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Į TILŽĖS APYLINKE VEŽA 
'TOTORIUS

Jos svarba tiems kraštams ir pasauliui
Nors gresia karas ir JAV turi i rėš Afrika yra turtingiausias pa- 

daug kitų rūpesčių bei išlaidų, 
prez. Trumanas ir Kongresas pa
siryžę ir toliau remti atsiliku
sius kraštus. Ko tad čia siekia
ma? Kokia bauda iš tos paramos 
bus tiems kraštams ir visani pa
sauliui?

Ūkiniai tikslai
Kad tie klausimai paaiškątų, 

tenka pasižiūrėti į tuos kraštus, 
kuriems numatyta teikti pagal
bos. čia dirstelsim į Afriką, kuri

, ALT’o pareiškimas dėl karo Korėjoje

šauly mineralų šaltinis. Fosfatų 
gamyba ligi 1952 m. numatoma 
padidinti 30%, švino gamybą 
pakelti ligi 80.000 tonų į metus 
ir padvigubinti mangano bei ko
balto gamybą.

Maroke aptikta, kaip mano
ma, platūs bei turtingi laukai ir 
naftos, iš kurių numatoma gauti 
350.000 tonų į metus. Prancūzų 
Gvinėjoj yra dideli ištekliai bok- 
sito ir geležies rūdos, o Kame- 

šiuo atveju gali būti būdingas, rune — cinko. Kalumo pusiasaly 
pavyzdys.

Marshalio plano Afrikos reika
lų komitetas Paryžiuje pagrin
diniu tos paramos tikslu laiko 
vietos gyventojų^ pragyvenimo J ge — didžiausi kiekiai cino, va- 
lygio pakėlimą. Šalia to Vakarų rio, geležies ir kitų metalų bei 
Europos pramoningiems kraš- j mineralų, o Katangoje yra tur
tams, kad jų ūkis galėtų tinka-, tingiausios pasauly urano kasy- 
mai vystytis, reikalingas ryšys klos.
su žemės ūkio kraštais, ypač da-Į Tropinės Afrikos didžiausias 
bar, kai geležinė uždanga atsky- turtas yra milžiniški brangių 
rė Rytų ir Vidurio Europos že
mės ūkio kraštus. Iš ten jiems, 
reikia gauti žaliavų ir turėti rin
kas savo pramonės gaminiams.

Šiais atžvilgiais Afrikai tenka 
labai žymi vieta ir reikšminga 
ateitis.

Prancūzų Vakarų Afrika, pav., 
ligi šiol tiekė tik žemės ūkio pro
duktus - žemės riešutus, kakao, 
kavą bananus, medvilnę, ryžius 
ir kanapių pluoštą. Bet padėjus 
pastangų, šio krašto ūkis gali 
duoti žymiai daugiau gerybių ir 
vietos gyventojų reikalams ii> vi
so pasaulio rinkai.

Jau 1948 m. čia buvo gauta 
36.000 tonų kavos, kas patenki
na pusę prancūzų kavos rinkos 
pareikalavimų. Senegale ~~ ir 
Dramblio Kaulo krante karo 
metu pradėta kaučiuko produk
cija ir jau 1944 m. ji davė 34.000 
tonų. Išplėtimas žemės riešutų 
aliejaus pramonės Senegale yra 
pinigo reikalaujantis projektas, 
nes reikia įrengti visą eilę jų per
dirbimo įmonių. Bet jau 1956 m. 
prancūzų “Companie Generale 
des Oleaginaux Troplcaux” iš sa
vo plantacijų numato gauti 42. 
000 tonų žemės riešutų aliejaus. 
Senegalo daug drėgmės turin
čioj deltoj numatoma išplėsti ry
žių laukus, o Čado ir Ubangos 
srityse žymiai praplėsti medvil
nės auginimą. Modernizacijos ir 
ne tik padidinti apsėjamą plotą, 
bet ir pakelti gaunamą derlių.

O’šalia žemės ūkio gamybos 
galės būti vystoma ir perdirba
moji pramonė — šokolado, kon
servų, muilo, kanapių pluoštoj ir 
medvilnės verpyklos. , ,

Ypatingos reikšmės yra pro
jektas pravesti drėkinimą 
nevaisingų šiaurės ir Vidurio 
Afrikos sričių. Daugelis specia
listų yra nuomonės, kad Afrikoj 
iškrintančio lietaus pakaktų su
drėkinti plačioms sritims. Tuos 
vandens išteklius sunaudojus 
drėkinimui,. dabar negyvas dy
kumas galima būtų paversti žy
dinčiais sodais.

Bet Afrika yra ne tik žemės 
ūkio šalis. Ji turi gausiai ir že
mės gelmių turtų, kurie pasaulio 
ūkiui turi milžiniškos reikšmės. 
Vienam Maroke ligi šiol išnau
dota tik 1% žemės turtų. O Šiau-

geležies ištekliai vertinami 3,5 
miliardo tonų ir yra vieni di
džiausių pasauly. Bet patys di
džiausi ištekliai yra belgų Kon-

medžių miškai. Taip pat, jei pa
teisins dedamas viltis naujai pa
gaminti vaistai prieš gyvulių 
miego ligą, Afrika gali būti di
džiausias pasauly mėsos teikėjas. 
Pagaliau, jei būtų įvykdytas mil
žiniškas užtvankų statybos pro
jektas, Kongo vandenys duotų 
šimtą kartų tiek energijos, kaip 
JAV Tennessee užtvankos.

Kaip matome, Afrikoj yra dar 
beveik žmogaus rankos nelytėti 
turtai, kurie, tinkamai panaudo
ti, galėtų milžinišku mastu pri
sidėti tiek prie Afrikos konti
nento, tiek ir viso pasaulio ge
rovės. Bet tam reikia pinigo, 
kurio duoti šiuo atveju pasiry- 
žųsios JAV.

Raudonasis agresorius,. Sovie
tų Sąjungoje gamintų tankų ko
lonomis klastingai užpuolęs Pie
tų Korėjos Respubliką, pergyve
no nemalonią staigmeną: iki šiol 
tik pasyviai komunistinio impe
rializmo ekspansijai priešinęsis 
laisvasis pasaulis stojo gintis po 
Jungtinių Tautų vėliava su gink
lu rankose. Jungtinės Amerikos 
Valstybės pirmosios parodė ini
ciatyvą, pasiųsdamos ginkluotas 
pajėgas užpultąją! Pietų Karėjai 
padėti. Jungtinių Tautų organi
zacija, vos dviem dienom praė
jus nuo invazijos pradžios, pas
merkė agresorių ir ėmėsi prie
monių jam suvaldyti, šiandien 
netik JAV, bet ir kitų kraštų 
karinės pajėgos stovi kovoje su 
pasaulio taikos ir Jungtinių Tau
tų Čarterio laužytoju.

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
netik boikotavo Jungtinių Tau
tų akciją konfliktui pašalinti, bet 
ir atsisakė, JAV prašoma, pa
naudoti savo įtaką, kad Šiaurės 
Korėjos kariuomenė sustabdytų 
karo veiksmus ir pasitrauktų į 
savo teritoriją. Maža to — ji 
dargi remia užpuoliką, teikdama 
jam karo medžiagas ir vesdama

šmeižtų propogandą prieš lais- laimę patekti į Sovietų Rusijos 
vąsias tautas. Tuo>būdu Sovietų jungą, arba kurioms tokia ne- 
Sąjunga visam pasauliui atiden- laimė gresia. Lietuva, Latvija 
gė tikrąjį savo veidą, -jiusiimda-' ir Estija buvo pirmosios Sovietų 
ma apgaulingą “taikosi apaštalo” 
kaukę. |

Neišprovokuotas ir klastingas
Korėjos Respublikos užpuolimas 
rodo, kad imperialistiniams So
vietų Rusijos apetitams nėra ri
bų. Jos valdovai siekia sunaikin
ti visų tautų nepriklausomybę

imperializmo aukos. Jų išlaisvi
nimo valandą gali žymiai pri
artinti dabartinis persilaužimas 
tarptautinėje politikoje, Korėjos 
konflikto pasėkoje.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipiasi į visus sąmoningus lie- 

t tuvius, šios šalies piliečius ir nau-
ir pavergti pasaulį, -^naudodami: juosius ateivius, ragindama juos 
apgaulę, klastą* ir smurtą. Jokios visais galimais būdais remti JAV 
sutartys, jokios pastangos su jais pastangas kovoje su komunizmo 
susitarti geruoju ir ypačiai jo- agresija.
kios nuolaidos jiems liesulaikys Maskvai parsidavusių ir jos 
jų nuo šio siekimo. Juois gali su- suklaidintų neišmanėlių būriai, 
laikyti tiktai orgamzudta demo- • kurių tarpe yra ir lietuviškai 
kratinių tautų jėga. Amerikos kalbanti grupė, dirba Amerikos 
vyriausybės pasiryžimas ginklu' priešo naudai, skleisdami melus 
pasipriešinti komunistihiams a-' apie šios šalies valdžią, rinkda- 
gresoriams ir energinga Jungti-imį parašus po apgaulingomis 
nių Tautų akcija Korėjoje yra “taikos peticijomis” ir padėdami 
vieęintelis efektingas būdas ap- priešo agentams. Sąmoningų ne
saugoti žmonijai nuo pražūties, tuvių pareiga demaskuoti tokius 

Sveikindama šios šalies ir pa- elementus ir įspėti visuomenę, 
šaulio organizacijos žygius prieš kacĮ jį šluotų juos lauk iš savo 
raudonąjį imperializmą, Ameri
kos Lietuvių Taryba pažymi, kad 
šitie žygiai stiprina viltis visų 
mažųjų tautų, kurios turėjo ne-
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Tik diktatūros galėjo'pulti Korėją
(Rašo K. RAUKLAUKIS, mūsų korespondentas Švedijoje)

Paskutiniu laiku į Tilžės apy
linkes atvyko pirmasis 800 to
torių transportas. Atvežtieji to
toriai yra nuo Volgos ir iš Tur
kestano. Esamomis žiniomis So 
vietai šioje srityje numato ap
gyvendinti 150.000 totorių. Jie 
pradėti vežti po to, kai nepavyko 
Sovietų • planas čia apgyvendinti 
80.000 ukrainiečių — atvežtieji 
vėl slapta pabėgo į Ukrainą.

JAV. MAISTO YRA PERTE
KLIUS

kios nuolaidos jiems įiesulaikys

mi parašus po apgaulingomis

Vašingtono valstybės ūkio 
sekretorius Brannan pareiškė, 
jog JAV maisto produktų turi 
su perteklium ir nėra jokio rei
kalo sudarinėti atsargas ar kelti 
kainas.

Brannan pareiškė, jog ne sto
ka kelią rūpestį, bet nuolat di
dėjanti sandėliai, ypač sviesto, 
sūrio, kiaušinių miltelių, pieno 
miltelių ir bulvių. Jis mano, jog 
dėl produktų pertekliaus kainos 
kilti negalės

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS 

*——■

— Prie Kanados krantą pas
tebėti svetimi povandeniniai lai
vai. Spėjama, jog tai Sovietų.

— Egiptas ryšium su įtempta 
tarptautine padėtim pradėjo su
darinėti maisto atsargas.

— Indonezija pradėjo kovas 
su Molukų salų sukilėliais, kurie 
siekia Molukų salas atskirti nuo 
Indonezijos ir sudaryti iš jų ne
priklausomą valstybę.

— Rytų Vokietijos komunistų 
partijos, suvažiavimas nutarė, 
jog karo atveju R. Vokietija I •»- 
vos Sovietų pusėj.

— Įsručio apylinkėj gyvento
jai skubiu tempu varomi į kol
chozus.

— Kanada uždraudė savo lai
vams ką nors gabenti į Š. Korė
jos uostus.

— Berlyne komunistų partijos 
suvažiavimo metu buvo suvažia
vę ir tarėsi Kominformo vadai. 
Pasitarimų duomenys laikomos 
paslaptyje.

IR NEW YORKO LIETUVIAI 
SURENGS “TAG DAY”

New Yorko ir apylinkių BAL- 
Fo Apskrities pirmininkas Jonas 
Brundza šiomis dienomis buvo 
sukvietęs Didžiojo New Yorko 
BALFo skyrių atstovų pasitari
mą, kuriame nutarta šiais me
tais surengti New Yorko mieste 
ir apylinkėse didelį lietuvių pa
sirodymą “Tag Day”.

KINIJOS KOMUNISTAI PRA
DEDA PULTI

Kinijos komunistai pradėjo 
apšaudyti iš -patrankų' ir bom
barduoti nacionalistų rankose 
esančią Quemoy salą. Spėjama, 
jog tai gali būti pradžia seūiai 
tikėto komunistų bandymo už
imti šią salą, kuri turi didelės 
reikšmės vykdant Formozos puo
limą. Quemoy sala yra 100 my
lių nuo Formozos. z

Nacionalistai praneša, jog pa
krantėje komunistai yra sutelkę 
4 armijas, kurios greičiausia 
skiriamos Formoząi pulti.

Politiniai ir socialiniai tikslai
Bet viso plano pagrindinis tik

slas nėra tik turtų gamyba. Kaip 
minėta, Marshallio plano atsto
vai pirmoj eilėj rūpinasi pakelti 
vietos gyventojų pragyvenimo 
lygį, kuris kartu pakeltų Afrikos 
tautų kultūrą ir socialinį bei po
litinį subrendimą, o iš antros pu
sės pašalintų nepasitenkinimą 
dėl nepatenkinamų gyvenimo są
lygų. Tuo būtų ne tik išpildytas 
žmonijos ” solidarumo reikalavi
mas vieni kitiėms padėti, bet ir 
užkirstas kelias griaunančiai ko
munistinei propogandai, kuri 
stengiasi išnaudoti kiekvieną pa
sitaikanti trūkumą neapykantai 
kurstyti. '

Visi šie dalykai labai susti
printų Vakarų demokratinį pa
saulį. Susidarius tinkamoms ū- 
kio sąlygoms ir padidėjus ište
kliams, visoje jo įtakos sferoje 
būtų pasiekta ūkinė gerovė, kuri 
sujungta su socialiniu teisingu
mu ir politine laisve, galėtų lai
duoti žmonėms ramų ir taikų 
gyvenimą.

Pagaliau, pakilusios iš primi
tyvaus savo gyvenimo ir kultū
ros lygio Afrikos tautos galėtų 
įeiti kaip nauja jėga į laisvųjų 
tautų bendruomenę ir tuo daug 
prisidėtų prie taikos, ramybės 
ir visokeriopos pažangos viso pa
saulio labui.

Ypač ši pagalba būtų reikš
minga ir tuo, kad ji pašalintų 
šių kraštų gyventojų tarpe ne
palankų nusistatymą prieš euro
piečius, kokį yra sukėlę savo 
daugeliu atžvilgių trumparegiš
ka ir savanaudiška politika eu
ropiečiai kai kuriuose buvusiuo
se kolonijiniuose Azijos kraštuo
se. ;

KONTROLIUOS SVETIMUS 
LAIVUS

JAV senatas priėmė potvarkį, 
kuriuo prezidentas įgaliojimas 
įvesti Amerikos vandenyse sve
timų laivų kontrolę. Pareiškia
ma, jog šios priemonės imtasi 
apsaugai nuo slapto užpuolimo 
jūros susisiekimo įrengimų ir 
bandymo laive atgabenti atomi
nę bombą.

Skandinavijos balsas prieš agresorius ■
Jeigu šiomis dienomis pasi- daugiau kaip penkerių metų 

sukinsi Stockholmo gatvėse, pas- žiauraus karo išsilaikė, tai pri- 
tebėsi, kad vasariniame gana gy- klausė nuo to, kad ji b^vo įsiti- 
vame judėjime dominuoja žalias kinus, jog tie, kurie t ė karą

4 Vjaunimas. Jei pamatysi būrelius ir milijonams
1 gana keistų ‘Hipelių”, didžiuliaisvę, bus sumušti”'; tšreonn 

šiaudiniais; “kepeliušais”, apsi- pirmininkas. “Taikos ir laisvės 
karsčiusių visokiais medali- svajonė pridavė jiems jėgų išsi- 
kėliais, nepamanykit, kad kokie laikyti. Bet taikos mes dar'nesu- 
svieto linksmintojai tokiais ne- j laukėme. Sovietai nebuvo laisvų 
linksmais laikais, ne — tai viso rinkimų, žodžio, spaudos bei tei- 
pasaulio, tiek kiek jo bėra likę, Į sinės apsaugos sistemos šalinin- 
socialistinis jaunimas, susirinkęs 1 
konferencijai netoli Stocholmo. i 
Traukiniais, laivais, autobusais 1 
skubėjo jie į šiaurės Veneciją, : 
nežiūrėdami net gana varginan- ; 
čių kelionių, nors kai kuriems 
už tai reikėjo net pilvais užmo- ' 
keti. Keista, bet tiesa — Belgijos , 
socialistukai vyko visą laiką au- i 
tobusu, o atvykę buvo taip išal
kę, jog pilyan kimšo viską, kas 
tik ant turtingo švediško stalo 
buvo prikrauta, ypač daug ryžių 
pudingo prisišveitė. O rezultatas ■ 
— apsirgo ir kuo skubiausiai 
buvo nugabenti į ligoninę, kur 
jie dabar turi maitintis tik arba
tėle ir “cukorėliais”. Ar ne liki
mo ironija! Bet visa tai tik bai
kis, pavojaus jokio — konstata
vo St. Eriko ligoninės gydyto
jai....

Paprastai kur susirenka jau
nimas, ten pirmiausia seniai turi 
progos pasireikšti. Toje jaunimo 
stovykloje kiekvienos dienos 
programa skirta kurios nors tau
tos jaunimui užpildyti. Ten ir 
kalbama, ir dainuojama, ir šo
kama, ir šaukiama, ir grojama.1 

Liepos 13 d. buvo Norvegijos 
diena. Tos dienos proga kalbą 
išdrožė ne kas kitas, o atvykęs 
pats Norvegijos ministeris pir- 

< mininkas Einar Gerhardsen. Jo 
kalba nebuvo kokia nors emoci
nė kalbelė, o svari politiko ir

■ valstybininko kalba, gal būt pati
■ svariausia lig šiol Skandinavi

joje, Korėjos įvykius beverti
nant. Kadangi jo kolegos švedai 
kartais lyg ir susidrovi reikiamu 
tonu užbosyti, tai į Gerhardseno 
kalbą reikia žiūrėti, kaip į kalbą, 
atitinkančią tiek Švedijos, tiek 
visos Skandinavijos partijos 
draugų nuomonę.

Gerhardsenas, pasveikinęs 
tarptautinio socialistinio judėji
mo atstpvus, tuoj perėjo prie 
dienos aktuąlijų.

“Kai nelaimingoji žmonija po

tarpo.
Juo tvirčiau mes paremsime 

demokratijų kovą su komunisti
niu imperializmu, juo greičiau 
bus atstatytos pasaulyje sąlygos, 
kuriose galės atgauti laisvę visos 
pavergtosios tautos, ir iš naujo 
prisikelti nepriklausoma ir de
mokratinė Lietuvos valstybė.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas 
L. šimutis, pirmininkas 
A. A. Olis, vice-pirmininkas 
Dr. P. Grigaitis, sekretorius

NAUJA VOKIEČIŲ KOMU-
■ NISTŲ PARTIJA

Duesseldorfe 100 vokiečių ko
munistų vadų, kurie buvo iš par
tijos išmesti už pasipriešinimą 
paklusti Maskvos direktyvoms, 
sukūrė naują nępriklausomą ko
munistų partiją. Naujosios par
tijos vadai tikisi, jog pas juos 
pereis dešimtys tūkstančių ko
munistų, kurie nepritaria vokie
čių komunistų visiškam nusilen
kimui Maskvai. Naujoji partija 
tarp kitko nepritaria* R. Vokie
tijos komunistų priimtai Oderio- 
Neissės sienai ir Sovietų elgesiui 
su karo belaisviais.

L*;? ' ' , ■ ___ į__ A

Vienuoliai ir klerikai verčiami

kai. Demokratija, laikoma liau
dies demokratija, yra toji sis-į 
tema> kuri po karo buvo įvesta 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Ven
grijoje, Albanijoje ir Čekoslova
kijoje. Nė viena iš tų kraštų 
liaudies demokratija nebuvo pa
čios tautos laisvais rinkimais su
daryta. Ji atsirado agresijos for
moje, kuri taip nežmonišku būdu 
primena Mussolinio Italiją ar 
Hitlerio Vokietiją. Korėjoje toji 
agresija vyksta atviru karu. Vi
so pasaulio komunistai nori mus 
įtikinti, kad pietų Korėja pradė
jusi karą. Tai primena mums 
kaip Mussolini norėjo mus įti
kinti, kad Etiopija grėsė Italijai, 
tai primena Hitlerio tikinimus, 
kad Austrija, Čekoslovakija ir 
Lenkija kėsinosi prieš Vokietiją. 
Faktai tuo tarpu yra aiškūs. 
Jungtinių Tautų Korėjos komi
sija neprieštaraujančiai įrodė, 
kad šiaurinė Korėja pradėjo ka
rą. Ligšiolinis Korėjos karo re
zultatas ir pats gali - būti įrody
mas, kas ruošėsi karui ir kas bu-Į 
vo suplanavęs pasigrobti sau ki- 

1 tą kraštą.
Jungt. Tautų uždavinys yra 

sutrukdyti karą, todėl jų parei
ga ir buvo padėti užpultajam. 
Visi, kurie bijo naujo pasaulinio 
karo, turėtų būti Jungt. Tautoms 
ir JAV giliai dėkingi, kad jos 
taip greitai nusprendė agresiją 
sulaikyti. Kiekvienam užpuolė-, 
jui turėtų dabar būti aišku, kad 
toji pasaulio dalis, kuri spiečiasi 
apie Jungt. Tautas, negali ramiai 
žiūrėti, kad agresyvios jėgos 
kurtų karą. Tikrai yra džiugu, 
kad visi demokratiški kraštai 
tą pačią akimirka prisijungė prie 
Jungt. Tautų" akcijos. Pasaulis 
panašaus dar nebuvo matęs. Ti- 

. kėkimės, kad tai skambutis į 
, naujus laikus. Jeigu toji politika 
i pakankamai, stipriai ir toliau 

laikysis, tai bus jau padėtas ker-
(Perkelta į 6 psl.)

mokytis marksizmo
Pagal naujausias žinias dalis'dų vaikams įsakoma giedoti ko- 

Slovakijos vienuolynų vyresnių
jų, kuriuos suėmė komunistinė

(policija, jau mirė dėl blogo sU
jais elgesio. Likusieji, surinkti 
į Svaty Anton vienuolyną, yra 
verčiami klausyti marksistinės

IMASI APSAUGOS NUO 
SVETIMŲ ŠNIPŲ

Prezidentas Trumanas FBI 
įsakė sustiprinti savo veiklą 
prieš šnipus, sabotažininkus ir 
diversantus. Taip pat pareika
lavo, kad piliečiai FBI teiktų 
visokeriopą šiame darbe pagal
bą.

Kad užsienio šnipai negalėtų 
gauti žinių, armija išleido po
tvarkį, kad ateity pašauktų re
zervų ir tautinės gvardijos dali
nių sudėtį nebūtų nieko skel
biama. Spaudos agentūros ir lai
kraščiai prašomi tą^žinias slap
tai laikyti. 4 v

Liepos 13 d. gynybos meiste
ri ja, kad kariuomenės informa
cijos karininkai neteiktų jokių 
žinių apie kariuomenės judėjimą 
į Tol. Rytus. Gen. Parks pareiš
kė, jog ta pati sistema bus pritai
kyta ir tautinę gvardiją ir re
zervus šaukiant.

IŠŽUDĖ SUŽEISTUS PIETŲ 
KORĖJOS KARIUS

Vienas korėjietis gydytojas 
JAV 8 armijos štabe spaudos at
stovams pareiškė, jog komunis
tai dviejose Seaulo ligoninėse 
išžudė sužeistuosius Pietų Ko
rėjos karius. Pareiškimą pada
ręs gydytojas iš Seoulo pabėgo 
liepos 14 d., taigi po 16 d., kai' : 
komunistai Seoulą užėmė.

jaunimas buvo kviečiami daly
vauti tą dieną įvairiose vietose 
rengtose iškilmėse. Patsai Luc- 
kacovic, Slovakų tautinės vy
riausybės ministeris, ekskunigas, 
pasiuntė telegramas dideliam 
Skaičiui kat. kunigų, kad vyktų 
į Rayecko Teplicc iškilmes, pa
žadėdamas kaip atlyginimą jiems 
medžiaginę pagelbą. Tokius ofi
cialius kvietimus lydėjo komu
nistinių agentų veikla, kurie lan
kėsi pas atskirus kunigus, veiks
mingesnėmis priemonėmis 
“kviesdami” juos dalyvauti Ra- 
yecke Teplice.

Didelis studentų skaičius buvo 
pašalintas iš univeritetų, kadan
gi jų atsakymai į anketas, kurias _______ „..v, „„„„
paruošė vyriausybė religijos Į karui, visam pasauly pradės

munistinius himnus.
Propogandiniais sumetimais 

birželio 10 d. vyriausybė bandė 
organizuoti taip vad. valstybinės 
“katalikų akcijos” metinių pa- 

1 minėjimą. Ta proga kunigai ir
ideologijos pamokų, kurios tę
siasi 5 vai. į dieną. Be to, jie yra 
laikomi visiškai izoliuoti, varomi 
į ypatingai sunkius darbus ir 
stokoja maisto.

Seminaristai, šiuo metu netu
rėdami jokio dvasinio vadovavi
mo, privalo lankyti taip vad. 
“perauklėjimo” kursus, kuriuose 
komunistinė propoganda paša
linti bet kokią katalikų Bažny
čios įtaką.

Apie mokyklų padėtį patiria
ma, jog komunistai inspektoriai, 
naudodamiesi jiems suteiktomis 
teisėmis’, reikalauja iš mokytojų 
vengti bet kokio ryšio su religija 
pamokose ir daryti viską, kad 
mokiniams būtų suteiktas Mas
kvos direktyvas atitinkantis au- r_____ _____________________ _ ____ ___v
klėjimas. Vietoje įprastinių mal-*' klausimu, buvo nepatenkinami. įtrūkti įvairių reikmenų.

ARGENTINA PANAIKINO 
IMPORTO SUVARŽYMUS

Argentina panaikino visą eilę 
importo suvaržymų,. kurie už
sienio valiutos taupymo sumeti
mais buvo prieš porą metų į- 
vesti. Privatūs bankininkai reiš- 

: kia nuomonę, jog, Korėjoj kilus

Iš Korėjos fronto
Korėjos kovos tebeeina nesu

mažėjusiu smarkumu. Paskuti
niu metu, amerikiečiams iškėlus 
Korėjoj naujų pajėgų, didžiojoj 
fronto daly komunistų žygiavi
mas žymiai sulėtintas, o vietomis 
ir sustabdytas. Žymiai į priekį 

1 prasiveržti jiems pasisekė tik 
vakariniam pusiasalio pakrašty. 

| JAV karinė vadovybė, kaip 
ir praėjusiam kare, veda daugiau 
technikos ir priešo nualinimo 
karą. Dėlto kol kas žemyno da
liniai daugiau veda gynimosi 
kautynes, sulaikydami besiver
žiantį -priešą ir naikindami jo 
gyvąją bei ginklo jėgą. Komu
nistai priešingai — varo į ataką 
savo karių masę ir sutelktas ko
vos priemones. Tuo būdu ame
rikiečiams pasisekė padaryti 
priešui didelių nuostolių. Jų žmo-

nių nuostoliai skaitomi 14-18.000 vada, jog komunistai pradeda 
vyrų. Taip pat pranešta apie 250 jausti motorinių priemonių ir 
tankų sunaikinimą, nors šis' ioms reikiamo skysto kuro sto- 
skaičius’ laikomas kiek perdide- 
lis, nes apie to paties tanko su
naikinimą kartais pranešama 
keliais atvejais.

Tuo metu kai žemyno daliniai 
ir iš dalies laivynas stabdo prie
šo žygiavimą, aviacija stipriais 
smūgiais naikina priešo užnu
garį ir už fronto telkiamus ko
vai kariuomenės dalinius. Kelių, 
susisiekimo mazgų, tiltų, karo 
sandėlių naikinimas jau prade
da priešui atsiliepti Yra paste
bėta, jog tiekimas frontui komu
nistų pradedamas vykdyti ark
liais ir jaučiais, o taip pat pra
dedama naudoti arklių traukia
ma artilerija. Iš to daroma iš-

ką. žinoma, niekas neabejoja, 
jog iš Sovietų jiems vykdomi 
plataus masto tiekimai. Bet iš
rodo, jog jie ncbepapildo pilnai 
patirtų nuostolių, nes komunis
tinės pajėgos, ypač amerikie
čiams panaudojus naujus prieš
tankinius ginklus ir minų už
tvaras, vis dažniau priversti su
stoti ir persigrupuoti. Iš to da
roma išvada, jog komunistams 
nepavykus žaibiniu smūgiu 
mėti, jėgų santykis fronte 
mažu kinta jų nenaudai ir 
tinkamu laiku amerikiečių
jėgos galės triuškinančiai smog
ti priešą ir pradėti žygiuoti pir
myn, vydamos jį iš dabar už
imtų sričių.

lai- 
pa- 
ati- 
pa-
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V. Cizitinas
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.
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šiandieną sunku ką apie poli- dimas iš rožinių sapnų, kad Mas- 
tiką kalbėti, kadangi jos beveik kvoj sėdi vyrukai, kuriems Jung- 
nebeliko. Politikuoja dar tik ma- tinių Tautų chartos idealai labai 
žieji, daugiausia besirūpindami, j brangūs, visiems tiems, kurie 
kaip išsaugoti Šveiką kailį, kai tokias miglas sau ir kitiems pū- 
didžiosios jėgos iš peties susi-1 tė. O tiems, kurie iš pradžios 
kibs. Politiką iš tikro jau pakeitė' žinojo, kuo tai kvepia, šiandien 
karas — karštas, šaltas, nervų lieka tik spiaudyti ir keikti, kad 
ir kitoks — bet jau karas arba, j daugelio politikų naivumas rei- 
mažų mažiausia, skubus išnau
dojimas — galimas dalykas la
bai trumpo — laiko paskutiniams 
jam pasiruošimams. Toki 
dalykai, kaip Leopoldo grįžimas 
į Belgijos sostą, kuris kitu laiku 
būtų paverstas sensacija, šian
dien vos pora eilučių spaudoj 
paminimas. Schųmano . planas, 
nors ir kaip reikšmingas, beveik 
nebeprisimenamas. Visos politi
nės problemos, kurios dar taip 
neseniai plačiai buvo keliamos 
ir diskutuojamos — Vokietijos, 
Austrijos ir Japonijos taikos su
tartys, Vokietijos sujungimas, 
Europos jungt. valstybės, Ita
lijos kolonijų likimas, atominės 
energijos kontrolė ir daugybė 
kitų — šiandien išrodo lyg nė 
būti nebuvusios.

Jungt. Tautos, kurios turėjo 
būti taikaus tautų bendradarbia
vimo vieta, veda karą. Pagrindi
nis jų šios dienos rūpestis ne pa
saulio ūkio klausimai, per UNE
SCO kultūrinio tautų bendrą-, 
darbiavimo plėtimas, žmogau?, 
teisių chartos diskutavimas ar 
panašūs dalykai, bet kur gauti 
karinių, pa jėgų vis dar nestąhį- 
liam Korėjos Irontui. O tuo pa
čiu metu dar jos, ausį, pakreipu
sios, klausosi, ar nepradėjo tra
tėti kulkosvaidžiai ir kitoj kuf 
rioj vietoj — Kremlius kiekvienu 
momentu gali tokį pokštą iškirs
ti.

Pats Kremlius, žinoma, vai
dina tikrą taikos balandėlį sna
pely su alyvos šakute, Stock- 
holmo rezoliucijos pavidalo. Kiek 
plaučiai neša jis pučia visas sa
vo propogandoš dūdas. Ir sten
giasi, kad juo balsiau birbtų, nes 
labai jam svarbu, kad Vakarų 
publika neatkreiptų dėmesio, kas 
darosi už dudorių nugaros. O 
ten darosi pažymėtini dalykai. 
Po karo nuimti antrieji vokiečių 
geležinkelių bėgiai vėl tyliai ty-' 
lutėliai patiesiami, kur jie buvo 
... kad galima būtų važiuoti į 
Vakarus. 70 Sovietų divizijų iš
sidėstę bare nuo Baltijos ligi 
Juodųjų jūrų ir bent kiek dar 
toliau. Rytų Vokietijos “liau
dies policija”, ūgtelėjusi' va
kariečių vokiečių žiniomis, ligi 
175.000 vyrų, turinti ne tik visus 
sunkiuosius žemyno ginklus ir 
laivyną, bet šiomis dienomis ga
vusi ir aviaciją, atlikinėja ma
nevrus pagal visūs moderniojo 
karo reikalavimus. Balkanuose 
satelitų divizijos prie Jugoslavi
jos ir Graikijos sienos. Ir ne tik 
jos ten yra, bet ir “skriaudžia
mos” — Tito nenaudėliai ligi 
šiol padarę 800 pasienio provo
kacijų, kurių apie pušę šiais me
tais. Graikai apšaudė pasieny : 
ganiusį jų piemenį ir ... sužeidė j 
karvę, dėl ko teko net .Jungt. 1 
Tautoms protestą įteikti. Tfes '1 
Vakarų sektoriais viršum Ber
lyno pasiklydę skraido Sovietų 
karo aviacijos junginiai.-Ir t. t. 
ir t. t. Visiems tiems dalykams 
surašyti reikėtų jaučio odos.

Aišku, kad jau ir aklas gali 
pamatyti, jog ilgai glostytas ir 
įvairiais maloniais jam nusileidi
mais prie bendro darbo masin
tas buvęs sąjungininkas įgijo 
tikrai didelius ragus, dėl kurių 
tenka rimtai susirūpinti, nes 
aiškiai jis graso pulti kiekvieną 
ant jo kelio pasitaikiusį.

Tai žinoma, nemalonus atbu- dar bus grįžta vėliau

kės visiems krauju ir ašaromis 
apmokėti. Bet jau nėra laiko nė 
širdžiai palengvinti, kaltininkams 
kaip reikiant galvą ištrinkti. 
Metus viską į šalį, -reikia grieb
tis tinkamų priemonių. Ką JAV 
daro, jau visi ’ žinome. Anglija, 
kuri visas pastangas dėjo kaip 
nors nugjostyt Krertilifį' ir visus 
sulaikyti nuo bet JkOkio griež
tesnio prieš jj ąygip, pradeda su
sirūpinusi dąirytis. jos kąro mi- 
nisteris J. $trach,ey, .kuris dar 
visai neseniai vos nebuvo iškrap
štytas iš kabineto dėl įtarimo 
komunistiniais polinkiais, pas
kelbė jo prieitą tiesą, kad rei
kia liautis svajojus, kaip gerai 
pagyventi, o griebtis patrankų 
ir tankų gamybos. Kanada mo- 
bilizuojaši. Atlanto pakto galvos 
posėdžiauja, apsvarstydamos 
ginklavimosi planą komunistų 
agresijai atremti. Ir t, t., ir t £

Ir šioj pusėj jąu.jmaųjąsl pĮrie-' 
monių, dėl kurių pobūdžio nie; 
kas nesuklys ir kurių sąrašą? 
perdaug ilgas, kąd galimą būtų, 
čia>surašyti.. ...

-Trumpai saįęapt t— politika 
traukiasi į šalį, o priekin išėmą 
M^fsas-, . 4 "I.-iąaeLy

Kuo baigsis , si nelemtai ties 
pasaulio galva pakilusį giesme 
nieks net prapašaut nebedrįsta

jeigu užkliuvusiųjų. reikalas bus 
kaip reikiant išjudintas' iš tikro, 
visi tokion padėtin patekusieji 
mūsų tautiečiai, kurių susidaro, 
palyginti, nemažas skaičius, Bal- 
fo pirmininkui už tai bus tiktai 
dėkingi. Jų padėtis daugeliu at
žvilgių buvo labai ir labai nepa
vydėtina. Vieni iš jų nežinojo 
net ištisus mėnesius, už ką buvo 
sulaikyti, kiti, bevaikštinėdami 
iš vienos įstaigos į kitą ar nuo 
vieno pareigūno prie antro ir vėl 
viską gaudami pradėti iš naujo, 
turėdavo nekartą išeiti tikrus 
kryžiaus kelius. Kai kuriems iš 
jų lengviau pavykdavo pasiekti 
net Amerikos kongreso narį ar 
senatorių, negu kartais, prirei
kus, gauti atsakingą patarimą 
ar sulaukti užtarimo kur rei
kiant iš saviškių, nes arba tie, 
vienas ar kitaš, neturėdavo lai
ko, arba jiems reikalas atrody
davo nesvarbus ar neskubus, o 
kartais net patys gražbylyste 
būdavo įtikinėjami, jog dėl visko 
esą kalti patys vieni prašytojai.

Kiek čia bus pasiekta realios 
naudos, parodys konkretūs fak
tai ir tokių teigiamai išspręstų 
užkliuvusių bylų skaičius, ne tik 
gražūs žodžiai. Užkliuvusieji ti
kisi, jog nebus tenkinamasi, vie
nu jų bylos numerio savo regis
truose atžymėjimu ar viso jų 
sąrašo įteikimu kurios nors įs
taigos -. registratoriui, bet bus 
ątengiamasi įeiti individualiai į 
kiekvieno padėti > ir visur kįek 
galint klibinama ir klibinama 
o negalint, išklibinti Europoje, 
bus apie tai informuojama cen
trinė Balfo įstaiga JAV ir pats 
jos pirmininkas, tikintis ir lau
kiant paskutiniu atveju pagalbos 
iš ten.

Ligi šiol užkliuvusiems Bre
mene kuo galėdamas daug padė
davo kun. šarka, o Miunchene 
— jau iš anksčiau tremtiniams 
pažįstama NCWC įstaigoje dir
busi p. Rovaitė-Vileitienė. Tik 
gaila, kad dėl tikro, ar tariamo 
etatų mažinimo ji iš' eitųjų pa
reigų turėjo pasitraukti, ir dabar 
lietuviams Miuncheno NCWC įsr 
taigoje ima pūsti jau kiti vėjai. 
O kito atsakingo. pareigūno iš 
mūsų tautiečių' tarjįo ari 
kitoje reikšihi’ri'įojė ' tos rūšies 
organizacijoje - daugiau nebetu
rima. Jei jos negalima ten grą
žinti, būtų gera, jei toji spraga 
būtų įmanoma kuo nors išlyginti. 
O tuo atveju juo didesnis mūsų 
tautiečių skaičius galėtų iš Vo
kietijos išemigruoti, nes po pas
kutinių įvykių čia gyventi daro
si tikrai neramu.

I
Balfo pirmininkas prof. kan. 

J. B. Končius, pasitaikius lais
vesnio laiko progai, vėl painfor
mavo Miuncheno lietuvių visuo
menę apie savo gausias bei įta
kingas pažintis ir žygius trem
tiniams gelbėti, ta proga šiltais 
žodžiais atsiliepdamas apie se
nuosius lietuvius išeivius JAV 
ir naujųjų tremtinių masę Va
karuose, kurių yra per 50.000. 
Jiems linkėjo pasimokius ir pa
sisavinus iš svetimų kraštų tai, 
kas ten yra gera, vėl. grįžti, kai 
išmuš lemiamoji valanda, su 
praturtintu dvasiniu bagažu į 
šavo tėvų žemę. O tas laikas vis 
artėja.

Lietuviai turi susidarę gerą 
vardą tarp IRO pareigūnų ir 
valdžios žmonių. 1945 m. už juos 
švelnesni, geresni atrodė nebent 
estai. Ir emigracijoj į JAV tarp 
kitų tautų po žydų lietuviai už
ima I vietą. Pvz., tokie lenkai 
ten.turi savų žmonių kokius 10 
kartų daugiau ir jų tremty yrą 
5 k. daugiau nei lietuvių, o vis 
tiek šių jie nepralenkę.

. Būdamas Ženevoj, ten sų IRO 
centro pareigūnais . per 2d- iš
diskutavo užkliuvusiųjų, kląįpė- 
diečių teigiu atgavimo ir ,kt, rei
kalus; Nuvykęs į Romą, kur mū
sų tautiečių yra, palyginti, ne 
tiek daug, kaip Care direktorius, 
įspėjo vietinę įstaigą, kad ji rem
tų ir lietuvius, tuo būdu paleng
vindama tenykštį Balfo darbą.

Priimtas šv. Tėvo, 
su juo asmeniškai kalbėjosi ir 
pareiškė lietuvių tremtinių var
du jam padėką. Jau anksčiau 
kartą, tuoj tik po karo, šv. Tė
vas, jo paprašytas, buvo per- 
siuhtęs: asmeniškai tremtiniams 
per'Šveichriją visą eilę religinio 
pobūdžio dovanėlių ir tada buvo 
apie;'Viską painformuotas.- Pa- 
prašytas palaiminti • ir užtarti, 
jis friiėlai tai padarė, pastebėda-- 
mas/^g'“man, lietuvių tauta 
M^^širdies?Lri'! M

Šli jo Sekretorium kard. Mon-i 
Ihtiu -tremtinių reikalais turėjo 
Jgą 'ir’išsamų pasikalbėjimą.

Tat ir svarbu, jog tiek šv. Te
ras,''tiek amerikiečiai, tiek visi 
kiti, kiek tat įmanoma padaryti, 
sako Balfo pirmininkas, žinotų 
įpie lietuvius, kokie tat yra 
žmonės, kokie jų rūpesčiai ir 
troškimai.

Miunchene matėsi su ameri
kiečių emigracijos Europoje še- 
;u Mr Trippu, gen. konsulu ir kt. 
pareigūnais. Amerikiečius pa
reigūnus — jau tokia yra susi
dariusi tvarka — jų piliečiai gali 
reikalauti, kad sąžiningai ir tei
singai eitų savo, pareigas. Prof. 
Končius sakosi-radęs nemaža .: 

•asmeniška nuožiūra sulaikytų ir 
neteisingai skriaudžiamų — grei
čiausiai : dėl neteisingų skundų. 
.Kartais žmonės būdavo sulaiko
mi tik dėl mažmožių. Dabar jis: 
renka konkrečią medžiagą ,ir tuo 
.reikalu-įteiks kam; reikiant- me- 
morąndųmą; kraštutiniu atveju, 
sako, galime pasiekti net ir patį 
prezidentą. Balfo įstaigos pareiga 
tokias bylas ginti, važinėti į val
džios centrus ir užkliuvusiems 
kuo galint padėti, žinoma, ir čia 
turi būti tvarka, geriausia tokius 
pageidavimus ir nusiskundimus 
išdėstyti jai raštu, o paskiau, 
gavus pakvietimą, dar paaiškinti 
Žodžiu. Lietuviai, gindami savo 
emigracines teises, sako prof. 
Končius, turi būti smarkūs, bet 
taktingi. Kad nebūtų susigrūdi
mo (sic...) ir pats reikalas galė
tų būti geriau atliktas, tam tiks
lui turi būti paskirtas laikas. Ko 
negalės padaryti p. Valaitis, aš 
pasistengsiu ir pasieksiu, jei reū 
kės, net patį Vašingtoną. Tik 1 
tai mūsų tautiečiai neturėtų bū- < 
tj šiuo atveju bailūs, nes jau ima ’ 
pūsti kiti vėjai, nei buvo 1945 m. i 
-? .
Prokomunistiniai elementai iš įs-

t
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“ŠATRIJOS KLUBO 1 
DISKUSIJOS

Liepos 21 d. “Amerikos” re 
dakcijos patalpose įvyko kultu 
rininkų “Šatrijos” klubo susirin 
kimas, kuriame buvo diskutuo 
jamos lietuvių katalikų kultūri 
nio darbo sąlygos JAV. Klausi 
mą referavo Dr. A. šerkšnas 
plačiai panagrinėjęs esamas JA\ 
sąlygas lietuvių katalikų kultu 
rai kurti bei ugdyti.

Referentas, konstatavęs, jof 
JAV lietuvių katalikų- visuomę 
nėj nepakankamai įsisąmoninta 
faktas,, kad tautybė ir katalikybi 
gyvus išlaikomos tik gyva- kul
tūrine , kūryba, iškėlė visą eilę 
faktų ir pavyzdžių/savo minčiai 
paremti. Tarp kita ko iškėlė ir 
tai, kad dalis JAV' lietuviai kata
likų , ilgainiui yra (nutolę ne tik'1 
nuo Bažnyčios, bet i'r pasidarę 
savo tautos priešai, nuėję kartu 
su Lietuvos pavergėjais ir jiems 
tarnauja. Referentas kėlė mintį, 
jog dėl to kalta ne tik priešingos 
pusės propoganda, bet ir pačių 
katalikų organizacijos bei kul
tūrinės veiklos trūkumai.

Taip panagrinėjęs esamą pa
dėtį, referentas peržvelgė JAV 
lietuvių šeimą, mokyklą, orga
nizacijas bei atsitiktinius veiks
nius, kaip visa tai šiandien at
rodo ir kiek sudaro sąlygas lie
tuvių' katalikų .kultūrinei kūry
bai. Radęs ne vieną ir džiuginan 
čių reiškinių, referentas į daug 
ką pažiūrėjo ir gana kritiškai, 
iškeldamas reikalą- rūpestinga- 
pėržiūrėti esamą padėtį, blaiviai 
kritiškai ją įvertinti ir paieškoti 
naujų sėkmingesnių kelių atei
ties darbams.

Diskusijose dalyvavo A. Ben
derius, St. K. Lukas, P. Naujo--; 
kaitis, K. Ambrozaitis, A. Gra- 
žiūnas ir kiti susirinkimo daly
viai. Dėl klausimo platumo nes
pėta jį pagrindiniai vienos dienos 
posėdy išdiskutuoti ir prie jo i

JAV įvažiuoti. Kol laisvės rytas 
išauš, ilgai laukti neteks. O lie
tuvių likučius iš Vokietijos iš
vežti į JAV pavyks lengvai.

Be ■ Balfo, čia daug padeda 
NCWC, kur pavyko įsodinti cen
tre net 5 liet, pareigūnus. Reika
lingiems užstatams NCWC už 
lietuvius sumokėjo net 500.000 
dol., Balfas tų sumų'niekad pats 
vienas nebūtų galėjęs surinkti. 
Jis yra gavęs paramos ir aukų 
iš nelietuvių net 75%'visų sumų. 
(Pst.: štai ką Veiškia šaukti kad 
ir per spaudą, nežinant faktų, 
kaip tat prieš kiek laiko darė 
kai kurie liet, laikraščiai trem
tyje, o jiems antrino kiti Atlie
koje, kam Balfas susidėjo su 
NCWC ir tuo būdu skriaudžią 
lietuvius. A. V.). Lietuviai, tu
rėdami am-čiuose gerą vardą, 
tarp įvairių pareigūrfų susiranda 
nemaža nuoširdžių bičiulių. Tada 
ir kalėdoti visokiems reikalams 
lengviau sekasi, į , ,

Balfas veiks net ir' Lietuvai 
nepriklausomybę atgavus.

■ " ' r o: .• .' .
Lietuviu ligonių ir kitokių nuo

latinės šalpos-reikąlingų.Vokię- 
tijoje, Austrijoje ;ip Italijoje bu? 
per 1.800. Dėl jų šalpos jąu kal
bėtasi: ir dar .tariamasi sų ,įvąį-> 
riomis organizacijomis. Kas to
kios ar kitokios pašalpos yra rei
kalingas, geriausiai kreiptis raš
tu, nurodant faktus, į Balfo įs
taigą Europoje. Tarp išmestųjų 
į vokiečių ūkį yra tokių, kurie 
ten pateko dėl UNROS ar IRO 
valdininkų ' savivaliavimo, nes 
tarp jų būta apsčiai prokomunis
tinio elemento ir padaryta ne
maža neteisingų skriaudų.

Emigracija, šiuo rhetu 
prisitaikant prie naujojo įstaty
mo, kiek sulėtėjus!, po savaitės 
kitos vėl pagyvės. Dviejų ar ke
lių mėnesių^ pertraukos nebus 
padaryta. Rūpinamasi' taip pat, 
kad tais dtvejais, kai žmonės 
sulaikottii-'^'•'-transportų, ■ 'būtų 
jiems pasakorria ir už ką. Visą- 
reikalą! ištyrus, bus tuo reikalu 
įteiktas kam reikiant memoran
dumas.

Iš Miuncheno prof. Končius 
tremtinių reikalais vyksta dar į 
prancūzų ir anglų zonas, o iš ten 
— į Belgiją.

M, |3l»'
Užkliuvusiųjų reikalai ,

Baigiant tenka pasakyti, kad

plltaiKe

vnnno 
klius sut!

Iš sun 
u'ri jos 
minister 
rio metu 
pramone

LIETUVIAI PASAULY
ANGLIJA

Organizuos skrajojančias
^bibliotekas'

Anglijęs ^lietuviai . ypač jaučią 
Jįętųviškų knygų trūkumą. No
rėdama ši. rtrūkumą bent kįek 
sumažinti, Didž. Britanijos Lię- 
tūvių Sąjunga pasiryžusį organi
zuoti skrajojamas’ bibliotekas, 
kuriomis galės pasinaudoti viši' 
jos skyriai. Sąjunga tikisi, kad 
šias jos pastangas parems tiek 
Anglijos, tiek ir kitų kraštų lie
tuviai.

įsikūrusiais ir atsisako jiems ke
lionę apmokėti. Vis dėlto dau
gumas pasiryžę emigruoti, tikė
damiesi šiąnf reikalui Sulaukti 
kokios pagalbos.

Emigruoti į JAV yra įsira
šiusių 250.' Dabar eina apie 80 
numerį lietuviškoji kvota. Tad, 
dar ilgai teks lietuviams laukti. 
J kitus kraštus emigruoti norin
čių skaičius yra nemažas. Nbri 
emigruoti daugumoje atvykę čia 
darbams į šiuos kraštus: Austra
liją, Kanadą, Pietų Amerikos 
kraštus. •

BELGIJA

Nori emigruoti į Australiją
Gauta žinia iš Australijos at

stovybės Olandijoj, jog svetim
šaliai, norintieji vykti į Austra
liją, gali gauti vizas Belgijoj. 
Reikia kreiptis į atstovybę1 pra
šant anketų, kurias užpildžius 
grąžinti atstovybei. Anketoje 
yra klausimas, kuriuo teirauja
masi, ar norįs' vykti Australijon 
yra DP, t. - y. ar priklauso ku
riam nors IRO įkurdinimo pla
nui. Kadangi gyvenimu Belgijoj 
dauguma lietuvių nepatenkinti, 
daug kas žada bandyti išvykti 
į Australiją.

KANADA

Kviečiasi Chicagos chorą
Toronto “Dainos” grupės var

du yra kviečiamas atvykti su 
koncertu Anelės Steponavičienės 
merginų choras iš Čikagos var
du — Alice Stephens Singers. 
Šis choras yra mėgiamas ir po
puliarus ne tik lietuvių muzikos 
mėgėjų tarpe, bet aukštai verti
namas ir bendroje Amerikos mu
zikos šeimoje.

Choro vedėja Anelė Stepona
vičienė, nors gimusį ir augusi 
Amerikoje, vienok yra gera lie-1 
tuvaitė ir muzikoje su lietuviais 
visad bendravo.

Nebauskime vaikų pykčio metu! Kada suaugęs, 
jautas, griebia vaiką bausti, beveik visada nubaudžia jį per žiau
riai, dėl ko vėliau pats gailisi. Ypač sunkiai pažeidžiama vaiko 
savigarba, kai jis baudžiamas per daug žiauriai arba pašaliečio 
akivaizdoje, dargi jam tyčiojantis. Kartais vaikas negali suprasi i. 
kodėl suaugęs žmogus (ypač motina ar tėvas) neišklauso jo pra
šymo nelupti ir neatsižvelgia į jo pažadą daugiau taip nebenusi- 
kalsti. Vienas man'labai gerai pažįstamas 5-rių metų berniukas 
šitaip “derėjosi” su tėveliu dėl numatytos tuojau pat vykdyti fizi
nės bausrfiės:

— Aš nenoriu, kad tu mane luptumei! — kalbėjo jis ašaro
damas.

— Ką reiškia “nenoriu”? Juk tu blogai padarei 
antrą kartą.

— Bet aš daugiau taip nedarysiu, tik tu nelupk
— Kad aš nepasitikiu tavim. Tu vis užmiršti, ką 

užuomarša.
— Ne, aš dabar neužmiršiu, tikrai neužmiršiu! — tvirtino 

vaikas, įsikibęs į tėvelio rankovę.
— Tas pats bus, kaip ir pirmiau: užsimirši, ką esi pasižadėjęs, 

ir vėl taip blogai pasielgsi. Dabar aš išlupsiu tave, ir tu atsiminsi, 
kad taip elgtis negalima, — ramiai aiškino tėvas, jau susiradęs 
dirželį.

— Aš nenoriu, kad tu mane muštum, man labai skauda! Aš 
gi tau sakau, kad aš tikrai taip daugiau nedarysiu, tai kodėl tu 
nori mane lupti!? Tėveli, nėlupk manęs, aš labai bijau! — [įrašė 
vaikas, jau garsiai verkdamas.

Gali kam atrodyti, kad šios tėvo derybos su vaiku buvo visai 
nereikalingos. Čiupai vaiką, išlupai kailį ir baigta byla! Tačiau 
šis vaikas buvo labai retai fiziškai baudžiamas. Jis visa savo siela 
nekentė tokios bausmės, jos labai bijojo ir tikrai nesuprato, kam 
reikia jį mušti, jeigu jis savo nusikaltimo neneigia, prisipažįsta 
blogai pasielgęs ir pasižąda daugiau taip nesielgti. Vaiko savi
garba — labai vertingas dalykas ir jį reikia visais būdais ugdyti 
ir stiprinti. Ir jeigu tėvas tokiuo atveju dar kartą vaikui atleidžia, 
tai tuo jis tik sustiprina vaiko pasitikėjimą savimi ir savo tėvu. 
Kitaip sakant, tuo tik stiprinamas abipusis vaikų ir tėvų pasiti
kėjimas.

Tuo dar netvirtinama, kad su vaikais galima ir reikia eiti 
į tolimesnes, vis ta pačia tema ir forma einančias derybas. Tėvai 
natys gerai žino ribas tokioms deryboms su vaikais. Negalima 
leisti vaikams išnaudoti tėvų pasitikėjimą.

Tačiau dar labiau apgailėtinas nuolatinis vaikų niūkimas, 
kumšėjimas, štumdymas, ir pagaliau pliekįmas, kur ir kaip pa
puolė.’Tais atvejais vaikas apsipranta mušamas ir stumdomas, 
atbunką jo fizinės bausmės jutimas, o kartu su juo ir bet kokie 
atgailos ar savigarbos jausmai: Ilgas tėvų pyktis, bambėjimas 
įr kartais priekaištavimas Vaikui yra nesuprantamas, ardo jo 
pasitikėjimą tėvais ir suaugusiais. . ‘ ;

' Fizinė bausmė buvo ir'yra tik kraštutinė priemonė'vaikui 
“nusikaltimo atminimui” sustiprinti. Ar toji priemonė sukelia 
vaiko sąmonėje atgailos jausmą, galime tik paabejoti. Yra vaikų, 
kuriems fizinė bausmė yra dažnas įvykis, tačiau tie vaikai nuo 
to nesitaiso. Jie bijo tos bausmės ir išmoksta išsisukinėti, suver- 
čiant kaltę ant brolių ar draugų. Tokie, vaikai netenka atvirumo, 
to tikrojo šeimos auklėjimo pagrindo. Yra tačiau ir tokių vaikų, 
kurie, tariamai “moderniškai” auklėjami, fizinės bausmės ne
pažįsta, tačiau ir jokios kitos bausmės nebijo. Mat, jų tėvai laukia, 
kol vaikai “ateis į protą”, tuo tarpu leisdami jiems “galvomis 
eiti”. Iš tokio auklėjimo taip pat negalima ko gero laukti.

Šalia bausmės, kaip suaugusių ‘poveikio vaikui nusikaltus, 
pagyrimas yra poveikis vaikui ką gera padarius. Neretai vaikas 
pats pasisako kurią dieną ką gera padaręs. Suaugusių, ypač tėvų, 
pareiga nepraleisti tylomis tokių progų vaikui pagirti.-Reikia tik 
skirti vaiko norą pasididžiuoti nuo noro atvirai pasisakyti. Tačiau 
ir pasididžiavmas tikrai vertingu darbu ar žygiu nėra peiktinas.

Pagyrimas turi būti paprastas ir nuoširdus. Pakanka pasa
kyti: “Taip, titano vaikuti,‘tu tai gerai1 padarei. Aš tuo džiaugiuosi 
ir laukiu, kad tu ir kitą kartą taip pasielgtum” Nereikia jungti 
tokių pagyrimų su apdovanojimais. Kaip smarkiai klysta tie tėvai, 
kurie savo vaikų pagalbą perka dovanomis ar pinigais! Iš tokių 
vaikų išauga savanaudžiai žmonės, kurie kiekvieną viešesnį savo 
krustelėjimą matuoja nauda. Tai busimieji visuomenės parazitai, 
kurių tėvai negi norėtų tokiomis auklėjimo priemonėmis susilaukti.

Perdėtas vaiko gabumų gyrimas taip pat yra dažna tėvų ir 
giminių klaida. Pasitaiko, kad vaikas, ką padeklamavęs ar padai
navęs svečių akivaizdoje, susilaukia perdėtų pagyrų. Jei tai gana 
dažnai kartojasi, vaikas įgyja per daug geros nuomonės apie save 
ir darosi putlus savo bendraamžių draugų atžvilgiu.
įsidėmėtina:

1. Nebausk vaiko įpykęs!
2. Kiekviena mažo vaiko bausmė yra tik atbaidymo bei priminimo, tačiau

jokiu būdu ne atgailos priemonė.
3. Neužmiršk vaiko pagirti, bet tik vertingai ir ne perdažnai.

žarijomis. Šis komitetas svarsto įsteigti lietuvišką savaitgalio mo- 
įvairius Australijos gyvenimo kyklą vaikams.
bei ateivių įsikurdinimo klausi- 
simus. Canberros ALD Skyriaus 
Valdyba neseniai paskyrė šiam
komitetui naują lietuvių atstovą, Skyriaus p. Petruškevičienės su- 
Ceičį.

Canberros siuntiniai džio-
1 vininkams

Remia ligonius
Woomeroje veikia prie ALD

organizuota Ligonių šelpimo 
Valdyba. Pagal gautą iš L. R. 
Kryžiaus Vokietijoj TBC ser
gančių 30 ligonių sarašą, surink-
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IRO konferencijai Ženevoje, 
kuri įvyks spalio mėnesį, bus į- 
teiktas memorandumas, kad dėl 
vairių priežasčių užkliuvisiems 
padėti būtų pakeisti nuostatai, 
idant ir jie taip pat galėtų į

PRANCŪZIJA

Sunkios gyvenimo sąlygos
Išvykę į Prancūziją darbams 

lietuviai gyvena sunkiose sąly
gose, negali iš savo uždarbio tin
kamai pragyventi, nei susitau
pyti emigracijai. IRO laiko juos

AUSTRALIJA

Lietuvių atstovas tarptautiniame 
komitete ->

Canberroje veikia Tarptauti
nis Komitetas, kuris palaiko nuo
latinį ryšį tiek su valdžios įstai-

dybos rūpesčiu jau balandžio 
mėnesį pradėta rinkliava Heil- 
brono Sanitorijoj besigydančių 
lietuvių džiovininkų naudai. Pir
mieji siuntiniai jau pakeliui j 
Europą. Pagal gautą iš Heilbro- 
no Sanatorijos lietuvių ligonių 
sąrašą, kai kurios šeimos apsiė
mė šelpti paskirus ligonius. Taip 
pat įvykdyta rinkliava ir Tautos

I
go.11v.114 ov šaradą,

ta aukos ir siunčiamą siuntiniai.
■ '

VOKIETIJA

Įšventinti nauji lietuviai 
kunigai

Eichstaetto kunigų seminari
joj gavo kunigo šventinimus 
paskutiniai ten buvę lietuviai 
klierikai A. Butkus ir J. Burz- 
džius. Iš viso toj seminarijoj 
tremties metais mokslą baigėgomis, tiek su socialinėmis bei Fondui. Susitariusi su tėvais, tremties metais n 

kultūrinėmis Australijos oYgani-lALD Skyriaus Valdyba rūpinasi *20 lietuvių kunigų.
■' i
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SOVIETŲ PASIRUOŠIMAI AGRESIJAI
Kai šiandien esame atviro kon

flikto tarp Vakarų ir Sovietų 
akivaizdoje, tenka pastebėti, jog 
nieko kito negalima buvo nė ti
kėtis, nes Sovietai vos baigiantis 
•praėjusiam karui jau buvo su
planavę agresiją prieš demokra
tinį pasaulį, kaip rodo visi jų 
pasiruošimai.

Sovietų ginklų kalves
Kai po karo Vakarai demobi

lizavo savo armijas, sustabdė 
ginklų gamybą ir savo ūkį vėl 
pritaikė taikos meto reikalams, 
Sovietai nė nemanė pasekti jų 
pavyzdį. Jie dar daugiau nus
paudė žemyn savo krašte pragy
venimo standartą, o visus ište
klius sutelkė armijai ir karo pra
monei.

Iš sunkiosios pramonės minis
terijos išsivysčiusi ginklavimo 
ministerija per šiuos kelis poka
rio metus vykdė milžinišką karo 
pramonės išplėtimo planą, sukū
rusi arba praplėtusi visą eilę 
ginklų pramonės centrų. Pirmoji 
tos rūšies zona, apimanti svar
biausius karo pramonės centrus, 
tęsiasi nuo naftos laukų rytinė
je Kaspijos jūros srityje ligi Bai
kalo ežero ir apima Magnitogor- 
ską, Sverdlovską, Karagandos 
sritį ir Novosibirsko rajoną. An
troji zona tęsiasi nuo Murmans
ko per Leningradą - Kijevą - O- 
desą - Batumą - Baku ligi Amū
ro ir Lenos. Ji apima milžiniškus 
ginklavimo centrus viduriniam 
Sibire bei Užkaukazy, sukurtus 
paskutiniam dešimtmety. Tre
čiąją zoną sudaro rytiniai ir va
kariniai pakraščiai, įskaitant ir 
satelitinius kraštus bei komunis
tinę Kiniją. Kiek tos zonos yra 
išvystytos, rodo pagrindinių me
džiagų gamyba. Paskutiniųjų 
metų anglies produkcija I zonoj 
buvo 75.000.000 tonų, II - 125. 
000.000 ir III apie 50.000.000. 
Geležies I zonoj 7.800.000 tonų, 
II - 8.200.000, III - 4.200.000. 
Naftos I zonoj 15.000.000 tonų 
n -17.000.000. ir iii -10.000.000.

šių metų vasarą baigta įruoš
ti ir pradėjo visu pajėgumu dar
bą ir ketvirtoji Sovietų ginklų 
kalvių zona į pietryčius nuo Tif- 
liso pagal istorinį gruzinų karo 
kelią Kuros upės rajone, vadina- 
ma“Užkaukazio Metalurgijos Į- 
monės.”

Šios Sovietų ginklų kalvės is
torija būdingas pavyzdys, kaip 
jos kuriamos ir koki jų uždavi
niai.

Šio ginklavimo centro statyba 
buvo pradėta paskelbimu visos 
srities tarp gruzinų karo kelio 
ir Druskos ežero draudžiama sri

timi, kur NKVD į nykius turlau- 
1 kius atgabeno 10.000 savo sto
vyklų darbo vergų, kurie turėjo 
ant Kuros kranto pastatyti elek
tros jėgaines ir joms reikalingas 
užtvankas. Dar karo metu čia 
dieną ir naktį buvo iš Persijos 
uostų gabenamos iš JAV pagal 
nuomos ir paskolų įstatymą gau
tos medžiagos. Moderniausių 
JAV pramonės įrengimų čia bu
vo atgabenta už 2 miliardu dole
rių. O po karo čia vienas paskui 
kitą riedėjo traukiniai su demon
tuotais Vokietijos fabrikais. Ttrp 
Tifliso ir Erivan tam reikalui 
buvo įrengtos specialios rampos 
ir pravesti šalutiniai bėgiai. Dar
bams vykdyti buvo atgabenti, 
šalia NKVD kalinių, ir vokiečių 
belaisviai. Visa tai įgalino Sovie
tus paleisti į darbą naują karo 
reikmenų kalvę, kur dirba 30. 
000 darbininkų, čia į metus pa
gaminama apie 1.500.000 tonų 
aukštos rūšies plieno, iš kurio 
Tifliso fabrikuose gaminami tan
kai.

Reik pastebėti, kad “Užkauka- 
zio Metalurgijos įmonės” nėra 
vienintelis po karo sovietų su
kurtas ginklų gą^nybos centras. 
Skirtumas tik teis, kad jis jau be
veik baigtas.

Įtvirtinimai ir puolimo 
bazės

Tuo pačiu laiku Sovietai su 
paskuba pakraščiais statė įtvir
tinimo linijas bei puolimo bazes.

Jau daugiau kaip prieš porą 
metų Sovietai pradėjo Europoje 
šios rūšies darbus. Pirmas da
lykas, kurio sovietai čia ėmėsi, 
buvo pagal visą įtvirtinimų ir 
puolimo bazių liniją išgabenimas 
40 kilometrų ruože visų vietos 
gyventojų, kas palietė estus, lat
vius, lietuvius, vakarinius gudus, 
ukrainiečius, besarabus, graikus, 
turkus ir persus. Jų vieton buvo 
atgabenti rusai. Pagal Sovietų 
planą, išilgai rytinės ir vakari
nės jų sienos turi būti 10 kilo
metrų pločio “mirties zona,” kur 
nepaliekama jokių gyventojų ir 
įškert^rni Y^i ;

Taip išvalytoj pasienio srity 
ir statomi įtvirtinimai, kuriuos 
sudaro stiprūs gelžbetonio bun
keriai, tankus tinklas kulkosvai
džių lizdų, minų laukai ir labai 
platūs bei gilūs prieštankiniai 
grioviai, ši linija remiasi į an
trąją, kur įrengta žemės viršuje 
ir požemiuose daug aerodromų, 
sunkiosios artilerijos atramos 
taškų ir raketinių ginklų stočių. 
Priešais, į vakarus, yra dar eilė 
pagalbinių linijų, kaip Oderio ir 
Neisės linija. Prie šios Sovietų

įtvirtinimo linijos prisijungia pa
gal Sovietų planą įruošta čekų 
ir Austrijos - Vengrijos pasienio 
įtvirtinimų linija. Baltijos pakra
ščiu ši linija eina nuo Suomių į- 
lankos ligi štetino.

105 kilom, nuo štetino prie 
Kolbergo ir Deepo eina skubi 
statyba raketinių ginklų stočių 
ir nuolatiniai jų bandymai, šau
doma tos raketos į estų Eselio 
salą, iš kur iškelti visi gyvento
jai. Tai yra 630 kilom, nuotolis, 
kaip tik tiek, kiek yra į Ruhro 
pramonės centrus. Raketinių gin
klų šaudymo įtaisymai yra ir 
pusiasaly į šiaure nuo Karaliau
čiaus. Taip pat čia yra tankus 
radaro .tinklas ir Pomeranijoj 
prie Leba ir Garder du stiprūs 
aviacijos atramos punktai. Klai
pėdoj irPyliavoj yra 20 įtvirtintų 
punktų, kur yra laikomi ir šar
vuočių bei parašiutininkų dali
niai, o pati Klaipėda paversta 
pirmarūšiu povandeninių laivų 
atramos punktu. Įsruty yra įren
gta naujų slaptų ginklų bandy
mo stotis.

Lenkijos vaidmuo
Jau Jaltos konferencijoj Sta

linas reikalavo “tvirtos Lenki
jos”, kas esą Rusijos egzistenci
jos dalykas, nes per “lenkų kori
dorių įsibrovė į Rusiją priešas”. 
Ir tai nebuvo tušti žodžiai. Dabar 
galima suprasti, kodėl Stalinas 
norėjo prie Lenkijos prijungti 
Sileziją, Pomeraniją ir pietinius 
Rytprūsius. Taip pat supranta
ma, kodėl jis leidžia komunisti
nei Lenkijai laikyti 600.000 vyrų 
armiją (ligi karo tiek turėjo Vo
kietija!! ir kodėl jos galva pas
kirtas Rokosovskis, kurio štabo 
85% yra rusai arba iš Rusijos 
atgabenti. Mat, Lenkija yra ties 
pat viduriu numatomo Sovietų 
fronto tarp Baltijos ir Juodųjų 
jūrų. Tad Lenkija yra išeities 
ir tiekimų bazė konflikto atveju, 
o taip pat ir gynybos pati reikš
mingoji vieta. Tad jos ūkinis ir 
karinis potencialas turi siekti 
tiesiog kraštutinių ribų ir, žino
ma, stipriai Sovietų kontroliuo
jamas. v v ■ f

■ Trsunplynasį Vidurže
mio jūrą.

Tame visame Sovietų plane 
neužmiršta net mažoji Albanija, 
kurios priešaky pastatytas Mas
kvos karo akademijos auklėtinis 
Enver Hodža. Ją Sovietai taip 
pat atsidėję “globoja”, nes tai 
tramplynas į Viduržemio jūrą. 
Jie ten jau dabar turi savo lai
vyno atramos punktus, o per 
Durazzo ir Valonos uostus gabe
nami ginklai bei kiti slapti So
vietų tiekiniai. Albanų armijai 

tiekiami dabar škodos fabrikų1 
Čekoslovakijoj gaminami vokie
čių “Tigrų” tipo tankai. Remda
miesi Albanijos pakrantėse ir sa
lose įruoštomis bazėmis Sovietai 
ruošiasi veiksmams Viduržemio 
jūroj ir'net gal bandymui iškelti 
koją Afrikoj. Dėl to gali būti 
aišku, kodėl jie paskutiniu laiku 
tiek kėlė triukšmo dėl Triesto - 
ten, mat, dar sėdi amerikiečiai 
ir anglai.

Laivynas
Dėmesio vertas dalykas ir So

vietų pastangos laivyno statybos 
srity. Ligi šio karo jų laivynas 
nesudarė labai dėmesio vertos 
pajėgos. Bet dabar sukurta ats
kira karo laivyno ministerija ir 
net sudarytas jo statybos penk-

, D. Labguvis

GINTARAS - PABALTIJO AUKSAS
Pabaltijo, kur gyveno prūsai, 

labai kultūringi tais laikais mū
sų giminaičiai, ir kur tebegyve
na lietuviai su latviais, plačioji 
žemė per visą Mažąją ir Didžią
ją L i e t u v ą ir Latviją 
prieina prie Baltijos jūros, 
kurios krantas daugiausia 
lėkštas ir labai patogus žmo
gui prieiti: laivų uostams, žve
jybai, vasarvietėms. Dažnas ki
tas kraštas mums pavydi Balti
jos jūros pakrančių. Pavydi dar 
ir dėlto, kad tik mūsų šalies 
Baltijos jūros baras teišplauna 
geriausio pasaulyje gintaro, ku
riuo puošiasi lietuvaitės, kuris 
nuo seno ir toliausiems kraštams 
magėjo.

Iš kur ir kaip tas gintaras?
Baltų (aisčių) tautų - prūsų, 

kuršių, sėlių, žiemgalių (tie iš
nykę)'ir lietuvių, latvių — gy
vento ir gyvenamojo žemės plo
to žeftiės pluta, iškildama ir slūg- 
dama, jūra užtvindama ir sau- 
sažemiu virsdama, net kelis kar
tus yra kitusi. Dabartinis bal
tų (aisčių) žemės sausažemis yra 
susidaręs po šešių jūros periodų, 
o amžius — bus jau .milijoninis. 
11 Ledynai. per . paskutiniuosius 
800.000 metų Lietuvių giminės, 
t. y. baltų (aisčių) ir Europos žy
mios dalies žemės paviršių itin 
pakeitė.

Tretinio laikotarpio gale prieš 
600.000 metų dėl temperatūros 
kritimo čia visoje žemėje vėl 
susidarė ledynai. Lietuvai, taigi 
ir šiaurės, rytų ir vidurio bei va
karų Europos kraštams, daug 
lėmė šiaurės Europos ledynas. 
Temperatūrai kritus ir vidurinei 
metinei temperatūrai . tolydžio 
mažėjant bei kritulių kiekiui di-

mečio planas (nuo 1950 m. kovo 
1 d. ligi 1956 m. vasario 1 d.). 
Ir šis Sovietų žygis visai supran
tamas - be laivyno pasaulio neuž
kariausi. (Apie jo statybą Ame
rikoj buvo neseniai rašyta.). Ne
turinčiai pakankamo laivyno pa
saulio vandenynai sudaro Sovie
tų Sąjungai natūralią kliūtį už
valdyti pasaulį. Tad jie skuba 
visom jėgom ir šioj srity reikia
mai pasiruošti.

Ši trumpa ir toli gražu nepilna 
Sovietų karinių pasiruošimų ap
žvalga rodo, jog Kremliaus val
dovai iš tikro ne tik serga pami
šėliška idėja smurtu primesti pa
sauliui savo tiraniją, bet ir visai 
realiai prie to eina, imdamiesi 
visų tam reikalingų pasiruošimų.

dėjant, ilgėjančios žiemos metu 
Skandinavijos kalnuose prisni- 
gęs sniegas nebeištirpo, ir tuo 
būdu klimatinė sniego riba stū
mėsi plito į žemumas. Ir susida
rę didžiuliai ledynai slinko įvai
riomis kryptimis: į šiaurės va
karus, pietų vakarus, pietų ry
tus — į Atlanto vandenyną, 
Šiaurės (Vokiečių) jūrą ir į' 
Baltijos upyną. Lietuvoje, kaip 
ir šiaurės Europoje, bus buv^s 
vienodas ledynų skaičius: 3 aiš
kūs ledynų periodai su 2 tarp- 
ledyniniais laikotarpiais. Prieš- 
paskutinysis Riss vardo ledynas, 
pasibaigęs prieš 180.000 metų, 
buvo užklojęs Skandinaviją, Pa
baltijį, didelius Rusijos, Lenki
jos, Vokietijos ir kitų kraštų plo
tus. Paskutinysis ledynas daug 
mažesnis už priešpaskutinnįjį, o 
jo vardas — Vyslos ledlaikis.

Protarpiais klimatas svyruo
davo: kai oras sušildavo — ledai 
šiaurėn traukdavosi. Tai yra 
tarpledyniniai laikotarpiai, arba 
intedglacialiniai periodai. Tuo
se beledžiuose laikotarpiuose vėl 
prasidėdavo gyvybė: imdavo 
želti atitinką klimatą augalai, 
atsekdavo prisitaikantys gyvu
liai, o įkandin pasirodydavo ir 
žmogus. Iš floros (augalijos) 
likinių sprendžiant, tie laikotar
piai kartais būdavo šiltesni už 
dabartinį klimatą. Jei, klimatas 
atšaldavo, vėl viskas nykdavo. 
Manoma, kad gyvename dabar 
tarpledyninį laikotarpį. Jei vi
durinė metinė temperatūra kris
tų 5 ar dar keliais laipsniais že
miau, vėl atsirastų sąlygos le
dynams susidaryti ir vėl prasi
dėtų ledyno laikotarpis.

Prieš ledynus mūsų Pabaltijo 
klimatas buvo šiltesnis, ir todėl

daugiau darbu
ženklai yra ne žodis, bet dar
bas. Iš meilės išplaukiantis 
darbas!

Kas to nesupranta, tas per 
gyvenimą eina lyg minėtas 
Drezdeno nelaimingasis, prie 
savęs spausdamas purvo, a- 
šarų ir kraujo prisigėrusią 
duoną; eina per kitus žmo
nes, lyg kokius lavonus, o 
pats džiaugiasi tariamaja 
savo gyvybe.

Pirmųjų amžių krikščionys 
daugiau už mus buvo įsigili
nę į Viešpaties įspėjimą, kad 
“kiekvienas medis, kuris ne
neša gerų vaisių, bus iškirs
tas ir sudegintas”, todėl jie 
Kristaus mokslą liudijo ne 
žodžiais, bet darbais.

Tą teigimą paliudija šv. 
Klemenso iš Aleksandrijos 
pasakymas: “Jei koks neti
kintis, gyvenąs jūsų tarpe, 
daro negerus darbus, tai kal
tas ne jis, bet jūs, kurie savo 
pavyzdžiu jo neatverčiate”. 
O tie šventojo žodžiai yra ne 
kas kita, kaip tik paaiškini
mas šio sekmadienio evan
gelijoje minimų Viešpaties 
žodžių: “Ne tie įeis į dan
gaus karalystę, kurie sako:: 
“Viešpatie, Viešpatie, bet tie, 
kurie pildo mano Tėvo va
lią”.

Tai svarbu atsiminti ypač 
dabar, kada tiek daug žmo
nių niekina antgamtines ver
tybes, o siekia vien tik že
miškų gerybių.

Patys išlikime gyvi misti
nio Kristaus kūno nariai ir 
kitus Kristui laimėsime ne 
žodžiais, bet tik iš meilės 
plaukiančiais darbais.

Kun. V. Pikturna

Mažiau žodžių —
Vienas tremtinys, 1945 

metais vasario 13-14 d. d. 
buvęs Drezdene ir pergyve
nęs baisų to miesto bombar
davimą, kurio metu žuvo 
daugiau kaip 300.000 žmo
nių, pasakojo rytojaus dieną 
matęs apdegusiais rūbais ir 
plaukais žmogų, kuris po pa
žastimi nešėsi purviną duo
nos kepalą ir niūniavo įvai
rių vokiškų dainelių mišinį. 
Kartas nuo karto pertrauk
davo dainą ir, apsidairęs ap
link, juokdamasis sušukda
vo: “Ačiū Dievui, aš gyvas! 
Aš gyvas!...”

Tai buvo vienas iš dauge
lio, kuriam baisūs pergyve
nimai atėmė brangiausią 
Dievo dovaną žmogur — 
protą ...

•Taip! Gyvybė yra didžiau
sia brangenybė, kurios pa
laikymui milijonai aukoja 
viską: dažnas net tėvą ir mo
tina išduoda, idealų išsižada, 
tūkstančiams gyvenimą su
griauna, kad tik liktų gyvas. 
(Ar maža tokių pavyzdžių 
anoj pusėj gęležinės uždan
gos?!).

Gyvybė yra taip brangi, 
kad net pats Išganytojas 
nieko kilnesnio žmonijai ne
pažadėjo, kaip amžiną gyve
nimą. Jis pasiliko tarp žmo
nių duonos ir vyno pavida
luose, kad “kiekvienas; kurs 
valgo tos duonos, būtų gy
vas per amžius”.

Bet Kristus norėjo, kad 
Jo karalystės vaikai būtų 
gyvi ne kaip šios žemės vai
kai, bet gyvi Jo dvasinio— 
mistinio kūno nariai. Gi tą 
mūsų gyvybę apreiškiantieji

augo šiltųjų kraštų flora (aug
menija). Tada čia buvo tropikų 
palmės, didžiuliai paparčiai, 
magnolijos, lieknos be galo auk
štos pušys, eglės ir daug kitų 
retų šiltųjų kraštų augalų. Bet, 
kaip jau matėm, ilgainiui kli
matas pakito, atšalo ir žemės 
paviršius nusiklojo storuliais le
dais — ledynais, kokių ir dabar 
randame šiaurės ir pietų poliuo
se (žemės ašigaliuose).

šilto krašto augmenija tada 
atsidūrė po ledu ir sunyko, o kai 
kai kurie gyvūnai (faunos atsto
vai) suspėję pasitraukė į pietus, 
t. y. į ledų neužklotąsias sritis. 
Paskiau ir vėl kito: matėme, 
buvo ledynų ir tarpuledžių. At
šilus klimatui, vanduo veržda
vosi į visas puses, susirasdamas 
sau lomas. Šitaip atsirado dau
gybė upių upelių, ežerų ežerėlių 
ir pati plačioji Baltijos jūra. Pa-

sinėrę vandens telkiniuose, sa
kysime, Baltijos jūros dugne, ar 
apdengti žemės sluogsniais, anų 
šiltųjų laikų spygliuotieji medžiai 
amžius trūnijo ir puvo, vietoje 
palikdami sakus, ilgainiui tenė- 
jusius, kietėjusius ir skaidrėju- 
sius. Tie sakai, išplaukdami iš 
Baltijos jūros, ir yra mūsų gin
taras.

Taigi, gintaras yra tretinio pe
riodo spygliuočių medžių suak
menėję sakai, įvairių gelsvumo 
atspalvių (nuo šviesiai geltono 
ligi rudo). Jis trinamas stipriai 
elektrizuojasi. Kartais gintaro 
gabaliukuose pasitaiko matyti 
išlikusių kaip gyvų anų tolimų 
laikų vabzdžių: kai gintariniai 
sakai varvėjo, taip ir paliko ap
varvėjusius gyvūnėlius, tuos ti
kruosius anų laikų gyvūnijos liu-

(Nukelta į 4-tą puslapį)

Šatrijos Ragana

IRKOS TRAGEDIJA
(Tęsinys)

— Gerai. Tuojau po pietų. Pa- 
siimsime pintinėles, gal rasime 
grybų.

Irkos akys sužibo neapsakoma 
laime.

— Mamytė, Džim ir aš! Ak, 
kaip bus linksma!

Valandėlę patylėjus, paklausė 
nedrąsiai: *

— Mamyte, ar ponas Gurskis 
šiandien neatvažiuos?

— Kodėl klausi? Tur būt ne.
— Tur būt ne. Juk vakar bu

vo... Ar ir šiandien vėl ?
— Gražu, Irka! Jei myli ma

mytę, tai turi džiaugtis, ponui 
Gurskiui atvažiavus. Jis toks ge
ras mamytei, — tiek man pade? 
da. Ir tau geras. Ar seniai džiau
geis jo skaniais saldainiais?

— Et, jau seniai jų nebėra! Ir 
nebenoriu daugiau. Nes, kai jis 
atvažiuoja, mamytė manęs ne
bemyli. Aš noriu, kad atvažiuo
tų tėvelis.

— Niekus plepi, Irka. Vaikų 
noro niekas neklauso. Kaip ma
mytė nori, taip ir turi būti. Jei 
taip, imsi reikšti savo norus, tai 
iš tikro tuomet tavęs nebemy
lėsiu.

Irka prižadėjo būti labai man
dagi ir nuvedė motiną pas savo 
namelį parodyti naujų įrengimų 
ir naktį jos darželyje pražydusių 
gėlių. Paskui mamytė nuėjo na
mo, o Irka, pasilikusi sodne, ėmė 
dirbti iš smilčių darželį prieš i

savo namelį ir kaišyti jį gėlėmis. 
Iš pradžios viskas ėjo puikiau
siai, bet paskui Džim ir prasi
manė žaidimą: ėmė traukyti iš 
darželio savo ponios {daigstytas 
gėles. Ponia barė jį ir norėjo jas 
išrauti jam iš snukučio. Jis bėgo 
nuo jos, ji vijos — ir buvo gai- 
niojimos, linksmybės ir džiaugs
mo be galo, be krašto. Irkos juo
kas ir Džimo lojimas skardeno 
visą sodną. Taip nardės juodu 
saulėje, lyg žuvys vandenyje, kol 
Liudvė atėjusi pašaukė Irką 
pietų.

— Ar Irka žino, kad yra sve
čių? — tarė Liudvė. —- Ką tik 
atvažiavo ponas Gurskis.

Irka nežinojo. Ūmai jos links
mumas užgeso, lyg užpūsta žva
kė.

— Gal mamytė neis dabar į 
mišką, — dingtelėjo jai į. galvą.

Ponia Sofija ir p. Gurskis sė
dėjo jau už stalo valgomajame. 
Padavus svečiui rankelę ir klup- 
terėjus, Irka atsisėdo savo kė
delėje.

— Ką gi veikia panelė Irena 
ir jo malonybė Džim? — paklau
sė p. Gurskis, kreipdamasis į 
Irką.

— Aš nesu jokia panelė Irena. 
Aš esu sau Irka ir gana, — at
sakė Irka kažkokiu šauniu balsu.

P. Gurskis nusijuokė:
, — Originali moteriškė užaugs 
tamstos duktė, ponia Sofija. 
Užuot džiaugusis panele vadina

ma, kaip suaugusi, ji užsigauna.
— Mano duktė pradeda tru

putį kaprizytis — tarė p. Sofija, 
šauniai pažvelgus į Irką.

Irka nieko jau nebesakė per 
visus pietus. Pavalgiusi ir priė
jusi prie motinos padėkoti, ji pa
klausė:

— Mamyte, ar eisim į mišką, 
kaip prižadėjai?

— Tai pareina nuo svečio. Pa
prašyk mandagiai p. Tadą, gal 
sutiks. Eitumėm visi drauge.

— Tegu Irka gražiai mane pa
prašo, tai gal ir eisiu, — tarė p. 
Gurskis.
Visi drauge—tai mažas džiaug

smas Irkai. Kai eis p. Gurskis, 
mamytė su ja nei nekalbės, nei 
ką pasakos, tik vis su p. Gurskiu. 
Todėl neatsakydama svečiui, ji 
tarė motinai:

— Mamyte, mudvi palauksim, 
kol svečias išvažiuos, o paskui 
eisim.

— Esi be galo vaišinga ir man
dagi, Irka, — tarė paraudusi p. 
Sofija. — Man labai skaudu tu
rėti tokią dukrelę.

Irka Stovėjo nuleidus akis ir 
nervingai suko aplink pirštelį 
savo mėlynos priejuostėlės galą.

— O kas bus, Irka, jei aš išva
žiuodamas vešiuos kartu ir tavo 
mamyte? Ką?

Irka pakėlė dideles, tamsias 
akis, kuriose dabar, lyg rasos la
šai našlelėse, žibėjo ašaros ir iš 
kurių žiūrėjo skausmas; ir žvilg
terėjo į p. Gurskį.

— Tamsta neturi teisės... 
Tamsta ne tėvelis...

— O—o, p. Sofiją! Dukrelė ne

Valandėlę paverkus, Irkos gal
velėje ėmė švituoti linksmesnės 
mintys: o gal mamytė nevažiuos, 
gal kitaip sumanė, gal pasigai
lėjo jos. Ji eis sužinoti. O jei va
žiuos, tai ji paprašys, kad grei
čiau sugrįžtų, ir kad leistų ją ei
ti į mišką su Liudvė. Ir pabu
čiuos mamytei ranką, kad ne
mandagiai pasakė valgomajame. 
Ji rūpestingai nusišluostė veidelį 
ir akis ir nubėgo į valgomąjį. 
Bet čia nebuvo nieko. Išgirdus 
pianino garsus, ji nubėgo į salio- 
ną.

P. Sofija sėdėjo už pianino, o 
šalia jos stovėjo p. Gurskis ir 
pasilenkęs, tartum kažką kalbė
jo jai į ausį. Irkai įėjus, jis ūmai 
pasitraukė toliau.

— Mamyte ... pradėjo Irka 
bebėgdama. Bet daugiau nebeiš
tarė nieko, pertraukta smarkaus 
visos paraudusios motinos šūk
terėjimo:

— Kodėl Irka nežaidžia lauke ? 
Kam čia švaistos po kambarius? 
Tuojau į sodną!

Kaip Irka gyva buvo, niekados 
mamytė nebuvo jai taip kalbė
jus. Todėl dabar ji stovėjo vie
toje, lyg įbesta, stulpeliu pavir
tusi, išplėtusi akis ir išsižiojusi.

Motina priėjus pasuko ją at
gal šiurkščitf judėsiu ir, dar 
stumterėjus, tarė:

— Na, marš į sodną!
Didelės, karčios gėdos ir pyk

čio bangos pakilo Irkos širdelėje 
ir užliejo ją visą. Ji ėjo iš šaita
no tyčiomis kuo lėčiausiai ir gre
timame kambaryje sustojo pas 

’langą, bemintiškai pro jį žiūrė

juokais ima tamstą tiranizuoti. 
Atsargiai! Ne veltui taip panaši 
į tėvą. Aš nuo savęs patarčiau 
tą spacierį j mišką atidėti kitam 
kartui, o šiandien naudojantis 
liuosu laiku, važiuoti apžiūrėti 
tų ąžuolų, kuriuos tamsta nori 
parduoti.

— Jei tik tamsta netingi, tai, 
žinoma, karštai aprobuoju tą 
projektą ir tuoj liepiu kinkyti 
arklį.

Tuo tarpu rasos karolėliai taip 
padidėjo, kad ėmė tekėti nuo 
našlelių ant Irkos skruostų. Ji 
išbėgo iš valgomojo ir, atsisėdus 
ant žemos kėdelės savo kamba
rio kertelėje, ėmė tyliai verkti, 
prispaudus rankeles prie kaktos, 
lyg desperacijos apimtas žmo
gus. Mamytė neis į mišką. O juk 
prižadėjo... Išvažiuos su p. 
Gurskiu ir kažin kada sugrįš ... 
Bjaurus tas p. Gurskis, bjauru 
bjauriausias... Kaip tas pikta
sis žąsinas, kurio Irka taip bijo. 
Ir vakar buvo, ir šiandien, ir ry
toj ir dar... ir visados, visa
dos..,. O Irka vis viena -*■ tik 
su Džimu ...

Tarsi atspėjęs savo mažąją po
nią mąstant apie jį šią valandą 
jos paguodėlė Džim priėjęs bak- 
sterėjo ją savo smailiu snukeliu. 
Tai taip sugraudino Irką, kad 
paėmus prietelį ant kelių, pri
glaudė prie jo ištikimos galvos 
savo veidelį ir ėmė kukčioti dar 
stipriau. Džim žiūrėjo į ją rimto
mis, palankiomis akimis, ir rodė, 
savo šunišką užuojautą, kartkar
tėmis laižydamas jos šlapią 
skruostelį. ' 

dama. Pro atdaras duris atskli
do pas ją motinos balsas.

— Iš tikro, Irka gali užaugti 
tokia despotė, kaip jos tėvas. 
Reikia jai griežtesnių priemonių.

— Ak, nors kartą visiškai, ab
soliučiai užmiršti to tėvo egzis
tenciją! — sakė p. Gurskio bal
sas. — Kaip tai baisu, kad tarp 
mudviejų vis turi stovėti būtybė 
taip arti surišta su tavim ir tuo 
kitu. Kiek kartų pamatau tą ma
žąją, tiek kartų tiesiog fiziškas 
skausmas varsto mane visą. Tu 
negali atjausti, mylimoji, koks 
baisus man toks vaizdus atmini
mas, kad jau esi buvus kito ...

— Matau, kad mano ponas 
mažumą atsilikusių įsitikinimų. 
Prisipažink! Kas, kad esu buvus? 
Bet dabar tiktai tu, tiktai tu ...

Irka girdėjo visą tą pašnekesį, 
bet žodžiai atsimušė nuo jos są
monės, kaip žirniai nuo sienos. 
Jos mąstymas buvo lyg parali- 
žuotas. Ji stovėjo čia dėl to, kad 
joje kilo noras tyčiomis daryti 
ne tai, ką liepė motina, ir dar 
dėl to, kad jutos tarsi paklydusi 
dideliame miške ir nežinanti, kur 
eiti nei ką daryti. Bet, išgirdusi 
paskutinįjį sakinį, ji lyg pabudo.

— Kodėl mamytė sako p. 
Gūrskiui tu? — nustebo. — Juk 
jis nei mano dėdė, nei tėvelis. Ir 
juk dar per pietus sakė "tam
sta”.

Tėvelis ... tėvelis .. . Irkos 
galvelėje staiga švystelėjo, min
tis ir, jos varoma, ji tyliai nuėjo 
į savo kambarį. Dabar jos akys 
buvo visai sausos, nors maža 
širdelė verkė iš skausmo. Kaž 

koks užsispyrimas ir apmaudas 
pridėjo antspaudą prie jos ašarų 
šaltinio. Nebemyli jos mamytė, 
nebemyli... Taip baisiai sugė
dino ją, tam p. Gurskiui girdint 
ir matant. Išvarė, kaip kokį šu
niuką. O juk ji buvo mandagi, 
tenorėjo vien paprašyti, kad leis
tų į mišką su Liudvė. Mamytė 
niekados lig šiol taip jai nebuvo 
padariusi. O dabar ir valgoma
jame, ir salidne šneka su tuo 
nemylimuoju, bjauriuoju ponu 
kažką ant jos ir ant tėvelio. 
Irka visko nesuprato, bet jaučia, 
kad mamytė dabar daugiau my
li p. Gurskį, negu ją. Irka va
žiuos pas savo mylimiausiąjį, 
brangiausiąjį, visame pasaulyje 
geriausiąjį tėvelį. Tėvelis nie
kados taip nepadarytų; tėvelis 
Irką taip myli, taip myli. 
Ji gali važiuoti, nes turi pinigų. 
Ir nebijo, nes jau yra važiavus 
su tetule ir viską žino, ką reikia 
daryti.

Irka pamatė pro langą vežėją 
atvažiuojant pas prieangį su vie
nu arkliu pakinkytu brikeliu. 
Tuojau išėjo į kiemą mamytė ir 
p. Gurskis ir įsėdę išvažiavo 
dviese.

— Mamytė neatėjo nė atsis
veikinti su Irka, —'virktelėjo 
mergelės siela.

Ir tuojau vėl pakilo karti ap
maudo banga.

— Tegu mamytė važinėjas su 
tuo ponu, tegu kalbas, tegu gro
ja — o Irka važiuos pas tėvelį... 
Ir- negaila jai mamytės,. negai
la ...

Į kambarį įėjo Liudvė.
(Bus daugiau)
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GINTARAS PABALTIJO AUKSAS
lys, ne tik Baltijos bangos, mau
dosi saulės spinduliuose. “Tegul 
saulė Lietuvos tamsumus pra
šalina!” Čia įsiterpę derlingi lau
kai ir žaliuoja vešlios lankos, čia 
Aismarių ir Kuršių užutekiai su 
nuostabaus patrauklumo smėlio 
kopomis ir švyturiais jūra ir 
užutekiais plaukiantiems lai
vams. Čia mūsų miestai pajūri
niai ir kurortai vasarvietės su re
tai kur terandamais tiek pato
giais paplūdimiais (pležais): Pi- 
liava, Karaliaučius, Labguva, Gi
lija, Įsai, Rusnis, Rasytė (žieduo
tųjų paukščių stotis), Pilkopiai, 
Nida, Juodkrantė, Kintai, Klaipė 
da, Palanga, šventosios uostas, 
Liepoja, Ventpilė, Kemerės, Slu- 
oka, Ryga, Gauja upė (kur Lat
vijos Šveicarija). Čia jūra per 
ilga, po truputį atsitraukdama 
Skandinavijos link, vis daugiau 
teritorijos užleidžia mūsų Pabal
tijui. Čia per amžius plaunamas 
krantan jūros auksas - gintaras, 
čia kopų girelėse sutiksi tikrai 
retą svetį - išdidųjį ir žmogaus

nigaikštis Kęstutis susitiko žė- 
maitę, būsimą savo žmoną Biru
tę, Vytauto Didžiojo motiną. Čia 
mūsų kunigaikščiai niekados ne
buvo iš akių išleidę visos Mažo
sios Lietuvos - nei prūsų, nei lie
tuvių. Čia per visą Pabaltijį kvė
puoja gintaro dvasia, apipinta 
padavimais. Baltija ir gintaras! 
čia gaivindamas plezdena tolimų 
laikų padavimas apie Jūratę ir 
Kastytį - savo meniškumu retas 
pasaulyje, atkurtas mūsų tautos 
prisikėlimo dainiaus Maironio. 
Ir tas padavimas sukasi apie gin
tarą ir Baltijos jūrą - baltų (ais
čių) protėvynės, dabarties ir a- 
teities jūrą.

Jūratė gyveno gintaro rūmuo
se. Ir kai tik pamilo žvejį Kasty
tį, atsisakė su juo besiskirti. Per
kūnas susirūstino • ir galingu 
trenksmu sudaužė Jūratės rū
mus į smulkius gabalėlius. Ir pa
davimas tvirtina, kad tie gintaro 
gabalėliai, Baltijos bangų kran- 
tan išplaunamieji, tėra tų su
griautųjų Jūratės rūmų likiniai. 
Lietuviai deivės Jūratės gintarą

Ar pažįsti Lietuvą
(Atkelta iš 3 psl.) 

dininkus. Ir Lietuvos muziejai 
turi gintaro su tokiais Vabz
džiais.

Baltijos jūra į mūsų žemės pa
krantes nuolat išplaka gintaro. 
Ypač jo apstu po audros. Jį nuo 
seno žmonės renka. Jis vartoja
mas įvairių papuošalų gamybai, 
mokslo tyrinėjimams ir kt. Kiek 
gintaro per daug amžių surinkta 
ir kiek jo dar tebeslepia Baltijos 
jūra - niekas nepasakys. 1862 
metais, po kelių dienų audros, 
šešių kilometrų Baltijos pakraš
čiu net dvi tonos gintaro buvo 
surinktos. Paprastai terandama 
nedidelių gintaro gabalų. Di
džiausias gintaro gabalas yra 
Berlyno muziejuje: rasta 1803 
metais ir sveria 14 svarų. Lietu
voje gintaro rinkiniai dabar ne
viename muziejuje suslapstyti, 
kad rusai bolševikai to turto į 
Rusijos muziejus neišgabentų 
sau arba kaip kitaip bergždžiai 
nesunaudotų. Nevienas lietuvis 
turėjo ir savo gintaro rinkinių 
(kolekcijų) ir, bėgdamas nuo į globojamąjį briedį. Čia Baltija laikė jos nuosavybe, t. y. savo

Gražiai gamtos išpuoštas Kau
no apylinkes dar daugiau puošia 
žmonių sukurtas statybos perlas 
— Pažaislio vienuolynas. Jo ba
rokinio stiliaus bažnyčios kupo
las išdidžiai iškilęs viršum apy
linkės miškų atsimuša Nemuno 
vandeny. Šią garsią vietovę, ku
ri visoje Lietuvoje yra plačiai 
žinoma savo stebuklinguoju Die
vo Motinos paveikslu, įkūrė Lie
tuvos kancleris Kristupas Zig
mantas Pacas. Didingoji vienuo-

A. Berželis

kaitą tardamas: “Ką daviau Die
vui, tegul jis vienas tik ir žino”.

Bažnyčios vidus buvo išklotas 
marmuru, kurį ėmė iš Karpatų 
kalnų. Altorius ir sienas puošė 
daugybė dailių brangenybių. Ta
čiau kai 1795 m. rusai okupavo 
Lietuvą, šiai mūsų krašto šven
tovei prasidėjo liūdnos dienos. 
Jau 1812 m. ją apiplėšia prancū
zai kareiviai, o 1832 m. caro į- 
sakymu uždaromas pats kamal
dulių vienuolynas. Turtas kon-

VISI KELIAI Į PUTNAM, CONN.!
KVIEČIAME Į

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTŲ

ko<i pe

bolševikų politiniu tremtiniu, 
yra net Amerikon atsigabenęs.

Šių laikų didžiausi gintaro ap
dirbimo centrai (dirbtuvės) bu
vo Karaliaučius ir Palanga. Da
bar visa gntaro apdirbamoji ga
myba pateko rusams, visą Pa
baltijį okupavusiems, o lietuvis 
neperstojamai tremiamas iš. sa
vo sodybų į Rusijos žiauriausias 
vietas.

yra langas į visą platųjį pasąulį. šalies turtu, o ne kokio kito sve
čia Birutės kalne ties Baltija ku- timo krašto.

VĖL LIPS Į HIMALAJUS
Ar ras ten nematytų žmonių?

Truputį iš gintaro keliavimo 
istorijos

į tolimus kraštus, dėl kurio ne
vienas tolimas kraštas jau seno
vėje mūsų Pabaltijį pažino.

Mūsų protėviai prekybiniais 
mainais dar prieš Kristaus gimi
mą siųsdavo gintarą vandens ke
liais į Egiptą, Mažąją Aziją, 
Graikiją.

Bronzos, arba žalvario, am
žiuje 1800 — 500 metuose prieš 
Kristų aiškiai pastebimi preky
biniai ryšiai su tolimais kraštais: 
Pietų Rusija, M. Azija. Jau ne
maža inportuotų dirbinių; tada 
varoma ir gintaro prekyba. "*

Tikrasis gintaras - succinitas 
terandamas Baltijos jūroje. Bal
tijos gintaras buvo žinomas egip
tiečiams, graikams, romėnams 
ir kt. Bet archeologas Dr. J. Pu
zinas pastebi: ar Baltijos pajūrio 
gintaras buvo žinomas graikams, 
neturime visai tikrų žinių; rome- nąi Himalajai vadinami — jau 
nai iš Baltijos pietinių krantų prieš šimtą metų pradėta tyri- 
gintaro gaudavo. nėti. Jo šlaitai ir papėdė pava-

Pagaliau ne tik jų viršūnes 
sunku pasiekti, bet ir pačius Hi
malajus. Iš vienos pusės juos 
sunku pasiekti per tropinius pir
mykščius miškus ir svetimša
liams nepalankių Nepalo ir Sik
kim kunigaikštijų sienas, iš an
tros pusės juos gina legendari- 
nio Tibeto tyrai.

Ko ten žmogus braunasi?
Himalajus nugalėti stengiama

si įvairiais tikslais. Pav., per
nykštė šveicarų ekspedicija buvo 
daugiau sportinio pobūdžio — 
daugiausia stengėsi pasiekti nau
jų alpinistinio sporto laimėjimų. 
Bet daugiausia žmogus ten ver-

Prie Kremenčugo miesto (že
miau Kievo ant Dniepro, tarp 
Čerkasų ir Verchnednieprovsko) 
buvo graikų miestas Metropolis 
ar Miletopolis. Dniepru heleniz- 
mo laikais plaukdavo pirkliai 
šiaurėn, jo intakais pasiekdavo 
Vyslos, Nemuno, Dauguvos ba
seinus (upynus) ir Baltijos kran
tą, ieškodami pirkti gintaro 
(Liet. Encikl. 6 t. 1124 p.).

6 - 7 a. po Kr. lotyniškai rašė 
Jordanas, sakydamas, kad 6 a. 
pradžioje lietuvių pasiuntiniai 
buvę atsilankę Italijoje pas ry
tinių gotų (ostgotų) valdovą 
Teodoriką Didįjį ir jie atsigabe
nę jam gintaro dovanų.
Mūsų gintaras yra suvaidinęs ir 

dar vieną svarbų vaidmenį:
padėjo pagrindus elektros moks
lui. Apie 600 metų prieš Kr. 
graikų aptikta, kad vilna pa
trintas gintaras (graikiškai - ele- 
ktron) savęsp traukia lengvus 
kūnelius. Bet dėl daug priežas
čių turėjo praeiti dar daug metų 
ir apsčiai amžių, kol 1600 metais 
po Kr. su Gilberto darbais ir ty
rinėjimais prasidėjo tikras elek
tros mokslas. Taip pat jis tada 
ir pirmutinis pavartojo žodį “ele
ktra”, o mūsų velionis krašto- 
tyrys Antanas Vireliūnas elek
trą lietuviškai yra praminęs gin- 
tra.

Truputį menumo!
Kur baltai (aisčiai) gyveno 

ar tebegyvena, visas Baltijos pa
jūris yra ir ištisinis menafe, gam
tinis grožis,pradedant Oderio - 
Peršantės upių sritimi ir bai
giant Rygos įlanka. Čia suteka 
pagrindinės upės ir šimtai upelių,, 
Čia prisiglaudę pulkai ežerų eže
rėlių. čia liekni šilai ošia ir smė-

Sekmadienį, Liepos 30 d., 1950
N. P. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam, Conn.
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MERGAIČIŲ STOVYKLOS UŽBAIGIMO PROGRAMA. 
BAZARAS, AUKCIONAS IR KITOS ĮVAIRIOS 
PIKNIKO PRAMOGOS

PRASIDĖS:
Visos iškilmės 11:00 vai. PAMALDOMIS

DALYVAUS:
HARTFORDO VYSKUPAS J. E. HENRY O’BRIEN, D.D., 
KELETAS LIETUVIU PRELATU 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 paremsi!

MARIJOS ŠVENTOVES — SESELIŲ 
KOPLYČIOS
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JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Pažaislio bažnyčia
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E. POVILĄ ASKĮ 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737
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New

Net ir šiais neramiais laikais 
tolimos neištirtos sritys, nepa
siekiamos kalnų viršūnės vilioja 
žmones įsibrauti ten ir atskleisti 
ligi šiol nežinomas paslaptis. 
Toks ypatingai viliojantis žemės 
taškas yra ir Himalajų kalnai, 
kurių viršūnes jau daug kartų 
bandė žmogus pasiekti, bet vis 
be pasisekimo. Štai dabar ir vėl, 
nors Mao-Tse-Tungo armija jau 
braunasi į Tibetą, geriausių 
prancūzų alpinistų grupė prade
da žygį, užsimojusi įkopti į 8170 
metrų Himalajų Dhaulagari vir
šūnę

Reik, pastebėti, jog tai dėme
sio vertas užsimojimas. Pernai
šveicarų ekspedicija įlipo 7132 žiasi moksliniais sumetimais — 
metrų į Peah kalną. Ir tai lai- tirdamas kalnų kilmę, sudėti, 

- . ■- 'augĮnenjją gyvūniją, ledynų
susidarymą ir t t. Dabartinė 
prancūzų ekspedicija bandys at
skleisti dar vieną keistą Hima
lajų paslaptį.

Himalajų tyrinėtojus jau daug 
metų domina, kad įvairiose jų 
srityse, daugiausia apie 5.000 
metrų aukštumoj, yra pastebėti 
milžiniškų kojų pėdsakai. Kaul
bach net tvirtina 1936 m. prie
temoj matęs apie trijų metrų 
aukščio į žmogų panašią ilgais 
plaukais būtybę, kuri tuojau pa
bėgusi, paskleisdama nemalonų 
kvapą. Vietos gyventojų tarpe 
yra fantastiškų pasakojimų apie 
baisius “sniego žmones”. Nors 
tie pėdsakai jau ne kartą buvo 
nufotografuoti, ligi šiol nepavyko 
išaiškinti, ar tos būtybės yra ko
kios milžiniškos beždžionės, ar 
pabėgę ir besislapstą Tibeto nu
sikaltėliai, ar pagaliau dar ne
matyti paskutiniai likučiai prieš
istorinių žmogaus protėvių.

• Ar pavyks šiai ekspedicijai pa
siekti tai, ko ligi' šiol' dar 
niekas nepasiekė — niekieno 
nepasiektas aukštumas ir at
skleisti dar neatskleistas Hima
lajų paslaptis — parodys netoli
ma ateitis. Prancūzų vyriausybė 
jai paremti paskyrė 14.000.000 
frankų, jai vadovauja vienas žy
miausių prancūzų alpinistų M. 
Hercog ir pati ekspedicija rūpes
tingai paruošta — aprūpinta 
šildomomis palapinėmis, nedrėk- 
stančiais nylono lynais ir 1.1.

koma puikiu laimė jūrių. Bet al
pinistiniu požiūriu skirtumas 
tarp septynių ir aštuonių tūks- 
tačių metrų kalno yra nepapras
tai didelis.

Kas tie Himalajai
“Pasaulio stogas” — kaip daž-

sarį yra tikraš botanikos sodas. 
Tai begalinis geltonų raktažolių 
ir-mėlynų aguonų kilimas, kurį 
vėl pakeičia lelijiniai rododen
drai bei archidejų ir magnolijų 
miškeliai. O ties šiuo spalvų ste
buklu kyla tūkstančius metrų 
į aukštį stačios kaip siena uolos, 
kurių įdubose baltuoja mažini 
ledynai. Miškai siekia’ ligi 3.000 
metrų aukštumos. 4.500 metrų 
aukšty dar augą bulvės bei mie
žiai, o 6.000 metrų aukštumoj 
dar galima aptikti žolės kuokš
telių ir margų peteliškių.. Bet 
toliau prasideda jau nykių uolų 
ir amžino sniego karalystė.

Kai kalbama apie Himalajus, 
retas, net gerai susipažinęs su 
Europos ir Amerikos kalnais, 
juos tiksliai įsivaizduoja. Susida
ryti vaizdą apie Himalajų masy
vą galima iš to, kad, perkėlus, 
pav., į Europą, jie būtų nuo Kie- 
lio ligi Emdeno pločio ir nuo 
Šiaurės jūros ligi Kaukazo ilgio. 
Taip pat jų viršūnės yrh dvigu
bai aukštesnės už aukščiausias 
Alpių, viršūnes. Kai kurie ledynai 
yra daugiau kaip 70 kilometrų 
ilgio. Iš jų 8.000 viršūnių labai 
nedaug žmogui tėra pavykę pa
siekti, nors aukų daug sudėta.

Paskutinioji vokiečių prieš 
dvyliką metų suruoštoji į Parbat 
kalną ekspedicija, po sunkių 
grumtynių su pavydžiai savo 
paslaptis saugančiais Himalajais, 
paliko 28 žuvusius (išliko vos 
vienas žmogus). Ligi šiol didžiau
sias aukštis buvo pasiektas 1924 
m. dviejų anglų, kurie į Everestą 
įkopo 8.400 metrų. Pats Everes
tas turi 8882 metru aukščio ir 
yra aukščiausias pasaulio kal
nas. Aukščiausia ligi šiol pasiek
ta viršūnė yra Nąnda Dėvi, 7820 
metrų aukščių.

NENUMATYTA BEDA
Maintenon stoties, netoli nuo 

Paryžiaus, viršininkas pateko 
tikron bėdon. O ta bėda — du 
prekiniai vagonai baltų pelių, 
kurioms jis turi iš savo kišenės 
pirkti šieną. Tomis pelėmis Main
tenon stoties viršininkas negali 
nusikratyti, nes jų užsakytojai 
sėdi kalėjime ir negali jų atsi
imti. Prieš kiek laiko jie užsisakė 
5 poras baltų pelių, norėdami 
jas auginti ir pardavinėti labo
ratorijoms. Bet tuo tarpu jie pa
teko į kalėjimą, o atsiųstos pelės 
pradėjo taip veistis, kad dabar 
jų jau pilni du vagonai ir kas
dien vis jų daugėja.
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bažnyčią pradėta statyti fiskuotas. Vėliau vienuolynas 
m.’Ant jos. sienos viršum perleistas rusams vienuoliams.

Šie sudraskė vidaus sąrangą ir 
išpuošimą. Didžiojo karo metu 
rusai išbėgo pasiėmę vienuolyno 
archyvą, brangius paveikslus ir 
kitą turtą. Užėję vokiečiai vie
nuolyną pavertė karo ligonine, 
o bokštų varinius stogus pakeitė 
toliaus skarmalais, kurie pra
leisdavo lietaus vandenį ir tuo _ 
būdu kenkė bažnyčiai. 1920 m. I f 
apiplėštą vienuolyną ir bažnyčią I» 
perėmė iš Amerikos atvykusios 
vienuolės kazimierietės. Jos su 
didžiausiu pasišventimu atre
montavo vienuolyną, aptaisė ir 
iš naujo išpuošė bažnyčią, įstei
gė mokyklą ir vienuolyną. 1927 
m. į bažnyčią iškilmingai įneštas 
Stebuklingasis Šv. Mergelės pa
veikslas, kuris pavyko atgauti iš 
Sovietų Rusijos. 1940 m. okupa
vę bolševikai Lietuvą, vienuoles 
išvaikė, o bažnyčią ir vienuolyną 
pavertė archyvu, į kurį sugabe
no visokius senus daiktus. Taip 
okupantai vėl išniekino mūsų 
tautos šventovę.

Atsakykite į šiuos klausimus:
1. Kurios yra Lietuvoje ste

buklingosios šventovės ?
2. Kurios yra Lietuvoje di

džiausios bažnyčios?
3. Kuo yra Vilnius garsus?
Kiekvieno klausimo teisingas 

atsakymas vertinamas vienu 
tašku. Trims daugiausia taškų 
surinkusiems skiriamos dovanos. 
Atsakymus galima siųsti kol 
“Amerikoje” nepaskelbti atsa
kymai.

Atsakymai į klausimus 
28 numery

1. Lietuvoje daugiausia auga 
spygliuočiai — eglės ir pušys. •

2. Aukščiausi mūsų medžiai 
yra eglės ir pušys.

3. Brangiausi yra ąžuolai.
4. Didžiausi Lietuvos miškai 

yra: Augustavo giria (apie 130.- 
000 ha), Gudų šalis (120.000 
ha), Rūdininkų giria (60.000 
ha), Rimšės, Kazlų Rūdos, ža
liosios ir kt. girios.

5. Skroblai neauga Lietuvos 
šiaurinėj daly, o baltalksniai — 
pietinėje.

lyno 
1665 
durų uždėtas'lotyniškas parašas: 
Taikos Karalįenei ant Taikos 
Kalno, Bažnyčią ir, vienuolyną 
statė italai statytojai. Statyba 
truko apie 50, metų ir kainavo, 
sakoma, aštuoniaš statines auk
so. Tikrai negalima apskaičiuoti 
kiek kainavo, nes Pacas suplėšęs 
jam įteiktą galutinę išlaidų sąs-

NUTUKĖLIAI ORGANI
ZUOJASI

Ponia Ruth Douglas, sveria’n- 
240 svarų, įkūrė ligi šiol dar 

nebuvusią nutukėlių draugiją 
“Fatties Anonymous”, kuri pa
siryžusi ateiti į pagalbą per 
daug taukų varginamiems.

Naujosios draugijos įkūrėja 
sako, jog pirmiausia nutukėliai 
privalo būti protingi ir neišsisų- 
kinėti, kad jie apvalučiai ar 
minkštučiai yra, bet tiesiog pri-1 
sipažinti, kad yra pertukę, ir 
dėl to nebūti perdaug jautrūs. 
O toliau jiems padės jau josios 
įkurta draugija. Suinteresuotie
ji gali porai savaičių įstoti į 
draugiją ir pasižiūrėti, kaip ji 
jiems patink^, o paskui išstoti 
arba likti visam laikui. Pasiliku
sius numatoma paskui taip 
lengvai nepaleisti iš savo rankų. 
Draugija stengsis jiems padėti, 
reikale- šaukdamos! talkon net 
psichiatrą. Draugijos atstovai 
lankysis į savo narių darbovie
tes ir šių bendradarbiams pra
neš, kad jų narys pradėjęs laiky
tis dietos, bei prašys jam nesiū
lyti pyragaičių ir kepinių. Res
toranuose, kur toks draugijos 
narys valgo, kelneriai bus pra
šomi neduoti jam grietinėlės, 
nors tasai ir ašarodamas prašy
tų. Jei kuris yra melancholikas 
ar jaučiasi vienišas, kiti nariai 
sudarys jam draugiją, kad jis, 
vietoj sėdėjęs, valgęs ir tukęs, 
pradėtų judėti ir numestų svo
rio.

Draugija tirsianti ir visokius 
suliesėjimo būdus. Taip pat į- 
steigsianti drabužių biržą, kad 
suliesėję nariai nebūtų priversti 
vis naujus drabužius pirkti, o 
gautų pasikeisti.

Tuo būdu ponia Douglas tiki
si nutukimo varginamuosius pa
daryti vėl linksmus ir ląimin-

ti

Lšnuomojamas kambarys 
Viengungiui ai’ vedusių porai. 

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

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Aven a e Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646

K X

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”
K
s “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytines,
X tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
X "MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
S veikimų, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai- 
X domis) parašyta solo balsui arba chorui.
J “MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 

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

"MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29. III.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, 111.
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KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKA”!

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

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

Todėl

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

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų

' Ameriką ir Kanadą.

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

“AMERIKA”
metams kamuoja tik   ................... 53.00
Užsienyje ............................................ $3.50

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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Pas lietuvius ūkininkus Connecticute irius Namus Pirko Sudėsčius, 
' Sabaliauskienė, Prišmantas, če- 

Atostogų metu teko nuvykti I Pienui pardavinėti reikia tu- pulionis ir Rakauskas. Kai kurie 
pasilsėti Connecticute pas Bute- rėt vyriausybės leidimą ir kar- tremtiniai eina ir į pramonę. Ri- 
nus. Ponia Butėnienė, kuri yra vės turi būti gydytojo tikrina-.bokai atidarė valgomų daiktų 
“Amerikos”, “Darbininko” ir mos, ar yra sveikos. Turint 10- parduotuvę. Tremtiniams jų par- j

IŠ PHILADELPHIJOS. PA., 
PADANGES

— Pp. A. Vasiliauskai ir Ka
zickai, iš Naujosios Anglijos, lan
kėsi Philadelphijoj Susivienijimo 
ir Vargdienių Seserų reikalais. 
Svečiai pąsimatė su vietos kun. 
klebonais ir kitais lietuvių atsto
vais. Jie dalyvavo ir Philadelphi-

“Amerikos”, “Darbininko” i
“Laivo” skaitytoja ir rėmėja, sa- j 12 gerų karvių, į metus galima' duotuvė Jabai patinka. Jie gali 
kosi per ilgai gyvenusi Brook- gauti 4500-5500 dolerių. Darbai sau įspūdžiais pasidalinti ir kar- 
lyne. čia ji jaučiasi daug svei- atliekami elektros ir mašinų pa-j tu nusipirkti sau maisto. Dubau- 
kesnė. Ji užaugino šešis sūnus, galba — taip melžiamos karvės, I skiene atidarė drabužių bei skry- 
dukterį ir jau turi 7 vaikaičius.' plaunama žolė, kraunamas ve- belių parduotuvę. Moterys galės Jos ateitininkų Valdybos posėdy 
Tai viena pavyzdingųjų lietuviš
kų šeimų. Jų gyvenamoji vieta 
netoli Torringtos miesto, žinomo 
siuvamų adatų pramone. Netoli 
ir Connecticut sostinė Hartfor
das, kur yra lietuvių parapija, 
bei garsusis Woterburgas.

Čia yra ir daugiau lietuvių 
farmerių, kurie verčiasi tabako 
auginimu ii’ pieno ūkiu, laiky
dami kartais ligi 60 karvių.

Connecticuto valstybė nedide
lė, bet turi 22.000 farmerių ir: 
žemės ūky dirba 90.000 gyvento-, 
jų. I metus pagamina už 50.000.- Į 
000 dolerių tabako ir už tiek pat j reikalinga tik šieną vežant, 
pieno produktų. Mat, čia daug ---- -•
kur tinka tik pieno ūkis, nes kai- j tybės. Tvoros yra sukrautos iš 
nuotose vietose yra gana stačios t akmenų, kurių čia tiek daug,1 ^-rYs piemenėlių stovylėlės ir po-
atšlaitės, dėl ko negalima žemės 
arti ir akėti — lietūs tuomet 
dirvožemi nuplautų, ir liktų tik 
gryna- uola. Tad čia sėjama ligi 
6 pėdų į žeme leidžianti šaknis 
alfa — alfa, panaši į dobilus žo
lė, kuria ir šeriami galvijai.

Tiesa, vasarą gyvuliai šerti 
nereikia, jie laikomi ganyklose 
ir prieauglius visai nevaromas 
namo, o tik melžiamos karvės. 
Bet jų ir varyt nereikia — pačios 
nustatytu laiku pareina ir sus
toja tvarte kiekviena savo vietoj.

New Haven, Conn.
Sveikinam kleboną kun. A. E. 

Gradecką.
Liepos 8 d. suėjo 10 metų kaip 

mūsų šv. Kazimiero parapijoje 
sėkmingai ir rūpestingai darbuo
jasi klebonas kun. A. E. Gradec- 
kas. Jis, išbuvęs mūsų para
pijoj tik penkerius metus, atmo
kėjo parapijos skolas, atremon
tavo svetainę ir kleboniją. Visa 
širdimi yra atsidėjęs ir Lietuvos 
išlaisvinimo darbui, gausiai re
mia BALF darbuotę ir rApinasi 
tremįtiniais. Nors mūsų klebonas 
yra fšioj šaly gimęs, augęs ir 
mokslus baigęs, bet taisyklingai 
kalba lietuvių kalba, jos nesigė- 
dina ir kitus skatina palaikyti 
ją kuoilgiausiai.

šių sukaktuvių proga visi pa
rapijiečiai ir geros valios lietu
viai nuoširdžiai sveikina savo 
kleboną kūn. A. E. Gradecką, 
linkėdami sveikatos ir Dievo pa
laimos dar ilgus metelius dirbti 
mūsų tarpe.

Atostogos
Orui atšilus ir prasidėjus atos

togų metui, teko susilaukti daug 
viešpių bei svečių mūsų koloni
joj iš tolimesnių kraštų. Dvi sa
vaites praleido pas savo gimines 
Juožą ir Elzbietą Kazokus Juo
zas Glaveskas su savo malonia 
Žmonele iš Chicagos, kuris lan
kėsi parapijos piknike ir susipa
žino su vietos lietuviais. Domi
ninkas ir Ona Beržinskai iš Dal
ias, Texas, taip pat lankėsi pas 
savo gimines ir draugus, kurių 
jie čia daug turi, ir parapijos iš
važiavime.

Mūsų kolonijos veikėjos J. 
Kazlauskienė, Z. Markūnienė ir 
Gailiūnienė buvo išvykusios į 
Chicagą pas savo gimines ir pa
žįstamus, kur labai maloniai lai
ką praleido ir pasigerėjo Chica- 
giečių vaišingumu.

Dalyvausiu! susiartinimo 
šventėje

Mūsų nenuilstančios veikėjos 
Marijona Ramanauskienė ir Ju
dita Kazlauskienė pasiryžo suor
ganizuoti pilną autobusą geros 
širdies lietuvių vykti į Putnam, 
Conn, liepos 30 d., kur įvyks Ne
kalto Prasidėjimo Seselių nepap
rastai iškilminga ir įspūdinga 
šventė. Kadangi seselės atlieka 
svarbius ir mūsų tautai naudin
gus darbus, tai mūsų Kolonijos 
lietuviai turėtų jausti pareigą 
dalyvauti toje seselių ruošiamoje 
susiartinimo šventėje ir paremti 
jų naudingus ir kultūringus dar
bus. Kas nori važiuoti, kviečiam 
užsisakyti vietą iš anksto pas pa
minėtas organizatores arba pas 
vietos korespondentę. M

žiman ir iš vežimo šienas. pasipuošti pagal lietuvių būdą. pr Padarė pranešimą tuo reikalu.
 I — Ateitininkų Valdybos posė-Karves melžti reikia nustaty- —----------------- I Ateitininkų vaidybos pose-

tu laiku du kartu į dieną ir vež i1 PUTNAM, CONN. NAUJIENOS'dis buvo UeP°s Į9.dieną- Posėdy-
į miestą. Paprastai farmeriai tu
ri po du automobiliu — kasdie
ninį pienui vežioti ir išvažiavi
mui. Kadangi be gyvulių prie
žiūros dar reikia šieną piauti, 
džiovint ir suvežti, tai porą va
saros mėnesių yra tiek darbo, 
jog, išklausius pamaldų, dirba
ma ir šventadieniais. Bet 10 mė
nesių reikia tik gyvulius prižiū
rėti. Tokiam ūky apsidirba vie
nas darbininkas. Maža pagalba

Keliai čia geri, taisomi vals-

kad būtinai nuo dirvų juos rei- ra avukių (tuo tarpu mažoka), 
kia surinkti. Kitaip negalima dir- Ypatingą dėmesį kiekvieno pra- 
vos naudoti. Tiesa, yra dar labai e*vdo traukia Marijos stovyla 
dAug ir nenaudojamos žemės, • 
nuo amžių neliestų dirvonų. No
rint, galima būtų antra tiek’dir
bamos žemės turėti.

Ūkininkų trobos čia erdvios, 
šviesios. Visur yra elektros švie
sa, dujų krosnys, moderniškos 
maudyklės. Aplinkui graži gam
ta, pilna pauščių čiulbesio, šal
tinių čiurlenimo. Grybai, uogos,, 
medžioklė, žvejyba čia daro! 
gyvenimą sveiką ir malonų.

Lietuvių ūkininkų yra jau pra- j šaulyje įvyktų tikroji taika.

kad būtinai nuo dirvų juos rei-

I savo gyvumu ir dvasingumu. Ši 
! Marijos stovyla nukalta Italijoj 
iš baltojo marmuro (rankų dar
bas).

Kaip žinome Marija apsireiš
kusi 3 piemenėliams Fatimoje 
pranašavo apie įvykius, kurie 
liečia ir lietuvių tautą. Ši kukli

' šventovė tepaskatina ir mus lie
tuvius paklausyti Marijos balso

' - melstis, aukotis ir daryti atgai- 
, lą, kad Rusija atsiverstų ir pa- 

j_aeiuvių ukhuiiku yra jau pra- šaulyje įvyktų tikroji taika.
sigyvenusių — turi hgi 60 kar- Į Ši šventovė bus pašventinta 
vių, geras trobas, tik trūksta tau-; Lietuvių Susiartinimo šventės 
tinio susipratimo, maža skaito metu, liepos 30 dieną tuojau po 
lietuviškus laikraščius. Domisi 
politika, turi radijus, o kai kurie 
ir televiziją. Skaito ūkininkų 
laikraščius, kurie kiekvienas gi
na savo valstybės ūkininkų rei
kalus, nurodo, kaip saugotis ne
laimių, ir moko, kaip geriau 
tvarkyti ūkį.

Apskritai čia gyventi sveikiau j 
kaip didmiesčiuose ir yra progų Į 
prasigyventi, tif: reikta“datbo if 
kantrybės.

P. J. M.

Iš Omaha, Nebr., lietuviu • 
gyvenimo
Koncertas

Jau metai praslinko, kai susi
organizavo mūsų tremtinių cho
ras. Choras vis auga naujiems 
gyventojams atvykstant. Bet 
choras tikrai sustiprėjo ir pra
dėjo meniškai dainuoti, kai at
vyko mūsų chorvedys Mečys 
Leškys. Net Omahos svetimtau
čiai maloniai kviečia chorą paį
vairinti savo parengimus lietu
vių dainomis.

Liepos 1 d. tas pats choras su
ruošė pirmą koncertą parapijos 
salėje. Net ir svetimtaučiai klau
sėsi lietuvių dainelių. Viena se
nelė, kuri prie manęs sėdėjo, pa
sakojo, kad žinojo vieną dairta- 
lę, bet nesitikėjo, kad tą dainelę 
galima taip meniškai sudainuoti. 
Koncerte žmonių buvo pilna sve
tainė ir visi galėjo šokti prie ge
ros muzikos ik vėlesniam laikui.

Nauji gyventojai
Ir vėl susilaukėme didelio 

skaičiaus lietuvių iš Vokietijos: 
Katilių šeima iš 3 narių, Leokai- 
čių 2, Garkauskų 3, Rakauskų 4. 
Be to, atvyko pas mus keletas 
našlių: Grigaitienė su sūnumi ir 
dukterim, Venslauskienė su 
dviem sūnumi, Laureckienė su 
dviem dukterimi, Viecerskienė 
su dviem dukterimi, Kudirkienė 
su keturiais sūnumi, Damraus- 
kas su sūnumi ir Mikėnas su du
kterim. Iš viengungių apsistojo 
pas mus Kukta, Petraška, Mika
lauskas. Iš New York miesto ap
sigyveno pas mus Makowsku šei
ma, iš Chicagos Aleknų šeima ir 
iš Wisconsin valstybės Juozas 
Glebavičius.

Perka namus
Pas mus išnuomoti butą gana 

sunku ir nuomos yra aukštos. 
Dėl to tremtiniai, nieko nelauk
dami, perkasi namus. Vienas 
rangovas pastatė šešerius naujus 
namus netoli mūsų bažnyčios. 
Tremtiniai ėmė ir nupirko penke-

je priimta ateitininkų išvykos 
apyskaita, formaliai įsijungta į

narius irjiet draugus. Apytikriai 
buvo apie 300 burnų, kurias te
ko šeimininkui pasotinti valgiu 
ir gėrimu. t Tame piknike kiek-; 
vienas lietuvis jautėsi kaip Lie-j 
tuvoje, nes svečiai nebuvo palikti j 
sau vieni, bet šeimininkė arba 
šeimininkas ėjo nuo vieno stalo 
prie kito, žiūrėdami, ar netrūks
ta ko puotos dalyviams. Kadangi 
piknike dalyvavo jaunimo dalis, 
M. Dumša pasirūpino ir muzika, 
kuri šokėjams davė progą pa
šokti suktinį ir klumpakojį.

Geriausias vasaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (KARMOJ)

Pirmoji lietuvių pastatyta 
Fatimos šventovė.

Nekalto Prasidėjimo Vienuo-' ta Centrui nario mokestis ir dar1 
lyno geradariai iš Hartford, plačiai svarstyti veikimo planai, 

j Conn, paaukojo Vienuolynui Fa- Nutarta remti at-kų stovyklos 
I timos Marijos apsireiškimo šven-' organizavimas ir siųsti atstovus 
tovę. Tai pirmoji lietuvių pasta-j į susivažiavimą Pittsburgh, Pa. 
tyta Fatimos Marijos šventovė Savo apylinkės ateitininkams 
ne tik Amerikoje, bet ir visam1 nutarta suorganizuoti išvažiavi- 
pasaulyje. Ši šventovė pastaty- Į mą laivu ar į pajūrį rugpjūčio 
ta Nekalto Prasidėjmo Vienuo- mėnesį, 
lyno, Putnam, Conn, laukuose, 
netoli nuo vienuolyno, ant kai- valdybos posėdy liepos 18 dieną 
nelio. Ją sudaro Marijos stovyla, nutarė statyti naujus, moderniš

kus banko namus. Šiame banke 
daug lietuvių turi savo santau- 
pas.Bankas plačiai remia lietu
višką veiklą visoj Philadelphijoj.

— Lietuvių Klubas, 928 E. 
Moyamensing Avė., ką tik turė
jo savo 3 mėnesių apyskaitą, iš 
kurios matyti, kad klubas turėjo 
$10606.49 pajamų ir- $8929.01

apys.Kcuid,junncuid! įjungia j Philadelphia, Pa. — Liepos 
Katalikų Federaciją, užsimokėjo d s Dumšos parke įvyksta

i didelė gegužinė su skautų laužu 
ir įdomia programa. Laužą už
degs Trerptinių Draugijos pirm, 
prof. dr. J. Puzinas ir pasakys 
atitinkamą žodį. Programą at
liks Philadelphijos skautai ir 
skautės. Gegužinę globoja V. 
Dumšienė. Ruošia — Pabaltijo 
Moterų Tarybos Philadelphijos 

Lietuviškas Bankas savo skyrįus pe]nas skiriamas nepa
siturinčių lietuvių mokinių atos
togoms.

Philadelphijos skautai
Lietuviai skautai Philadelphi

joj labiausiai veikia vadovaujant 
energingam skautininkui Rai
mundui Mišauskui. Jo pastan-* 
gomis ir pasiaukojimu čia skau
tai susitvarkė, pradėjo veikti ir 

, ■ - - - . • pateko į visų skautų susivažiavi-
išIai^KMbąš ^iri ląbm didelę |mą Valley Forge> liepos r8 d

Labai daug darbo ir aukos pa
reikalavo iš mūsų skautų pate
kimas stovyklon. Bet jie nepabi
jojo ir savo tikslą pasiekė.

Pradžioje philadelphiečiai hu

ir gražią salę, kuri numatoma I 
padaryti nuolatine lietuviško te-! 
atro sale. " ’s

— Lietuviškas teatras Phila
delphijoj labai seniai reikalingas.

(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio) 
KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKES. 

PATOGUS SUSISIEKIMAS!
Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 

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

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

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

P

$

£Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—

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

Tel. WAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

| "Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ 

t 
^šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

^Stotis WEVD—1330 kil. 5000

t£

pamaldų. Ją šventins J.E. Hart
fordo Vyskp. Hery J. O’Brien.

Iš mergaičių stovyklos
Camp Immaculata mergaičių 

stovykla, Putnam, Conn. įsteigta 
prieš 7 metus. Per stovyklą jau 
yra perėję keli šimtai Amerikos 
lietuvaičių. Jos atliks Liet. Susi
artinimo šventėje programą. 
D&Ug ^mergaičių, ypą iš, ,NęW> 
York, New Jersey, Massachu- 
sets, Connecticut, po kelias iš 
Philadelphia, Pa., ir iš Chicagos, 
III. Apie 40 besikreipiančių mer
gaičių negalėjo būti priimta į 
stovyklą dėl patalpų trūkumo. 
Kitais metais Kongregacija tikisi 
galėsianti patalpas padidinti. 
Stovykla kasdien turi lietuvių 
kalbos, darbelių, dainų bei tau
tinių šokių pamokas. Taip pat 
mergaitės važiuoja maudytis 
stovyklos autobusu į netoliese 
esantį ežerą. Kartą ar du kartus 
savaitėje būna kinas. Neseniai 
buvo rodomas Šv. Pranciškaus 
gyvenimas. Stovyklaujančios 
mergaitės ruošia ir laužus. Pir
mąją laužo programą sumaniai 

pravedė I. Lūšytė. Stovyklau
jančių mergaičių tarpe yra ta
lentingų vaidintojų ir deklama
torių.

• Lietuvos Diena stovykloje vi
suomet minima antrąjį sekma
dienį, kai vienos* stovyklautojos 
išvyksta, o kitos atvyksta, šia 
proga mergaitės priėmė Šv. Ko
muniją už Lietuvą ir suvaidino 
iš “Eglutės” veikalėlį “Leiskit į 
Tėvynę.”

— Jo Ekscelencija Vyskupas 
Henry O’Brien, Hartfordo Vys
kupas, dalyvaus Lietuvių Susi
artinimo šventėje, liepos 30 die
ną Putnam, Conn. Jis šventins 
Fatimos Marijos šventovę.

— Prel. J. Balkūnas, visų my
limas pamokslininkas, dalyvaus 
pirmą kartą Lietuvių Susiartini
mo šventėje Putnam, Conn., ir 
pasakys iškilmių pamokslą.

— Kun. Prof. St. Yla, Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Vienuolyno 
kapelionas, kaip einąs šias parei
gas pirmą kartą prabils į Lietu
vių Susiartinimo šventės daly
vius, liepos 30 dieną, Putnam, 
Čonn.

— Panelė M. Avietėnaitė ap
lankė mergaičių stovyklą ir 
Rimties valandėlės metu kalbėjo 

■tema: “Mes■ turim džiaugtis ir 
didžiuotis, kad gimėm lietuvė
mis”. Pasikalbėjimu mergaitės 
gyvai domėjosi, kėlė įvairių klau
simų ir minčių, kaip net tarp 
svetimtaučių garsinti Lietuvos 
vardą. 1 *' j

Teko nugirsti, kad jau jis orga- vo sustoję galia stovyklos, bet 
vėliau buvo drauge su kitais lie- 

I tuviais skautais tarptautinėj sek- 
| cijoj, o vėliau vėl stovyklavo at
skirai ir drauge su lietuviais. Mū-

ninių vadovų ir keliolika jaunes- j 
nių vaidintojų. Dabar |ik norima 
susitarti su režisieriais. Dar ne
išaiškinta teatro organizatorių ^kraYlabalTusįyveno su vfsais 
sąstatas.

— jčiurlionio Ansamblio Phi
ladelphijoj laukiama, bet jo par- 
kvietimas iš šalies, ne pačių phi- 
ladelphiečių, padarys labai di
delį nuostolį ansambliui. Mat, 
t>atys philadelphiečiai buvo nu
matę kviesti ir plačiai-visuotinai 
pasitarnauti tiek philadelphie- 
čiams; tiek lietuviškal tneno pk- j 
jėgai. Gaila, kad kvotėjai taip 
nepriklausomai pasielgė ir visiš
kai nepaisė Philadelphijoj esan-j 
čių draugijų, kurios taip mielai 
būtų talkininkavusios taip gra
žiam tikslui. Atsimintina, kad 
ir philadelphiečiai turi savo tei
singų ambicijų... <-r .

— Tarptautinis Institutas Phi
ladelphijoj pradėjo' organizuoti 
plačia vaga tautinių šokių, dai
nų ir liaudies meno grupes. Į- 
vairių tautų meninės jėgos tu
rės savo tautinių šokių, dainų ir 
kitokio meno grupes, rengs pa
rodėles, kursus, demonstracijas 
kitiems ir t. t. Bus atkreipta 
dėmesio į drožinėjimo meną, iš- 
siuvihėjimo, odos dirbinius ir p. 
Lietuviai jau rengiasi tokią savo 
grupę organizuoti ir parodyti 
mūsų meno grožį bei išmokyti, 
kas norėtų išmokti. Visi tuo be
sidomintieji turi kreiptis į Mrs. 
Elba Gurzau, 4826 N. Broad St., 
Philadelphia, Pa.

— Dailininkė p. Smailytė, ku
ri turi savo studiją, neseniai pa
darė didelę Marijos paveikslo 
kopiją, kuri iškabinta katalikiš- , 
koj Misėricordia ligoninėj.

— Fabriko savininkas M. 
Dumša savo lėšomis suruošė lie
pos 8 d. savo ūkio sode pikniką 
savo darbininkams. M. Dumšos 
įmonėje dirba 86 žmonės (jų 
tarpe 56 DP), kurie galėjo at
sivesti į pikniką savo šeimos

kitais skautais, ypač lietuviais ir 
jų vad. Martinu Jurkšu iš Balti- 
morės. Jis atkreipė visų dėmesį. 
Mat, jis yra daug nusipelnęs a- 
merikiečiams, kuriuos saugojo 
nelaisvėj ir globojo, todėl jis ir 

i buvo korespondentų pagerbtas 
ir mielai visų lankomas. 21 lie
tuvis skautas.iši,įvairių koloniją 
buvo ten. . ■
. Bendroji lietuvių stovykla bu- 
vo įrengta labai jaukiai ir.lietu- 

’! viškai. Prie jos kabėjo lietuviška 
1 trispalvė. Kaip gaila, kad skautų 

vadovybė nedavė galimybės iš
kelti lietuvių vėliavos bendrame 
vėliavų lauke.

Lietuviai skautai gavo pažy
mėjimą už stovyklos gražų įren
gimą. Vykusiai skautai pasirodė 
ir programoj, paradose ir t. t. 
Juos pagyrė ir pasaulio skautų 
vadovas p. Wilson.

SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 7 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar V Užsienių šalyse. fi
Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių W 

biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto J) 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- Z 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių f) 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima darvti ir laiškais. N 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 2 
naudojant šj patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje. 7

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link Y 
mano geriausio jtims patarnavimo. V

RAŠYKITE: X

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) J
111 Ainslie Street . Brooklyn 11, N. Y. 4

Telefonas: E V 4-3049 2

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

& e

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

t

ji

161 No. 6th Street
TeL EVergreen 8-9228

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

—* Ponia A. Aleksandravičienė 
pakviesta lietuvių kalbos lektore 
į mergaičių stovyklą, Putnam,, 
Conn.

— Poetas J. Aleksandravičius 
- Aistis Camp Immaculata mer
gaitėms kalbėjo apie lietuves ra
šytojas. Ragino jas pažinti ir eiti 
jų pramintais keliais, lavinti sa
vo kūrybos galias.
x
“Ar tu klausai Marijos” - knyge
lė apie Fatimos Marijos prašy
mus šiomis dienomis atspausdin
ta ir išleista Nekalto Prasidėji
mo Seserų. Ją bus galima gauti 
Lieauvių Susiartinimo šventės 
metu, liepos 30. dieną, Putnam, 
Conn.. Knygelė 72 puslapių kai
nuoją tik 10 centų.

rt---------------------------------------—
s------------------------------------—

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktj

■s
□

o

Tel. DEW 5136

Još. Kavaliauskas
v

".4 r. 8 ’

Tel. EVergreen 7-4335

G ra bortus—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

'Stephen Aromiskis
i (Armakauskas)

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
' Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
■ Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

! F. W. Shalins
j (Šalinskas)
> Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
» Laidotuves

; - $150 -
* KOPLYČIA SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue,
* Brooklyn, N. Y.

Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau S 

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

Philadelphia, Pa.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

A' /
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Tik diktatūros
(Atkelta iš 1 psl.) 

tinis akmuo ateičiai, kada nua
linta žmonija pagaliai^ susilauks 
savo taikos ir saugumo ilgesio 
išsipildymo.

Kova, kurios liudininkai mes 
esame, 'tarp diktatūros ir 
demokratijos vedama daugely 
frontų. Todėl svarbus uždavinys 
yra gerinti ir gerinti sąlygas 
demokratinių kraštų žmonėms. 
Kiekviena moteriškė, kiekvienas 
vyras demokratiškuose kraštuo
se turi turėti tokias sąlygas”, kad 
jis nepultų į pagundą ir vietoje 
laisvės ir savo krašto valdymo 
nepasirinktų nacistinės ar ko
munistinės diktatūros.

Demokratija niekad neprade
da staigaus puolamo karo, tai 
gali tik diktatūra daryti. Nauda, 
kurią duoda staigus užpuolimas, 
priklauso vien tik diktatūrų kraš 
tams. Demokratijos kovoja gi už 
vertingus žmonijos idealus. De
mokratinis pasaulis kovoja prieš 
beteisiškumą ir priespaudą, jis 
kovoja už laisvę ir teisę tiek žmo
nėms, tiek tautoms. Tatai turi 
būti mūsų stiprybė...”

Gerhardsenas užsiminė ir apie 
tą taip išgarsėjusį S'tockholmo 
atsišaukimą, kurį' pasirašė čia 
metų pradžibjė suvūžiavę sovietų 
“taikos balandėlei”' su ' Juliot 
Curie ir Ehrenburgu priešakyje. 
Jis pasiūlė, ar čia sųskridusiam 
socialistiniam jaunimui nevertė
tų pagalioti apie naują tokį 
“Stockholmo atsišaukimą".

“Aš manau, kad viso'pasaulio 
atsakingi žmonės sutinka už
drausti atominės bombos panau
dojimą. Bet jie nori dar ir dau
giau — jie nori uždrausti ir patį 
karą. Dabar, kada viso pasaulio 
socialistinis jaunimas yra susi
rinkęs čia Stockholme, aš norė
čiau paprašyti, kad jie apsvars
tytų klausimą pasiųsti naują 
“Stockholmo, atsišaukimą”—tai
kos atsišaukimą. Jis turėtų būti 
pasiųstas atskirai kiekvienam 
kraštui, kiekvienai tautai, o pir
mų pirmiausia • pačiai Sovietų 
Sąjungai. Sovietų reikėtų papra
šyti, kad jie stengtųsi prisidėti 
baigti karą Korėjoje atitrau-

kiant šiaurinės Korėjos dalinius 
ligi 38 laipsnio geografinio plo
čio, kad jie grįžtų į Jungt. Tautų 
darbą, kad prisidėtų prie efek
tyvios atominės energijos kon
trolės ir kad prisidėtų sudaryti 
taiką su Austrija, Vokietija ir 
kitais kraštais, kurie tos taikos 
dar nėra sulaukę. Jeigu Sovietų 
Sąjunga a/tkreiptų dėmesį, ką 
žmonės pasaulyje galvoja, ji tu
rėtų žinoti, kad paprasti žmonės 
visuose kraštuose 100% prisidė
tų prie tokio atsišaukimo. Ir jei
gu Sovietai norėtų žemės tautas 
padaryti linksmas ir laimingas, 
tai toji valstybė turėtų j tokį 
atsišaukimą atsižvelgti. Jeigu 
Sovietų Sąjunga norėtų, pasau
lyje būtų taika ir šiandien ir a- 
teinančiomis dienomis...”

Po tos savo kalbos, kuri buvo 
išversta į anglų ir vokiečių kal
bas ir po kurios buvo entuzias
tiškai paplota, ministeris pirmi
ninkas atsisėdo žolelėje pasiklau
syti savo tautiečių linksmosios 
dalies.

AMERIKA Liepos 28, "9"0

f-

Apreiškimo Parapija
Rengiamas linksmas piknikas

Šieme(; Apreiškimo parapijos 
piknikas ruošiamas rugpiūčio 13 
d. Dexter parke, Woodhaven. 
Parkas bus atdaras nuo 1 vai. 
Šokiams muzika pradės groti 
nuo 6 vai. Geram orkestrui gro
jant, visi galės smagiai pašokti 
ne tik naujoviškuosius, bet ir 
senus lietuviškus šokius — suk
tinį, polką ir kitus.

“Karališkos šeimos” rinki
mams balsus už kandidatus į 
karalių, karalienę ir karalaitį su 
karalaite galima jau dabar įteik
ti parapijos raštinėje arba ko-, 
miteto nariams.

Šių metų piknike bus daug 
gyvumo, nes žada daug jaunimo 
dalyvauti ir neseniai atvykusių 
tremtinių. Tad bus visiems graži 
proga pasižmonėti ir susitikti su 
draugais bei pažįstamais.

Newark, N. J ■** i 1

Angelu Kąr. parapija
Atlaidai

Angelų Karalienės parapijos 
atlaidai prasidės rugpiūčio 1 d. 
ir baigsis rugp 2 d. Mišios iš ry
to bus 9 vai. Iškilmingi mišparai 
su pamokslu bus kiekvieną va
karą 7:30 vai. Išpažinčių bus 
klausoma rytais ir vakarais.

' Gairas
Liepos 21 d. naktį kilęs nuo 

elektros laidų gaisras sunaikino 
Angelų Karalienės parap. kle
bonijos pirmą aukštą. Padaryta 
didelių nuostolių. Iš žmonių nie
kas nesužeistas.

Liepos 14 d. įvyko N. J. L. Ta
rybos ir komisijų susirinkimas. 
Buvo nutarta iš buvusio paren
gimo gauto pelno pasiųsti BAL- 
F’ui $200.00 ir Amerikos L. Ta
rybai taip pat $200.00.

Nutarta rūpintis leidimu da
ryti viešą rinkliavą “Tag day” 
New Jersey valstybėj. Tam rei
kalui išrinkta komisija: J. Liud- 
vinaitis, J. Stukas ir A. S. Tre
čiokas. Taip pat sudaryta ko
misija ruoštis rugsėjo 8 d. minė
jimui iš O. Pocienės, I. Dilienės, 
M. Klimo ir V. Valicko.

Walter J. Dilis
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PHflADELPHIJOJE NEW YORKE

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 1.1
1 Vestuvės, puotos, liūdni -pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN II, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

THE AMERICAN ACADEMY OF MUSIC
BROAO 'R LOCUST STREETS Anton Appel Parduoda

oa ’' 9S’$' 30
JERSEY PORK

128 Grand St., Brooklyn, N. Y
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

NAMUS, BIZNIUS
Namu ir biznių pirkimo ir parda

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

SPORTAS
• Lietuviams sekasi

Toronto lietuviai futbolininkai 
senjorų klasėje baigė pirmąjį pir
menybių ratą. Paskutinį susiti
kimą su 7000 Club sužaidė lygio
mis 2-2 (0-2). Abejus įvarčius 
iš baudinių įmušė J. Žukas. Lie
tuviai pirmame rate surinko 15 
taškų iš 20 galimų. Vienos rung
tynės pralaimėtos ir 3 sužaistos 
lygiomis. įvarčių santykis 24-14.

Antro rato pirmąsias rungty
nes lietuviai laimėjo prieš Osha- 
wa City komandą 2-1 (0-0). Į- 
varčius pelnė J. Žukas. Priešas 
pasiekė įvartį iš baudinio.

Sportinių šokių pirmenybės *
Rugpiūčio 1 d. Poertschache 

įvyks Europos sportinių šokių 
pirmenybės. Dalyvauti užsirašė 
14 kraštų, tarp kurių ir Anglija 
bei Danija, kurios turi daugiau
sia šansų laimėti. Pastebėtina, 
jog tai nauja vis daugiau plin
tanti spbrto šaka, kuri 1952 m. 
pasaulinės sporto olimpiados pro- 
gramon įtraukta kaip atskira 
sporto šaka dar tik pirmą kartą 
pasaulinių olimpiadų istorijoj.

Vokiečiams leista dalyvauti 
tarpvalstybinėse rugtynėse 
Tarptautinė futbolo sporto są

junga nutarė praplėsti vokiečių 
futbolininkų teises. Nors pilna
teisiu sąjungos nariu jie dar ne
priimti, bet jau leista jiems da
lyvauti rungtynėse su paskirų 
kraštų valstybinėmis komando
mis.

LIETUVIŲ KALBOS VADOVO 
PRENUMERATORIŲ DĖ

MESIUI
Papildomas paaiškinimas

1. Ligi š. m. liepos 1 d. užsi
prenumeravusiems, knygos kai
na 3.50 dol. Sumokėję mano į- 
galiotiniams arba man po 2.50 
dol. prisiunčia man dar po 1 dol. 
pažymėdami, per ką knygą užsi
prenumeravo.

2. Užsimokėję dar gyvendami 
-uropoj po 10 DM, prisiunčia 
man dar po 1.50 dol., nurodyda
mi, per ką tą knygą užsiprenu
meravo.

Visus prašau pridėti ir dabar
tinius adresus.

3. Kas neprisiųs papildomo 
mokesčio ir neprašys pinigų at-> 
gal, tiems knyga bus išsiųsta 
paskutinėj eilėj išpirktinai. 
Juozas Audėnas, Gener. Įgaliot.

14 Townsend Street 
Boston-Roxbury, Mass.

NAUJA ATEITININKŲ 
KUOPA

Newark, N J. — Vietos atei
tininkai ryžosi susitelkti į orga
nizuotą' vienetą ir pradėti savo 
idėjinį darbą; Liepos 23 d. įvyko 
organizacinis vietos ateitininkų 
pūopos susirinkimas, į kurį at
silankė kelios dešimtys narių. 
Susirinkime išrinkta kuopos val
dyba, kuri įgaliota sušaukti rug
piūčio 20 d. 12 vai. parapijos sa
lėje visuotinį vietos ir apylinkės 
ateitininkų susirinkimą, kuria
me bus papildyta kuopos valdy
ba, išrinkti atstovai į ateitininkų 
suvažiavimą Pittsburghe ir ap
tartos tolimesnio veikimo gairės

Valdybon išrinkti Z. Kungis. 
Dr. Z. Račkauskas, K. Barzdu- 
kas, D. Melynytė ir Z. Jurevi
čius.

■ Visi New Jersey ateitininkai 
prašomi pranešti savo adresus 
Z. Kungiui, 161 High St., Newark 
2, N. J. ir taip pat atsilankyti į 
susirinkimą rugp. 20 d.

Valdyba.

“Mirties pranešimas’
Vykstančiuose Rio de Janeiro 

pasaulinėse futbolo pirmenybėse 
anglų komandai prakišus 0:1 
prieš Ispaniją, “Daily Herald” 
juoduose gedulo rėmuose įsidėjo 
pranešimą apie “anglų futbolo 
sporto pomirtinių palaikų perkė
limą į Ispaniją.”

PADĖKA

ĮoIoIoIoĮojoĮo!

t Stephen B redes Jr.

I
 ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y. 
Tel. Virginia 7-1896Lietuviai tautiniame JAV skautij 

sąskrydyje
Šiemet JAV skautų palapinių 

miestas išdygo Pensilvanijoj, ža
viose Valley Forge kloniuose. 
Tai jau antra tautinė JAV skau
tų jamboree. Tikrai žavus ir sa
votiškas vaizdas. Kiek tik akis 
užmato, eilės tvarkingai suri
kiuotų įvairiaspalvių palapinių, 
apie kurias lyg milžiniškame 
skruzdėlyne triūsia netoli 50.000 
sąskrydžio dalyvių. Atvykę ieš
kom mūsų skautukų. Nelengva 
surasti tarpe k^ip miškas kylan
čių į padangę vėliavų mūsų tris
palvę. Pagaliau, policijos parei
gūno nurodyti, randame mūsiš
kius pačioj pamiškėj, stovyklos 
pakrašty. Kaip jau mūsų skautai 
Lietuvos stovyklose buvo pratę, 
ir čia viskas pavyzdingai sutvar
kyta. Rajonas aptvertas gražia 
tvorele, o įėjimui padaryti pa
prasti, suraišioti iš šakų, bet sko
ningi skautišįd vartai. Viršum 
jų užrašaJ “Lithuania”. Rajono 
vidury vėliavos stiebas, o prieš 
ją gražiai šakutėmis papuoštas 
ir akmenukais apdėliotas lietu
viškas kryžius. Prie kryžiaus 
vainikas ir lenta su užrašu: “In 
memory of Lithuanian scouts 
killed by communists”, šį vai
niką atvežė Amerikos skautai 
pagerbdami lietuvius skautus, 
žuvusius nuo raudonojo teroro 
Puslankiu sustatytos palapinės, 
kurių vienoj įrengta parodėlė: 
lėlės tautiniais rūbais, mediniai 
kryžiai, tautiniai audiniai, skau
tiška literatūra bei knygos apie 
komunizmo siautėjimą Lietuvo
je. Lankytojai plaukia be per
traukos. Ne tik skautai, bet ir 
tūkstančiai svečių, atvykusių 
iš visų Amerikos kampų į šį sąs
krydį. Visi gėrisi mūsų skautų 
skoninga, bene originaliausiai 
įrengta stovykla. Gėrisi ir drauge 
reiškia užuojautą, kad mūsų tė
vynė vis dar raudonųjų pančiuo
se. Lietuviai mielai visiems aiš
kina parodėlės eksponatus’ bei 
komunizmo įvykdytus Lietuvoje 
žiaurumus liudijančias nuotrau-l 
kas. Svečiai renka autografus,! 
fotografuoja, kiti vėl prašo bent 
akmenuko, gulinčio po kryžiumi; 
prisiminimui. Kadangi pasitaikė 
mums paskutinė sąskrydžio die
na, vakare dalyvaujame oficia
liame jamboree uždaryme. Pa- 
žiniškas amfiteatras prisipildo 
sausakimšai skautų bei svečių 
Prieky milžiniška estrada, ant 
jos žemės rutulys ir užrašas: 
“Strenghten Freedom”. Tai reik
šmingi žodžiai istoriniame klo-

nyje, nes jau čia už laisvę žuvo 
daugiau kaip 3000 JAV karių 
kovoje su anglais 18 amžiaus pa
baigoj. Tie žodžiai įgauna šian
dien dar gilesnę prasmę, kai kru
vini komunizmo nagai siekia 
draskyti ir šią laisvės šalį. Per 
milžiniškus garsiakalbius paskel
biamos sąskrydyje dalyvaujan
čios tautybės. Tarpe “Great Eu
ropean countries” nuskamba ir 
Lietuvos vardas. Jį palydi gau
sūs plojimai. Lietuviai vieninte
liai sąskrydyje atstovauja pa
vergtas tautas. Iš eilės seka 
aukštų valdžios bei sąskrydžio 
pareigūnų kalbos ir pritaikinta 
programa, kurioje dalyvauja ir 
lietuvių vienetas. Pasibaigus o- 
ficialioms stovyklos uždarymo 
iškilmėms, grįžtame prie savo 
palapinų. Jos ir vėl apgultos 
naujų svečių. Tai paskutinis va
karas, nes rytoj mūsų skautai 
vėl grįš į fabrikus, gyvu žodižu 
perdavę tūkstančiams Lietdvos 
kančią.

Baigiant norėtųsi pastebėti, 
kad mūsų skautai atliko didelį 
tautinį 
pilniau 
dovybė 
karnai
skelbiančios Lietuvos tragediją.

Vytis

darbą. Tik jis būtų dar 
pavykęs, jei skautų va- 
būtų parūpinusi pakan- 
propagandinės spaudos,

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

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Ttl.
WO 2-3497 NE 9-568»
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J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

A i S o :
Electro Motorus — Ventiliatorius —

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NAMŲ PARDAVIMAI

Woodhaven: 6 kambariai tušti. 2 šei
mom, mūrinis, su 11 kambarių, šty- 
mas, atdaras šonas. $8.250.

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

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

Taip pat turime visokių naujų namų 
visose miesto dalyse.
* B. ZINIS

861 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. RE 9-1506 ir £V 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 priemies
čiuose.

Joseph Vastunas
IMS Gate* Ave. Brooklyn 21, N. Y.

TeL GL 5-7285 Res; TA 7-9070

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

i

Šv. Jurgio Parapija
Gražios vestuvės

Liepos 2 d. Šv Jurgio parapijos 
bažnyčioje įvyko sutuoktuvės 
J. W. Stankūno su L. Baškaus
kaite. Piršlys buvo P. Juknys, 
svočia S. Hadbafnich, vyr. pa- 
brolis J. Stankūnas ir vyr. pa
mergė A. Ramoškaitė. Sutuok
tuvių metu giedojo V. Tamkiūtė- 
Pranckienė, vargonais grojo J. 
Brundza. Sutuokė kleb. kun. A. 
Petrauskas.

Šaunus vestuvių-pokylis buvo 
Navicko salėje Maspethe, N. Y. 
kur dalyvavo apie 250 svečių. 

Į Abu jaunieji yra geri lietuviai 
katalikai. Draugai ir pažįstami 
linki jiems laimingo vedybinio 
gyvenimo.

S
Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
1950 m liepos 12 d. aš vėl at

vykau į malonią, galingą, demo
kratišką J. A. V., žemę.

įvažiavimo dokumentus man 
atsiuntė mano brolis Juozas su 
šeima (iš Califor.), J. E. Peori
jos, III., Vyskupas atsiuntė kvie
timą į kunigišką darbą, o prel. 
J. Balkūnas padėjo man sustoti 
New Yorke.

Aš čia noriu pareikšti nuošir
džią padėką ne tik aukščiau su
minėtiems asmenims, bet ir 
tiems, kurie didelę pagalbą man 
teikė tremtyje, ar tai šv. Mišių 
stipendijomis, ar maisto siunti
niais, būtent kun. J. čepukaičiui 
(Philad.), kun. N. Pakalniui, 
kun. Karalevičiui, kun. J. Va- 
lantiejui, kun. Vasiui, Kat. Mo
terų Dr. Bayonne, P. Montvilai 
(Brookl.) ir kitiems Gerašir
džiams.

Savo maldose aš nuolat atsi
menu savo Geradarius!

K. A. Steponaitis

895 Broadway,

P. K.

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.

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

Z EV 4-9293 J
Ž SALDAINIŲ PALOCIUS J 
S GERIAUSIOS ROSIES i S
N LMigvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate > »
X PUSRYČIAI — PIKTOS — VAKANEN'2. Goriausiai pasirinkimas J 
A AI3KRYMAS gamintas aamte U geriauUoB saatono*, ALUS U t®- 9 
A riaušių bravorų. Parangteama priimami užsakymai. KREIPKTTkS: 9

J Juozas Ginkus J
495Grand Street, Brooklyn, N. Y. £

Telefonai ĖV 7-7411
4 KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
'Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

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

rf

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

PARDUODAMA!

.. Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui

Televizijos Aparatai 
RCA Victor T100

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką plrksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
Kad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

i įf&
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