parragimama priimami užsakymai. KlUEIPKITfeS:

Juozas Ginkus
<5 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PASINAUDOKITE PROGA!
Norėdami įsigyti laikrodį, pir

kite pas Adolfą Kregždį.
Pristatę šį skelbimą, gausite 

20% nuolaidą.
147 Starr St., Brooklyn
(Jefferson stotis—BMT

- Canarsie) Sk. L. 50/3.

“Gabijos” knygyno ir spaus
tuvės, 340 Union Ave., Brook
lyn 11, N. Y., telefonas yra šis: 
EV 8-6163.

Telefonas: EV 7-7411 A
KLEĖN KOL COAL CO. 7

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. |
Anglys, Coke ir Aliejus §

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. S

Gyvenimo vieta v
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. 2

Telefonuoti po 5 vai. vakarais g
KLAUSYKIT RADIJO! |

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų, A

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIUS

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

. TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
Kad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

KINIJOS H
ded|

Kinijos I 
apšaudyti ii 
barduoti rl 
esančią Qu| 
jog tai gal 
tikėto komi 
imti šią sal 
reikšmės vvl 
limą. Quenl 
lių nuo Fo

Nacional] 
krantėje ka 
4 armijas] 
skiriamos 1
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