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AR SULjS ANGLAI Į ŽEMĘ? PRAŠO IŠTIRTI PADĖTI PABALTIJO VALSTYBĖSE 1KA
Pastaruoju laiku daugelį ste-

a-

už

tas L. Hart mano, jog ir toki Liepos 27 d. diplomatiniai Lie- giria prez. Trumano ir Jungtinių tradicijas priešinasi bet kokios

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

♦ Korėjoj išsikėlė pirmieji tie
siai iš JAV atvykę kariniai dali
niai. Jie tuojau pat išvyko j fron
tą atremti atkaklų komunistų
spaudimą.

• Gen. Mac Arthuras buvo

nuostoliai Sovietų dar nesulaiky
tų, nes jie žmonių nevertina ir 
į jų nuostolius neatsižvelgia. Bet 
amerikiečiams užkrovus jiems 
ant galvų atominių bombų, jie 
atkeršintų bent am-čių sąjungi
ninkams, pirmoj, gal būt, eilėj 
anglams. O anglai mažai tuo 
džiaugiasi, kad amerikiečiai So
vietus sumals ir už juos atker- 
šins, jei jau jų pačių nebebus. 
Laimėjimas esąs bevertis, jei jau 
žmonių nebėra.

šios nuomonės šalininkai ma
no, jog išsigelbėjimui nuo gre
siančio likimo reikią dviejų da
lykų: kad Vakarai nepradėtų a- 
tominio karo ir pravesti milži
niško masto apsaugos nuo su
naikinimų programą. Jie prilei
džia, jog atominė bomba gali 
ateinančiame kare ir nebūti pa
naudota, kaip praėjusiame ne
buvo panaudotos dujos, kurių 
niekas nenaudojo, kadangi abi 
pusės jų pakankamai turėjo. Bet 
vienu tuo anglai nemano pasi
kliauti, nes dalykas nėra visiš
kai tikras. Jie reikalauja plataus 
masto gyventojų apsaugos prie
monių. Pasiūlymai tuo reikalu 
eina ligi smulkmenų — rankų ir 
kojų apsaugos, kaukių veidui ir 
t. t Bet ypač jie pabrėžia pože
mių reikšmę. Ligšioliniai tyrimai 
rodo, kad vokiečių statytų pačių 
stipriųjų slėptuvių pakaktų ir 
nuo atominės bombos apsisau
goti, kurių statybos jie ir rei
kalauja. Reikalauja taip pat, kad 
būtų pasinaudota vokiečių me
todu ir padaryti iš vieno namo

bina ir net piktina anglų politi
ka — išrodo, kad net ir dabar 
dar jie bando glostyti Sovietus, 
kad tik tie nepradėtų karo, nors 
jau beveik visi mato, kad tik lai
ko klausimas, kada jie savo 
gresinį žygį pradės.

Ar Anglai to nemato?
Be abejo mato neblogiau

kitus. O tokiai laikysenai, matyt, 
turi jie tam tikrų sumetimų.

Dalykas aiškėja, pasekus jų 
jų tuo reikalu diskusijas bei sam
protavimus. Kad galima būtų 
išvengti karo, tur būt, iš anglų 
ne daug kas tiki. Bet vis dėlto 
jie nori karą bent toliau nus
tumti. Kodėl? Ar jie mano, kad 
ilgainiui karo pavojus vis dėlto 
gali sumažėti? Sunku tikėti. Bet 
jie nori dar išlošti kiek laiko.

Britams dąbar svarbiausias 
dalykas ne sudaryti frontą nub 
invazijos gintis, bet išvengti* a- 
tominio sunaikinimo. Trumano 
1949 m. rugsėjo 23 d. paskelbi
mas, jog Sovietai taip pat turi 
atominę bombą, jiems neišeina 
iš galvos. Kaip sako karo publi
cistas L. Hart, anglų svaro nu
vertinimas esanti tik smulkmena 
su Anglijos saugumo nuvertini
mu. Jo nuomone, dabartinėmis 
sąlygomis atominis karas sunai
kintų apie pusę Anglijos gyven
tojų, nes nuo vienos “normalios” 
atominės bombos žūtų apie 50.- 
000 žmonių, kaip išeina iš anglų 
komisijos, studijavusios Hiroshi- 
mos ir Nagasaki atvejus, duo
menų. i

šie dalykai verčia anglus pa
galvoti, kaip tokio likimo iš- rūsio į kitą praėjimai. Esanti

tuvos, Latvijos ir Estijos atsto
vai įteikė JAV vyriausybei geno
cido reikalu memorandumą, pra
šydami reikalauti, kad Jungti
nės Tautos ištirtų padėtį Sovietų 
okupuotuose Pabaltijo kraštuo
se.

Memorandumą įteikė Lietuvos 
Ministeris Povilas Žadeikis, Lat
vijos Charge d’Affaires Julis 
Feldmanis ir Estijos Generalinis 
Konsulas New Yorke Johannes 
Kaiv.

Memorandumą priėmė George 
W. Perkins, Valstybės Pasekre- 
torius Europos reikalams.

įteiktajam memorandume pri
menama, jog prieš 28 metus, ly
giai tą pačią dieną, JAV pripaži
no trijų Pabaltijo valstybių vy
riausybes, o taip pat pritaria ir

Tautų akciją Korėjoje, ginant ją 
nuo komunistinių agresorių. 
“Baltijos valstybės 1940 m. kai 
joms teko patirti panašų tarp
tautinio neteisingumo aktą, bu
vo vienos," sako memorandum 
mas.
t “Pabaltijo tautos, aišku, svei
kina akciją, kurios buvo kolek
tyviai imtasi korėjiečių tautos 
pagrindinėms teisėms ginti, nes 
jos tikisi, kad dabartinė Jungti
nių Tautų intervencija sustiprins 
pirmųjų bolševikinės ekspansijos 
aukų Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos išlaisvinimo viltis”.

Sovietų Sąjunga okupavo Pa
baltijį prieš 10 metų, bet naujo
sios, primestinės tų kraštų vy
riausybės niekad nebuvo JAV 
pripažintos, nes JAV pagal savo

pakar- 
Sąjun- 
genoci-

formos agresijai.
Toliau memorandume 

totinai primenami Sov. 
gos Pabalty vykdomo
do faktai. “Komunistinis teroras 
ir tautos naikinimas tęsiasi be 
pertraukos, žmonės dingsta iš 
namų ir gatvių. Masinės depor
tacijos vykdomos metodiškai. 
Nekaltos aukos atsiduria tolimo
se Rusijos koncentracijos stovy
klose, kur mirtis yra vienintelis 
gelbėtojas iš jų kančių”.

Vakarų Vokietijos parlamen
tas visų atstovų balsais, išski
riant tik keturis komunistus, pri
ėmė atsišaukimą į pasaulio vie
šąją nuomonę, kad Sovietai pa
leistų ligi šiol tebelaikomus vo
kiečių karo belaisvius ir inter
nuotus civilinius asmenis. Atsi
šaukime nurodoma, jog ligi šiol 
daug yra negrįžusių iš nelaisvės, 
apie kuriuos buvo tikros žinios, 
kad jie gyvi buvo dar 1949/50 
metais.

vengti. \ v
Kaip ir visur, taip ir Anglijoj 

šiito klausimu, žinoma, nuomi>

PAKISTANAS—“RELIGINES TAUTOS” 
VALSTYBĖ ■

klaida, kad tai nepradėta vyk
dyti tuojau po karo.

• Trio Trim™*,™ Valo Pramonės Imoi^ tui^fų btįtlmų vienodumo, kalpr reikia eMpia5iai išskirstytos po kraštą" ir 
kiek galima perkeltos taip pat į 
požemius, kur galėtų tęsti savo 
gamybą. Tai jie laiko svarbesniu 
dalyku už bet kurią gyvenamų 
namų statybą. Turėtų būti taip 
pat paruoštas gyventojų evaku
acijos planas ir dalis gyventojų 
net iškelta iš metropolijos. Svar
biems objektams turį būti pri
taikintos naujausios mokslinės 
maskavimo priemonės ir pakan
kamai palapinių benamiams ap
gyvendinti. Pastatyti taip pat 
dirbtiniai uostai, kurie galėtų 
būti panaudoti, esamuosius su
naikinus. Bet svarbiausias daly
kas — apsirūpinti maistu ir van
deniu. Maža esą būtų naudos iš 
slėptuvių, jei žmonės turėtų iš
mirti badu.

Šiomis dienomis pradėta pla
čiau minėti Pakistano vardas. 
Kai Indijos ministeris pirm. Pan
dit Nehru rodo noro flirtuoti su 
Sovietais, bandydamas vaidinti 
tąrp Vakarų ir Sovietų Sąjungos 
tarpiniko vaidmenį, Pakis
tanas vienas pirmųjų pritarė 
Jungt. Tautų žygiui prieš agre
sorius Korėjoje ir aiškiai rodo 
savo draugiškas nuotaikas JAV.

Apie tą naują JAV draugą 
išgirdę, ne vienas amerikietis do
misi, kodėl iš tos pat Indijos gir
dėti tokie skirtingi balsai. Paga
liau ir iš viso ne vienam kyla 
klausimas, kaip ten tasai Pakis-, 
tanas išdygo, nes neseniai — vos

tis, nėra.
Visi be abejo apgailestauja 

pasirodžiusią klaidinga prielaidą, 
jog bent ligi 1952 m. rusai ato
minės bombos neturės. Dėl to 
buvo manyta, jog dar yra laiko 
reikiamai pasiruošti ir su tuo 
reikalu neskubėta. Bet kai reikia 
nuspręsti, kas dabar darytiną, 
nuomonės skiriasi.

Ir šiomis dienomis mes girdi
me jų nuomones, jog reikia že
mėlapy nubrėžti liniją ir Sovie
tams tą žemėlapį nusiųsti su pas
taba, jog jei jie tik bandytų už
brėžtą liniją peržengti — kris 
ant jų galvų atominės bombos. 
Vienas žymiausių Anglijos avia
cijos specialistų maršalas Tren- 
chard, kuris pareiškė, jog ato
minis karas į mėnesį sunaikintų 
apie 20.000.000 žmonių, yra taip 
pat nuomonės, jog Vakarai ne
turėtų varžytis, jei priešai pra
dėtų agresiją, o tuojau turėtų 
panaudoti paskutinius savo pa
siektus laimėjimus, kuriais ga
lėtų priešą sutriuškinti. Bet kiti 
yra kitos nuomonės. Jau minė-

Šitie samprotavimai, reiškiami 
dažnai labai autoritetingų as
menų, anglus ir skatina, jei jau 
karas ir nebeišvengiamas, laimė
ti bent laiko jam pasiruošti

Netenka abejoti, jog anglai 
šia kryptim bandys veikti ar, 
tikriau sakant, jau ir veikia. Tik

tik apie Indiją.
Ir iš tikro Pakistanas yra ne 

tik nauja valstybė, bet ir įdomus 
reiškinys tautų ir valstybių gy
venime. Tai valstybė, kuri susi
kūrė visai kitais pagrindais, kaip 
kitos ligšiolinės valstybės — ne 
tautiniu, rasiniu ar kokios nau
jos ideologijos, kaip, pa v., So
vietai, pagrindu, bet religiniu: 
Pakistanas tai Indijos mahome
tonų valstybė. •.

Pakistanas yra didelė valsty
bė, bet sudaryta iš dviejų at
skirtų viena nuo kitos sričių — 
Vakarų Pakistano ir Rytų Ben- 
galiojs. Šias dvi Pakistano dalis 
skiria ne koks “koridorius”, bet 
platūs Šiaurės Indijos plotai. A- 
biejų dąlių gyventojai yra skir
tingų rasių ir kalba skirtingomis 
kalbomis. Iš viso Pakistanas tu
ri 70 milionų gyventojų, taigi po 
Indijos, Kinijos, Sovietų ir JAV 
yra penktoji savo dydžiu vals
tybė

Kaip šitokia valstybė galėjo 
atsirasti?

Per ilgus amžius iš įvairių kraš
tų čia veržėsi įvairios tautos ir 
ten kūrėsi, daugiau ar mažiau 
sumišdamos viena su kita. Bet 
ligi šiol į vieną kokią tautą jos 
nesusiliejo. Etnologai ten suran
da vienų tik pagrindinių kilčių 
bent septynetą: 11 indo-arijus — 
Pandžiabe, Radžputane ir Kaš- 
mire, 2. turkus-turanus — piet
vakarių pasieniuose, 3. skitus- 
dravidus — Vakarų Indijoje, 
4. arijus-dravidus— Beharo pro
vincijose, 5. mopgolus-dravidus 
— Žemutinėj Bengalijoj ir Ori- 
ssoj, 6. mongolus-rytų pasieniais 
ir 7. dravidus-pu^iasalio Indijos 
dalyse. O kalbų 
ne mažiau kai] 
kalbds^*^^

Suprantama, jog šiose sąlygo
se sukurti visos Indijos tautinę 
valstybę neįmanoma. Ten yra 
sukurta tik valstybė, kurios va
dovai stengiasi iš įvairių tautų 
ir kilčių sudaryti vieną tautą. 
Bet į.šią Indijos valstybę nesuti
ko dėtis Indijos mahometonai. 
Tik ne tautiniu, o religiniu pa
grindu, kurį suformulavo pasau
linio masto jų poetas ir filoso
fas Mohammed Iqbal.

Mohammed Iqbal matė, jog 
Indijoje iš tikro remiantis 
kalbos ir kilmės bendrumu neį
manoma sukurti “indų tautos.” 
Taip pat jam išrodė, jog ir mo
dernioji klasių kova negali būti 
žmonių bendruomenės pagrin
das — jei klasės ir pavyktų pa
naikinti, tai tik tiek būtų pasiek
ta, kad vietoj kovos tarp klasių 
prasidėtų kova visų su visais. 
Kiekvienas stengsis toje bekla
sėje visuomenėje sau laimėti 
daugiau, dažnai kopdamas per 
kitų galvas ir eidamas per kitų 
lavonus (ką matome dabar So
vietuose) .

ATTLEE APIE PASAULIO 
. PADĖTI

Anglijos min. pirm. C. Attlee 
pasakė per radiją kalbą pasau
lio padėties klausimu, pažymėda
mas, jog Korėjoj kilęs gaisras 
gali padegti ir Angliją. Ta proga 
jis pasmerkė komunizmą, pava
dindamas jį sąmokslu demokra
tijai sunaikinti ir iškėlė Sovietų 
dviveidiškumą, kai jie, triukš
mingai varydami vadinamą tai
kos akciją, iš antros pusės kuria 
baisiausią karo pajėgą.

Taip pat Attlee paragino visus 
anglus ligi paskutiniosios kovoti 
su penktąja kolona krašto vidu
je ir kartu nurodė, kad anglai 
privalo atsisakyti dalies ūkinių 
patogumų krašto saugumo nau
dai, ir paskelbė trijų punktų pro
gramą: pakelti kiek tik įmano
ma gamybą, kad kiekvienas an
glas asmeniškai įsijungti į šiuo 
metu reikalingą kraštui tarny
bą ir trečia — sekti priešus vi
duje, nes jie imasi visų priemo
nių Angliją ūkiškai ir kariškai 
susilpninti.

VĖL NAUJOS BYLOS UŽ 
“IŠDAVIMU”

Pragos ir Ostrau teismai vėl 
nuteisė 33 asmenis kalėti už prie
šingumą komunistiniam režimui. 
Už tai Čekoslovakijoj jau nuteis
ta 110 asmenų kalėti ir 16 asme
nų nubausta mirtimi.

Dvylika nuteistųjų buvo nu
teisti nuo 12 ligi 24 m. kalėti 
už tariamą išdavimą valstybės 
ūkinių paslapčių.

AMERIKIETIS NEGALI SU 
RUSU GERTI VYNĄ

Rytų Vokietijoje Rathenow 
mokykloje buvo pravestos pie
šimo varžybos tema “Taika”. 
Aštuonerių metų A. Kerber ta 
tema nupiešė, kaip amerikiečių 
kareivis su sovietų kareiviu ge
ria butelį vokiško vyno. Dėl to 
dabar mergaitės tėvai turi iš
eiti privalomą liaudies demokra
tijos “mokslo” kursą, kad dau
giau nebediegtų savo dukteriai 
tokių žalingų pažiūrų.

nuskridęs j Formozą pasitarimui 
su kinų nacionalistų vadovybe. 
Jis nepriėmė jų pasiūlymo pa
siųsti į Korėją 30.000 vyrų, nes 
mano, kad tai susilpnintų For- 
mozos gynybą, kuriai gresia ko
munistų invazija.

• Belgijos karalius Leopoldas 
III, norėdamas išvengti krašte 
civilinio karo, sutiko laikinai ka
rališkąją valdžią perduoti savo 
sūnui princui Baudouin. Kara
lium princas Baudouin bus pas
kelbtas sukakęs 21 m. amžiaus 
1951 m. rugsėjo 7 d.

• Siamas uždarė savo sienas 
su Burma, kur laukiama Burmos 
ir kinų komunistų susidūrimo.

• Syrija ir Jordanas įteikė 
Jungt. Tautoms protestą, kad 
Izraelis pažeidęs su kaimyniniais 
arabų kraštais padarytą sutartį. 
Protestas paremtas tuo, kad lie
pos 24 d. Izraelio karo lėktuvas 
apšaudė civilinį lėktuvą užmuš
damas du keleiviu ir septynis 
sužeisdamas.

• Indija ir Nepalas pasirašė 
draugiškumo ir nepuolimo pak
tą ir taip pat plačią prekybos 
sutartį

— Anglija pradėjo gaminti 
50 tonų naują Centurion tanką, 
kuris galėsiąs prilygti savo ug
nies jėga ir atsparumu dideliems 
sovietų tankams. Manoma, kad 
tos rūšies tankai esą skubiai ve
žami j Korėjos frontą.

daugybė —
DEPORTUOJA Iš JUGOSLA

VUOS PASIENIO GYVEN
TOJUS ,

Žiniomis iš Budapešto, iš Ju
goslavijos pasienio Dunojaus — 
Teiso trikampy Vengrijos val
džios įstaigos masiškai pradėjo 
deportuoti vietos gyventojus^ Iš
tisų kaimų gyventojai susodina
mi į sunkvežimius ir išvežami. 
Nepatikrintomis žiniomis, jie ve
žami į Rumuniją. Manoma, jog 
iš nedraugiškos Jugoslavijos pa
sienio norima pašalinti visus ne
patikimus vietos gyventojus.

Transporto darbininkai pasmer
kė komunistinę agresiją.

Tarptautinės transporto dar
bininkų sąjungos konferencija, 
posėdžiavusi Stuttgarte, pažadė
jo pilną savo paramą JAV Eu
ropos atstatymo planui vykdyti.

Toje pačioje konferencijoje ši 
5.000.000 narių turinti ir apjun
gianti 47 kraštų transporto dar
bininkus sąjunga priėmė rezoliu
ciją, kuria pasmerkė komunistų 
agresiją Korėjoje

KRAŠTAS VIRSTA PELKĖMIS
1945 m. kovų metu susprog

dinus užtvankas Nemuno žemu
py nuo Tilžės ligi Kuršių įlankos 
aptvino ir virto pelkėmis dideli 
plotai žemės, kurių daugiau ne
begalima panaudoti žemės ūkiui. 
Nors užtvankos vėl atstatyta ir 
paleistos į darbą pumpos, bet dėl 
smėlio kanaluose ir dažno pum- 
pavimo įrengimų gedimo visos 
rusų pastangos nusausinti šiuos 
plotus nuėjo niekais.

TARPTAUTINES BRIGADOS 
JUGOSLAVIJAI UŽIMTI

Gautomis per Šveicariją žinio
mis, Sovietai ir jų satelitai suor
ganizavę tris tarptautines briga
das vyrų Jugoslavijai užimti. Jos 
išdėstytos Vengrijoje, Rumuni
joje ir Bulgarijoje. Vengrijoje 
esančiai 25.000 vyrų brigadai 
vadovauja1 rusų gener.' Sinkov.

— Visi civiliniai gyventojai 
Korėjoje iš fronto zonų evakudti, 
kad pasunkinus partizanų veiklą 
užfrontėje. Partizanai veikia per
sirengę civiliniais rūbais ir įsi
maišę tarp žmonių. ■

— JAV atominės energijos 
komisija pranešė kongresui, jog 
tiriama galimybės karo reika
lams panaudoti radioaktyvias 
medžiagas, šių medžiagų radio
aktyvus spinduliavimas būtų tiek 
stiprus, kad, išbarščius jas, už- 
muRj paįjestos srities gyvento
jus. ‘

— Calipatria, Calif., ištiko že
mės drebėjimas, nuo kurio atsi
rado žemės paviršiuje plyšiai, 
išbiro langai ir buvo nutraukyti 
telefono laidai.

— Senat. McCarthy, žinomas 
savo kova su JAV komunistais, 
senate pareikalavo apginkluoti 
Vakarų Vokietiją. Savo pasiųly- 
mą senatorius remia tuo, kad 
Sovietai R. Vokietijoj sukūrė 
jau stiprią armiją, o Vakarų Vo
kietija yra palikta beginklė.

— Anglijos karo laivynas pas
kubomis ruošiasi atominio karo 
atvejui. Svarbiausias dėmesys 
kreipiamas į lėktuvnešius ir po
vandeninius laivus. Du didieji po 
30.00 tonų bombonešiai pritai
komi lėktuvams, kurie turės kil
ti subatominėmis bombomis.

— Vokietijos vyskupai į savo 
metinę konferenciją Fuldoje su
sirinks rugpiūčio 22 d. Tai bus 
82-oji tos rūšies Vokietijos vys
kupų konferencija.

Aliarmuoja iš anapus geležinės 
uždangos.

The Tablet korespondentas 
iš Vienos praneša, jog pabėgėliai 
iš anapus geležinės uždangos į 
Vakarų Europą gauna įspėjamų 
laiškų, kad paskubėtų palikti 
Europą, jei nori išvengti pavo
jaus vėl patekti raudoniesiems į 
nagus.

Laiškuose, kurie atsiunčiami 
per slaptą pogrindžio paštą iš 
satelitinių kraštų, ypač iš Čekos
lovakijos ir Vengrijos, pabėgėlių 
giminės ir draugai rašo, jog šiuo 
metu Sovietai ir jų satelitai at
lieka, kaip išrodo, paskutiniuo
sius pasiruošimus karui.

šiandien sunku pasakyti, ar tu
rės pakankamai laiko, kad galė
tų su visu savo turtu susikraus- 
tyti į požemius ir ten pratūnoti, 
kai viršuje sproginės atominės 
bombos.

Indijos nacionalistai stengiasi 
sudaryti nuotaikas, jog visi In
dijos gyventojai sudaro • indų 
tautą. Bet iš tikro Indija yra 
geografinė, o ne etninė sąvoka.

Surasti vaistai prieš trachomą.
Londone tarptautinėj akių gy

dytojų konferencijoj Kairo akių 
gydytojas dr. Macwell Lyon pra
nešė, jog pavykę su pasisekimu 
panaudoti aureomyciną prieš 
trachomą, kuri išplitusi ypatin
gai Rytų kraštuose.

Trauks atsakomybėn M. 
Reimanną.

Vakarų Vokietijos parlamen
tas atėmė parlamento nario ne- 
liečiamufho teisę komunistų ats
tovui ir Vakarų Vokietijos ko
munistų vadui M. Reimannui, 
kad teismo prokuroras galėtų iš
kelti jam bylą. Reimanas kalti
namas pridėjęs ranką prie K. 
Muellerio Berlyno sovietiniam 
sektoriuje suėmimo. Muelleris 
buvo vienas Vak. Vok. komun. 
vadų, paskutiniu laiku apkaltin
tas nukrypimu nuo Stalino li
nijos ir pašalintas iš partijos. 
Greit po to komunistinė rytų zo
nos policija pranešė, jog Muelle
ris kažkokiu būdu atsiradęs Ber
lyno sovietiniam sektoriuje ir 
Suimtas.

SIUNDO PRIEŠ AMERIKIE
ČIUS

Sovietai visomis pajėgomis 
stengiasi Rytų Vokietijoj sukelti 
kuo didžiausią amerikiečių ne
apykantą. šiomis dienomis ofi
cialus rusų armijos laikraštis 
“Taegliche Rundschau” išleido 
prieš amerikiečius plakatą su to
kiu šūkiu: “Mano namus sude
gino ir mano šeimą išžudė ang
lų — amerikiečių bombonešiai, 
kurie dabar vėl žudo žmones Ko
rėjoj. Mes galime savo šeimas 
apsaugoti tik kovodami už tai
ką.”

— Izraelis įveda maisto, dra
bužių ir batų racionavimą. Nu
matoma leisti asmeniui į metus 
pirkti tik ,vienus batus ir vieną 
eilutę. .. . ■

Taip žiūrėdamas į dalyką, M. 
Iqbal priėjo nuomonės, jog vie
nas žmogus priversti .kitą žmo
gų jam paklusti neturi jokios 
teisės. Tokios teisės jis nematė | 
ir valstybei, kuri gal remiasi 
dauguma, bet likusiems yra sve
tima savo teisiniais, moraliniais 
ir religiniais nuostatais. Taip jis 
priėjo išvados, jog vienintelis ti
kras* autoritetas žmogui yra 
Dievas, kurio įsakymų žmogus 
privalo laikytis ir pagal juos gy
venti. Bet tokiam žmogaus keliui 
geriausios sąlygos, M. Iqbal nuo
mone, kai jis gyvena su savo ti
kėjimo broliais atskirai nuo' kitų 
tikėjimų išpažinėjų. Vieno tikė
jimo žmonės turi sudaryti savo 
atskirą bendruomenę.

žinoma, ši Iqbal mintis nebuvo 
grynas jo išradimas. Jis rėmėsi 
praeities pavyzdžiais. Buvusioj 
Osmanų imperijoj jau buvo to
kių “religinių tautų” — įvairių 
krikščionių bendruomenių, ku
rias valdė jų vyskupai. Jų lieka
nų galima matyti, pav., Damas-

(Perkelta į 5 ps'l.)

Iš Korėjos fronto
Amerikiečių karinės vadovy

bės Tol. Rytuose žiniomis, Ko
rėjos komunistai ligi šiol neteko 
apie 18% savo kariuomenės, kas 
sudaro apie 37,500 užmuštų ir 
sužeistų vyrų. Po mobilizacijos 
jų kariuomenė siekia apie 200.- 
000. Tuo pat metu sunaikinta 
204 jų tankai ir dar nemažas 
skaičius apgadinta. Tačiau ligi 
šiol jie nemažėjančiu atkaklu
mu veržiasi pirmyn

Norėdami pasiekti laimėjimo 
savo masės persvara, kaip paste
bėta, jie meta į kovą pirmiau 
jaunų kareivių dalinius tol) kol 
masiniu puolimu pagaliau palau
žia priešo atsparumą, o tuomet 
eina pirmyn senų ir kovose pri
tyrusių kareivių daliniai. Tokia 
taktika yra, žinoma, labai nuos
tolinga, bet komunistų elgesys 
rodo, jog jie, visai nekreipdami 
dėmesio į nuostolius, bando pa
siekti persvaros pirmiau, negu

JAV spės sutelkti daugiau jėgų 
ir atvyks kitų valstybių pažadė
ta parama.

Suprantama, kad ir komunis
tų žmonių ištekliai, kol dar tie
siog neįsikiša Sovietai ir komu
nistinė Kinija, nėra be ribų. Tad, 
norėdami atpalaiduoti daugiau 
vyrų fronto veiksmams, jie pra
dėjo moterų mobilizaciją. Sumo
bilizuotos moterys galės perimti 
visą eilę užfrontės tarnybų, tuo 
įgalindamos komunistų vadovy
bę dar daugiau mesti jėgų į pir
mas kautynių linijas.*

Visi duomens rodo, kad Sovie
tai savo satelitus buvo daugiau 
karui paruošę ir aprūpinę, negu 
pradžioj buvo tikėta. Taip pat 
ir šiuo metu jiems, žinoma, tie
kimai . vykdomi plačiu mastu. 
Tuo tik galima paaiškinti, 
kaip jie išlaiko ligi šiol pajėgu
mą vesti tokio masto kautynes, 
nors amerikiečių aviacija yra

jiems jau padariusi didžiulų nuo
stolių. Ligi šiol amerikiečių B-29 
sunkieji bombonešiai jau numetė 
Š. Korėjoj į karinius taikinius 
5.000 tonų bombų ir tokius bom
bardavimus tęsia toliau į 24 vai. 
numesdami apie 200 tonų sprog
stamos medžiagos.

Taip vyksta lenktynės, ar ko
munistai pirmiau išstums ame
rikiečius iš pusiasalio, ar JAV 
bombonešiai pakirs pirmiau jų 
karinį pajėgumą, negu jie spės 
tai padaryti.

Karinė vadovybė pripažįsta, 
jog karas yra sunkus ir nenuma
toma, kad greit pasibaigtų, bet 
tikisi, jog ateinančių savaičių 
būvy, jei neįsiterps nenumatytų 
veiksnių (pav., įsikišant tiesiog 
Sovietams ar komunistiniams 
kinams) pradės padėtis kisti Va
karų naudai.



■

< ■ 3i. • ■
AM g RĮ g A

LIETUVIAI DŽIOVININKAI 
VOKIETIJOJE

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ...
Jungt. Valst. pusmečiui
Užsienyje metams ....................... 3.50
Užsienyje pusmečiui . ........... —:1.75
Skelbimu kainos pagal susitarimą

3.00
1.60

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year — 
In U. S. A. six months ......
Other Countries one year ... 
Other Countries six months
Advertising rates on Application

Rašo Kan. Prof. J. B. Končius

3J00
1.60
3.50
1.75

Raštus ir aulas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kares 
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklu.

Per keletą metų su šaltuoju 
karu buvo spėję apsiprasti ne 
tik eiliniai žmonės, bet ir dau
guma politikų. Palikę juo rūpin
tis JAV Valstybės Departamen
tui, jie visi sau rūpinosi kasdie
niniais reikalais. Bet, visai ne
laukta Korėjos agresija visus su
judino. Paaiškėjo ir tiems, ku
rie nelabai norėjo tikėti, jog So
vietai tikrai eina agresijos keliu. 
Prasidėjo pasitarimai, padaryti 
nutarimai pasmerkiantieji agre
sorių ir net imtasi “policinės ak
cijos” — tikriau sakant, pakelta 
už ją ranka, daugumai tylomi: 
prileidžiant, jog to tauraus mos
to ir pakaks, o jau patį nemaloni, 
policinės akcijos darbą atliksian- 
čios JAV.

Bet nuo čia prasidėjo gana ki
tokia istorija, negu daugelio bu
vo tikėtasi.

Ligi šiol Vakarų Europos vals
tybės buvo daugiausia susirūpi 
nusios savo naminiais reikalais 
Apie Sovietų agresijos pavojų je 
ir pakalbėdavo, jam atremti ne
daug ką tedarė. Visi aiškiai bu
vo nusiteikę, kad JAV jiems ir 
pinigų duotų, ir ginklų ir paga
liau pačios karo atveju juos gin
tų. Bet susirinkus Atlanto pakto 
konferencijai, JAV pareiškė, jog 
visi turi ir patys gintis, visi turi 
surasti tam ir lėšų bei imtis ap
sigynimo priemonių gamybos. 
Tuomet ir jos padėsiančias. Tai 
privertė Vakarų Europą pasuk
ti raktą surūdijusioj savo ginklų 
sandėlio spynoj ir, pravėrus du
ris, pasižiūrėti, kas ten yra. De
ja, radinys nenudžiugino. Chur- 
chillis, anglų karo meto premje
ras, rauko pesimistiškai nosį — 
Anglija seniai bebuvo taip men
kai pasiruošusi karo atvejui, o 
Sovietai, jo žiniomis, turi 40.000 
tankų. Prancūzų gen. P. Billotte 
sako, jog Sovietams atremti rei
kią Vakarų Europai bent 75 di
vizijų, bet jų nėra. Ta pati Pran
cūzija Europoj ir Afrikoj teturi 
2 šarvuočių divizijas, 3 pėstinin
kų, 1 aviacijos ir 1 kalnų diviziją. 
Kitos, taip pat negausios, pajė
gos pririštos Indokinijoj.

Bet ir tai dar ne viskas. Paaiš
kėjo, kad Korėjos “policinė ak
cija” yra žymiai rimtesnis daly 
kas, negu buvo tikėtasi — Krem
lius savo vyrukų į žygį neišleidc 
tuščiomis rankomis. Nedideles 
tame regione buvusias ir į kovą 
mestas JAV pajėgas jie net ge
rokai prispaudė.

Žinoma, sąjungininkai negai
lėjo giriamų žodžių amerikiečių 
pasiryžimui ir tokiose sąlygose 
vykdyti pasiimtą uždavinį. Bet 
amerikiečiai į tai kitaip pažiū
rėjo. Jie negali suprasti, kodėl 
kiti nori, kad jie vieni visas naš
tas pasiimtų ant savo pečių. A- 
merikiečių nuomone, menka są
junga, jei sąjungininkas tiek iš 
sąjungos tenori, kad galėtų už 
savo kovojančio draugo pečių 
pasislėpti.

Šis dalykas, paskatino ir kitus 
savo elgesį peržiūrėti ir padaryti 
iš to išvadas. Jub labiau, kad pa
sigirdo amerikiečių balsų, jog 
tokius “sąjungininkus” ar never
tėtų palikti. Jeigu jie nenori ir 
patys dalį bendros naštos pasi
imti, tai lai vieni ginasi, kaip iš
mano, o JAV gali savo interesus 
ginti ir vienos.

Taip dalykams susidėjus, Va
karų valstybės sukruto. Pirmoj 
eilėj, žinoma, susirūpino savo 
saugumu ir pradėjo, kad ir pa
vėluotai, imtis priemonių galimai 
agresijai atremti. Pradėjo taip 
pat vięna po kitos pranešinėti ir

apie savo nutarimus pasiųsti ; 
Korėją didesnius ar mažesnius 
savo ginkluotus dalinius kovo
jantiems amerikiečiams paremti.

Taip daugiau ar mažiau nau
ja kryptimi pasukus, viešas su
judimas sumažėjo — su tuo, ka? 
dabar daroma, netikslu labai 
skardentis. Liko,,galima sakyti 
viešai aktyvūs vieni vokiečiai. 
Jokiems pasiruošimams, kaip 
kad kiti kraštai, neturėdami ga 
limybių, jie turi laiko pagalvoti 
pasikalbėti ir įvairių gerų su
manymų paskelbti. Vakarų Vo
kietijos parlamentas šiuo metu 
kai kiti traukia iš sandėlių ir va- 
o nuo rūdžių ginklus, priėmi" 
rezoliuciją, reikalaujančią Euro 
pos unijos su bendru Europoj 
arlamentu, vykdomąja valdžic 
r teismu. Pagal jų planą, ta u 
rija turėtų būti taip plati, kac 
i vykdytų bendrą Europos fl- 
do bei užsienio politiką ir lai- 
luotų visų Europos tautų lygy- 
>ę bei pagrindines žmogaus tel
es visame Europos plote

Daugiau turėdami laiko, vo 
kiečiai dar bando spręsti ir vie 
ną mįslę. Aukštasis JAV Kortii 
sąrąs McCloy pareiškė, jog vo 
kiečiai turi teisę nuo užpuolike 
ginti savo namus. Vokiečiai da 
bar ir bando atspėti, ką p. Mc 
Cloy turėjo galvoj, šiuos žodžiu? 
sakydamas. Tik ligi šiol neatsi 
rado gudragalvio, kuris būtu 
tuos paslaptingus. žodžius pati;

•1950 m. birželio 20 d. lankiau, 
lydimas įgaliotinio J. Valaičio ir 
Iz. Rugieniaus, Gauting džiovi
ninkų sanatorijoje lietuvius li
gonius. Jiems perdaviau Ame
rikos ,lietuvių linkėjimus greit 
pasvėikti ir pareiškiau užuojau
tą. Asmeniškai besikalbėdamas, 
pajaučiau jų tragišką būklę ir 
laštebęjaū tą dėkingumą už 
jiems, BALF teikiamą pagalbą. 
Palinkėjau Dievo palaimos, pa
žadėjau pagelbėti, kreipdamasis 
į lietuvių visuomenę Amerikoje 
bei'į Arperikoš valdžios organus 
ir pašydamas tos pagalbos dau
giau.

Susidaro graudus įspūdis žiū
rint į tuos, daugiausia jaunus, 
lietuvius, nors gana gražiai 
BALF dovanotais rūbais apsi 
rengusius, bet, dėl baisių kare 
pergyvenimų, bado ir vargų .{te
tekusius sveikatos, nusivylusiu? 
gyvenimu. Didesnė jų dalis čii 
gyvena jau 4-5 metai.

Dauguma jų neturi giminių 
neturi kas jais rūpinasi ir vienin 
tele jų viltis yra BALF, kuris jv 
lepamiršta.

Visi jie nusiskundžia nepakan 
tarnu IRO maisto daviniu. Sriu
ba pagaminta iš kažkokių dar 
Povių likučių, dažniausiai visa- 
be riebalų, bulvių didelę dalį rei 
'■ria išmesti, mėsos niekad nebū 
na daugiau 30-40 gramų diena’ 
lešros gauna dukart per savaitę 
no 40 gramų, šviežios žuvies vie 
ią kartą per savaitę, o kartais 
r visai negauna. Sūrio, dėl jc

KANADA
Organizuoja dainos ir tautinių 

šokių reprez. vienetus
Pasirodymui 

arodoje KLB 
ės Laik. Org. 
aręs su vietos
neninįnkais, organizuoja dide- 

:-ųs lietuviškos dainos ir taut, 
okiųreprezentancinius vienetus.

Kanados Taut 
Toronto apylin- 
Komitetas, pasi- 
lietuviais scenoj

blogos kokybės, ligoniai beveik 
visai nevalgo. Vaisių gauna retai, 
o ir tie dažnai sukirmiję, pieno 
pusę litro dviem dienom, kiauši
nių po 5 per savaitę.

Tokiu maistu misdami, džiovi
ninkai, aišku, ne tik negali pa
sveikti, bet, anot pačių ligonių, 
to maisto vos tik pakanka gy
vybei palaikyti. , <

Geresnių vaistų ligoniai sana
torijoje irgi negaudo pirktis 
savo — nėra ištekBų;

Ligoniai prašo,''kad prie gau
namo BALF priedinio maisto, 
jie dar būtų šelpiami ir pinigais, 
kad tuo būdu galėtų nusipirkti 
bent kiek vaisių bei šviežesnio 
maisto produktų.
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Įtempta pasaulio pdlitinė pa
dėtis irgi, neabejojamai,' atsilie
pia į ligonių sveikatingumą. Visi 
trokšta greičiau išemigruoti, visi 
prašo (jaugiau pagalbos, kad, 
anot jų, bent numirti būtų leista 
pas savo tautiečius Amerikoj ir 
maldauja nepalikti jų be globos.

Keletas iš jų išvyks į Švediją 
keletas į Airiją, bet didelė dau
guma liks Čia — Vokietijoje.

Mes privalome jausti pareigi 
padėti ir džiovininkus gelbėti, to 
dėl kviečiu visus Amerikos lie 
tuvius remti BALF, kad ben 
dromis jėgomis galėtume džio 
vininkus efektingiau šelpti.

Gausūs ir graudūs, kasdier 
gaunami BALF centre Europoje 
jų padėkos laiškai skirti Ame 
rikos lietuviams, įrodo jų gili 
padėkos jausmą ir pasitikėjimu 
savo, BALF ir Amerikos lietu 

ivių gailestingumu.
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VOKIETIJA Kultūros Fondo suvažiavimas.
J. Vileitienė - Rovaitė dirba
J. Vileitienė - Rovaitė, iš emi

gracinio NCWC skyriaus Muen- 
ihene pasitraukusi, perėjo dirbti 
administraciniame NCWC sky
riuje Pasinge, kur laikinai eina 
direktorės pareigas.
Lietuviai padėkojo šveicarams.

šveicarų radijas, kaip jau bu
vo skelbta, davė per savo siųstu
vą lietuvių tautai skirtą valan
dą. Tai programai vadovavo Dr. 
Guido Frei, redaktorius buvo 
“ašyt. E. Schaper.,,Programą at
spaude didelio tiražo “schweizer 
Radio Zeitschrift”, per visą vir
šelį pasipuošęs 3 lietuvaičių at
vaizdu, kvietusiu visus pasiklau
syti “nutildyto pasaulio”, šveica
rų radiofonui už tai padėkas pa
siuntė Vokietijos, Italijos ir Švei
carijos lietuviai. Tų padėkų švei
carai sakėsi esą maloniai nuste
binti.

Melbourne įvyko visuotini? 
Lietuvių Kultūros Fondo atstu 
vų suvažiavimas, kuriame daly
vavo per 20 atstovų. Konferen 
cijai pirmininkavo prof. Rauli 
naitis, sekretoriavo Bortkevičiū 
tė. Posėdžiai ir pasitarimai pra 
ėjo labai darnia ir darbinga nuo 
taika. Į LKF Australijos valdy 
bą išrinkti: prof. Raulinaitis, Si 
mankevičius, gyd. Kaunas, Bort 
kevičiūtė ir Kalpokas. Garbė: 
Teisman: Glušauskas, Matiuka: 
ir Požėla. Revizijos Komisiją su
daro: Matulionytė, G. Žemkalnis 
ir Giedraitytė. Pranešimus kon 
ferencijoje padarė architektas 
V. Žemkalnis ir J. Glušauskas.

AUSTRALIJA

Bet kai taip visi vėl prade j 
su padėtim apsiprasti ir įsitrauk 
ti į reikalo diktuojamą darbi 
sprogo nauja bomba — Soviete 
pareiškė, jog jų atstovas sugrį; 
ta į Jungt. Tautų Saugumo T? 
rybą ir perims pirmininkavime

Faktas, kad su Kremliaus di 
riguojamais komunistais kariau 
jančiai Saugumo Tarybai noi 
pirmininkauti Kremliaus atste 
vas, yra daugiau negu keisteny 
bė. Tad nenuostabu, jog visi su 
judo, prasidėjo įvairūs pasitari 
mai, spėliojimai, kokią suktyb 
vėl Sovietai sugalvojo. Bet, žinc 
na, atspėt Kremliaus planu 
ninku. Bet dalykas greit paaiš 
:ės. šią apžvalgą berašant, kai 
ik vyksta Saugumo Tarybos po 
■ėdis, kuriame Sovietų atstovą? 
lalikas pareikalavo pašalint 
lacionalistinės Kinijos atstovę 
r priimti komunistų atstovą. Vi 
;i nariai pasisakė prieš, išski 
iant Jugoslavijos atstovą, kuris 
lalaikė Maliką. Ką darys Sovie- 
uų atstovas, jo pasiūlymui nepra
ėjus, dar neaišku. Gal būt ve 
šeis iš posėdžio. Bet tuo nieko 
ur būt, neišgąsdins.

Katalikų Veikimo Centras, 
šrinktas lietuvių katalikų suva- 
iavime liepos 1-2 dienomis To- 
onte, savo posėdyje liepos 15 d. 
pasiskirstė pareigomis: pirm. P. 
riiutis, vicepirm, J. Kralikaus- 
as, sekr. kun. Dr. J. Gutauskas, 
'edin. M. Dervinis ir narys A. 
Jajorinas.

Įsijungia nauji žmonės
Įvykusiame Toronto ateitinin- 

ų kuopos susirinkime buvo iš- 
:nkta nauja valdyba: Abromai- 
s K., Razgaitis Pr., Dielininkai- 

5 V., Smalinskas Step, ir Kak- 
evičius K. Kandidatai: Apana- 
ičiūtė J. ir Barškytė D. Bevizi
us komisija: Saulis A., Taujeny- 
ė A. ir Dargis St.

Naujojon valdybon išrinkti e- 
ergingi žmonės, iš kurių tiki- 
aasi veiklos pagyvinimo.

NAUJI VYSKUPŲ PASKY
RIMAI

PADĖKA

Brangūs broliai, 
Amerikos lietuviai

Mes sergantieji džiova lietu
viai, Fluntlosen sanatorijoje, Vo
kietijoj, nuoširdžiai dėkojame už 
Jūsų suaukotuosius drabužius 
kuriuos šiomis dienomis iš BA- 
LF-o gavome.

Juos gavome kaip tik tuo lai
ku, kada IRO nustojo mus glo
boti ir mus nelaimingus perdavė 
vokiečių malohei. Jau dabar ži
nome, kad rūbų iš vokiečių tikrai 
negausime, todėl gavę jų iš Jū
sų labai apsidžiaugėme. Ir rūbų 
siuntimą prašome padauginti.

Tariame Junis lietuvišką ačiū 
ir linkime sveikatos ir kuo ge
riausio pasisekimo.

Ligonių vardu seniūnas
Br. Clžauskas.*■* - • *

Popiežius Pijus XII ligšiolinį 
Eugene, Oregon, Marijos bažny
čios kleboną F. P. Leipzig pas
kyrė Baker City, Oregon, vys
kupu. Tituliarinis Lundo vysku
pas G. I. Rehring iš Cincinnati 
paskirtas Toledo, O., vyskupu. 
Kun. L. A. Pursley iš Fort Way
ne, Ind., pakeltas Adrianapolio 
tituliariniu vyskupu ir paskirtas 
vysk. Fr. Noll Fort Wayne vys
kupu padėjėju.

— Prancūzų kunigas P. Michel 
St. Etienne atlaikė savo pirmą
sias mišias, turėdamas 68 m. am
žiaus.’ Prieš stodamas į kunigų 
seminariją kun. Michel buvo E- 
tienne elektros bendrovės reika
lų vedėjas.

— Liepos 29 d. JAV armijos 
dvasininkų korpusui sukako 175 
metai. Korpusas buvo įsteigtas 
Continental Congress 1775 m. 
liepos 29 d. aktu, trumpai po to, 
kai Jurgis Vašingtonas pašaukė 
dvasininkus aptarnauti revoliu
cijos armiją. -**

-i- Vatikano rądijas pranešė, 
jėg pradėta 1942 m. mirusio 
kroatų kapucino tėvo Leopoldo 
Mandico beatifikacijos byla.

Prašo paskirti Lietuvos ' 
: ' konsulą.

ALD Geelongo skyriaus susi
rinkime buvo priimtos ALD Cen
tro Valdybos dėmesiui dvi rezo
liucijos: I. - imtis žygių ir išaiš
kinti galimybes dėl lietuvių kon
sulo paskyrimo Australijai, kuo 
žymiai būtų galima pagerinti tei
sinę tautiečių padėtį; gyvenimo 
praktika parodė, kad tai yra 
įmanoma, nes neseniai lietuvių 
konsulas buvo paskirtas Kanado 
je. II. - kreiptis ALD vardu dėl 
radijo lietuvių kalba valandėlės 
įvedimo “Voice of America” 
transliacijose.

Kultūrininkai 
organizuojasi

Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubo Valdybos pakviestas, ra
šytojas Vincas Kazokas ėmėsi 
iniciatyvos suburti organizacinin 
vienetan Sydnėjaus ir jo apylin
kių lietuvius kultūrininkus, šios 
gražios iniciatyvos pasisekimas 
ypatingai buvo užakcentuotas 
gausaus dalyvių skaičiaus pirma
me pasitarime. Diskusijų metu 
aktualių minčių iškėlė pasitari
mui pirmininkavęs V. Kazokas, 
Pulgis Andriušis, V. Rimas, agr. 
S. Baltijamiejūnas, S. Grina, V. 
Saudargas, P. Pilka, stud. Mik
nius ir k. Pasitarime buvo pabrė
žtas reikalas tinkamai pagyvinti 
Sydnėjaus lietuvių kultūrinį bei 
organizacinį gyvenimą. Kultūri
ninkų susibūrimui vadovauti iš
rinkta trijų asmenų komisija: ra
šytojas Vincas Kazokas, agr. 
Stasys Baltramiejūnas ir Vladas 
Saudargas. Ateityje tokie susi
rinkimai įvyks reguliariai kas 
antrą savaitę. Kiekvieno pasita
rimo metu atitinkamas prelegen
tas skaitys rūpimu reikalu refe
ratą, gi po .to vyks referuotu 
klausimu diskusijos.
Steigiama lietuviška spautuyė
ALD Adelaidės Skyriaus Val

dybos iniciatyva buvo sušauktas 
visuomenės atstovų posėdis, ku
riame buvo svarstoma lietuviš
kos spaustuvės steigimo reika
las. Tos spaustuvės steigimo rei
kalingumą visi pripažino gyvy
biniu reikalu ir nutarė šią ini
ciatyvą paremti.

Tenka saugotis gyvačių
Gladstono apyl., Pietų Austrą 

lijoj, dirbantieji lietuviai rašo 
jog jiems darbe tenka rūpestin
gai saugotis gyvačių.

Prie vandentiekio tiesimo dar 
bų bekasdami akmeningas vie
toves, dažnai užtinka juodųjų

lizdus dažnai randa vieno metro 
žemės gylyje. Jos yra gana drą
sios ir agresingos. Dviem aus
tralams jos mėgino įkirsti, ta
čiau atsikando į storus batus. 
Vienas darbininkas, eidamas pa
siimti ant akmenų krūvos pasi
dėto švarko, laiku pastebėjo vie
ną piktą gyvatę švarko kišenėn 
įsirangiusią. Tų gyvačių įkandi
mas yra mirtingas, tad dirbda
mi šioje darbovietėje turi laiky
tis ypatingo atsargumo ir apdai
rumo.

ARGENTINA
Berisso “Mindaugo” dr-ja nuo 

1933 iki 1938 m. turėjo gerai 
suorganizuotą mišrų lietuvių 
chorą, kuriam vadovavo pirmiau 
V. Poimanskis, o paskiau kom- 
poz. V. Rymavičius, repeticijoms 
ir parengimams atvažiuodamas 
net iš Buenos Aires. Vėliau cho
ras, netekęs, vadovo, 12 metų 
niekur nesirodė. Tačiau atva
žiavus iš Europos gabiam ir e- 
nergingam chorvedžiui Alf. Pe
traičiui “Mindaugo” dr-jos cho-, 
ras vėl atgaivintas ir jau pra
dedi rodytis viešumoje. Chorą 
pradeda lankyti taip pat ir jau
nieji čiagimiai lietuvių vaikai.

“Mindaugo” dr-jos choras ti
kisi ne tik giedoti bažnyčioje jr 
dalyvauti tautiniuose minėjimuo
se, bet lietuvišką dainą skleisti 
taip pat ir radio bangomis bei 
lietuviškomis plokštelėmis.

“Kermošius”
Argentinos Lietuvių Ansam

blis Avellanedoje stato naują o- 
riginalų veikalą “Kermošius”. 
Veikale vaizduojami lietuviško 
kermošiaus papročiai (karabel- 
ninkai, žydai, čigonės, ūkininkai 
ir t. t.), perpinti švelnia dviejų 

jaunuolių meilės intryga. Veika
lą paruošė Ansamblio dalyvė 
Zotovienė. Režisuoja Aleksan
dras Petravičius. Chorą ir dai
nai ruošia muz. A. Stasiulisį. 
Tautiniams šokiams vadovauja 
Vyt. Namikas. Dekoracijas pie
šia dail. R. Kuprevičius.

“Kas glaudžiai su vaikais gyvena, tas pastebi, kad joks 
virtinis poveikis jiems nepalieka be atoveikio”.

Goethe
Kam iš tėvų nerūpi, kad vaikai išaugtų tiesą mylinčiais, jai 

arnaujančiais ir ją vykdančiais žmonėmis? Vargiai rastume kul
tūringame pasaulyje bent vieną šeimą, kurios tėvai atvirai ir są
moningai pasisakytų nesirūpiną tuo klausimu.,Vaikų auklėjimas 
liesai visoje žmonijoje, ypač krikščioniškoje jos dalyje, sudaro 
.ieną pačių svarbiausiųjų auklėjimo problemų. Tačiau gyvenime 
patiriame visą eilę nesutapimų tarp visų oficialiai pripažįstamo 
rdeja, daugelio ir tik vos - vos nuvokiamo) idealo ir priemonių, 
kuriomis vykdomas praktikoje. Pamėginsime čia panagrinėti 
etą. pagrindinių būdų busimojo tiesaus ir teisingo žmogaus 
Įdėjimui.

Pirmoji pagrindinė auklėjimo tiesai sąlyga ir priemonė
pavyzdys. Vaikas neturi girdėti jokios, net ir mažiausios, netiesos. 
Kiekviena netiesa ardo vaiko pasitikėjimą kitais. Tiktai besąly
ginio pasitikėjimo pagrindu remiantis yra galimas vaiko auklė- 
imas tiesai.

Labai dažnai pasitaiko, kad suaugėliai ar dėl apsileidimo (ne
apdairumo) ar dėl “patogumo” pažada vaikui bet ką, kas leidžia 
nusikratyti vaiku ar jį nuraminti: sakykime — šokolado plytelę, 

’asivaikščiojimą ar ką kitą. Kartais vaikas panaudoja daug pas
tangų, kad laimėtų pažadėtą daiktą, bet suaugėlis užmiršta pažadą 
yčia ar netyčia. Vaikas nusivilia suaugusiu. ,

Kiekvienas pokalbis su vaiku, net ir pačiu mažiausiu, turi 
;ūti rimtas. Nerimti, juokais tariami, grasinimai taip pat veng- 
ini, kaip ir nerimti pažadai, nes ir jie griauja vaiko pasitikėjimą 

nuaugusiuoju. Kaip dažnai sakoma vaikui, norint jį padaryti klus
nu: “Palauk, pagriebs tave čigonas!" ir pan. šitokie grasinimai 
iratina vaiką nebevertinti suaugusiųjų kalbos. Jo sąmonėje pa- 
engva formuojasi nuomonė, kad ne visa yra tiesa, ką suaugusieji 
pasako, ir kad jam pačiam taip pat galima netiesų pasakyti.

Daugelis suaugusiųjų nesupranta, kokią didelę žalą jie vaikui 
daro, leisdami jam girdėti sąmoningą melą arba dar blogiau — 
načiam meluoti. “Nesakyk tėveliui” — įspėja vaiką motina, no
gėdama nuslėpti nuo vyro kurį svečių atsilankymą, nereikalingas 
Šlaidas, pamestą ar sugadintą daiktą ir pan. Arba vėl kartais 
tėvas, pamatęs ateinantį nepageidaujamą lankytoją, siunčia į 
prieangį vaiką pranešti svečiui, kad tėčio nesą namie. Čia jau 
susiduriame su dar blogesniu, tėvų vaikui įsakytu, melu: vaikas 
nėra tik melo liudininkas, jis pats verčiamas meluoti!

Naujas Vidurio Europos politinis 
sambūris

Liepos 25 d. l^Jew Yorke įvyko 
Sovietų okupuotų-Vidurio Euro
pos kraštų krikščionių demokra
tų partijų atstovų susitikimas, 
kuriame dalyvavo čekoslovakų, 
vengrų, lietuvių, lenkų ir Jugos
lavijos slovėnų atstovai.

Pasitarimo dalyviai vieningai 
pabrėžė mintį, jog krikščionybė 
negali apsiriboti tik siaurais pri
vatinio gyvenimo rėmais, bet tu
ri apimti ir viešąjį gyvenimą, tu
ri būti įgyvendinta tiek tauti
niuose, tiek ir tarptautiniuose 
socialiniuose, profesiniuose bei 
politiniuose santykiuose

Liečiant specialiai Vidurio Eu
ropą, buvo pabrėžta, jog krikš
čioniškoji mintis ne tik praeity 
turėjo ryškios teigiamos įtakos 
šio regiono politinei raidai, bet 
jos turi ir šiandien - krikščioniš
koji Vakarų kultūra anapus ge
ležinės uždangos yra visos hero
jiškos rezistencijos dvasinis pa
grindas. O ta rezistencija yra lai
das, jog ten bus galima atkurti 
santvarką, kurioje gerbiama lai
svė ir žmogaus teisės.

Pagaliau šiandien ir Vakarų 
Europoj sudaryti frontą prieš 
komunizmą kaip tik pavyko atsi
remiant į krikščioniškąją viešo
jo gyvenimo doktriną. Pokario 
metu kaip tik teko visą atstato
mojo darbo ir kovos prieš komu
nistinį antplūdį naštą imtis ant 
savo pečių krikščioniškosioms 
grupėms Prancūzijoj, Italijoj, 
Belgijoj, Olandijoj bei Vokieti
joj. Krikščioniškos demokratinės 
minties prasme veikdamos, šios 
grupės pasiekė labai pažymėtinų 
rezultatų, kas ypatingai pabrė
žia krikščioniškosios minties tik
rąją reikšmę bei svarbą kuria
majame politiniam darbe.

Šios mintys ir iškeltieji fak
tai paskatino kalbamas grupes 
sustiprinti bei suteikti pastangas 
kovai už Vidurio ir Vakarų Eu
ropos politinės ateities organiza
vimą krikščioniškosios demokra
tijos dvasioj.

Šiuo metu, žinoma, joms tenka 
pirmoj eilėj visu pajėgumu įsi
jungti į kovą su komunizmu. Bet 
vienu tuo nemanoma pasitenkin
ti, Priimtoji darbo programa nu
mato ir plati) studijinį bei pla- J

nuojamąjį darbą , pasiruošiant 
tam momentui, kai griuvus ko
munizmui, reikės imtis ne tik sa
vo kraštų, Vidurio Europos re
giono, bet ir visos Europos ats
tatomojo bei organizavimo dar
bo. Kad šis darbas nesustotų ir 
būtų planingai bei intensyviai 
vystomas toliau, dalyvavusios 
šiame pasitarime partijos nuta
rė sudaryti pastovu organą, su
darytą iš visų tautybių atstovu, 
kuris darbui ir vadovaus.

SPAUDŽIA PASKUTINIUS 
SYVUS

Žinios iš Lietuvos rodo, jog 
okupantai kas kartas vis sunkes
niu darbu apkrauna Lietuvos gy
ventojus. Panaudodami įvairias 
progas, jie priverčia ne tik vy
rus, bet ir moteris stoti į vadi
namą socialistinį lenktyniavimą 
ir prisiimti vis didesnius darbo 
įsipareigojimus. Ypač tam dabar 
išnaudojama okupacijos dešimt
mečio proga. Iš “Laisvės” 141 
nr. įdėtos korespondencijos ma
tyti, kad tokius padidintus dar
bo įsipareigojimus buvo privers
tos prisiimti Barzdų valsčiaus 
į kolchozus suvarytos moterys, 
o taip pat “Balandžio” ir “Bals- 
upio” kolchozų.

Daugeliu atvejų gyventojai 
priversti daryti tiesiog bepro
tiškus pažadus. Kaip jau ir ne 
vienu atveju pirmiau, taip ir da
bar gyventojai verčiami pasiža
dėti, jog primelš iš karvių tam 
tikrą kiekį pieno arba "išgaus” 
iš “motininių” kiaulių, avių ir 
kitų gyvulių nustatytus kiekius 
prieauglio. Minėtoj koresponden
cijoj rašoma, jog “Pirmūno” kol
chozo šėrėją Stankienė pasiža
dėjusi iš kiekvienos “motininės” 
kiaulės per metus išauginti po 
24 paršelius.

EINA NACIŲ PĖDOMIS
Sovietų radijas paskelbė, jog 

Mažosios Lietuvos mieštų ir kitų 
vietovių ligšioliniai vardai jau 
pakeisti rusiškaisiais. Sovietai iš
tikimai eina nacių pėdomis — 
naciai lietuviškuosius vietovar
džius keitė vokiškais, o sovieti
niai okupantai — rusiškaisiais.
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KAIP GYVENA ĮJUNGTI I VOKIEČIŲ ŪKĮ LIETUVIAI
(Rašo A. Viržis, mūsų korespondentas Vokietijoj)

Tas įjungimas dar nėra baig- 
tas, ir šiuo metu tiksliai pasaky
ti, kiek lietuvių yra emigraci
niame procese, o kiek jau įjung
ta į vokiečių ūkį, nėra galima. 
Perėjusių padėtis — bent tuo 
tarpu ir tai kai kuriose vietovė
se — nėra tokia bloga; kai kur 
maistas gaunamas net geresnis 
nei iš IRO katilų, tačiau apskri
tai ji bus gal blogesnė nei buvd 
prie IRO. Nemokamai gauna 
šviesą, butą, vandenį, o kur nėra 
bendro katilo, kas mėnesis mais
tui pirktis primokama po 41-43 
DM vienam asmeniui, šeimoms, 
žinoma, tenka daugiau. Iš visų 
3 zonų pervestieji gal geriausiai 
ligi šiol traktuojami amerikiečių 
zonoje. Čia jie stovyklose faktiš
kai traktuojami kaip vokiečių 
pabėgėliai, tik pašalpų gavimo 
atžvilgiu — kaip tikrieji vokie
čiai, tuo būdu jų padėtis prak
tiškai yra blogesnė už vokiečių 
pabėgėlių padėtį. Kad jų teisės 
būtų sulygintos su vokiečių pa
bėgėlių teisėmis, DP pastangos 
Aukštojoj Komisijoj nerado pri
tarimo.

Kai kur pabėgėliams įsikurti 
teikiama tam tikra pradinė su
ma, jos dydis svyruoja pagal 
kraštą, kuriame gyvenama, Ji 
sukasi apie 150 DM vienam as
meniui. Užtat pabėgėliai negau
na drabužių ir muilo. Be klaipė
diečių, apskaičiuojama, perves
tųjų į vokiečių ūkį iš viso 3 zo
nose susidarys apie 3.000 ar net 
kiek mažiau, šiuo metu didžiau
sia pervestų į vokiečių ūkį lie
tuvių stovykla yra Memingene, 
kur jų gyvena 200, be to, apie 
30 gyvena privačiai.

Kaip bus toliau, neaišku; ap
skritai, su vokiečiais tuo tarpu 
sugyvenama neblogai, nors kas 
būtų, jei vokiečiai nejaustų, kad 
pervestieji globojami am-čių, an
glų ir prancūzų, taip pat klausi
mas. Vokiečiai savo paruoštame 
DP įstatymo projekte nenumato 
jokios tremtinių atstovybės, taip 
pat praktiškai neįsileidžia jokių 
tremtinių atstovų į stovyklų ko
mitetus ar jų vadovybę; praktiš
kai ką leidžia, tai nebent tik pa
maišyti menturiu katilus. Buvo 
baimės, kad vokiečiai norės net 
ir privačiai gyvenančius suvary
ti į stovyklas, bet tą faktą pati
krinus, kaip informuoja buv. 
Liet. Bendruomenės Vokietijoje 
c. k-tas, pasirodė, jog tai būta 

vieno vienintelio mieštelio bur
mistro išsišokimo.
Teisinė lietuvių bendruomenės 

padėtis.
Bendruomenė yra pripažinta 

IRO, ir su ja faktiškai yra skai
tomasi. Taip pat skaitosi ir vo
kiečių įstaigos. Rugp. 1 d. Bava
rų pabėgėlių m-joje vėl bus ei
linis posėdis., kuriame iš lietuvių 
pusės dalyvaus p. Noakas. Per 
tokius posėdžius svarstomi perė
jusių v. ūkin pabėgėlių reikalai 
ir dalyvauja visų tautybių ats
tovai, kurie iškelia visas pasi
taikančias negeroves. Liepos 25 
d. vėl buvo sušaukta užs. spau
dos atstovų' konferencija, kuriai 
pirmirtinkavo vyresn. vyriasybės 
pat: Nentwig. Informacija su
teikta apie vokiečių ūkin perė
jusius DP. Iki liepos 1 d. jų Ba
varijoj buvo pervesta per 10.000. 
Latviai savo c. k-tą yra įregis
travę vokiečių teismo ‘ įstaigose 
ir tuo būdu jį įteisinę. Tat arti
miausiu laiku padarys ir mūsų 
c. k-tas.

Liepos 22 d. Schweinfurte bu
vo sušauktas pirmasis naujai iš
rinktos LTV tarybos posėdis. Į 
tarybą buvo išrinkta 12 atstovų: 
Dr. Pikūnas, St. Povilavičius-Vi- 
kintas, past. A. Trakis, V. Skrin- 
skas, J. Pavilonis, Dr. Dumbrys, 
J. Čaplinskas, A. Lymantas, J. 
Glemža, Ign. Apyrubis, J. Stro- 
lia ir V. Endriukaitis. Prancūzų 
zonoj rinkimai buvo pakartoti. 
Suvažiavime pakeist? įstatai, ku
rie pritaikyti prie pasaulio lie
tuvių bendruomenės. Anglų zo
na, be to, turi zoninę apygardą, 
kuriai vadovauja inž. Zunde, ša
lia to yra M. Liet. Taryba, ku

Piiitis nepriklausomos Lietuvos dirvose

riai vadovauja p. E. Simonaitis. 
Anglų zonoj lietuvių bendruome
nė nori pasistatyti nuosavus na
mus, kuriuose galėtų išsitekti ir 
c. k-tas. Senajam k-te, visiems 
kitiems išemigravus, belikę buvo 
tik adv. Šlepetys, dr. E. Noakas 
ir A Vaitkus. Išemigravus taip 
pat šviet. vadovui Pr. Pauliuko- 
niui, jo pareigas ėjo c. k-tas, 
ir visos bylos buvo perkeltos j 
Miuncheną. Liet. Raud. Kryžių 
faktiškai buvo pripažinę ir Tarpt. 
Raud. Kryžius, ir IRO, ir kar. 
valdžia. Tačiau tvirčiausia iš jų 
visų juridinė padėtis yra Balfo, 
su kuriuo visur kaip reikiant 
skaitomasi.

Švietimo reikalai.
Jie šiuo metu yra labai-prasti. 

Am-čių zonoj iki rugpiūčio 1 d. 
visos mokyklos uždarytos. Visi 
etatai nugraukti, kas toliau bus, 
nežinoma. Anglų zonoj ligi šiol 
veikė 2 gimnazijos, kurios dabar 
atostogauja, ir 5 pr. mokyklos, 
bet ir jų visų reikalai yra labai 
abejotini, jei nebus gauta rei
kalingos paramos. Ar į vokiečių 
ūkį pervestiems lietuviams pa
vyks mokyklas išsiderėti nuo 
ateinančių mokslo metų pra
džios, tuo tarpu irgi nežinia. Kai 
vokiečiai buvo paprašyti laikinai 
gimnazijas palikti ir jas apmo
kėti iš vok. ministerijų lėšų, jie 
ligi šiol dėl to nieko konkretaus 
neatsakė. Mokyklų reikalai gina
mi per tarptaut. DP komitetą.

Spauda
Vietoj ėjusio “Lietuvio” pasi

rodė S. Miglino redaguojama 
“Tremtis”, kuriai linkėtina iš

Lietuvos vandens sporto mėgėjų sekmadienis nepriklau
somybės laikais. . : /, '

vengti senųjų “Lietuvio” klaidų, 
(ypač neklaidingu ir nepartiniu 
dedantis vesti partinę politiką 
ir vad. teisybės vardu sakyti pa
mokslėlius kitiems) ir pasirodyti 
tikrai visų Vokietijoje likusių 
lietuvių laikraščiu. Tuo tarpu 
jos išėjo 3 numeriai ir juose pa
sirodė 4 bendradarbių pavardės: 
S. Miglino, Stp. Vykinto, Dr. A. 
Geručio ir Dr. D. Jasaičio. Kai 
kurie lenkų ir latvių laikraščiai, 
jų tautiečių masei išemigravus, 
net padidėjo ir pasiekė žymiai 
didesnį tiražą. Ir mūsiškė spau
da, jei visus ne skirs, bet realiai 
jungs, atrodo, taip pat išsiversti 
galės. Lietuviškąją demokratiją 
per “Lietuvio” . skiltis “likvida
vęs” p. Chronos šiuo metu po 
sunkios operacijos gydosi Miun
chene, Schwabingo ligoninėje, ir 
pasveikęs, kaip ir daugelis kitų 
demokratijos “kritikų”, ruošiasi 
vykti į demokratiškąsias JAV.

Iš lietuviu leidyklų tuo tarpu 
veikia 2: Patria -ir J. Rimeikio 
Venta. Galiausiai, atrodo, liks 
tik viena. Kitų tautų leidyklų, 
čia veikiančių, pasilieka daugiau. 
Kai kurie lietuvių profesorių 
veikalai pasirodo ir vokiečių lei
dyklose, pvz.' $rbf. Šilkarskio, 
prof. A. Maceinos.

Kaip su lietuvių kalbos vadovu?
Kad ir su pusės metų pavėla

vimu, vis dėlto pirmieji egzem
plioriai jau pasirodė. Vadovas 
rinktas Bielefelde, kur dirba vie
nas iš geriausių) buv. Spindulio 

linotipininkų. Dėl jo pavėlavimo 
ir kainos pakėlimo prenumera
toriai reiškia daug nepasitenki
nimo. Kas dėl to visko kaltas? 
Gal niekas. Pavėluota čjėl- tp, aiš
kina reikalą buv. c. k-to sekre
torius E. Noakas, kad redakto
rius persikėlė į JAV ir korektū
ras teko visą laiką siuntinėti oro 
paštu. Be to, prisirinko tiek pa
taisų, jog vietoj 700 lapų korek
tūrų susidarė net 1700. Senojo 
k-to viskas nebuvo kaip reikiant 
iš anksto apskaičiuota. Dabar 
duotas geras viršelis ir.; geresnis 
popierius, tuo būdu tekokainą 
padidinti, nes be to niekaip ne
galima išsiversti, ypač ■ pasikei
tus valiutų santykiui. .Tačiau 
liet, bendruomenė neturi; Sau iš 
to jokio uždarbio Senieji prenu
meratoriai gaunai primokėti po 
6 DM arba 1,5 dol. Kas;vėliau 
užsisakys, gaus mokėti 20 DM 
(vietoj dabart. 16) ir-4,5 dol. 
(vietoj dabartinių 3,5). Yra pre
numeratorių, kurie. reiškia ne
pasitenkinimo, kad ir rie visi kal
bininkai sutaria dėl vadoVo kal
binių reformų (palygink. J.'Bal
čikoni Lietuvoje, o. čia’ skeptiš
kai dėl to tam tikra prasme pa
sisakiusius Dr. A. Salį it“ Dr.'.P, 
Joniką.).

Kreditai pabėgėliams
Vokiečiams pabėgėliams kre

dituoti vokiečiai steigia , spec, 
kredito banką. Iš jo galės šiek 
tiek kreditų gauti taip pat pra
dedančios veikti ir DP pabėgėlių 
įmonės bei koop. bendrovės. To- ;,. v' < i
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DARBAS IR NUSITEIKIMAS

Iš evangelijų sužinome,a- 
pie Išganytojo metu buvu
sią religinę fariziejų sektą, 
kurios nariai visu griežtumu 
net ligi smulkmenų laikėsi 
Šv. Rašto religinių ir dorovės 
nuostatų. Tačiau visus pari- 
ziejų darbus Išganytojas pei
kė, nes jiems trūko geros in
tencijos, geros vidinės nuo- 

. taikos. Puikybė buvo jų visų 
darbų šaltinis: tik dėl žmonių 
akių jie viešose vietose gar
bino Dievą ir teikė išmaldą 
varge atsidūrusiems tautie
čiams; net pačiam Dievui gy
rėsi savo gerais darbais, y- 
dant iš Jo susilauktų deramo 
atlyginimo.

Prieš fariziejų Kristus pa
stato visų nekenčiamą mui
tininką, kurio nuoširdžios ir 
nužemintos maldos išklauso 
Dievas.

Iš to Išganytojo palygini
mo išplaukia aiškus krikščio
niško gyvenimo dėsnis: 
kreipkite dėmesį į jūsų dar
bų intenciją. Kaip siela pa
daro kūną gyvą, taip ir iš
oriniai veiksmai Dievo aky
se tik tada yra geri, kai jie 
išplaukia iš tyros širdies, ge
ros intencijos. Pamaldumas 
dėl žmonių akių, labdarin- 
gumas savo vardui išgarsinti, 
pareigos išpildymas tik pa
aukštinimo trokštant — vis 
tai negyvi dorybių vaikai.

Daug kas katalikams pri
kiša, esą mes per daug dė
mesio kreipiame į išorinius 
veiksmus: lankome bažnyčią, 
dalyvaujame šv. mišiose, pas
ninkaujame, įvairias maldas 
kalbame... “Atrodo”, — sako 
priekaištautojai, — “kad ge
riausi katalikai yra tie, ku
rie dažniausiai rožančių ran
kose laiko, kurie važiuoja į 
stebuklingas vietas, kurie 
dalyvauja procesijose ir 
pan.”

Tiesa, Bažnyčia daug iš
orinio pamaldumo ir teisin-

kie ukrainiečiai savo tos rūšies 
gaminiais jau yra visai gražiai 
užsieny užsirekomendavę. Kokia 
forma tie kreditai bus duodami, 
dar neaišku. Galimas dalykas, 
jog atskiroms' tautybėms bus 
duota ne daugiau kaip 240.000 
DM.

Emigracija vėl pradeda 
spartėti. Dabar baigiamos per
žiūrėti užsigulėjusios bylos. Pa
gal naują įstatymą naujų garan
tijų trėmtiniai galės gauti tik 

gurno darbų reikalauja, daug 
dėmesio į pamaldumo praty
bas kreipia, tačiau būtų klai
dinga manyti, kad tų išorinių 
veiksmų pilnai pakanka nu
teisinimą pasiekti. Teisingai 
Kat. Bažnyčios mokslą iš
reiškia šv. Pranciškus Sale
zietis: “Kas save pamaldžiu 
laiko tik dėl to, kad mielai 
pasninkauja, nors savo šir
dyje laiko kerštą ir neapy
kantą, kas savęs nesigailėda- 
damas atsisako vyno ir net 
vandens, bet savo liežuvio 
nesaugoja nuo šmeižtų ir ap
kalbų — tas yra klaidingas 
asketas.”

Vadinasi, prie gerų darbų 
būtinai reikalinga gera in
tencija.

Tačiau iš to pasakymo ne
seka, kad intencija viską nu
sveria. Visiems turėtų būti 
žinoma, kad vien tik intenci
ja be gerų darbų nieko ne
reiškia. Teisingas yra pasa
kymas: “Gerais norais pra
garas grįstas”. Vien gerų no
rų nepakanka. Žmogus yra 
sudėtas iš kūno ir iš sielos, 
todėl ir kūnas, ne vien siela, 
turi būti pajungtas Dievo 
garbei ir žmonijos gerui. Be 
gerų įvairių darbų žmogus 
pradeda savo viduje blėsti. 
Argi pats gyvenimas neparo
do, jog tas, kurs retai baž
nyčion ateina, ilgainiui nus
toja net ir namuose melstis; 
kas nesusivaldo valgydamas 
ir gerdamas, t. y. kas nesi
laiko pasninko, tas greit ir 
kitur savęs nebesuvaldo, žo
džiu, kas savo kūnu toli nuo 
Dievo stovi, tas ir savo sie
loje Jam yra svetimas.

Tad, visus žmones ir visą 
gyvenimą turėtų lydėti iš 
tyros širdies plaukiantieji 
geri darbai. Geri darbai ne 
vien tik prie bažnyčios bet ir 
visame gyvenime.

Kun. V. Pikturna

apie 18.000, nes kitos jau išduo
tos. Vykstantieji į JAV dabar 
gaus pasirašyti tam tikrus pa
sižadėjimus, jog nepriklausė jo
kioms prieš JAV ir jos santvar
ką veikiančioms organizacijoms. 
Neteisingai prisiekusieji bus 
smarkiai baudžiami.

— Buvęs Madeiros guberna
torius Jose Nosolini paskirtas 
Portugalijos atstovu prie šv. 
Sosto.

Šatrijos Ragana

kita, gražesne jupele, bet kad 
Irka pati nemoka jos užsegti už
pakalyje, o Liudvės prašyti ne
galima, nes ji neleis Irkos vienos 
važiuoti. Na, užteks ir tos pa
čios, dar nėra labai nešvari. Irka 
maunas savo škrybelę su rau
dona kokarda, velkas vasarinį 
apsiaustėlį. Į kišenę dedas gra
žią geltoną piniginę — tėvelio 
dovanotą, kurioje raudonuoja 
dešimtis naujitelaičių litinių, i-1
ma krepšelį ir, pavadinus Džimą, 
išeina iš namų atsargiai, kad nie
kas jos nepamatytų.

Eidama mąsto Irka, kas bus, 

(Pabaiga)
— Ponia liepė pasakyti Irkai, 

kad nesėdėtume! kambaryje, bet 
žaistum sodne — tarė.

— Tuojau eisiu ...
— Sakės gal tik vakare tepar

važiuosianti. Aš prosavosiu kre- 
dense, jei ko reikės, ten mane 
rasi.

Liudvė išėjo, o Irka ėmė sku
biai rengtis į kelionę. I stotį te
buvo du kilometru. Kelią Irka 
žinftjo gerai, nes daug kartų bu
vo juo važiavusi ir ėjusi su mo
tina. Ji žinojo taiji pat, kad, tuo
jau išėjus, ji dar suspės į trau
kinį, einantį į Kauną. Tad pirmų kai mamytė parvažiuos šį vakar, 
pirmiausia išėmė iš spintos gražų 
krepšiuką, kurį vežės, kėliau- ryti durų ir nebesutiks mainy
dama į Kauną pavasarį. Paskui 
įmurdė į jį savo gražiausią baltą 
jupelę ir keletą labai mėgstamų 
margais kraštais nosinėlių. Kaip 
gaila, kad negalima pasiimti visų 
lėlių! Irka nusimano tiek daiktų 
nepanešianti, be to krepšelyje 
labai nedaug tėra vietos. Tad, 
valandėlę pasvyravus, ji renkas 
mažiausiąją, labiausiai jos glo
bos reikalingąją lėlę, neužmirš- 
dama įkišti kartu ir jos rūbelių*. 
Ant lango stovi graži geltona 
kriaušė, kurią Irka vakar rado 
sodne ir ketino atiduoti mamy
tei.

— Bus tėveliui lauktuvių, — 
sako Irka ir kiša kriaušę ...

Kriaušė priminė dar kelius 
gautus nuo motinos saldainius. 
Ir saldainiai eina į krepšelį — 
tėveliui.

Sukrovus daiktus, reikėjo ap
sirėdyti. Gera būtų apsivilkus

jos neberas. Irka neišbėgs atida- 

tės. Liudvė pasakys, kad Irkos 
niekur nesą — nei sodne, nei 
kieme, nei kambariuose. Mamy
tė manys, kad ji viena su Džimu 
nuėjo į mišką ir .ten suėdė juodu 
vilkas, kaip Raudonąją Kepurai
tę. O ji sau tuo tarpu sėdės ant 
tėvelio kelių. Mamytė nerimaus, 
gailėsis Irkos, ieškos... o gal 
ir verks... Gerai, gerai! Kam 
Irkos nebemyli! Kam vis su tuo 
bjauriuoju ponu Gurskiu!

Stotyje daug žmonių. Irkai 
rados baugu, ir jos širdelė plas
noja, kaip sugautas paukštelis. 
Tačiau, sutelkus visas savo jėgas, 
ji drąsiai stoja užpakalyje kelių 
žmonių, dar tebestovinčių prie 
kasos. Ji gerai atsimena, kaip 
dariusi, važiuodama į Kauną su 
tetule, kuri leido ją pačią nusi
pirkti bilietą ir priėjus prie lan
gelio, deda pinigus, o paskui, 
pamačius už jo pažįstamą sto-

ties viršininką, mandagiai klup- 
terėjus, sako balsingai:

— Prašau į Kauną pusę bilie
to antros klasės.

Viršininkas pažiūrėjo, šypte
lėjo ir padavė bilietą. Irka įsiki
šo ji kartu su likusiais pinigais 
į kišenėlę ir, paėmus ant rankų 
Džimą, kad nepaklystų, eina į 
peroną. O traukinys jau beat
bėgąs. Irkos širdelė nesiliauja 
smarkiai plakusi. Ji ieško aki
mis antros klasės vagono ir ra
dus, eina prie jo durų. Bet du
rys uždaros, niekas į jį nesėda,

I ir Irkai rodos, kad traukinys 
nueis sau, o ji pasiliks. Bet tą 
pačią valandėlę durys verias, ir 
iš vagono' lipa kažkoks pon4s.

Irka, kluptelėjus; prašo jį ne
daryti durų, o ponas toks i geras, 
dar padeda jai įlipti ir paduoda 
jai Džimą.

Vagono skyriuje tiktai vienas 
ponas knarkia išsitiesęs ant suo
lo. Irka sėdas ant antrojo, paso
dinus šalia Džimą, ir tuojau pat 
jaučias bevažiuojanti.

— Mamyte, mamyte! — pra
virko jos siela.

Bet tuojau pat šalia mamytės 
atsistojęs juodas šešėlis užtemdė 
ją, ir viskas Irkoje ėmė šaukti:

— Mamytė nebemyli manęs, 
nebemyli!

O paskui:
— Pas tėvelį! pas tėvelį, pas 

tėvelį!
Irka ima žiūrėti pro langą ir 

savo įspūdžius tyliai pasakoja 
pati sau. šit žmogus važiuoja ke
liu, o paskui jį koks gražus ku
meliukas. Tur būt, žmogus buvo 
turguje ir pirko vaikams gražių einu septintus metus, 
lauktuvių. Tai džiaugsis jie, savo 
tėvelio sulaukę! šit mergelė — vis dėlto kas tave taip išleido? 
tokia pat kaip ji *— gano avis. Ir Irka nieko neatsako ir vėl ima 
Irka norėtų gariyti tokias mei- žiūrėti t pro langą. Ji bijo, kad

lias aveles. Tik žąsino ji bijo. 
Šit vaikų būrelis sėdi ant vejos 
pas trobelę ... Kaip jiems gera, 
kad jų tiek daug! Ir mamytė 
tikriausiai gyvena drauge toje 
trobelėje. . Be galo viskas įdo
mu ir gražu. Irka tarias teva
žiuojanti kokią minutę, o trauki
nys jau besustojąs stotyje. Ji 
žino, kad dar bus trys stotys, 
o paskui jau tėvelis. Tiktai da
bar dingtelėjo jai į galvą, kad 
tėvelis baisiai nustebs, pamatęs 
ją atvažiavus vieną pačią. Gal 
supyks? Juk vaikai,vieni nevaži
nėja. Ne, to Irka nebijo — tėve
lis niekados dar nebuvo ant jos 
supykęs. Tėvelis ją labai, labai 
myli. Ji pasakys, kad negali būti 
pas mamytę, nes mamytė jos ne
bemyli. O paskui ji tiek prašys 
prašys tėvelį, kad kartu su ja 
važiuotų pas mamytę, ir kad'Vėl 
visi būtų drauge. Tevėlis padės 
mamytei nudirbti visus reikalus 
ir p. Gurskio nebereikės.

Irka tiki, kad tikrai, tikriau
siai taip bus, ir jai randas links
ma.

Į vagoną įėjo kažkokia ponia 
ir ėmė kalbinti Irką.

— Kur važiuoji, mažyte?
— Aš važiuoju pas tėvelį į 

Kauną.
— Su kuo gi važiuoji? Su tė

veliu?
— Ne, aš su Džimu.
— Gerai, tu su Džimu, bet kas 

su tavim? — nusijuokė ponia.
— Niekas. Aš tik viena su 

Džimu.
— Kaip? Viena? Tokia maža?
— 'Aš ne tokią maža. Aš jau

— Tiesa, esi didelis asmuo. Bet

Irka nieko neatsako ir vėl ima

ponia paėmus ją negrąžintų na
mo. Valandėlę patylėjils, ponia 
taria: j' .

— žinai, vaikeli, verčiau, pasi
sodink savo Džimą ant kelių. 
Ateis konduktorius tikrinti bi
lietų ir pyks, radęs šunį ant ka
napėlės.

Irka tuojau taip daro. Netru
kus ištikro įeina konduktorius. 
Pažiūrėjęs Irkos bilietą, klausia:

— O šuniukui bilietą turit?
— Aš nežinojau, kad,reikia ... 

aš būčiau pirkus, — sako Irka 
labai išsigandusi. Jos širdelė vėl 
laksto krūtinėje, lyg žvirbliukas, 
uždarytas narvelyje , • /

— Žinoma, kad reikia. Tai kas 
dabar bus? / <■ . .. i.

Irkos akys ūmai' randas: skli
dinos ašarų. Jai rodos, kad kon
duktorius tuojau pagrobęs Dži
mą, mes jį pro langą,' nes Jis va
žiuoja be bilieto. Ji stipriai, spau
džia prie savęs šunelį, tvirtai 
pasiryžusi jo neduoti. Tegu kar
tu meta ir ją.

— Prašau nemesti pro . langą 
mano Džimo! —• taria ji virpan
čiomis lūpelėmis, pakėlus savo 
dideles ašarotas akis ir maldin
gai žiūrėdama į konduktorių. — 
Aš dar turiu pinigų ... aš galiu 
užmokėti už bilietą.

— Veizėk, ir pinigų beturinti! 
Na, jeigu jau tas Džimas toks 
brangus, tai šį kartą jam:dova
nosiu. Bet daugiau tenedrįsta 
keliauti be bilieto, — juokdama
sis sako konduktorius ir,eina to
liau.

Paskui ponia vaišina Irką ska
niu pyragaičiu, kuriuo ji sąži
ningai dalinasi su Džimu.

Irka, matydama ponią esant 
labai gerą, pradeda su ja kalbė
tis.-

. — Ar tamsta turi dukrelę?

— Ir net ne vieną, bet tris ir 
. dar vieną berniuką.

.Ak, , kaip gera! kaip jiems 
linksma tokiame būryje! — gė
ris Irka. — O su kuo jie pasiliko 
namie?

— Su tėveliu
— Ir tėvelis yra drauge?
— Žinoma.
Irka klausinėja dar, kuo var

du vaikai, kokių turi žaislų, ką 
daro. Ponia viską maloniai jai 
atsako. Bet ir pati ponia yra 
smalsi ir, matyti, norėtų, suži
noti, kas čia yra, kad Irka ke
liauja viena. Tačiau ji nieko ne
gali iškvosti. Mergelė ūmai 
randas gudri ir tiek tesako, kad 
ji jau esanti važiavus į Kauną, 
kad mokanti važiuoti traukiniu, 
kad, mamytė esanti labai užsi
ėmus reikalais, ir kad netrukus 
ji grįšianti namo kartu su tėve
liu.

O Irkos sielelė tuo tarpu de
juoja:

— Ir tiek vaikų,, ir tėvelis 
drauge... o Irka viena, ir tėve
lis toli, ir mamytė jos nebemyli!

Galop Irkai nusibosta besė
dint, ir ji ima bėginėti nuo vie
no lango prie kito, o pastebėjus 
ant ponios rankos laikrodėlį, ima 
tolydžio klausinėti už kiek mi
nučių ji pamatysianti tėvelį. Ga
vus atsakymą, bėga pas langą 
niūniuodama:

— Už 40 minučių pamatysiu 
tėvelį! Už 40 minučių pamatysiu 
tėvelį!

Praslinkus kelioms minutėms, 
vėl klausia. Juo minučių eina 
mažyn, juo didyn eina jos ne
kantrumas.

Poniai paklausus, kaip ji nu- 
vyksianti iš stoties pas tėvelį, 
Irka atsako padarysianti, kaip 
tetulė: pašauksianti vežeją, įsė- 

už- 
tu- 
sa- 
tik

sianti į briką, įkelsianti Džimą 
ir paprašysianti važiuoti į Kęs
tučio gatvę. O nuvažiavus, 
mokėsianti vežėjui, nes dar 
rinti daug pinigų. Bet ponia 
kosi pati važiuosianti kaip
pro tą namą ir nuvešianti Irką. 
Irka 'rimtai, kaip pritinka sa
varankiškai keliaujančiai mote
riškei, sako:

— Aš mokėčiau ir pati. Bet 
jei tamsta tokia maloni, labai 
ačių.

Išlipus Kaune dairos į visas 
puses, be nepamatys žmonių mi
nioje savo tėvelio. Bet jo nėra. 
Važiuodama gatve, ji pamačius 
iš tolo kiekvieną augalotą poną, 
šokinėja aukštyn ir sako sujau
dinta:

— O, ar tik ne tėvelis eina!
Bet privažiavus arčiau, mato, 

kad apsiriko.
Ji iš tolo pamato tėvelio gy-

venamąjį namą ir iš to džiaugs
mo taip ima sukinėtis po briką, 
jog ponia gauna laikyti ją už 
rankos, bijodama, kad neiškris
tų. Vežėjui sustojus, ji traukia 
iš kišenės savo piniginę jam už
mokėti. Bet poniai neleidus, grei
tuoju atsisveikina su ja, žaibu 
šoka iš briko kartu su Džimu ir 
tekina bėga į namą. Spaudžia 
varpelį ir vos tepastovi vietoje. 
Ištisi metai praslinko nuo pas
paudimo lig tos valandos, kada 
Irka išgirdo gilumoje žingsnius, 
kada griešterėjo raktas, žvank- 
terėjo grandinė ir galų gale at
sivėrė negailestingos durys. Puo
la pro jas Irka ir, nepaisydama 
nustebusios tąrnąitės, lyg pa
leista iš saidoko strėlė, lekia tie
siai J tėvelio kabinetą, kur jis 
dažniausiai sėdėdavo, besidar
buodamas už rašomojo stalo. Iš
tiestos rankelės jau paslrengu-
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GRAŽUSIS MUSŲ KAUNAS
Marga vieno Lietuvos miesto istorija

Kaunas yra vienas seniausių 
Lietuvos miestų. Jo įkūrėjas ir 
įkūrimo data nėra tiksliai nusta
tyta. Miestas išsistatęs nuosta
baus grožio aplinkumoj: mūsų 
upių tėvo Nemuno ir Neries — 
močiutės, kaip dainoj sakoma, 
santakoj.

Kauno įkūrimas upių santako
je, savaime aišku, buvo ne atsi
tiktinis dalykas, bet turėta gal
voj patogesnės gynimosi sąlygos 
nuo senovėje puldinėjusių mies
tą priešų, o taip pat susisiekimo 
reikalai su kitomis Lietuvos, vie
tovėmis bei kitais kraštais.

Archeologiniai kasinėjimai ro
do, jog Kaunas ir jo apylinkės 
buvo apgyventos dar priešisto
riniais laikais.

Istorikas Teodoras Narbutas 
rašė, kad Kauno miesto įkūrėjas 
buvęs Kūnas, Palemono sūnus, 
kuris miestui užuomazgą davęs 
1030 m. Taigi, Kaunas šiais me
tais jau būtų sulaukęs 920 metų 
amžiaus. Tačiau nėra istorinių 
duomenų šiam Narbuto teigimui 
paremti.

Istorinės žinios apie Kauno 
praeitį tesiekia tik iki XIV amž. 
Kitaip sakant, nuo karų tarp 
Lietuvos ir Teutonų Ordino laik
mečio.

Stryjkovskis teigia, kad vo
kiečiai pirmą kartą apgulė Kau
ną 1317 m. Esą, tais metais teu
tonų riteriai, vadovaujami Char
les Befarto, sunaikino Kauno pi
lį, o jos gynėją Goštautą paėmė 
į belaisvę. Teigiama, kad didysis 
Lietuvos kunigaikštis Gedimi
nas, viešpatavęs 1316-1341 m., 
įmokėjęs dideles sumas jam iš
pirkti.

Vėliau Kauno miestas, pagal 
laimės barometrą, kaitaliojo val
dovų rankas tarp lietuvių ir už- 
puldinėtojų teutonų. Vis dėlto 
lietuviai sugebėdavo atstatyti 
sugriovimus, o taip pat ypatin
gai sutvirtino Kauno pilį.

Dėl miglotų kronikų šalti
nių nėra įmanoma tikral'riUsta- 
tyti buvusios Kaimo pilies iš
vaizdos, tačiau yra tikra, kad ji 
stovėjo upių santakoje ir turėjo 
keturis bokštus.

Gilokas upių susiliejimo van
duo, supęs pilį iš šonų, darė ją 
sunkiai prieinamą. Tačiau 1362 
m. Teutonų Ordinas antrą kartą 
ją užpuolė ir, po ilgų kovų, pa
kartotinai sunaikino. Mūšyje žu-

sios apkabinti tėvelį, šypsančios 
lūpelės šaukia:

— Tėvel, aš atva ...
Tolimesni žodžiai miršta ūmai 

jos burnelėje. Ištiestos rankelės 
krinta žemyn

Krėsle, pas rašomąjį stalą, sė
di ne tėvelis, bet kažkokia nepa
žįstama jauna ponia.

— Kame tėvelis? Aš atvažia
vau pas tėvelį!

Išplėstos Irkos akys išsigan
dusios žiūri į nepažįstamąją.

— Kas tokia esi? Iš kur atsi
radai? — klausia toji irgi nuste
bus.

— Aš esu Irka. Aš atvažiavau 
pas tėvelį...

— Išsiųsta motinos tėvui ant 
sprando? Ką čia dirbsi? Tėvui 
nėra laiko suostis su tavim.

Balsas skamba žiauriai, o akys 
į Irką žiūri, kaip plieninės.

Kas yra ta svetimoji ponia, 
sėdinti sau tėvelio fotelyje, ku
riame vienas tėvelis tesėdėdavo, 
ir kartais, seniai, mamytė? Ko
dėl ji taip baisiai žiūri į Irką ir 
taip piktai kalba?

Irka negali atsakyti sau į tuos 
klausimus, tik rodos jai, kad ją 
kažkas įstūmė į gilią duobę, ku
rioje tamsu ir baisu, ir ėmė ge
ležiniais nagais draskyti jos šir
delę. Ir išsiveržia balsingu, smar
kiu verksmu, kokiu dar niekuo
met nebuvo verkusi. ‘Ji žengia 
kelius žingsnius pas atomaną ir 
ten, susirietus, verkia ir verkia, 
kratoma kūkčiojimų. Jos gražu
sis krepšelis iškrito iš rankos, 
skrybėlė su raudona kokarda 
nusmuko ant ausies.

Išsigandęs Džim prieina ir pa
dėjęs pryšakines kojeles ant ato- 
manos, laižo savo nelaimingosios 
ponios šlapią veidelį.

vo daug lietuvių, bet daug dau- 1 
giau vokiečių. Lietuvių nelaimei, i 
šioj kovoj pakliuvo į priešo ne- 1 
laisvę ir didžiojo Lietuvos kuni- I 
gaikščio Kęstučio sūnus Vaido
tas.

Po šio pilies sunaikinimo, 1363 
m., lietuviai pastatė kitą tvirtovę 
Vyrgalos saloje (Nemuno ir Ne
vėžio santakoj), kurią pavadino 
“Naujuoju Kaunu”, šioji pilis lai
kėsi prieš dažnus vokiečių užpul
dinėjimus ligi garsiojo Žalgirio 
mūšio, kuomet .Ordino galybė bu- ( 
vb visiškai palaužta.

Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas labai mėgęs Kauną ir 
nuolat jį lankydavęs. Ten jis su
sitikdavo su savo narsiaisiais ka
riais, instruktuodavo ir teikdavo 
nurodymus kovai su vokiečių or
dininkais.

Vytautas Didysis Kauną pra
plėtęs, padidinęs. Balinskis tvir
tina, jog 1408 m. Vytautas sutei
kęs Kaunui Magdeburgo teises 
ir kitas privilegijas. Nors yra 
sunku nustatyti toji miesto ap
dovanojimo data, nes vėlesnio 
laikotarpio dokumentai yra su
naikinti, tačiau yra tikra, jog 
Kaunas tokias teises ir privilegi
jas turėjo, nes Vytauto laikais 
miestą valdė tituluoti burmis
trai: 1414 m. Niela Trintelis, o 
po jo - Bileris ir kt.

Vytautas Didysis, turėjęs dide
lį pasisekimą, ir Kaunui užtikri
no didelę ir gražią ateitį, kvies
damas net iš kitų kraštų pirk
lius, amatininkus ir pan. Ilgai
niui Kauno pilis nustojo karinės 
reikšmės, tačiau miestas pasida
rė didelis prekybos centras. Pre
kės buvo gabenamos į Kauną iš 
visų Lietuvos vietų. Pristatymas 
vykdavo mažais laiveliais, o Kau
ne buvo kraunamos į didesnius 
laivus ir siunčiamos į užsienį.

Tuo metu Lietuva į užsienį 
eksportuodavo kailius, medų, 
grūdus, gyvulius ir medžio dir
binius, o importuodavo - aude
klus, druską ir įvairias praban
gos reikmenis.'

Augantis miestas nebuvo už
mirštas ir kitų karalių bei val
dovų. 1463 m. karalius Kazimie
ras Kauno privilegijas, jo teises 
o taip pat ir ribas dar daugiau 
praplėtė. Prie šio valdovo buvo 
įvestas labai iškilmingas Kris
taus Dangun Žengimo šventės 
minėjimas.

1540 m. karalius žigimantas I 
Kauno miesto valdytojams su
teikė teismų priežiūros teisę ir 
pavedė miestui naudotis dauge
lio naujų šaltinių pelnu.

Antroje XVI amžiaus pusėje 
Kaunas jau buvo ypatingai gra
žus miestas. 1562 m. buvo pasta
tyta puiki miesto rotušė ir tais 
pat metais žigimantas II joje 
priėmė Švedijos karaliaus Eriko 
brolį, princą Joną, kuris atvyko 
pirštis princesei Katerinai.

Auksiniai laikai Kauno istori
joje tęsėsi iki rusų - švedų karo. 
Tačiau 1655 m. miestas buvo su
naikintas švedų armijos, o 1660 
m. - rusų.

Tuomet miestas buvo jau la
bai silpnai atstatomas. Ir, nelai
mei, kai jau buvo įvesta šiokia 
tokia tvarka, 1701 m. Kauną vėl 
okupavo ir apiplėšė tie patys šve
dai, o kilęs gaisras 1732 m. - 
viską pavertė pelenais ir griuvė
siais.

Tačiau Kaunas nežuvo. Augus
to IU-jo ir Stanislavo - Augusto 
valdymo laikais buvo vėl pradė
tos vežti į miestą gerybės, res
tauruojama, kas galima, ir atsta
tomos miesto turėtos teisės. Mie
sto gyventojai tuomet pasijuto' 
laimingeseni, tačiau jie nebebuvo 
turtingi.

1795 m., Lietuvos padalini
mo metu, Kaunas pakliuvo Ru
sijos valdžion. Metams praslin
kus, jis jau buvo laikomas pro
vincijos miestu.

Napoleonas vaišina Kauno 
bajorus

1812 m. Kauną okupavo Napo
leono armija. Keturi pontoniniai 
tiltai buvo nutiesti per Nemuną 
ir biržęlio 12 d. Napoleonas su 
savo armija jau žygiavo Kauno 
gatvėmis. Apsistojęs Kaune, pats

Napoleonas pirmiausia pasirinko 
savo rezidencija Karmelitų vie
nuolyną, o kiek vėliau - persikė
lė į Kanto' gatvę. Norėdamas pa- t 
demonstruoti savo populiarumą i 
ir įsigyti žmonių pasitikėjimą, i 
Napoleonas miesto rotušėj su
ruošė didelį priėmimą, į kurį su
kvietė visus miesto ir apylinkės 
bajorus bei didikus.

Sekančioji žiema Napoleono 
armijai buvo fatališka. Ją smar
kiai alino rusų spaudimas ir ba
das, todėl kareivia'i, traukdamie
si atgal, ypatingai sunaikino ir 
apiplėšė. Kauno gyventojus. Gai
srai vėl švietė miesto aplikumoj. 
Tuomet Kaune beliko apie 3.000 
gyventojų.
, 1813 m. kovo 6 d. Lietuvą vėl 
okupavo rusai. Todėl ir vėl mies
tui nebuvo sąlygų atsigauti.

1843 m. Kaunas buvo caro val
džios paskelbtas išskirtinių teisių 
miestu ir jame apgyvendinti žy
mesni okupacinės valdžios parei
gūnai. Tuomet ir gyventojų skai
čius ėmė didėti. Jeigu 1842 m. 
Kaune buvo priskaitoma tik per 
8.000 gyventojų, tai po metų lai
ko jame jau gyveno 14.000 su 
viršum.

Rusai žudo Kaune Lietuvos 
patriotus

1863 m. sukilimas prieš Ru
sijos valdžią Kaunui atnešė taip 
pat sunkias pasekmes. Didelis 
skaičius sukilėlių buvo Kaune 
nuteisti ir viešai pakarti, o rusų 
karių lavonų taip pat buvo pilnos 
gatvės^ Tais pat metais, gegužės 
24 d., sukilėliai atakavo Kauną 
ir jį galutinai užėmė. Miestas su
kilėlių valdžioj išbuvo apie du 
mėnesiu. Tačiau viso krašto su
kilėliai kapituliavo, ir Lietuva 
vėl pakliuvo caro valdžion.

Tuo metu Kauno pastatai dau
giau šliejosi prie Nemuno kranto. 
Dabartinė Laisvės alėja ir Kar
melitų rajonas dar buvo labai 
mažai apgyventi. Nebuvo jokių 
namų ir Žaliakalnyje. Ten buvo 
tik smėlėti plotai ir reti krūmo- 

: kšniai. Laisvės alėjos ir Prezi
dento gatvės kampe buvo liute
ronų kapinės, o pagal dabartim 
Miesto Sodą - tęsėsi katalikų ka- 
pai.

Tuomet buvo susirūpinta ir 
susisiekimo linijų statymu: Uk
mergės plento grindimu, pasta
tymu geležinkelių (1863 m.), su- 

į tvirtinimų Nemuno krantų ir t.t. 
i O visa tai labai smarkiai kėlė 
• Kauno miesto gyventojų skaičių.

1892 m. Kaunas jau turėjo ar
kliais traukiamus tramvajus, o 
1900 m. - pradėtas ir elektros 
įvedimas. Namų skaičius kaskart 
vis didėjo. 1902 m. Kaunas jau 
turėjo 73.743 gyventojus.

Baigiantis XIX amžiui, rusai 
aptvėrė Kauną stipriais betoni
niais fortais. Fortų statymas bu
vo užbaigtas gerokai anksčiau 
prieš I Pasaulinį karą. Didesnė 
dalis tų fortų tebėra ir šiuo metu, 
tačiau kai kuriuos Lietuvos vy
riausybė (nepriklausomybės me
tais) panaikino ir jų medžiagą 
panaudojo statybos reikalams. 
Užsilikusius fortus galėjo laisvai 
lankyti visi, kas jais domėjosi.

Kilus I Pasauliniam Karui, 
1915 m. rugpiūčio 15 d., Kaunas 
buvo okupuotas vokiečių armi
jos, kuriai vadovavo gen. Litz- 
man. Vokiečių okupacijos metais 
miesto augimas buvo galutinai 
sustabdytas. (Bus daugiau).

Ar pažįsti mūsų beletristiką?
štai keturios Ištraukos iš vi-1 žiemą — vienodai juodą šakų 

siems gerai pažįstamų mūsų au- 1 
torių. Reikia atspėti tik auto
riaus pavardę.

1. Milžinas Šumakeris neuž
augą Zelikmaną vedžiojosi, ti
trai, kaip karvė veršiuką, ir jį 
užpuldinėjo, kaip tikras mėsinė- 
tojas, kimbąs su peiliu tučtuojau 
patraukti jam per kaklą ir išda- 
daryti. Persikreipęs Šumakeris 
žengė skersomis, vieną savo 
skverną kišdamas pirmyn, antru 
lyg savo pėdsakus šluodamas, 
paskui; pats visu kūnu kvempės 
ant žemo Zelikmano, idant visa 
savo barzda, ne vien tik burna, 
galėtų kalbėti savo draugui sta
čiai į veidą. Zelikmanas visai 
skendo šumakerio balakono 
skvernuose ir ėjo taip pat sker
somis kiek tik begalėdamas, 
gręždamas jam nugarą, idant 
turėtų alsuoti oro.

2. Išjojo bajoras žaliojon gi
rion medžiotų, žirgelio paman- 
drautų, juodų kurtelių pravai- 
kytų, miklių kilpelių patampytų, 
eiklių drožtelių pamėtytų, liūd
nosios širdelės tai nuramintų. 
Jojo bernelis per žalią girią, ša
lia juodųjų didžiųjų raistų ir be
jodamas pamatė kranklį be- 
kranksanti. Kranklelis lekia, juo
dais sparnais tankiai mosuoja.

3: Pakalnėn, paskui vėl į kal
ną, o kai ties Karalloko vyšnio
mis, juodo šunio aplojamas, vėl 
į pakalnę suragini arklį, tai jis 
tesustoja prie tilto, jau Vaikesos 
lauke. Net nepastebi, kaip pu
sėje pakalnės prašvilpi Karalio- 
ko daržų ribą, apsodintą berže
liais ir alksniukais. Ir dėl įvai
rumo vienas šermukšnis, kuris 
pavasarį baltų žiedų kepurėm, o 
rudenį raudonom uogų kekėm 
pralinksmina vienodai žalią, o

sieną.
4. — Ką gi veikia ožys? — 

klausia kunigėlis.
— Sveikas ir linksmas, kaip 

ridikas, — atsako Niką.
— Dykaduonį auginat, dyka

duonį, dykaduonį, — taria kle
bonas. — Kad augintumėt avį, 
tai vilnų turėtumėt, o dabar ką.

— Bet jis pats savimi mus la
bai džiugina, — sako Niką.

— Ne džiaugsmo reikia žiū
rėti, bet naudos, naudos.

— Bet mes jį taip mylim, — 
atsiliepiau aš.

— O, nereikia mylėti dyka
duonių, nereikia, nereikia.

Bet tie doros pamokymai nė 
kiek nemažina mūšų širdyse o- 
žio meilės. Paėmę kunigėlį už 
rankų, nuvedėm į arklidę jo ap
lankyti.

Sugrįžę radome kleboną be
sėdinti prieangyje ir bedispu
tuojanti su tėveliu apie politiką.

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

Atsakymai į klausimus, tilpu
sius liepos 21 d. numeryje:

Maironio ištrauka iš “Jauno
sios Lietuvos".

2. D. Poškos "Mužikas žemai
čių ir Lietuvos".

3. Eilėraščio autorius K. Bra- 
dūnas.

4. Ištrauka iš Kazio Binkio 
“Kriaučiaus Motiejaus”.

5. “širdis ir atomas” —K. Gri- 
gaitytės eilėraščio pavadinimas 
naujausiame jos rinkiny “Pas-

i laptis”.

RUGPIŪČIO - AŲGUST 13. 1950 m.
VISI KELIAI VEDA Į

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Parke, 
KENNEBUNK PORT, MAINE,

Ruošiamą NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA ir

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:
11 vai. — Iškilmingos Šv. Mišios su pamokslu vienuolyno parke.
12 — Pietūs.

vai. — Lietuviško Kryžiaus pašventinimas ir Lietuvių Dienos 
meninė dalis, kurią išpildys So. Bostono šv. Petro parapijos 
choras, vedamas J. Kačinsko. Po to įvairūs dovanų laimėjimai 
gardūs valgiai ir gėrimai.
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NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

LIETUVIŲ D I E N O J E 
dalyvauti

Visus Tėvų Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus ii- visus 
Amerikos Lietuvius

NEPRALEISKITE PROGOS

Pamatyti gražųjį Maine, čia pasilsėti ir pasimaudyti 
netoli vienuolyno esančiame Atlanto Vandenyne.

Iki pasimatymo atostogų krašte Maine!

LIETUVOS PRANCIŠKONAI

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
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Kovoje del lietuviškos raides prieš
45 metus

(Iš brooklyniškio Juozo česaičio prisiminimų)
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DŽIUNGLIŲ AUKOS
Praėjusiais metais Godavari, 

Mahanadi ir Gango upių žemupio 
rajone ir kitose Indijos srityse 
plėšrieji žvėrys suėdė 1992 žmo
nes ir apie dešimt kartų tiek — 
19500 asmenų — žuvo nuo gy
vačių. Tigrai sudraskė apie 1.000 
žmonių, vilkai 276, leopardai 
207, krokodilai 102, lokiai 87, 
drambliai sutrypė 78 ir šernai 
73. Priekinėj Indijoj priskaitoma 
apie 25.000 plėšriųjų žvėrių, tarp 
kurių 1.600 tigrų ir 4.500 leo
pardų.

PAREIGA LIEKA PAREIGA

Blackbume 80 metų jaunikis 
Lawrence Eton tuojau po su
tuoktuvių ceremonijų turėjo pa
likti savo žmoną, nes yra tos 
bažnyčios vargonininkas ir tu
rėjo savo paties sutuoktuvėms 
pagroti maršą.

“Anei rašto, anei druko mums 
turėt neduoda. Tegul, sako, bus 
Lietuva ir tamsi ir juoda”, liūd
nai dainavo lietuvis anais Rusi
jos carų priespaudos laikais.

Krokialaukio pr. mokykloje, 
kurią aš baigiau, buvo mokoma 
tik rusų kalba. Mokyklos vedė
jas buvo Vitkauskas, lietuvis, 
kuris, tėvams prašant, slaptai 
šiek tiek pamokydavo ir lietu
viškai rašyti, dažniausia paskir
damas namuose perrašinėti iš 
maldaknygių litanijas ir psal
mes.

Nors lietuviškos knygos buvo 
griežtai draudžiamos, tačiau jas, 
nežiūrėdami pavojaus, gabeno 
iš Prūsų knygnešiai. Dzūkų 
krašte, kur aš gyvenau, lietuviš
ka knyga buvo godžiai slaptomis 
skaitoma, neatsižvelgiant net 
į jos turinį: pradedant kantič- 
komis, maldaknygėmis, politinio 
turinio knygelėmis, baigiant “Pe
klos garsu” ir sapnininkais. Tas 
knygeles pirkdavom iš “galan- 
terninkų” ir net elgetų. Kaimy
nas skolindavosi iš kaimyno.

Rusų - Japonų karas suteikė 
daugiau drąsos ir vilčių. Lietu
viai pasijuto drąsesni, ėmė rei
kalauti teisių. Buvo platinami 
atsišaukimai sukilti prieš paver
gėjus, reikalaujant daugiau lais
vių. Buvo naikinami ir mėtomi 
lauk caro paveikslai; daužomos 
rusiškos įstaigų, monopolių, smu
klių iškabos. Tuose žygdarbiuose 
dažniausia dalyvavo jaunimas. 
Man pačiam su savo vienaam
žiais taip pat teko dalyvauti iš
kabų naikinime ir nudaužant 
kryžkelių kelrodžių rusiškus už
rašus Krokialaukio ir Ūdrijos 
apylinkėse. Ir dėl to vėliau vos 
nenukentėjau. Bet nesant pakan
kamų įrodymų, viskas pasibaigė 
laimingai, nes liudininkai susi
laikė prieš mus liudyti.

Lietuviškas knygas ir revo
liucinius atsišaukimus teko slėp
ti šiauduose, aksely ir bičių a- 
viliuose.

Nepaprastu, uolumu, persekio
jant lietuvišką sąjūdį plačioj a- 
pylinkėj pasižymėjo Simno žan
daras Kalėda, kartais net persi
rengdamas moteriškais drabu
žiais, kad tik sėkmingiau galėtų

viską išaiškinti. Tai buvo parsi
davęs rusams lietuvis^'

Kartą mes buvome pasiryžę 
jį dėl to pamokyti, žinodami, 
kad jis yra atvykęs į Krokialau
kio valse, raštinę, kuri buvo prie 
pat upės tilto, mes nutarėm jį 
pačiupę nuleisti nuo tilto į upę. 
Tačiau, tartum nujausdamas 
mūsų sumanymą, nors beldė
mės, iš raštinės lauk neišėjo ir 
durų neatrakino.

Tačiau kovo su rusifikacija 
buvo laimėta. Lietuvių spaudos 
draudimas 1904 m. buvo at
šauktas. Tada lietuviška knyga 
ėmė gausiai sklisti. Kaimuose ir 
bažnytkaimiuose imta steigti 
knyginėliai. Mes, susidėję pinigų, 
per stud Z. Jonyną iš Atesnykų 
nusipirkom knygų ir įsitaisėm 
knygynėlį pas ūkininką Jonyną 
Daugirdų kaime, čia laisvu lai
ku jau viešai rinkomės skaityti. 
Dažniausia vienas balsiai skai
tydavo, o kiti klausydavo. Ypač' 
buvo mėgiamos patriotinio tu- 
rino knygos apie kitų tautų iš
silaisvinimo kovas. Gėrėdavomės 
tų tautų narsiais vyrais. Atsime
nu vienos tokios knygelės baigia
mąjį sakinį: “Lietuvėle, motinė
le, kada tu susilauksi tokių nar
sių sūnų!” Ne vienam klausant 
iš susijaudinimo išknisdavo a- 

, šara. Savo knyginėlį buvom pa
vadinę “Apšvieta”. Netolimam 

, Krokialaukio bažnytkaimy kun.
Čižauskas buvo suorganizavęs 

’ knygynėlį “Žiburėlio” vardu.
Taip lietuviška knyga, atga- 

. vusi garbinga vieta, jau dažniau
sia nebe iš Prūsų, bet iš seno 
Lietuvos kultūros centro Vil- 

. niaus švietė Lietuvos žmones ir 
drąsino tolimesnei kovai dėl tau- 

j tos laisvės.
Artėjant šaukimo į kariuome

nę metams, nenorėdamas tar-
■ nauti nekenčiamiems pavergė

jams, padirbtais asmens doku
mentais 1907 m. išvažiavau į A- 
meriką ir čia apsigyvenau Broo-

■ klyne, vėliau įgydamas šio kraš-
■ to pilietybę. Tačiau mintimis 
• dažnai esu savo gimtajam kraš

te, dėl kurio geresnės ateities te
ko ir man jaunystėje įsijungti į

I kovą.

X 
X
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VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

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

DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS
x
X
X 
X 
M įį “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytines, lietuviu 

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

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

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

“MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:
Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.

“MUZIKOS ŽINIOS”
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X 
X
X 
X

X 
X 
X 
X 
X 
X

x

KVIEČIAME
Užsisakyki t savaitraštį “AMERIKĄ”!

.50.

X X 
X 
X 
X1

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

turėjęs progos su ja susipažinti.
“AMERIKOJE”

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

Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik >je, 
bet ir visame pasaulyje.

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

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

“AMERIKA”
■fa metams kainuoja tik.......................... $3.00

Užsienyje .................................. $3.50
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikox* 

numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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Geriausias vasaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
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TeL EVerffreen 7-6888
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

'91. ■
..V $3.00

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

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

161 No. 6th Street
TeL EVergreen 8-9229

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

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalamš Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

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

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: E V 4-3049

4, 1950
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Rugpiūčio 4, 1950

Pakistanas — "Religinės Tautos” valstybe Philadelphia, Pa
(Atkelta iš 1 psl.) pabėgėlių— mahometonai buvo

ke, kur yra armėnų, žydų ir eu
ropiečių kvartalai, gyvenanti vi
sai uždarą ir atskirą nuo kitų 
gyvenimą, skirdamiesi savo ap
daru, kalba, raštu, ir t. t.

Šiomis savo teorijomis Iqbal ir 
sudarė pagrindą Indijoj susikur
ti “mahometonų tautai.” Mintį, 
kad mahometonai yra Mahome
to tikėjimo indai, remdamasis 
savo teorija, jis atmetė

Indijos mahometonai, prisisa
vinę šią Iqbal mintį, stojo kovon 
prieš indų pastangas sukurti vie
ningą Indijos valstybę. Kova bu
vo ilga ir daugeliu atvejų žiauri
— nesantaika nekartą prasiverž
davo muštynėmis ir žudynėmis. 
Bet pagaliau ji buvo laimėta — 
pagal 1947 m. birželio 3 d. planą 
Indija buvo padalinta į indų ir 
mahometonų valstybes.

Naujosios valstybės kelias.
Kaip jau matėme, Pakistanas 

rasiniu atžvilgiu nesudaro jokio 
vieneto. Tas pats yra ir kalbos 
atžvilgiu — įvairiose jo provin
cijose vartojamos įvairios kalbos. 
Bet šiuo atžvilgiu yra kiek ge
riau. Kai viduramžiais mahome
tonai užkariautojai veržėsi į In
diją, jų pajėgas sudarė arabai, 
persai ir įvairios turkų kiltys. 
Taip dėl paties reikalo kariuo
menės stovyklose susidarė nau
ja urdu (turkiškai ordų — pul
kas) kalba. Ji pakankamai pla
čiai mokama ir vartojama, kad 
galima būtų ja valstybės reika
luose išsiversti. Tad šie sunku
mai galima buvo nugalėti.

Bet buvo daug kitų. Indija bu
vo padalinta per trumpą laiką
— vos per šešetą savaičių. Per 
tą laiką reikėjo pasirinkti sos
tinę, sudaryti vyriausybę, ma
hometonus išskirti iš bendrosios 
Indijos armijos. Kovos, lydėju- 
sios Indijos padalinimą, daug ką 
sunaikino ir atsirado milionai

.pabėgėlių— mahometonai buvo — P.p. Charles ir Adelė'Ba- 
' priversti bėgti iš Indijai tenkan- gočiai, 1526 E. Moyamensing 1 
čių sričių ir indai iš Pakistano, j Avė., liepos 6 dieną susilaukė / 
šiaurės vakarų provincijas nore- pirmgimės dukrelės Margaretos 
jo prisijungti Afganistanas,'kuris' Onos. Ji pakrikštyta liepos 23 
ir šiandien savo pretenzijų nėra dięną, šv. Kazimiero parapijos 
atsisakęs. Ir jas išlaikyti nepasi- bažnyčioj. Jauni tėvai yra uolūs 
sekė vienu nurodymu į bendrą šv. Kazimiero parapijos parapi- 
tikėjimą, bet teko sutikti toms jiečiai ir darbininkai. Kūdikį 
kiltims ir toliau mokėti ligi tol, krikštijo giminaitis kun. S. Ma- 
anglų mokėtus kas metai 5 mi- žeika. Jauną šeimą sveikino visi 
lionus svarų. O po to prasidėjo artimieji ir pažįstami.
kovos dėl Kašmiro, kur mahome- Į — P.p. Matkevičiai, 219 Moun- 
tonai gyventojai nori dėtis prie tain St., susilaukė sūnaus bir-. 
Pakistano, o maharadža prie In- želio 4 dieną, kurs pakrikštytas 
dijos. Tas konfliktas ir šiandien Juozapo vardu liepos 9 dieną, 
dar nebaigtas. Be to, religiniais Abu jaunieji tėvai džiaugiasi sa- 
pagrindais sukurtos valstybės vo padidėjusia šeima ir nauja- 
Bengalijos provincijoj buvo 20% 
indų, kurie, be to, sudarė aukš
tąjį luomą ir, iš seno turėdami 
savo rankose mokesčių nuomą, 
išnaudojo mahometonus ūkinin
kus. Pakistanas šią tvarką pa
naikino ir tuos mokesčių nuo- 
muotojus pavertė savo priešais, 
žemesniuose indų sluogsniuose 
buvo ir komunistų. O ištikimam 
mahometonui komunistas ir va
gis yra lygiareikšmės sąvokos. 
Bet kai Pakistano policija tuos 
komunistus suėmė, prasidėjo vėl 
neramumai ir šauksmai, jog ma
hometonai persekioja indus.

Visi tie dalykai dar ir šian
dien tebėra nenustoję aktualu
mo. Tad Pakistanas turi apsi
dairyti su kuo jam eiti, kad ga
lėtų savo pozicijas apginti. Į In
dijos reikalus labai norėtų pirš
tus įkišti Sovietai, bet Pakista- 
nui su komunistais nepakeliui — 
jis yra didžiausias jų priešas, 
ypač dar ir dėlto, kad Pakista- 
nui jų “pagalbos” neieškant,, jie 
bando eit per kitas duris — pa
laikyt prieš Pakistaną Indiją ir 
tuo būdu patraukt ją į savo pu
sę. Tad Pakistanas ir dėl savo 
idėjinio priešingumo komuniz
mui ir dėl savo politinių reikalų 
pasirenka sau JAV draugystę.

žinė Huvo globojama p. Dumšie-' suteikė kitokios paramos. Dėko- 
nės ir jų sode.

—i P. Musteikienė, viena uo- Į suteiktą pašalpą p. p. Izabelei ir 
lesni/j veikėjų lietuviškumui pa-:Juozui Misiūnams, Charliui ši- 
laik^ti Philadelphijoj, rengiasi manskui ir Charliui Mitcheliui, 
iš čia išsikelti į Detroitą. Tikrai. už malonų sutikimą1 uoste, pa
gaila philadelphiečiams netekti; galbą, atliekant muitinės forma- 
taib uolios darbinikės. Jos išleis-

. tuvių pobūvis bus rugp. 6 dieną 
lietuvių klube, E. Moyamensing

Lietuviai pakviesti 
parodomosioms rungtynėms
Melbourne lietuvių reprezen

tacinė komanda sėkmingai ko- 1 
voja Victorijos krepšinio pirme- 1 
nybėse. Varžybų pradžioje fav<> ' 
ritais buvo laikomi latviai, ta- 1 
čiau po laimėtų rungtynių su 
“Metro,” “YMCAI”, “YMCAII” 
ir latvių “Ryga” lietuvių koman
da pirmauja varžybose. Turėda
ma galvoje gražų lietuvių ko
mandos žaidimą, Melbourne 
Krepšinio Sąjunga nutarė su
ruošti parodomąsias krepšinio 
rungtynes tarp australų Victo
rijos rinktinės ir Lietuvių Sporto 
Klubo pirmosios komandos.

Jauniai pirmauja be 
konkurencijos

Melbourne Victorijos jaunių 
krepšinio pirmenybėse Lietuvių 
Sporto Klubo jauniai reprezen
tuoja Business House Krepšinio 
Sąjungą. Melbourne lietuvių jau
niai krepšininkai savo gražiu ir 
■taisyklingu žaidimu yra atkreipę 
visų krepšinio mėgėjų dėmesį ir 
šiose varžybose yra laikomi fa
voritais. Jie užbaigė Melbourne 
krepšinio pirmenybių pirmąjį ra
tą be pralaimėjimų ir tuo būdu 
tvirtai pirmauja savo grupėje.

Camberros lietuviai — ATC 
krepšinio meisteris

Po laimėjimo prieš Royal Mi
litary College I rezultatu 132:14 
(63:5) Camberros lietuvių krep
šinio komanda pripažinta ACT 
teritorijos 1950 metų krepšinio 
meisteriu. Paskutiniųjų rungty
nių rezultatai: prieš 3rd Batta
lion 30:0 (pastarieji visai neąte- 
vyko į rungtynes) ir prieš Aus
tralian Forestry School 54:7 
(29:2). Bendras taškų santykis 
— 356:56 lietuvių naudai.

Laimėjimai Adelaidėje
Adelaidės Lietuvių Sporto 

Klubo “Vytis” krepšininkai Pie
tų Australijos pirmenybėse lai-' 
mėjo ketvirtąsias rungtynes.Pas- 
tarąsias rungtynes teko žaisti su 
latviais, kurie dalyvauja YMCA 
vardu. Po atkaklios kovos vytie- 
čiai laimėjo 36:34 (20:12) rezul
tatu.

Ruošiamas Pabaltijo 
šachmatų turnyras

Buenos Airese ruošiamas pir
mas pabaltijos šachmatų turny
ras. Dalyvaus lietuvių “Gran
dies”, , latvių ir estų šachmati
ninkų komandos, sudarytos kiek
viena iš šešių šachmatininkų.

V. Krikščiūno sutartis 
pratęsta.

Marijampolietis futbolininkas 
Vyt. Krikščiūnas, buvęs Argen
tinoje Quilmes vartininkas, šiuo 
metu žaidžia Kolumbijoj, kur tu
ri sudaręs gerai apmokamą su
tartį. Sutarčiai baigiantis, ji pra
tęsta ligi š. m. lapkričio mėnesio. 
Vietos spauda visuomet pažymi, 
kad V. Krikščiūnas yra lietuvis.

girnių sūneliu. Jiedu susilaukė 
daug sveikinimų ir linkėjimų iš 
artimųjų s. ..

— P.p. Stepšiams 111 Sigel St. 
gimė Thomas birželio 10 dieną, 
kurs pakrikštytas liepos 16 d. 

' šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj. Visi sveikina.

— Robertas jįr Agnes Chesnut 
susilaukė dukrelės liepos 1 d;, 
kuri pakrikštyta Katelinos var
du liepos 23 dieną. Daug svei
kinimų ir linkėjimų tėvams ir du
krelei.

— A. a. Barbora Klamas, 73, 
5421 Regent St., po sunkios li
gos atsiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 25 d. Misericordia ligoni
nėj. Ji mirė pasiruošusi ir nebi
jodama savo Viešpaties. Iškil
mingai palaidota iš Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios liepos 29 
dieną. Te ilsisi ramybėj. Laidojo 
jaurfas graborius karo veteranas 
Mikolas Bigenis.

— P. Juzė Augaitytė, Lietu
vos Operos solistė, šią vasarą 
uoliai rengiasi prie rudens ope
ros sezono, kurio metu ji daly
vaus Philadelphijos Operos Co. 
Dainininkė labai uoliai remia ir 
visus lietuviškus parengimus. Šią 
savaitę buvo išvykusi į Baltimore 
dalyvauti viename muzikų pasi
tarime.

— Prof. A. Jurskis Temple 
Universitete jau baigė vasaros 
kursą ir gavo atostogų pasireng
ti nąujięrns ipokslo metantis. Jų 
šeimos sūnus jau yra rezervis
tas ir tikisi tarnauti aktyvioj 
US kariuomenėj.

— Pabaltijo Moterų Sąjungos 
Philadelphijos skyrius yra labai 
veiklus ir yra numatęs daug ir 
didelių darbų lietuviškumui ir 
kultūrai remti. Liepos 30 dieną 
jos suruošė savo pirmą išvyką— 
gegužinę, kurios pelnas paskir
tas vaikų vasarojimo reikalams. 
Tai tikrai kilnus ir labai rūpes
tingas reikalas. Piknikas—gegu-

Į— Jurgis Mažeika, 330* Earp 
St., ką tik baigė La Salle College 
ekonomiją ir dabar rengiasi auk
štesnėms studijoms. Sveikinimai 

■ ir1 linkėjimai jaunam mokslo vy
rui.

— Chemijos inž. Gasparėnas 
$u šeima atsikėlė į pietinę Phi- 
Jadelphijos dalį gyventi — 949 
E. Moyamensing Avė.

— Lietuviai skautai berniukai 
labai uoliai veikia prie šv. Kazi
miero parapijos. Jiems vadovau
ja skautininkas Mišauskas, kurs 
jau rengiasi išeiti į US kariuo
menę.

— Daugiau ir daugiau darbų 
atsirandą ir Philadelphijoj. Jų 
gauna ginklų, automobilių Budd 
dirbtuvėse, degtinės pilstytuvėse 
ir kitose darbo vietose. Tas pa
gerina gyvenimo sąlygas.

— Edvardas Balčaitis, 218 
Tasker St., veiklus vytis, dabar 
tarnaująs US kariuomenėj para
šiutininku, liepos 1 d. vedė Al
bertą W. Kuhn, Nashville, Tenn. 
Sveikinimai ir linkėjimai buvu
siam vyčiui ir šv. Kazimiero pa
rapijos nariui. Tikima, kad jis 
ir toliau nepamirš savo draugų 
ir artimųjų.

— Sesuo Aquilina, ilgus me
tus dirbusi prie Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos, rugpiūčio 
16 dieną mini savo 25 metų si
dabrinį vienuolės jubiliejų. Buvę 
jos mokiniai ją sveikina ir linki 
Dievo palaimos ateičiai

lumus, ir pristatymą į gyvena
mą vietą p-lei Danutei Vilkutai- 
tytei ir už medžiaginę paramą 
p. p. Taruliui ir Stasiui ir Edžiui 
Misiūnams.

Širdingą padėką turiu taip pat 
pareikšti ir NCWC bei BALFui, 
daug man padėjusiems ruošian
tis vykti ir vykstant į JAV.

Ta pačia proga dėkoju p. p. I- 
zabelei Misiūnienei ir Sodaičiui 
už sudarymą dokumentų mane 
sūnui Algimantui į JAV atvykti.

Jonas Liepinaitis

PADĖKA
Šv. Kazimiero Ak. Rėmėjų Sky

riui šv. Jurgio parap., 
Shenandoah, Pa.

Vėl patyrusios Jūsų nepapras
tą gerumą ir nuoširdumą, reiš
kiame giliausią dėkingumą.

Širdingai dėkojame visoms rė
mėjoms už tokią didelę paramą 
— auką $1,000, kurią mums su
teikėt. Jūs palankumą, kilnią 
dvasią ir nuoširdumą labai įver
tiname, nes suprantame, kokt 
Jūs pasiaukavimas mūsų labui.

Nuolankiai dėkojame klebonu, 
kun. J. A. Karaliui ir jo darbš
tiems vikarams, ypač kun. J. 
Lukšiui už didį palankumą ir 
pagalbą pramogos metu.

žodžiu, visiems dėkojame — 
esate visi įamžinti mūsų gerada
rių skaičiuje, kuriuos atmename 
nuolatinėje maldoje. Teatlyginą 
Visagalis visiems geraširdžiams 
aukotojams ir rėmėjoms gausio
mis malonėmis ir telaimina Jus 
kiekvieną.

šv. Kazimiero Seserys
Juozapo Marijos Viloj

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

PATOGUS SUSISIEKIMAS!
Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 

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

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

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

>Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso-

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p. P

Stotis WEVD—1330 kil. 5000

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

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

Tel. WAverly 6-3325

"Lietuvos Atsiminimu"
RADIJO VALANDŲ

Vokiečių sporto kongresas
Koelno miesto 1900 m. sukak

ties proga jame sušauktas ir šių 
metų vokiečių sporto kongresas. 
Kongreso metu sporto varžy
bose pasirodė vietos ir užsienio 
sportininkų grupės. Taip pat 
skaityta eilė paskaitų, kuriose 
gana stipriai buvo pasisakyta 
nrieš paviršutiniškas pažiūras į 
tikrąją sporto reikšmę, per dide
lį rūpestį pataikauti publikai bei 
plitimą profesinio sporto. Prof. 
Niessen ypač griežtais žodžiais 
pasmerkė Vokietijoj labai išpli- 
tusį sporto toto, kuris iš tikro 
esąs tik priemonė iš nepasiturin
čių žmonių išvilioti paskutinius 
pfenigus.

Siūlys pakeisti mėgėjų 
sporto taisykles '

Briusely rugpiūčio mėn. įvyks
tančių Europos lengvosios atle
tikos pirmenybių proga šaukia
mus if JAAF kongresas, šia pro
ga Švedų lengvosios atletikos są
junga nori pasiūlyti lengvosios 
atletikos sporto mėgėjų taisyklių 
pakeitimą. Tarp kitko numato
ma pasiūlyti, kad esančiųjų ke
lionėje ar dalyvaujančiųjų tarp
tautinėse rungtynėse sportininkų 
šeimoms galima būtų atlyginti 
nuostolį, kuris susidaro, sporti
ninkui negalint dirbti savo kas
dieninio darbo. Taip pat šyedai 
nori pasiūlyti, kad už nusikalti-

mus mėgėjų sporto taisyklėms 
nebūtų galima diskvalifikuoti vi
sam amžiui, o tik ribotam laikui.

— Ar 1952 m. olimpiniuose 
žiemos sporto žaidimuose Oslo 
bus ir ledo rutulio turnyras, dar 
nėra paaiškėję. Tarptautinė le
do rutulio sąjunga ir tarptautinis 
komitetas dar nepasiekė susita
rimo dėl mėgėjų sporto taisyklių.

Trumpai iš visur
— Savo komandai sustiprinti 

Londono Fulham futbolo klubas 
“nusipirko” keturis žaidėjus, su
mokėdamas 450.000 svarų.

— Anglų bėgikas J. Holden, 
šiais metais laimėjęs maratono 
bėgimą, vėl trečią kartą iš eilės 
laimėjo ir tradicines Windsor — 
Chiswick maratono lentynes, nu
bėgdamas visą kelią per 2:33:07 
vai. Holden yra 43 m. amžiaus.

— Iš Detroito pranešama, jog 
nenugalėtas pasitraukęs iš ringo 
sunkaus svorio pasaulinis bokso 
meisteris Joe Louis vėl pradeda 
treniruotis, ruošdamasis dar ka? 
tą stoti į kovą už pasaulinį čem
pionatą.

— Sviedinys, kuriuo žaisdama 
amerikiečių komanda pasaulinė
se futbolo varžybose laimėjo 1:0 
prieš anglus, komandos buvo 
“nusavintas” ir su visų koman
dos narių parašais bus perduotas 
kuriam Amerikos muziejui.

Žydų olimpiada
šį rudenį Izraelyje įvyks pir

moji makabiada. Laukiama žy
dų sportininkų beveik, iš 50 kraš
tų; Makabiados garbės pirminin
ku bus pats Izraelio prezidentas 
prof* Ch. Weizmannas.

PENNSYLVANIJOS LIETU
VIŲ DIENOS KALBĖTOJAI
Teisėjas M. 'J. Eagen, Scran

ton, Pa., kalbės anglų kalba Lie
tuvių Dienoje, kuri įvyks Lake
wood Park, rugp. 15 d.

Savo gaburiiais ir darbštumu 
jisai praskynė sau taką per į- 
vairias sunkenybes, ir šiandien 
yra vienas iš įžymiausių teisėjų 
tarpe. Jisai gimė Jermyn mies
telyje, arti Skrantų, 1907 m. ge
gužės 9 d. Baigė mokslus Scran
ton ir Harvard universitetuose.

Sulaukęs 26 metų amžiaus, jis 
buvo išrinktas District Attorney 
1933 m. ir buvo perrinktas ke
turiais metais vėliau. 1941 me
tais jis laimėjo rinkimus ir tapo 
teisėju Court of Common Pleas, 
— jauniausias teisėjas, kuris už
ėmė tokią atsakomingą - vietą 
Lackawanna apskr. Jojo pasise
kimas ir nuopelnai ne vieną kar
tą iššaukė aukščiausius pagyri
mus ne vien spaudoje, bet ir 
žmonių susirinkimuose. Nenuils
tamas darbininkas savo srityje, 
jisai dar randa laiko pasišvęsti 
labdaringiems tikslams visuome
nės naudai.

Teisėjas Eagen yra pavyzdin
gas katalikas ir gražiai išauklė- 
jęs savo šeimą. Turi tris sūnus 
ir dukrelę. Kaip kalbėtojas, jisai 
yra įsigijęs auksaburnio vardą. 
Taigi, bus ko pasiklausyti, kai 
rugp. 15 d. susirinks apie 25.000 i į- 
lietuvių erdvame Lakewood Par
ke.

Lietuviškai pasakyti kalbą pa
kviestas inž. J. Mačiokas, Potts
ville, Pa.

Inž. Juozas Mačiokas yra gi
męs Lietuvoje, 1904 m. sausio 
24 d. 1927 metais jisai baigė in- 
žinierijos mokslus Kaune kaip 
statybos inžinierius. Dirbo prie 
kelių ir tiltų statymo laisvoje 
Lietuvoje.

Deja,' 1940 m. baisi nelaimė 
ištiko jį ir visus lietuvius, kai 
bolševikai įsiveržė Lietuvon. Lie
pos 12 d. jisai buvo suimtas ir

I ištisus metus išbuvo kalėjime.
• Slapta NKVD policija kankino
• jį visokiais būdais, bet ilgainiui 
: jis paspruko iš jų nagų ir pasi

traukė į Vokietiją. Ten jis išbu
vo iki 1949 m. birželio 14 d. Bū
damas Vokietijoje, jis dirbo lie-

. tuviškos'e organizacijose.

AMERIKOS” RĖMĖJAI
“Amerikai” paukojo

Barziliauskas,
Detroit, Mich. ...

Mary Zdanavich, "
Brooklyn, N. Y. .

A. Staknys,
Fanwood, N. J.....

Elena Jurgėla,
Jamaica, N. Y......

J. Vizgirda,
Kearny, N. J.......

A. Bochis,
Bayonne, N. J......

V. Subačius,
Brooklyn, N. Y....... . 1.0C

Aukojusiems nuoširdžiai dė
koja “Amerikos” Administracija.

Matthew A. Buyus
(Buyauskas) -

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

&
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dienų Ir nakty

į Tel. DEW 5136

■B

■ ■ ■ ■■ '

PADĖKA
, Laimingai atvykęs į JAV, 

reiškiu širdingą padėką visięms, 
kurie man padėjo čia atvykti ir

Estate of A. J. Valantieji!s 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

—-- —, s
Jos. Kavaliauskas

LaisnluotM

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

| 1601 - 03 So. 2nd St.

t Philadelphia, Pa.

Pel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

■HF 
-0

/Stephen Aromiskis
X (Armakauskas)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

įTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
J (Šalinskas)
) Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

. -_$150-
Į KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
) 84 - 02 Jamaica Avenue, 
/ Brooklyn, N. Y.

i.
&
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MIRE KUN. P. LAPELIS
Gauta iš Chicagos liūdna ži

nia, jog ten šv. Kryžiaus ligoni
nėje mirė kun. Petras Lapelis. 
Velionis yra nemaža pasidarba
vęs lietuvybės bei kultūros rei
kalams JAV, o taip pat ir Lie
tuvoje, kur buvo grįžęs atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę. Apie 
velionies asmenį ir darbus para
šysime artimiausia proga.

Operos solistė Vincė JonuŠkaitė 
dainavo “Carmen” operoje
Praeitą ketvirtadienį mūsų ži

nomoji Lietuvos Valstybinės O- 
peros solistė Vincė JonuŠkaitė 
dainavo “Carmen” operoj New 
Yorke. Solistė buvo geroje for
moje ir publika sukėlė jai ovaci
jas už jos puikų dainavimą ir vai
dybą. Publika buvo tikrai nuste
binta solistės temperamento ir 
ne vienas klausinėjo, ar tai tikrai 
ne ispanė, kad taip įsijautė į sa
vo vaidmenį. Džiugu, kad mūsų 
solistai dar nenuleidžia rankų ir 
šalia savo tiesioginio darbo ran
da laiko ir jėgų dalyvauti sce
noje.

PRANEŠIMAS
Kas iš į New Yorką atvykusių 

ateitininkų dar nėra įsirašę į 
Ateitininkų Jaunimo Kuopą ir 
norėtų įsirašyti, prašomi pasiųsti 
savo vardą, pavardę, gimimo da
tą, dabartinį adresą ir at-kų vie
neto Vokietijoje pavadinimą, ku
riam priklausyta, Jaunimo Kuo
pos pirmininko Juozo Rygelio 
adresu: 294 Powers St., Brook
lyn 11, N. Y.

Nebuvę at-kais ir norį į Jau
nimo Kuopą įstoti tuo pačiu a- 
dresu prisiunčia savo vardą, pa
vardę, gimimo datą ir dabartinį 
adresą.

Ateitininkų Jaunimo Kuopai 
priklausyti gaW moksleiviai, stu
dentai ir jaunieji sendraugiai 
(nutrauktas mokslas nekliudo 
įstoti į kuopą).

Kuopos Valdyba

ATEITININKAMS
Šį sekmadienį, rugpiūčio 6 d., 

Ateitininkų Jaunimo Kuopa ren
gia iškylą į Laisvės Statulą. Iš
kylautojai renkasi 3 vai. p. p. 
prie Apreiškimo bažnyčios.

Kuopos Valdyba

DIDŽIULIS SMAGUS

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Metinis Piknikas
Rugp.-Aug. 13,1950
Jamaica Ave., (Elderts Lane Stotis),

Visokios įvairenybės

Woodhaven, L. I., N Y.

Vartai atsidarys 2 vai

V. Žukauskas dėsto vaidybą.
Dramos akt. V. Žukauskas 

Mascani Opera Studio New Yor
ke pradėjo dėstyti vaidybos .me
ną. Kaip teko patirti, dabar ruo
šia jaunuosius dainos mėgėjus 
vaidinti “Faustą”. Vėliau numa
toma toje studijoje dar pastaty
ti “Trubadurus” ir “Traviatą”.

Aktoriai Antanas Škėma ir Ka
zys Gandrimas išvyko į Chicagą.

Praėjusi šeštadienį Lietuvos 
Valstybinio Dramos Teatro ak
torius — režiserius Antanas Škė
ma su šeima ir akt. Kazys Gan
drimas lėktuvu išskrido į Chica
gą, kur įsijungs į organizuojamą 
Lietuvių Dramos Teatrą Ame
rikoje. Prieš išvykstant, jiems 
buvo surengtos kuklios atsisvei
kinimo iškilmės, kuriose dalyva
vo artimesnieji pažįstami ir 
draugai.

Antanas Škėma į Brooklyną 
buvo atvykęs prieš 11 mėn. ir 
buvo įsijungęs į visuomeninį dar
bą, kartu neapleisdamas ir kū
rybos. Kaip tik pastaruoju laiku 
pabaigė dar vieną scenos veika
lą “Paskutinis tardymas”. Buvo 
suorganizavęs savo studiją, kuri 
ruošėsi šį rudenį išeiti su spek
takliu, bet dėl persikėlimo tas 
negalės įvykti.

Kazys Ganrimas, vos atvykęs 
prieš mėnesį, spėjo įsijungti į 
brooklyniečių eiles ir per visą 
laiką dalyvavo Juozo Ginkaus 
vadovaujamoje radio programo
je.

Atsisveikindami su brooklynie- 
čiais, jie dalyvavo paskutinį kar
tą radio programoje kartu su 
kitais dar čia pasiliekančiais ak
toriais.

Angely Kar. parapija

Kundrotas komunistinio esesininko BURIAVIMO KLUBAS VEIKIA

Šv. Jurgio Parapija
Šiurpus įvykis

Liepos 24 d. automobilis už
mušė (po dviejų valandų mirė) 
Antaną Žentelį, jau pagyvenusį 
žmogų, kuris buvo palaidotas su 
trejomis mišiomis liepos 27 d. 
Buvo nevedęs, bet turėjo keletą 
giminių, kurie jo laidotuvėmis 
rūpinosi. Gyveno So. Brooklyn.

Tą pat dieną, tik porą valan
dų vėliau, toks pat likimas ištiko 
Katariną Kocaitę, trejų metų 
amžiaus, kurią trokas vietoje 
užmušė, kai ji bėgo skersai gat
vę. Ji palaidota liepos 27 d. Jos 
laidotuvių metu buvo gražiai, 
baltomis gėlėmis papuošti alto
riai. Tik prieš keletą savaičių 
mirė jos senelė M. Kocienė.

Šis įvykis rodo, kaip turi tėvai 
saugot savo vaikus, kad toki da
lykai neatsikartotų

Parapijos piknikas
Šį sekmadienį, rugpiūčio 6 d. 

įvyksta parapijos piknikas, į ku
rį visi kviečiami atsilankyti. Bus 
ir karališkos šeimos rinkimai, 
kurie sudaro daug įvairumo.

Piknikas įvyks Klasčiaus Clin
ton Parke, Maspethe.

Maspetho Žinios

vaidmeny

Pagerbtos Onos
Liepos 26 d. parapijos choro 

choristes Oną Ginkuvienę ir Oną 
Dulkytę choristai pagerbė spe
cialiomis dainomis ir apdovanojo 
gėlių puokštėmis. Taip pat var
duvininkėms pagerbti buvo su
ruoštos vaišės. Tuo pagerbimu 
buvo patenkintos ne tik vardu
vininkės, bet ir choro vedėjas 
P. Dulkė, matydamas, kaip jo 
choras gražiai savo tarpe sugy
vena ir bendradarbiauja.

Šerų pardavimo vajus
Lietuvių Auditorijos b-vė vyk

do salės statybos šėrų pardavi
mo vajų, šėrų platinimas bus 
vykdomas, kol salė bus baigta 
statyti. Statybos planai yra baig
ti, bet dar reikia surinkti apie 
$17.000, kad galima būtų ir dar
bus užbaigti. Bendrovė tikisi, 
kad jų darbą parems ir draugi
jos bei klubai, ir paskiri asme
nys. Šerai pardavinėjami klubo 
patalpose ir direktorių.

Varg. P. Dulkė ruošiasi vykti 
į Chicagą.

Varg. P. Dulkė ruošiasi auto
mobiliu vykti į Chicagą, kur da
lyvaus vargonininkų seime. Kas 
norėtų su juo kartu vykti, turi 
skubiai su juo susižinoti ir su
sitarti.

Klubo susirinkimas
Įvyko pusmetinis Lietuvių Pi

liečių Klubo susirinkimas, kuria
me buvo aptarta daug svarbių 
reikalų ir išrinkta dalis valdy
bos: vicepirm. S. Račelis, proto
kolų rašt. S. Šiaučiulis, maršal
ka Ig. Pažusis, iždo globėjais — 
Wm. B. Rozenbergis ir F. Yočis.

— Bušų išvažiavimas į Lake 
'Ronkonkoma nebuvo sėkmingas, 
nes lietus sutrukdė žmonėms su
sirinkti.

— Šeštadienį, liepos 22 d., 
Klubo salėj p-nios Onos Kulienės 
bičiuliai surengė puikų Onų pa
gerbimo vakarą.

— Klubo nauji tvarkdariai 
Vincas Kuras ir Kazys Balėnas 
gražiai patarnauja žmonėms ir 
švariai laiko klubą.

Liepos 29 d. Dexter Parke įvy
ko Didžiojo New Yorko apylin
kės lietuvių siuvėjų piknikas, ku
ris buvo gana gausus ir turtin
gas vaišėmis. Arti 10 vai. vakaro 
linksmų ir drąsių piknikierių ne
reikėjo ieškoti - jų buvo didžiu
ma, bet jų drąsumas ir linksmu
mas buvo savo vietoje, nuotaika 
buvo gera ir visi draugiškai, vai
šingai nusiteikę.

Staiga sugriaudė perkūnas iš 
giedro dangaus. Iš parko pusės, 
arti įėjimo vartų, vienas iš links
mųjų piknikierių balsiai pareiš
kė savq nuomonę, kad jis nemyli 
komunistų. Šitoksai pareiškimas 
tartum perkūnas trenkė į arti 
vartų buvusį siuvėjų delegatą p. 
Kundrotą, kuris tuojaus prisika
bino prie komunistams meilės 
neturinčio žmogelio: “Tu esi hit
lerininkas, eik pas Hitlerį” ir t.t. 
“Nusikaltėlis” bando aiškinti p. 
Kundrotui, kad jis nėra “hitleri
ninkas”. Tuojau atsirado kitas 
stambokas vyrukas p. Kundrotui 
pagelbėti. Juodu pasimojo “nusi
kaltėlį” išmesti iš pikniko. Bet 
dviem stambiem vyram mesti 
laukan menką žmogelį - per ma
žas pasižymėjimas. Juodu pradė
jo moti netolimai stovintį poli
cininką: “Special, come here, 
come here!” Spešelis atėjo. Kun
drotas su savo pagalbininku duo
da spešeliui komandą išmesti 
laukan iš pikniko “nusikaltusį” 
žmogelį. Policininkas, sužinojęs, 
koks dalykas, nerado betgi rei
kalo mesti laukan žmogų už tai, 
kad nemyli komunistų. Kundro
tui su savo asistentu dar vis besi
karščiuojant, iš kažkur atsirado 
prie įkaitusio Kundroto ir jo ko
legos, tuojaus užgesino jų įkarš- 
p. Vaitukaitis,, kuris, prisiartinęs 
prie įkaitusio Kundroto ir jo ko
legos, tuojaus užgesino jų įkarš
čio liepsnas tokiu būdu: “Vyrai, 
jūs elgiatės, lyg būtumėte komu-

nistai - juk jūs nekomunistai?” 
ir t.t. Kundrotas nurimo, komu
nistams meilės neturintis žmoge
lis nuėjo tolyn į pikniką, policis- 
tui nereikėjo išmesti, o iždinin
kui sugrąžinti pinigus už įėjimo 
bilietą, nes, išmetus svečią iš pik
niko, būtų reikėję ir įėjimo mo
kestį sugrąžinti. Gi remiantis p. 
Kundroto logika, būtų reikėję iš 
pikniko išmesti apie 95% žmo
nių, nes jie nemyli komunistų.

Šia proga noriu pastebėti štai 
ką. Kai p. Kundrotas buvo kan
didatu į siuvėjų delegatus, skai
čiau lietuviškoje spaudoje, kad 
jis nesąs komunistinės dvasios 
žmogus. Gi minėtas incidentas 
parodė, kad spaudoje padaryti 
pareiškimai buvo 100% klaidin
gi. Be to, einant p. Kundroto lo
gika, reikia suprasti, kad visi, 
kurie nemyli komunistų, yra 
“hitlerininkai”. Šiandien Ameri
ka ne tik kad nemyli komunistų, 
bet prieš juos kariauja, tai p. 
Kundroto supratimu ir Ameri
kos valdžia ir žmonės yra “hit
lerininkai”. Tai kažin ką ir iš 
kur dabar reikėtų išmesti?

Menkas dalykas, bet būdingas 
ir keistas reiškinys.

Amerikos Lietuvių Buriavimo 
Klubas, neseniai pradėjęs savo 
veiklą, gyvai dirba ir žengia prie
kin. Turėdamas savo moderniš
kai įrengtą jachtą, atlieka plau
kiojimus, kurie dalyviams sutei
kia nemaža malonumo. Dabar 
Klubas pasiruošęs patarnauti ir 
platesnei lietuvių visuomenei. Jo 
jachtą gali išsinuomuoti prieina
ma kaina draugijos, klubai, cho
rai. šiaip grupės ar šeimos šiaip 
išplaukimams ar net visam sa
vaitgaliui su nakvyne ir maistu. 
Jachtą galima pamatyti White 
Stone Boat Yard, 150-35 3rd 
Ave., White Stone, L. I. Priva
žiuoti patogiausia Flushing trau
kiniu iki Main St. stoties ir iš ten 
Q 14 autobusu iki White Stone 
Landing. Įėjimas per White Sto
ne Swimming Pool. Norint su
sisiekti raštu, rašyti aukščiau 
minėtu adresu A. Urbeliui.

J.P.

! EVergreen 4-0203 
DAKTARAS

: S. S. Locket, M. D.
228 South 4th Street 

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

Marianapolio Vidurine Mokykla 
Berniukams
THOMPSON, CONNECTICUT

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

Yra gražioje vietoje. Įvairių rūšių sportas
Kreiptis į raštvedį:

Registrar
Marianapolis Preparatory School 

Thompson, Connecticut

Z EV 4-9293 J
| SALDAINIŲ PALOCIUS J
J GERIAUSIOS ROSIES A
A Lauvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate M
4 PUSRYČIAI — PIETOS —• VAKAJUKN2. Geriausiai pasirinkimu v 
a AISKRYMAS gamintu namie ii geriausios Smetonos, ALUS H go- 0
A riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: y

5 Juozas Ginkus , j
H 495 Grand Street, Brooklyn, N. X i
<nia»iaaaan!aaLna'Wua jn I

BAYONNE, N. J. NAUJIENOS
— Mūsų parapijos klebonas 

kun. M. Kemėžis šiuo metu atos
togauja.

— Liepos 30 d. mūsų parapi
jos katalikai veteranai priėmė 
bendrai šv. Komuniją per 9 vai. 
šv. Mišias.

— Mūsų parapijos Vyčiai ruo
šiasi gausiai dalyvauti visos A- 
merikos Vyčių seime rugsėjo mė
nesį Čikagoje.

— šv. Petro ir Povilo Dr-jos 
metinis piknikas įvyks rugpiūčio 
6 d. parapijos sodelyje.

— Širdingai dėkojam marijo
nui Tėvui Mažuknai, M. I. C., už 
suteiktą pagalbą per visą liepos 
mėnesį., Į talką rugpiūčio- mėne
siui atvyksta jėzuitas Tėvas 
Aukštikalnis, S. J. >

’— Paskutinių kelių savaičių 
būvy su šiuo pasauliu atsiskyrė 
šie mūsų parapijiečiai: Bronis
lava Lukastienė, Antanina Mic
kevičius ir Antanas Stunguris. 
Po iškilmingų šv. Mišių visi pa
laidoti Šv. Kryžiaus kapuose N. 
Arlingtone, N. J. Teilsisi jie ra
mybėje ir Amžinoji šviesa jiems 
tešviečia.

Moksleivių ateitininkų dėmesiui
Pasaulio Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba 

rengia moksleiviams ateitininkams septynių dienų

o i o v j iv. ,

kuri įvyks nuo š. m. rugpiūčio 29 d. iki rugsėjo 4 d. imtinai, 
netoli Clevelando, Ohio valstybėje.

Stovykla yra labai puikioje vietoje, 15 mylių už miesto. Sto
vyklautojams yra paruošta įdomi programa.

Norintieji gauti visas informacijas, kreipiasi į PMAS Centro 
Valdybą šiuo adresu: J. Baužinskas, 21 Bridge St., Brooklyn 1, 
N. Y.

Pasaulio Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdyba

Telefonas: EV 7-7411 \
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, 1:80 vai. po pietų,

- "j
f

1
-i,

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-9293

JERSEY PORK
428 Grand St., Brooklyn, N. Y 

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

lolololol

Stephen Bredes Jr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394
ĮoĮoĮcį
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John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-568Ž
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NAMAI PARDAVIMUI
Williamsburg 2 inūriniai namai turi 

po tuščią aukštą ir po 14 kamb. kiek
vienas, su voniomis, alyva apšildomi. 
Aukšta tnuoma. Prie Williamsburg 
Plaza ir 8th Ave & Broadway subway. 
Kaina abiejų kartu $12,95®.

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

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

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

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

REpublic 9-1506

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

šaukti: ENdicott 2-9829.

i::-’*:'
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P a r d uodą

NAMUS, BIZNIUS
Namų ir biznių pirkinio ir parda

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

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

T
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.

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 Gates Ava. Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

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

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, IN. Y 

n _ _ PIGIAU, NEGU KADAJBUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik Sl»5
Duodami lengvam ir ilgalaikių! ; ;

išmokėjimui ; ;■ t
Siūlo Geriausių Firmų'

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ

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

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

'ik,
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Entered 
office at

veiksmų

komi mis'

laiku ji

iš liinlisid 
liesi* moli

melu, kais 
komunistai

mušti net I 
fesinėms p 
apie 6.000.1

Japoni joB 
sudaro diclB 
kai. šiek tB 
mai pažai® 
išaugti paiB 
Karo sudaB 
has — perB 
nijoj apie ® 
ir maži atl® 
ant jų mJ 
jėgomis ir® 
daugiau neB 
ir valstybė® 
kotarpio sul 
patriotiniu® 
skelbdami I 
mą. Kaip V® 
traukti vol® 
ninteliais kl 
tą ir nuo ■ 
Vokietiją, t® 
si už Japoi® 
atstatymą. I 
toliau, pa® 
Japonijos iii 
zija azijatai! 
miesi nuteill 
prieš baltąja

Supranta® 
nizmo plitirr® 
jos domoki] 
ėiams aiškią! 
reikėjo imti!

Amerikiečl 
vo nusistatyl 
nistiniu pavJ 
nėmis prienrl 
darni jam plil 
žastis. ryžosi 
japonų gyve] 
karo nusilpt! 
t engė savo ja 
padaryti. .Jie! 
statymo naul 
mesi kitos u 
tam arti pu J 
lerių. Parducl 
si rado pakaro 
mažėjo tarpai 
tų kainų ir nj 
mes reformai 
kus nuosavai 
munistams is 
kininkų tarpa 
nemažą vaid 
Šintoizmas, t 
ra liaus dievis 
neigta, yra s 
000.000 bJ 
miliono kriks

Mirė k;
Rugpiūčio 

kardinolas L'J 
nu&lynų kond 
Buvo 76 meti

Velionis bu 
apylinkėje, Is 
mas 9 metų 
žemės drebėj 
sa jo šeima. 
1878 m., vyd 
Buvo didelis] 
žinovas.

šiuo metu i 
kurių 19 italai 
valstybių. ■
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