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Klevelandiškė “Dirva” į 
mūsų patarimą nesirūpinti 
jiems lietuvių kunigų emig
racijos reikalais, o geriau 
pasirūpinti savaisiais, atsa
kė, kad jie “atvirai kalbant... 
ir nešoko pirmieji tuo rūpin
tis.” Esą, “nei straipsnių au
torių, nei “Dirvos” intenci
jose nėra tos piktos valios” 
prieš dvasiškiją. Vadinasi, 
“Amerika” tik nesuprato ši
tų mielaširdingų intencijų. 
“Kiek mums žinoma, mažiau
sia du iš jų (kunigų) atvy
ko ne dvasinei vyriausybei 
padedant, o kaip paprasti 
imigrantai, su privačių asme
nų darbo buto garantijomis,” 
— dalykus ištyrusi, pareiš
kia “Dirva.” Ką gi, labai tė
viškas susirūpinimas...

“DRAUGUI” 40 METŲ • Penkiasdešimt

Įdomu, kodėl “Dirvos” 
žmonės ėmė ir susirūpino 
tik... kunigais? Tremtyje yra 
dar daug mūsų profesorių, 
žurnalistų, menininkų, kurie 
neturėdami čia giminių ir pa
žįstamų, neturi galimumų at
vykti. Juk tai labai dėkingas 
darbas būtų “Dįrvai” apie 
juos daugiau kalbėti ir rū
pintis. Kodėl gi kunigams 
“Dirvoje” pirmenybė? Tai 
matote... Kunigas St. Xia sa
vo straipsnyje kalbėjo apie 
tai, kad Pietų Amerikos res
publikų vyriausybės, o mums 
nepaslaptis, kad ir kitij kraš
tų, išskyrus USA, vyriausy
bės nenori įsileisti su savo 
tautiečiais kunigų, kurie gali 
išlaikyti tų tautiečių tarpe 
jų tautos dvasią. Taigi, kuni
gas St. Yla kalbėjo apie tau
tos tragediją, ne apie atski-

L. ŠIMUTIS, 
“Draugo” vyr. redaktorius

. Praeitą penktadienį sukako 
Chicagoje leidžiamam katali
kų dienraščiui “Draugui” 40 
metų. Tą dieną “Draugas” iš-

ėjo 24 puslapių, kuriuose yra 
daug sveikinimų iš žymių lie
tuvių ir svetimtaučių, kurių 
tarpe — Chicagos kardinolo 
ir Illinois gubernatoriaus. 
Kaip žinome, “Draugui” su
teikė popiežius Pius XII spė
čiau palaiminimą.

“Draugas” yra išvaręs per 
tuos 40 metų nepaprastai di
delį barą mūsų tautos dirvo
nuose. Jis sielojosi ir sieloja
si mūsų tautos gyvybiniais 
reikalais, o šiandieną, likęs 
visame pasauly vieninteliu 
lietuvių katalikų dienraščiu, 
jis neša ant savo pečių di
džiulę katalikiškos lietuvių 
tautos naštą žūtbūtinėje ko? 
voje dėl tautos likimo.

“Amerika” “Draugui,” 
kaip jaunesnioji sesuo vyres
niajam broliui, įžengusiam i 
penktąjį dešimtmetį, linki 
suburti aplink save pačias 
stipriausias mūsų tautos pa
jėgas ir vesti toliau atkaklia 
kovą dėl mūsų tikėjimo, dėl 
mūsų kultūros, dėl mūsų ne
priklausomybės.

Paskutinėje Paryžiaus ke
turių konferencijoje buvo 
“susitarta” Austrijos reika
lais. Komunikate buvo pra
nešta, kad užsienių ministe- 
rių pavaduotojai įgalioti iš
lyginti kai kuriuos nelygu
mus ir paruošti sutarties 
tekstą.

Penkiasdešimtyje posėdžių 
pavaduotojai lygino šituos 
nelygumus ir neišlygino. 
Amerikos atstovas pareiškė, 
kad jo vyriausybė pageidau
ja, jog tolimesni debatai šiuo 
reikalu būtų pradėti New 
Yorke. Valstybės departa
mentas šią žinią patvirtino 
ir pabrėžė, kad Sovietai truk
dė ir trukdo sutartį su Aust
rija.

Sutarties pasirašymas kve
pia raudonosios armijos iš
traukimu iš Austrijos, o so
vietai to niekada nepadarys.

Mes norime žinoti

ACHESONO PAREIŠKIMAI
Valstybės Sekretorius D. ševikinei mokyklai, kurioje 

Achesonas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad jam 
atrodo, jog dabartinis Krem
liaus grąsinimas Jugosiavi- '"Invazija ’ į Vakarus

šitie jaunuoliai auklėti.

jai yra tik tolimesnė tąsa 
nervų karo, kuris jau seniai 
yra pradėtas, žurnalistai pa
klausė sekretorių, ar Ameri-

Rugsėjo 1 d. iš rusų zonos 
į amerikonų zoną perbėgo 
20,000 žmonių. Apie tai pa-

Sąryšy su komunistuojan
čio negro Robesono koncer
tais ir iš jų išėjusiais įvy
kiais, mes norime paklausti 
čia lietuviu kalba leidžiamus 
Maskvos “Laisvę” ir Vilnį”: 
Kas atsitiktų su tuo daini
ninku ir su jo šalininkais, 
kurie panorėtų prie Maskvos 
miesto pademonstruoti savo 
jėgas prieš sovietinius vete
ranus? Ypač su tokiu daini
ninku. kuris, būdamas sovie-

tos tragediją, ne apie atski- ka, Anglija ir Prancūzija už- * Piečiu, sakysime Prancū-

r h r
• * tJiUorio Šitos mases perbėgimą pa- ga? Ar Maskvos policijos

Amerikos” re- 
Painformuotas,

“Dirva” prisipažįsta atsi
menanti kunigų ir vienuolių, 
jiems duotas garantijas, bet... 
kad “kai kurias iš tokių ga
rantijų kai kas davė ir naiki
no, o apie tai esą nepain
formuotas 

. daktorius.
kaip gi ne: tokių atsitikimų 
buvo tik vienas, kur vienuo
lės norėjo atšaukti garanti
jas, sužinojusios, kad jas iš
rašė joms gana nepalankiam 
asmeniui. A tie kunigai ir vie
nuoliai rašė ir rašo garanti
jas, kaip matote, net nepažįs
tamiems. O kiek tokių nepa
žįstamų lietuvių į čia atvyko 
per dvasiški  ją!

pasiuntiniai Belgrade yra 
nuolatiniuose pasitarimuose 
tarp savęs, bet jų laikysena 
neperžengia normalios padė
ties.

Valstybės sekretorius to
liau aštriau pasisakė dėl so
vietų pagrobimo dviejų Ame
rikos studentų, kurie buvo su
imti. Berlyne. Achesonas pa
reiškė, kad rusai veikia neįs- 
tatymiškai, negražiai ir ža
lingai.

Toliau sekretorius kalbėjo, 
kaip sovietai trukdo parengti 
sutartį su Austrija.

Barsovas jau rusu 
rankose

lengvino ta aplinkybė, kad 
Į sovietų valdžia, 10’ metų nuo 
karo pradžios šventės proga, 
tą dieną “atleido” sienos prie
žiūros įtempimą. Tuo pasi
naudoję vokiečiai ūžtelėjo iš 
sovietinio pragaro.

Antplūdis buvo nuo anglų 
zonos ribos iki Čekoslovaki
jos sienos. Didžiausia masė 
užsigrūdo Koburgo rajone. 
Vokiečių pasienio policija ir 
amerikonų kareiviai nieko ne
galėjo padaryti antplūdžiui 
sulaikyti. Taigi, 20,000 nau
jų “displaced persons” per 
vieną dieną!

ga? Ar Maskvos policijos 
viršininkas ir gi pasiųstų 
šimtus policininkų tam daini
ninkui ir jo koncertui apsau
goti?

—Sovietų Sąjungoje šiemet 
buvo nepaprastai menkas javų 
derlius. Šią žinią paskelbė Wa
shingtone žemės ūkio ministeri
ja.

—Buvusio vokiečių maršalo 
Manstein byloje, liudininku no
rima pakviesti buvusį vokiečių 
štabo viršininką gen. Holderį, 
kuris savo dienorašty atsklei
džia Hitlerio karo metodus ir 
brutalumą.

Sveikiname Jus, Jaunime!
JĖGŲ, IŠTVERMĖS, IDEALIZMO!
Tautos ateitį garantuoja tik tautiškai gyvas ir sąmo

ningas jaunimas. Ypatingai lietuvių tautai šiandieną yra 
aktualus jos prieauglis — jaunimas. Tautai, kuri šiandieną 
genocido yra naikinama istorijoje dar negirdėtomis priemo
nėmis.

Lietuvos Vyčiai Amerikoje yra mūsų tautos žiedai, ku
rie žydi Dievui ir Tėvynei Lietuvai. Jie prisidės prie mūsų 
tautos išlaikymo.

Mes sveikiname, Jus, susirinkusius į savo seimą 
zabeth, N. J. ir linkime jėgų, ištvermės ir idealizmo, 
trys dalykai, be kurių jaunimas nėra jaunimu.

Pagrindiniai Jūsų siekiai turi būti: ištikimumas
vui ir Amerikos kraštui ir atkakli kova dėl Jūsų kraujo 
žmonių, kurie šiandieną genocido yra naikinami, ir jų že
mės. Įtempkite jėgas, iki Jūsų tėvų žemė bus nepriklauso
ma.

Amerikiečių manev
rai Vokietijoje

Eli-
Tai

Die-

Jūsų susijungimas ir nuoširdus bendradarbiavimas su 
naujai atvykusiuoju lietuviškuoju jaunimu — tai laidas Jū
sų pasisekimų didžioje kovoje dėl Lietuvos. Tepadeda Juras 
Visagalis!

VOKIEČIU DALINIAI
Anglų karinė vadovybė pa

skelbė, kad du vokiečių gene
rolai apmokina vokiečių poli
cijos dalinius rusų zonoje ka
ro lauko uždaviniams. Dar 
pavasarį, kaip atsimename, 
amerikonų žinių agentūros 
skelbė, kad tie daliniai siekia 
80,000 vyrų.

Vokiečių vyrai ginkluoja
mi rusų tankais ir kitais ru
siškais ginklais. Iš sovietų 
belaisvės paleisti dar keturi

kyti į tą darbą. Manomarkaa 
šie daliniai bus panaudoti 
prieš Jugoslaviją.

Ar tai sovietams, kaip žy
miai tamsesnei masei už vo
kiečius, pasiseks juos priver
sti karo lauke kautis už ru
siškus interesus, sunku pasa
kyti. Gana to, kad su vokie
čiais šiandien sovietai daro 
tai, ką naciai praeito karo 
metu darė su kitom tautom.

Dėl garantijŲ 
tremtiniams

DP komisijos patyrėme,

Iš Vokietijos praneša, kad 
amerikiečiai savo zonoje pra
dėjo didelius sausumos prati
mus — manevrus. Dalyvauja 
sausumos, jūrų ir oro jėgos. 
Dalyvauja apie 110,000 karei
vių.

Manevrams daliniai išdės
tyti taip, kad vaizduojamas! 
priešas iš rytų. Stiprios rezer
vinės dalys stovi prie Reino, 
kur manoma, kad priešas ga
li prasiveržti iki tol.

Šitie manevrai yra daug 
platesnės apimties, negu bu
vo pavasarį. Manevruose da

lyvauja taip pat prancūzų ir 
belgų oro pajėgos.

Žtivo 396 žmonės

.Amerikos karinin
kai pas Franco

Amerikos laivyno stambus 
dalinys vizitavo Ispaniją. Ka
rininkų delegacija, vadovau
jama admirolo R. L. Conolly, 
lankėsi pas patį F. Franco jo 
vasaros rezidencijoje La Co
runa, kur buvo kalbėtasi apie 
valandą laiko.

Su admirolu Conolly drau
ge dalyvavo: admirolas G. R. 
Henderson, gen. R. Harper,

aviacijos, ir Amerikos karo 
attache Preston Mercer.

Pereitas savaitgalis, drau
ge su Labor Day, atnešė vėl 
mirtį 396 žmonėms. Associa
ted Press pranešimu, šitas 
skaičius gyvybių neteko per 
keturias paras: nuo penkta
dienio 5 vai. po pietų iki pir
madienio 5 vai. po pietų. Au
tomobilių katastrofose žuvo 
309 žmonės, o kituose nelai
minguose atsitikimuose — li
kusieji.

—Vakarų Vokietijoje eina 
ląyyufl pasipriešinimas fa-

čiai darbininkai atsisako dir
bti prie išmontavimo.

IA SAVAITĘ

Mokyklose prasideda mok
slo metai. Auklėjimas yra 
pats svarbiausias dalykas tė
vams. Kur gi rasi tėvus, ku
rie nenorėtų, kad jų vaikai 
būtų geri. Vaiką gi geru pa
daro auklėjimas. Auklėja ne 
tik namai, I 
Taigi, susirūpinkime parink
ti savo vaikams mokyklą. Ko 

» lietuviams katalikams tė
vams reik(alautina iš mokyk
los? Kad jų vaikai būtų lie- 
tuvišai ir katalikiškai auklė- 

' jami, — tai visų mūsų atsa
kymas. Katalikiškai auklėja
ma katalikiškose mokyklose. 
Į jas mes turime siųsti savo 
vaikus. Lietuviškai auklėja
ma lietuvių įkurtose mokyk
lose. Į jas mes turime leisti 
savo vaikus, jas turime pa
laikyti, jas turime stiprinti, 
iš jų turime reikalauti, kad 
jos mūsų vaikus auklėtų lie
tuviškai.

Prieš metus iš Ukrainos 
kariniu bombonešiu pabėgo 
du rusų lakūnai, kurie, nusi
leidę Austrijoje, amerikonų 
zonoje, vėliau buvo įleisti į 
USA. Po kelių mėnesių Ame
rikos saugumo organai pa-

bet ir mokykla. Į stebejo vieną iš jų, A. P. Bar
binkime narink-1 , -.. .šovą, besibičiuliaujant su so

vietų įstaigomis Amerikoje. 
Barsovas buvo pastatytas į 
Ellis Island. Čia jis pareiškė 
norįs grįžti į Sovietų Sąjun
gą, į kur jis ir buvo nugaben
tas per Austriją.

Du galimumai galimi šito
je istorijoje: arba Barsovas 
buvo specialiai sovietų siųs
tas šnipas, arba jis grįžo dėl 
savo šeimos, kurią sovietai 
turėjo nužudyti, jam negrįž
tant. Barsovo bendrakeleivis 
P. Pyragovas atsisakė grįžti 
ir pareiškė: Barsovas mirs 
ten šunio mirtimi, šitas išsi
reiškimas charakteringas bol

Dar dėl mūsų bazaro. žino
me, kad joks mūsų laikraštis 
negali išsilaikvti iš prenume
ratorių. Jie išsilaiko tik iš 
visuomenes paramos, kaip ir 
daug mūsų lietuviškų reikalų 
tik visuomenės parama čia 
tebesilaiko, šis bazaras paro-

ryškų pavyzdį iš paskutiniau- 
sių dienų: Maspetho parapija 
paskelbė iš bazaro sudariusi 
$5,400 pelno bažnyčios staty
bai. Tai rodo, kad mūsų vi
suomenė yra dosni gyvybi

niams savo reikalams. Tad 
dys, kiek mūsų visuomenė i įtempkime jėgas ir mes, kad 
pajėgi prisidėti prie šios gy- laikraščiui paramą suorgani- 
vybinės paramos. Turime Į zimtiimp

Komunistų “revoliucija” Peekskill
Peekskill, N. Y. — Komu

nistai šaukia, kad jų koncer
to dalyviai buvo užpulti vie
tos karo veteranų, jų tarpe 
katalikų ir žydų postų, ak
menimis apdaužė daug auto
busų, automobilių, sužeisda- 
mi šimtus žmonių — komu
nistų.

Kaip paprastai, jie įtaria 
net policiją prisidėjusią prie 
komunistų apmušimo.

Iš tikrųjų šias muštynes 
įvykdė ne veteranai, bet pa
ti komunistų partija. Savaitę 
prieš tai čia turėjo įvykti pa
garsėjusio Maskvos berno, 
negro Paul Robeson, koncer
tas, bet dėl veteranų pikieta- 
vimo visa afera baigėsi fias- 
ku. Net tuomet koncerto da
lyviai buvo apsiginklavę pei
liais ir vienas veteranas buvo 
skaudžiai peiliu sužalotas. 
Komunistams, kurie nuolat ir 
viską pikietuoja ir huliganiš- 
kai puola savo oponentus, 
toks veteranų pikietavimas 
nepatiko. Jie nutarė švenčių 
proga organizuotai užpulti 
42 tūkstančių ramų miestelį 
Peekskill, N. Y. ir pravesti 
bandomus manevrus būsimai 
“revoliucijai.”

(Pabaiga 5 pusi)

Odom užsimušė
Garsusis lakūnas Bill 

Odom, bandydamas pasiekti 
naują rekordą, pereitą pir
madienį skrisdamas palietė 
vieno namo stogą, nukrito ir 
užsimušė. Užmušė taip pat 
tame name gyvenusią jauną 
moterį Jeaniną Laird ir sun
kiai sužeidė jos sūnų. Namas 
užsidegė. Tai įvyko Berea 
miestely, Ohio valstijoje.

Lakūnas norėjo laimėti 
Thompson premiją greitojo 
skridimo savajame krašte. 
Jis skrido perdirbtu karo lėk
tuvu, kuris priklausė garsia
jai Amerikos lakūnei Jaque- 
line Cochran.

Nustatyta, kad lakūnas, 
pasiekęs aukštą greitumo 
laipsnį, padarė krypties klai
dą ir pataikė į namo stogą.

Iš
kad iki šiol iš įstatymu leis
tų į Ameriką atvykti 200,000 
yra: 90,000 jau atvežta, 60,- 
000 turi garantijas ir laukia 
eilės, o 50,000 garantijų dar 
trūksta, šitam likusiam skai
čiui garantijas rašyti nėra 
nustatytos jokios sąlygos: 
kam tik garantijos bus išduo
tos, tas ir atvažiuos, jeigu 
tik jis tiks sveikatos ir išti
kimybės atžvilgiu. Vadinasi, 
mums, lietuviams, liko dar 
gera proga atgabenti į šį 
kraštą dar gerą skaičių ta
me pragare bevargstančių 
savo brolių.

Gandai, kad naujai sudaro
mų garantijų Vokietijoje jau 
nepriima, atrodo, yra provo- 
kaciijų dalykas ir yra gryna 
netiesa.

Paskutinieji popie
žiaus pareiškimai

—Amerikonų zonos pasie
ny, Vokietijoje, Obersuhl ra
jone, du rusų kareiviai perė
jo sieną ir norėjo suimti vo
kiečių policininkus, pasienio 
sargybininius, kuriems nepa
siduodant, rusai- ėmė šaudy
ti ir sužeidė vieną policinin
ką.

Paskutinėmis dienomis po
piežius Pijus XII padarė tris 
viešus pareiškimus: savo laiš 
ku Lenkijos katalikams, ra
dijo kalba Bochemijos 500,- 
000 vokiečių katalikų ir radi
jo kalboje Šveicarijos kata
likams. Visais šitais atvejais 
popiežius labai griežtai pasi
sakė prie komunizmą.

Šie pareiškimai yra stip
riausi, kuriuos popiežius Pi- 

‘jus XII kada nors yra pada
ręs.

• Senatas priėmė įstatymą, kuriuo nustatomas atlygi
nimas už valandą. Įstatyme nustatyta žemiausias atlygini
mas už valandą 75 centai, o buvo 40 centų.

• Buvęs gubernatorius H. H. Lehman davė savo suti
kimą kandidatuoti į sepatorius per lapkričio mėnesio rinki
mus. Lehman yra 71 metų amžiaus.

• Bevinas ir Crippsas išvyko į USA, kur ves pasikal
bėjimus “dolerių konferencijoje.”

• Atlanto pakto taryba renkasi posėdžiams rugsėjo 17 
d. Posėdžiai bus Washingtone.

• Čekoslovakijos komunistinė vyriausybė perspėjo vie
šai kraštą, kad bent koks bandymas nuversti esamą vy
riausybę bus be pasigailėjimo sutriuškintas.

• Vienas iš anuomet atbėgusių į USA dviejų sovietų 
lakūnų Barsovas buvo pastebėtas besibičiuliaujant su čio- 
nykštėm bolševikų įstaigom ir dėl to grąžintas į Austriją, 
kur tapo perduotas sovietams.

• Bolivijos sukilėliai žengia pirmyn. Jie paėmė į savo 
rankas dar kelis miestus. Patirta, kad revoliuciją veda su
sidėję fašistinės ir bolševikinės grupės.

• Sekretorius D. Achesonas apkaltino Maskvą, kad ji 
trukdo sutartį su Austrija. Jis sako, kad rusai nori uždėti 
Austrijai nepakeliamą naštą.

• Indianapolyje buvo susirinkę šeši Amerikos pilieti
nio karo dalyviai, kurie pasidalino savo prisiminimais. Vy
riausias jų buvo 108 metų, o jauniausias — 100 metų.

• Queens autobusų streikas pasibaigė. Streikieriai pri
ėmė tas sąlygas, kurias neseniai buvo atmetę.

• Anglija ir Amerika norėtų nuimti Jugoslavijai gin
klų tiekimo sustabdymą. Šis reikalas bus aptartas su at
vykstančiais anglų ministeriais į Washingtoną.

Vakarų Berlyno gaso-vandens-elektros aprūpinimo 
įmonės atiduota vokiečių valdžion. Nuo 1945 m. jos buvo 
kontroliuojamos okupacinės valdžios. , .

• Italijoje šiemet geriausias kviečių derlius nuo 1945 
metų.

• Amerikos legjjonierių paradą Philadelphijoje žiūrėjo 
per vieną milijoną žmonių.

• Illinois universitetas pradėjo naudoti ką tik įrengtą 
mašiną vėžio ligai gydyti. Milžiniška mašina 22,000,000 vol
tų stiprumo srovė gamino X-Spindulius, kuriais manoma 
užmušti vėžio bacilas. Pirmas pacientas yra 72 m. amžiaus 
vyras, sergąs gerklės vėžiu.

• Paul Hoffman, ECA direktorius, lankėsi Graikijoje, 
kur susipažino pats su padėtimi.

• Suomijos komunistai nenurimsta, jie tęsia toliau sa
vo kurstymą darbininkų tarpe.

• Komunistų armijos Kinijoje eina vis pirmyn.
• Edą Ciano, vyriausioji Mussolinio duktė, Mussolinio 

nužudytojo buvusio Italijos užsienio ministerio grafo Cia
no žmona, nusipirko farmą Pietų Afrikoje. Ji gavo didelę 
sumą pinigų už vyro dienoraščius.
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Klevelandiškė “Dirva” į 
mūsų patarimą nesirūpinti 
jiems lietuvių kunigų emig
racijos reikalais, o geriau 
pasirūpinti savaisiais, atsa
kė, kad jie “atvirai kalbant... 
ir nešoko pirmieji tuo rūpin
tis.” Esą, “nei straipsnių au
torių, nei “Dirvos” intenci
jose nėra tos piktos valios” 
prieš dvasiškiją. Vadinasi, 
“Amerika” tik nesuprato ši
tų mielaširdingų intencijų. 
“Kiek mums žinoma, mažiau
sia du iš jų (kunigų) atvy
ko ne dvasinei vyriausybei 
padedant, o kaip paprasti 
imigrantai, su privačių asme
nų darbo buto garantijomis,” 
— dalykus ištyrusi, pareiš
kia “Dirva.” Ką gi, labai tė
viškas susirūpinimas...

• * •
Įdomu, kodėl “Dirvos” 

žmonės ėmė ir susirūpino 
tik... kunigais? Tremtyje yra 
dar daug mūsų profesorių, 
žurnalistų, menininkų, kurie 
neturėdami čia giminių ir pa
žįstamų, neturi galimumų at
vykti. Juk tai labai dėkingas 
darbas būtų “Dįrvai” apie 
juos daugiau kalbėti ir rū
pintis. Kodėl gi kunigams 
“Dirvoje” pirmenybė? Tai 
matote... Kunigas St. yla sa
vo straipsnyje kalbėjo apie 
tai, kad Pietų Amerikos res
publikų vyriausybės, 0 mums 
nepaslaptis, kad ir kitų kraš
tų, išskyrus USA, vyriausy
bės nenori įsileisti su savo 
tautiečiais kunigų, kurie gali 
išlaikyti tų tautiečių tarpe 
jų tautos dvasią. Taigi,, kuni
gas St. Yla kalbėjo apie tau
tos tragediją, ne apie atski
ros profesijos ar asmenų. Ar 
gi to “Dirva”' nepajėgė su
prasti? /

“Dirva” prisipažįsta atsi
menanti kunigų ir vienuolių, 
jiems duotas garantijas, bet... 
kad “kai kurias iš tokių ga
rantijų kai kas davė ir naiki
no, o apie tai esą nepain
formuotas “Amerikos” re- 

. daktorius. Painformuotas, 
kaip gi ne; tokių atsitikimų 
buvo tik vienas, kur vienuo
lės norėjo atšaukti garanti
jas, sužinojusios, kad jas iš
rašė joms gana nepalankiam 
asmeniui. A tie kunigai ir vie
nuoliai rašė ir rašo garanti
jas, kaip matote, net nepažįs
tamiems. O kiek tokių nepa
žįstamų lietuvių į čia atvyko 
per dvasiškiją!

Mokyklose prasideda mok
slo metai. Auklėjimas yra 
pats svarbiausias dalykas tė
vams. Kur gi rasi tėvus, ku
rie nenorėtų, kad jų vaikai 
būtų geri. Vaiką gi geru pa
daro auklėjimas. Auklėja ne 
tik namai, bet ir mokykla. 
Taigi, susirūpinkime parink
ti savo vaikams mokyklą. Ko 
lietuviams katalikams tė
vams reikalautina iš mokyk
los? Kad jų vaikai būtų lie- 
tuvišai ir katalikiškai auklė
jami, — tai visų mūsų atsa
kymas. Katalikiškai auklėja
ma katalikiškose mokyklose. 
Į jas mes turime siųsti savo 
vaikus. Lietuviškai auklėja
ma lietuvių įkurtose mokyk
lose. Į jas mes turime leisti 
savo vaikus, jas turime pa
laikyti, jas turime stiprinti, 
iš jų turime reikalauti, kad 
jos mūsų vaikus auklėtų lie
tuviškai.

• * •
Dar dėl mūsų bazaro. žino

me, kad joks mūsų laikraštis 
negali išsilaikvti iš prenume
ratorių. Jie išsilaiko tik iš 
visuomenės paramos, kaip ir 
daug mūsų lietuviškų reikalų 
tik visuomenės parama čia 
tebesilaiko, šis bazaras paro
dys, kiek mūsų visuomenė 
pajėgi prisidėti prie šios gy
vybinės paramos. Turime

“DRAUGUI” 40 METŲ

L. ŠIMUTIS, 
Draugo” vyr. redaktorius

. Praeitą penktadienį sukako 
Chicagoje leidžiamam katali
kų dienraščiui “Draugui” 40 
metų. Tą dieną “Draugas” iš-

ėjo 24 puslapių, kuriuose yra 
daug sveikinimų iš žymių lie
tuvių ir svetimtaučių, kurių 
tarpe — Chicagos kardinolo 
ir Illinois gubernatoriaus. 
Kaip žinome, “Draugui” su
teikė popiežius Pius XII spė
čiau palaiminimą.

“Draugas” yra išvaręs per 
tuos 40 metų nepaprastai di
delį barą mūsų tautos dirvo
nuose. Jis sielojosi ir sieloja
si mūsų tautos gyvybiniais 
reikalais, o šiandieną, likęs 
visame pasauly vieninteliu 
lietuvių katalikų dienraščiu, 
jis neša ant savo pečių di
džiulę katalikiškos lietuvių 
tautos naštą žūtbūtinėje ko? 
voje dėl tautos likimo.

“Amerika” “Draugui,” 
kaip jaunesnioji sesuo vyres
niajam broliui, įžengusiam i 
penktąjį dešimtmetį, linki 
suburti aplink save pačias 
stipriausias mūsų tautos pa
jėgas ir vesti toliau atkaklia 
kovą dėl mūsų tikėjimo, dėl 
mūsų kultūros, dėl mūsų ne
priklausomybės.

ACHESONO PAREIŠKIMAI
Valstybės Sekretorius D. ševikinei mokyklai, kurioje 

Achesonas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad jam 
atrodo, jog dabartinis Krem
liaus grąsinimas Jugoslavi
jai yra tik tolimesnė tąsa 
nervų karo, kuris jau seniai 
yra pradėtas. Žurnalistai pa
klausė sekretorių, ar Ameri
ka, Anglija ir Prancūzija už
ėmė kokią poziciją šito gin
čo reikalu. Sekretorius atsa
kė, kad šių trijų valstybių 
pasiuntiniai Belgrade yra 
nuolatiniuose pasitarimuose 
tarp savęs, bet jų laikysena 
neperžengia normalios padė
ties.

Valstybės sekretorius to
liau aštriau pasisakė dėl so
vietų pagrobimo dviejų Ame
rikos studentų, kurie buvo su
imti. Berlyne. Achesonas pa
reiškė, kad rusai veikia neįs- 
tatymiškai, negražiai ir ža
lingai.

Toliau sekretorius kalbėjo, 
kaip sovietai trukdo parengti 
sutartį su Austrija.

šitie jaunuoliai auklėti.

Rugsėjo 1 d; iš rusų zonos 
į amerikonų zoną perbėgo 
20,000 žmonių. Apie tai pa
skelbė oficialios įstaigos

Barsovas jau tusų 
rankose

Prieš metus iš Ukrainos 
kariniu bombonešiu pabėgo 
du rusų lakūnai, kurie, nusi
leidę Austrijoje, amerikonų 
zonoje, vėliau buvo įleisti į 
USA. Po kelių mėnesių Ame
rikos saugumo organai pa
stebėjo vieną iš jų, A. P. Bar- 
sovą, besibičiuliaujant su so
vietų įstaigomis Amerikoje. 
Barsovas buvo pastatytas į 
Ellis Island. Čia jis pareiškė 
norįs grįžti į Sovietų Sąjun
gą, į kur jis ir buvo nugaben
tas per Austriją.

Du galimumai galimi šito
je istorijoje: arba Barsovas 
buvo specialiai sovietų siųs
tas šnipas, arba jis grįžo dėl 
savo šeimos, kurią sovietai 
turėjo nužudyti, jam negrįž
tant. Barsovo bendrakeleivis 
P. Pyragovas atsisakė grįžti 
ir pareiškė: Barsovas mirs 
ten šunio mirtimi, šitas išsi
reiškimas charakteringas bol

ryškų pavyzdį iš paskutiniau- 
sių dienų: Maspetho parapija 
paskelbė iš bazaro. sudariusi 
$5,400 pelno bažnyčios staty
bai. Tai rodo, kad mūsų vi
suomenė yra dosni gyvybi
niams savo reikalams. Tad 
įtempkime jėgas ir mes, kad 
laikraščiui paramą suorgani
zuotume.

■ Penkiasdešimt 
posėdžiu

Paskutinėje Paryžiaus ke
turių konferencijoje buvo 
“susitarta” Austrijos reika
lais. Komunikate buvo pra
nešta, kad užsienių ministe- 
rių pavaduotojai įgalioti iš
lyginti kai kuriuos nelygu
mus ir paruošti sutarties 
tekstą. ■>

Penkiasdešimtyje posėdžių 
pavaduotojai lygino šituos 
nelygumus ir neišlygino. 
Amerikos atstovas pareiškė, 
kad jo vyriausybė pageidau
ja, jog tolimesni debatai šiuo 
reikalu būtų pradėti New 
Yorke. Valstybės departa
mentas šią žinią patvirtino 
ir pabrėžė, kad Sovietai truk
dė ir trukdo sutartį su Aust
rija. >

Sutarties pasirašymas kve
pia raudonosios armijos iš
traukimu iš Austrijos, o so
vietai to niekada nepadarys.

Mes norime žinoti
Sąryšy su komunistuojan

čio negro Robesono koncer
tais ir iš jų išėjusiais įvy
kiais, mes norime paklausti 
čia lietuvių kalba leidžiamus 
Maskvos “Laisvę” ir Vilnį”: 
Kas atsitiktų su tuo daini
ninku ir su jo šalininkais, 
kurie panorėtų prie Maskvos 
miesto pademonstruoti savo 
jėgas prieš sovietinius vete
ranus? Ypač su tokiu daini
ninku, kuris, būdamas sovie-

Sveikiname Jus, Jaunime!
JĖGŲ, IŠTVERMES, IDEALIZMO!
Tautos ateitį garantuoja tik tautiškai gyvas ir sąmo

ningas jaunimas. Ypatingai lietuvių tautai šiandieną yra 
aktualus jos prieauglis — jaunimas. Tautai, kuri šiandieną 
genocido yra naikinama istorijoje dar negirdėtomis priemo
nėmis.

Lietuvos Vyčiai Amerikoje yra mūsų tautos žiedai, ku
rie žydi Dievui ir Tėvynei Lietuvai. Jie prisidės prie mūsų 
tautos išlaikymo.

Mes sveikiname, Jus, susirinkusius į savo seimą 
zabeth, N. J. ir linkime jėgų, ištvermės ir idealizmo, 
trys dalykai, be kurių jaunimas nėra jaunimu.

Pagrindiniai Jūsų siekiai turi būti: ištikimumas
vui ir Amerikos kraštui ir atkakli kova dėl Jūsų kraujo 
žmonių, kurie šiandieną genocido yra naikinami, ir jų že
mės. Įtempkite jėgas, iki Jūsų tėvų žemė bus nepriklauso
ma.

Jūsų susijungimas ir nuoširdus bendradarbiavimas su 
naujai atvykusiuoju lietuviškuoju jaunimu — tai laidas Jū- ’ 
sų pasisekimų didžioje kovoje dėl Lietuvos. Tepadeda Jums 
Visagalis!

Eli- 
Tai

Die-

VOKIEČIU DALINIAI
Anglų karinė vadovybė pa

skelbė, kad du vokiečių gene
rolai apmokina vokiečių poli
cijos dalinius rusų zonoje ka
ro lauko uždaviniams. Dar 
pavasarį, kaip atsimename, 
amerikonų žinių agentūros 
skelbė, kad tie daliniai siekia 
80,000 vyrų.

Vokiečių vyrai ginkluoja
mi rusų tankais ir kitais ru
siškais ginklais. Iš sovietų 
belaisvės paleisti dar keturi

Anierikiečiy mane v-

Iš Vokietijos praneša, kad 
amerikiečiai savo zonoje pra
dėjo didelius sausumos prati
mus — manevrus. Dalyvauja 
sausumos, jūrų ir oro jėgos. 
Dalyvauja apie 110,000 karei
vių.

Manevrams daliniai išdės
tyti taip, kad vaizduojamas! 
priešas iš rytų. Stiprios rezer
vinės dalys stovi prie Reino, 
kur manoma, kad priešas ga
li prasiveržti iki tol.

Šitie manevrai yra daug 
platesnės apimties, negu bu
vo pavasarį. Manevruose da

lyvauja taip pat prancūzų ir 
belgų oro pajėgos.

Žuvo 396 žmonės

.Amerikos karinin
kai pas Franco

Amerikos laivyno stambus 
dalinys vizitavo Ispaniją. Ka
rininkų delegacija, vadovau
jama admirolo R. L. Conolly, 
lankėsi pas patį F. Franco jo 
vasaros rezidencijoje La Co
runa, kur buvo kalbėtasi apie 
valandą laiko.

Su admirolu Conolly drau
ge dalyvavo: admirolas G. R.

Pereitas savaitgalis,' drau
ge su Labor Day, atnešė vėl 
mirtį 396 žmonėms. Associa
ted Press pranešimu, šitas 
skaičius gyvybių neteko per 
keturias paras: nuo penkta
dienio 5 vai. po pietų iki pir
madienio 5 vai. po pietų. Au
tomobilių katastrofose žuvo 
309 žmonės, o kituose nelai
minguose atsitikimuose — li
kusieji.

“invazija” iš rytų į vakarus.
Šitos masės perbėgimą pa

lengvino ta aplinkybė, kad 
sovietų valdžia, 10’metų nuo 
karo pradžios šventės proga, 
tą dieną “atleido” sienos prie
žiūros įtempimą. Tuo pasi
naudoję vokiečiai ūžtelėjo iš 
sovietinio pragaro.

Antplūdis buvo nuo anglų 
zonos ribos iki Čekoslovaki
jos sienos. Didžiausia masė 
užsigrūdo Koburgo rajone. 
Vokiečių pasienio policija ir 
amerikonų kareiviai nieko ne
galėjo padaryti antplūdžiui 
sulaikyti. Taigi, 20,000 nau
jų “displaced persons” per 
vieną dieną!

tų piliečiu, sakytume Prancū- belaisves paleisti dar keturi 
zijojiu.padaryUž^arRiškimą,, ŽL5-*aro
kad jis ir jo šalininkai karo kyti 1 tą darną. Maiwih^wacf '“Karo
atveju neis su Sovietų Sąjun- šie daliniai bus panaudoti aviacijos, ir Amerikos karo 
ga? Ar Maskvos policijos prieš Jugoslaviją. attache Preston Mercer.ga? Ar Maskvos policijos 
viršininkas ir gi pasiųstų 
šimtus policininkų tam daini
ninkui ir jo koncertui apsau
goti?

—Sovietų Sąjungoje šiemet 
buvo nepaprastai menkas javų 
derlius, šią žinią paskelbė Wa
shingtone žęmės ūkio ministeri
ja.

—Buvusio vokiečių maršalo 
Manstein byloje, liudininku no
rima pakviesti buvusį vokiečių 
štabo viršininką gen. Holderj, 
kuris savo dienorašty atsklei
džia Hitlerio karo metodus ir 
brutalumą.

Ar tai sovietams, kaip žy
miai tamsesnei masei už vo
kiečius, pasiseks juos priver
sti karo lauke kautis už ru
siškus interesus, sunku pasa
kyti. Gana to, kad su vokie
čiais šiandien sovietai daro 
tai, ką naciai praeito karo 
metu darė su kitom tautom.

Dėl garantijy 
tremtiniams

—Vakarų Vokietijoje eina 
pafįyvųs pasipriešinimas fa-

čiai darbininkai atsisako dir
bti prie išmontavimo.

Komunistų “revoliucija” Peekskill
Peekskill, N. Y. — Komu

nistai šaukia, kad jų koncer
to dalyviai buvo užpulti vie
tos karo veteranų, jų tarpe 
katalikų ir žydų postų, ak
menimis apdaužė daug auto
busų, automobilių, sužeisda- 
mi šimtus žmonių — komu
nistų.

Kaip paprastai, jie įtaria 
net policiją prisidėjusią prie 
komunistų apmušimo.

Iš tikrųjų šias muštynes, 
įvykdė ne veteranai, bet pa
ti komunistų partija. Savaitę 
prieš tai čia turėjo įvykti pa
garsėjusio Maskvos berno, 
negro Paul Robeson, koncer
tas, bet dėl veteranų pikieta- 
vimo visa afera baigėsi fias- 
ku. Net tuomet koncerto da
lyviai buvo apsiginklavę pei
liais ir vienas veteranas buvo 
skaudžiai peiliu sužalotas. 
Komunistams, kurie nuolat ir 
viską pikietuoja ir huliganiš- 
kai puola savo oponentus, 
toks veteranų pikietavimas 
nepatiko. Jie nutarė švenčių 
proga organizuotai užpulti 
42 tūkstąpčių ramų miestelį 
Peekskill, N. Y. ir pravesti 
bandomus manevrus būsimai 
“revoliucijai.”

(Pabaiga 5 pusi.)

Odom užsimušė
Garsusis lakūnas Bill 

Odom, bandydamas pasiekti 
naują rekordą, pereitą pir
madienį skrisdamas palietė 
vieno namo stogą, nukrito ir 
užsimušė. Užmušė taip pat 
tame name gyvenusią jauną 
moterį Jeaniną Laird ir sun
kiai sužeidė jos sūnų. Namas 
užsidegė. Tai įvyko Berea 
miestely, Ohio valstijoje.

Lakūnas norėjo laimėti 
Thompson premiją greitojo 
skridimo savajame krašte. 
Jis skrido perdirbtu karo lėk
tuvu, kuris priklausė garsia
jai Amerikos lakūnei Jaque- 
line Cochran.

Nustatyta, kad lakūnas, 
pasiekęs aukštą greitumo 
laipsnį, padarė krypties klai
dą ir pataikė į namo stogą.

Iš DP' komisijos patyrėme, 
kad iki šiol iš įstatymu leis
tų į Ameriką atvykti 200,000 
yra: 90,000 jau atvežta, 60,- 
000 turi garantijas ir laukia 
eilės, o 50,000 garantijų dar 
trūksta, šitam likusiam skai
čiui garantijas rašyti nėra 
nustatytos jokios' sąlygos: 
kam tik garantijos bus išduo
tos, tas ir atvažiuos, jeigu 
tik jis tiks sveikatos ir išti
kimybės atžvilgiu. Vadinasi, 
mums, lietuviams, liko dar 
gera proga atgabenti į šį 
kraštą dar gerą skaičių ta
me pragare bevargstančių 
savo brolių.

Gandai, kad naujai sudaro
mų garantijų Vokietijoje jau 
nepriima, atrodo, yra provo- 
kaciijų dalykas ir yra gryna 
netiesa.

Paskutinieji popie
žiaus pareiškimai

—Amerikonų zonos pasie
ny, Vokietijoje, Obersuhl ra
jone, du rusų kareiviai perė
jo sieną ir norėjo suimti vo
kiečių policininku^, pasienio 
sargybininius, kuriems nepa
siduodant, rusai- ėmė šaudy
ti ir sužeidė vieną 
ką. '

policinin-

Paskutinėmis dienomis po
piežius Pijus XII padarė tris 
viešus pareiškimus: savo laiš 
ku Lenkijos katalikams, ra
dijo kalba Bochemijos 500,- 
000 vokiečių katalikų ir radi
jo kalboje Šveicarijos kata
likams. Visais šitais atvejais 
popiežius labai griežtai pasi
sakė prie komunizmą.

Šie pareiškimai yra stip
riausi, kuriuos popiežius Pi- 
'jus XII kada nors yra pada
ręs.

paassiAsmiTĘ,
• Senatas priėmė įstatymą, kuriuo nustatomas atlygi

nimas už valandą. Įstatyme nustatyta žemiausias atlygini
mas už valandą 75 centai, o buvo 40 centų.

• Buvęs gubernatorius H. H. Lehman davė savo suti
kimą kandidatuoti į sepatorius per lapkričio mėnesio rinki
mus. Lehman yra 71 metų amžiaus.

• Bevinas ir Crippsas išvyko į USA, kur ves pasikal
bėjimus “dolerių konferencijoje.”

• Atlanto pakto taryba renkasi posėdžiams rugsėjo 17 
d. Posėdžiai bus Washingtone.

• Čekoslovakijos komunistinė vyriausybė perspėjo vie
šai kraštą, kad bent koks bandymas nuversti esamą vy
riausybę bus be pasigailėjimo sutriuškintas.

• Vienas iš anuomet atbėgusių į USA dviejų sovietų 
lakūnų Barsovas buvo pastebėtas besibičiuliaujant su čio- 
nykštėm bolševikų įstaigom ir dėl to grąžintas į Austrįją, 
kur tapo perduotas sovietams.

• Bolivijos sukilėliai žengia pirmyn. Jie paėmė į savo 
rankas dar kelis miestus. Patirta, kad revoliuciją veda su
sidėję fašistinės ir bolševikinės grupės.

• Sekretorius D. Achesonas apkaltino Maskvą, kad ji 
trukdo sutartį su Austrija. Jis sako, kad rusai nori uždėti 
Austrijai nepakeliamą naštą.

• Indianapolyje buvo susirinkę šeši Amerikos pilieti
nio karo dalyviai, kurie pasidalino savo prisiminimais. Vy
riausias jų buvo 108 metų, o jauniausias — 100 metų.

• Queens autobusų streikas pasibaigė. Streikieriai pri
ėmė tas sąlygas, kurias neseniai buvo atmetę.

• Anglija ir Amerika norėtų nuimti Jugoslavijai gin
klų tiekimo sustabdymą. Šis reikalas bus aptartas su at
vykstančiais anglų ministeriais į VVashingtoną.

Vakarų Berlyno gaso-vandens-elektros aprūpinimo 
įmonės atiduota vokiečių valdžion. Nuo 1945 m. jos buvo 
kontroliuojamos okupacinės valdžios. ,

• Italijoje šiemet geriausias kviečių derlius nuo 1945 
metų.

• Amerikos legįjonierių paradą Philadelphijoje žiūrėjo 
per vieną milijoną žmonių.

• Illinois universitetas pradėjo naudoti ką tik įrengtą 
mašiną vėžio ligai gydyti. Milžiniška mašina 22,000,000 vol
tų stiprumo srovė gamino X-Spindulius, kuriais manoma 
užmušti vėžio bacilas. Pirmas pacientas yra 72 m. amžiaus 
vyras, sergąs gerklės vėžiu.

• Paul Hoffman, ECA direktorius, lankėsi Graikijoje, 
kur susipažino pats su padėtimi.

• Suomijos komunistai nenurimsta, jie tęsia toliau sa
vo kurstymą, darbininkų tarpe.

• Komunistų armijos Kinijoje eina vis pirmyn.
• Edą Ciano, vyriausioji Mussolinio duktė, Mussolinio 

nužudytojo buvusio Italijos užsienio ministerio grafo Cia
no žmona, nusipirko farmą Pietų Afrikoje. Ji gavo didelę 
sumą pinigų už vyro dienoraščius.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

MŪSŲ TAUTOS GEDA
Mūsų tautos istorija iki dvidešimtojo amžiaus antrojo 

dešimtmečio pabaigos nebuvo jokia gėdos dėme sutepta. 
Rungtynės su teutonais, lenkais ir rusais, kurias liudija po 
visą Lietuvą bedūksą senovės pilių griuvėsiai, grumtynės 
dėl savos lietuviškos kultūros su carų imperija, kovos dėl 
lietuviškos knygos, dėl lietuviško žodžio — tai mūsų pasi
didžiavimo ir pasaulio pagyrimo verti dalykai, iš kurių nu
pinta mūsų* tautos istorija. Visi šitie dalykai buvo apvaini
kuoti pilna Lietuvos Nepriklausomybe, ant kurios aukuro 
buvo padėta daug gyvybių. Šitas didingas anų kovų vaini
kas — Nepriklausomybė įrodė pasauliui, kad lietuvių tau
ta yra pajėgus pasaulio tautų šeimos narys.

Labiausia didžiuotis mes galime tuo, kad šitą garbin
gą mūsų tautos vainiką pynė ne kuris nors išrinktasis luo
mas, bet visa tauta. Pilksermėgis Kražių didvyris, atkak
lusis knygnešys, prie ratelio lietuviškai bemokinanti mūsų 
kaimietė motina ir nežnomas kareivis — visi jie atsistoja 
šalia Basanavičiaus, Kudirkos, Juozapavičiaus ir, drauge 
su Gedimino, Kęstučio ir Vytauto laikų kovomis ir auko
mis, sudaro mūsų tautos garbės vainiką. Kovota ir auko- 
tasi dėl tų pačių tautos reikalų, dėl savos kultūros, dėl tau
tos gyvybės. Tarpusavio ginčai ir barniai — o jų būdavo, 
kur gi nebus — buvo pradedami ir baigiami saov kalba, 
savo tarpe, niekur svetimų patarimų ir pagelbos neieškant.

Bet štai dvidešimto amžiaus viduriui besiartinant, at- 
ridanda išdavikai, kurie, pasivadinę save komunistais, už
traukia mūsų tautai gėdos šešėlį. Jie spiauna ant savo tau
tos garbingos istorijos ir nueina svetimai tautai tarnauti. 
Savitarpio ginčams spręsti jie pasirenka svetimą kalbą, pa
sitelkia į pagelbą rusus. Niekšingiausiu būdu jie išduoda 
mūsų tautos kovotojus, padeda juos aprūpinti jų pozicijose.

Šitie išdavikai negalėjo nežinoti, kad bolševizmas yra 
rusų dalykas. Jeigu jie pradžioje galėjo ir nesuprasti rusų 
tautos klastos — sugaudyti mažas tautas komunistiniu 
tinklu, tai jie per ketvirtį šimto metų turėjo pakankamai 
progų ir davinių tam įsitikinti ir grįžti vėlKprie savo tautos. 
Tačiau jie to nepadarė. Mes nekalbame apie lietuvius ko
munistus Lietuvoje — jų ten nebuvo ir nėra. Ten “komu
nizmą” sudai’e milijoninės piasės rusų, užplūdusių mūsų 
kraštą. Sniečkus, Niunka ir dar keletas — tai paskiri as
mens, jie nesudarė komunizmo. Bet tikrą gėdos šešėlį už
traukė mūsų tautai išdavikai Amerikos lietuvių tarpe. Jie 
buvo ir yra laisvi nuo rusiškojo prievartavimo jėgos, jie 
gyvena tokiose sąlygose, kad galėjo jau įsitikrinti, jog bol
ševizmas yra rusų dalykas, ne mūsų ir ne žmonijos. Tačiau 
jie to nepadarė ir nesirengia daryti.

Už šitą mūsų tautos išdavimą atsakingi bus saujelė va
dovybėje esančių asmenų. Jie pardavė mūsų tautos reika
lus už pinigus, už asmenišką biznį. Jie išvengė amerikoniš
ko fabriko, paliko svetimų apmokamose redakcijose, o už 
tai išdavė savo tautą. Jie negali nežinoti, kad bolševizmas 
yra tik rusų įrankis paglemžti mažas tautas, jie negali ne
žinoti, ką rusai daro Lietuvoje. Bet jių nusiduoda esą “bol
ševikai” ir varo savo darbą tolyn. Kas yra rusiškasis bol
ševizmas, jie turėjo puikios progos įsitikinti iš likimo tų 
žmonių, kuriuos jie prieš keliolika metų iš čia nusiuntė į 
Rusiją “puikiai įsikurti” ir kurie, sukišę viską, ką čia per 
ilgus metus sunkiai uždirbo, vieni ir gyvybes turėjo ten 
atiduoti, o kiti šiaip taip išsigelbėjo per savo senąją tėvy
nę, kurią jie buvo išdavę. Šitie “bolševikai” redaktoriai, 
beabejo, kalbėjo su tais dabar Brooklyne gyvenančiais, ku
riems pasisekė iš anos “išvykos” sugrįšti.

Rusiškasis bolševizmas praeis, kaip praėjo vokiškasis 
nacizmas. Tautos liks tautomis. Jų tarpe ir mūsų tauta. 
O išsigimėliai — išdavikai liks kaip klaikus šešėlis tautos 
sąmonėje. Lietuvė kaimietė motina,, grįžusi iš šaltojo Sibi
ro, jos sūnus, grįžęs iš miško, lietuvis tremtinys iš plataus 
pasaulio — visi jie turės vėl ilgai ir atkakliai dirbti, kovo
ti, kol liks nuplauta šitų išdavikų gėdos dėmė.

E. Urbonas

PIRMI KARINIAI PASITARIMAI
Rašo J. JURAGIS, mūsų bendradarbis Europoje

—Bendro karinio organo (štabo ar tarybos) sudary
mas. —Karinių uždavinių pasiskirstymas. —-Strateginių 
plotų arba gynimosi linijų nustatymas. —Būsimos Atlanto 
kariuomenės vadų klausimai. —Vokiečių kariuomenės su
darymas.

Virš savaitės viešėję Euro
poje Amerikos generalinių 
štabų viršininkai grįžo namo. 
Jie, be Vokietijos, aplankė 
Londoną, Paryžių ir Vieną. 
Pasimatė ir tarėsi su visais 
Atlanto pakto valstybių ka
riuomenių vadais. Informuo
ta spauda praneša, kad esą 
buvę labai aštrių ginčų, ypač 
vadų ir gynimosi linijos nu
statymo klausimu. Kokių 
nors susitarimų ar sprendi
mų neteko laukti, nes kaip 
patys svečiai išvykdami pa
reiškė, kelionė buvusi.dau
giau informacinio pobūdžio.

Pasitarimuose tik iškelti pa
tys pagrindiniai klausimai, 
kurie dar turi būti aptarti ir 
paruošti sekančiam susitiki
mui. Maždaug po 4 savaičių 
numatyta visų pakto valsty
bių kariuomenių vadų konfe
rencija Amerikoje.

Bendras karinis štabas ar 
taryba yra būtinas, nes jei
gu signatarų karinės pajė
gos sudarys vieną karinį or
ganizmą, tai tas organizmas 
turi turėti ir galvą. Taikos 
mel^u jis spręstų daugiau or
ganizacinius klausimus, o ka
ro metu bendrus operacinius
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Poetas Faustas Kirša

bei karo vadovavimo klausi
mus. Kokia bus šio organo 
forma ir funkcijos, dar turi 
būti išaiškinta, aptarta ir tik 
sekančiaj konferencijoj bus 
bandoma šį klausimą spręsti.

Karinių uždavinių pasi
skirstymą stambmenom ap
tarė gen. Bradley, kalbėda
mas karinės pagelbos sutei
kimo proga, Kongreso užsie
nių politikos komisijoje, bū
tent:,

JAV pasiims strateginį 
(tolimąjį) bombardavimą, 
panaudojant savo baisųjį 
ginklą — atominę bombą. 
Amerikos jūrų laivynas, kar
tu su Europos valstybių lai
vynais, vykdys visus skirtus 
jūrų laivynams uždavinius.

Europos valstybės pasta
tys didžausią dalį sausumos 
kariuomenės. Anglija, Pran
cūzija ir gretimi kraštai turi 
sugebėti organizuoti savo 
kraštų priešlėktuvinį gynimą 
ir taktinį (netolimą) priešo 
taikinių bombardavimą. JAV 
taktinė aviacija gins tik sa
vo kraštą ir savo laivyną.

Šiuo trumpu apibūdinimu 
duotas gana aiškus karinių 
uždavinių pasiskirstymas. 
Pagal šią schemą ir bus ban- 
doma_Jįiurti Atlanto ginkluo
tosios! pajėgos. Kiekviena val
stybė vėliau jau turės stip
rinti ir plėsti jai pavestą 
ginklo rūšį.

Jautriausiai komentuoja
mas ir būk daugiausia gin
čų keliąs klausimas — kur 
gintis? Ant Elbės, Reino ar 
dar toliau? Arba kitaip ta
riant, kur skirti karo veiks
mų teatrą: Vokietijoj ar 
Prancūzijoj? Suprantamas 
prancūzų noras, neatsižvel
giant strateginių reikalavi
mų, nustumti šią liniją toliau 
į rytus, ant Elbės, kad kuo 
mažiausia jų kraštas kentė
tų nuo karo veiksmų. Šruo 
klausimu esą daugiausia ne
sutaria Anglija su Prancūzi
ja. Tačiau labai abejotina ar 
šitas klausimas taip rimtai 
iškils būsimuose operaciniuo
se planuose. Jeigu manoma 
tik pasyviai gintis, tai vistiek 
kur bebūtų gynimosi linija, 
ant Elbės ar Reino, Prancū
zija karų veiksmų neišveng
tų.

Europos žemyno kariuome
nės branduolys jau turi pra
džią, tai yra Vakarų Europos 
Unijos generalinis štabas 
Fontainebleau, kuris grei
čiausia ir išsiplės į Atlanto 
sausumos kariuomenės gene
ralinį štabą.

Vokiečių karinių . pajėgų 
sudarymas priklauso jau po
litinei sričiai. Visų pirma tu
ri būti suorganizuota Vokie
tijos valstybė, sudaryta tai
kos sutartis ir tik tuomet ga
li būti kalba apie jos gink
luotųjų pajėgų organizavimą 
ir pritraukimą į bendrą At
lanto karinę organizaciją. 
Bet susidaro įspūdis, kad vo
kiečių kariuomenė vistik bus 
sukurta, pasigirsta vis dau
giau balsų už tai, kąd vokie
čiai turi dalyvauti savo teri
torijos gynime ir aplamai tu
ri turėti daugiau teisių spren
džiant svarbius Europos klau 
simus?.

—Italija šiemet turi geriausį 
kviečių ■ derlių per paskutinius 
pusę šimto metų.

Iš savo gyvenamo namelio 
ponai Brazdžioniai vedė ma
ne gražia, lapuočių medžių 
pridengta, alėja apie 25 mi
nutes iki priėjome p. Pr. La
pienės puikų vasarnamį. Mū
sų poetų veteraną Faustą 
Kiršą radau verandoje.

Nupasakojęs jam ko atė
jau, gavęs iš jo sutikimą, 
pradėjau savo klausimus:

—Ar nūdienė mūsų tautos 
tragedija negali privesti tau
tos prie išnykimo?

—Tokią mintį dažnai ne
šiojasi žmogus, kuris nevil
ties siaubą išgyvena. Aš la
bai tikiu lietuvių tautos ga
jumą, ir žmonijos išmintį, 
kad drįsčiau galvoti apie mū
sų tautos išnykimą. Tiesa, vi
si diktatoriai — Mussolini, 
Hitleris, Stalinas ar kitoki, 
— naikino mažas tautas 
ir savo planuose turėjo nu
sistatymą jas suvirškinti, su- 
liedinti su savosiomis, nes jų 
veiksmų katile — jiems taip 
atrodė, — istorijos dėsnin
gumu mažieji neišvengiamai 
turi suvirti. Bet gyvenimas 
parodė, kad jie pirmieji suvi
rę — išskyrus Staliną, ku- 
kuriam taip pat kito kelio 
nėra.

Kiekviena materialinė bei 
prievartos jėga turi labai ri
botą laiką. Tuo tarpu dvasi
nė jėga apvainikuota amži
numu. Prieš šimtą metų Dau
kantas, Valančius, Poška, 
Stanevičius, atrodo, mažiau 
turėjo vilties, kad Lietuva 
bus laisva, o jie dirbo dau
giau negu daug kas iš mūsų. 
Tiesa, tada nebuvo lietuvių 
išdavikų. O dabar rusas jų 
prisipirko gana daug. Tai di
delė mūsų tautos gėda. Bet 
tautos kovotojų taip pat ar
mija... Antai, kai vokietis 
puolė sovietus jr visas Pabal- 
tis virto partizanais, -tai Mo
lotovas per radio paskelbė, 
kad Pabalčio tautos dėl neiš
tikimybės sovietams bus nu
šluotos nuo žemės paviršiaus. 
Dabar taip ir daroma. Tai 
kerštas ir jėga. Pasaulį jėga 
valdo, o išmintis tvarko. Pri
leidus, kad mų^ų žemėj ne
liks nė vieno lietuvio (ko ne
galiu įsivaizduoti), tai gyvie
ji už Lietuvos ribų, kai pra
garo ugnis nebesmilks, nau
jomis lietuvių masėmis at- 
gimdys Lietuvos . žemę tėvų 
kapams ir praamžinai lietu
vių kultūrai. •

—Kokia proporcija, Jūsų 
manymu, yra jau sunaikinta 
mūsų tautiečių iki šiol nuo 
tragedijos pradžios?

—Proporciją ar tikrą skai
čių gali pasakyti tik NKVD 
komisaras. Prie jų paslaptin
gumo — retas kas tikras ži
nias gali gauti. Bet iš tuštė
jančių Lietuvos kaimų ir 
miestų, ir pražuvusių žmonių 
vardų galima vaizdą susida
ryti. Kas penkios minutės 
žūsta vienas lietuvis. Mes ži
nome, kaip lietuvis kietas 
atsispirti prieš išnaudotoją, 
prieš tėvų žemės niekintoją. 
Kur nėra humanizmo, nei 
žmogaus teisių, nei atsako
mybės dėl žudymų, nei Die
vo pagarbos — kas gali su
laikyti siaučiančias^ žudynes? 
Jos vulkaniškai pasireiškia 
pagal politikos reikalavimus. 
Pagal įskundimus.ar provo
kacijas. Tai bus tik nauja ai
mana, jei užgirsime, kad dar 
300 tūkstančių Lietuvos že
mė neteko savo sūnų. Trūks
ta žodžių realybei nusakyti. 
Vienas ukrainiečių rašytojas 
man sakė, kad šeši milijonai 
žydų sunaikinta — tai visas 
pasaulis šaukia, o kad vienuo
lika milijonų ukrainiečių iš
žudyta — niękas nekalba.. 
Gerai, kad šaukiama nors dėl 
vienų, nes tuo kalama į žmo
nių sąžinę, kad išmintis nu
galėtų. Dažnai dėl Vieno gen- 
gsterio daugiau parašoma 
kaip dėl milijflnb nukankintų. 
Tai šių laikų realybe. Tai gy-

Kun. J. Simonaitis,
Vyčių Seimo Rengimo Komiteto Garbės Pirmininkas. 

Seimas įvyksta Elizabeth, N. J. rugsėjo 
9, 10, 11 dienomis

venamosios kultūros gėda. 
Dėl to išlaikymas lietuvybės 
ir lietuvių skaičiaus svetimo
se žemėse yra visų mūsų su
sirūpinimas ir pareiga.

—Ką turėtų daryti laisva
jame pasauly esą lietuviai sa
vos tautos egzistencijai išlai
kyti?

—Susiklausymas bei vie
ningumas yra sąlyga, kuri 
gimdo vidaus jėgą. Sąlyga la
bai paprasta ir visiems žino
ma, bet tai pagrindinė sąly
ga. Tą mes turime jausti 
kaip ugnį. Kiekvienas lietu
vis ta kryptimi privalo savo 
kultūrinį darbą kreipti. Vie
no žmogaus gražią mintį ar 
sumanymą mes dažnai vadi
name gražia idėja. Bet jeigu 
ton mintin palinks milijonai 
— ji taps veiksmu bei laimė
jimu. Jeigu taip įvyktų, iš to 
išplauktų nepaprasti dvasios 
veiksmo lobiai. Ne viena lie
tuvių tauta išmesta žmonijos 
nevilties krepšin. Visos ieško 
būdo pasukti gilijotinos peilį 
nuo sprando.

Reikia nepaprastos valios 
savai idėjai vykdyti. Ir kas 
liks, jeigu mes pakriksime? 
Ką susilauksime, jeigu tik 
savo asmens reikalui užsida
rysime? Kas būtų, jeigu tap
tume savanaudžiais?

Pasaulio Lietuvių ^Bendruo
menės konstitucija turėtų 
įpareigoti kiekvieną lietuvį 
būti nariu ir veikti jos dva
sia. Tai pagrindas vieningam 
darbui. Kaip mes begalvotu
me, be aukos ir pasiaukoji
mo mūsų gyvenimas tremty
je neįmanomas. Mūsų troški
mai — aiškūs. Tebūnie ir 
darbai aiškūs ir vieningi.

Be jaunimo prieauglio nė
ra ateities. Skaudu, kai tėvai 
labai ramiai stebi, kai jų vai
kai nebekalba lietuviškai. Ge
ras amerikietis — geras lie
tuvis yra graži ir primtina 
taisyklė. Bet tėvai to nepai
so. Paprastai — tėvų kalbos 
mokėjimas yra vaikų pasidi
džiavimas. O mes čia retai 
užtinkame. Tėvų kalba laiko
ma lyg ir prevartos reikalas.

Tąigi, yra daug darbo mū
sų pedagogams, tėvams ir 
tiems, kurie turi reikalų su 
jaunimo auklėjimu.

Mūsų tautos istorija rodo, 
kad mes per raštą, per spaus
dintą žodį, per maldaknygę 
ir ląkraštį bei knygą. išsilai
kėme. ir atgimėme. Kuo di
džiausia tauta, tuo galingiau
sia spauda. Spaudoje mato
me tautos dvasią, tautos jė
gą, tautos gyvybę, ir garbę, 
tautos tikėjimą. .Spaudos sil
pnumas, rodo tautos silpnu
mą. Jei mes šiandien dažniau 
kalbame apie laikraščių pa-l

gerinimą, apie knygą ir jos 
platinimą, tai mes turime 
galvoj savo tautos svorio pa
kėlimą, gyvybinės ugnies iš
laikymą tremtyje ar emigra
cijoj. Aš nesutikau lietuvio, 
kuris tam da'rbui būtų prie
šingas, bet ' mažai sutikau, 
kurie būtų tam darbui aktin
gi. Knygnešių gadynė mums 
šiandien labai pravartu pa
žinti, kada knygą lydėjo tau
tos kančios ir meilė, kova dėl 
laisvės ir Dievo.

Gaila, kad neįvyko frof. K. 
Pakšto siūlymas sudaryti lie
tuvių salą, kur būtų atsparos 
taškas visiems lietuviams, 
gyvenantiems už Lietuvos ri
bų. Argi jau miręs šis suma
nymas? žemės kamuoly dar 
yra apytuščių vietų. Pasiau
kojimo ir noro pakaktų. Juk 
daug kam iš mūsų vistiek 
kur gyventi.

Penktoji pasaulio dalis — 
bolševikai — atsisakė nuo 
sielos. (Iš tikrųjų, atsisakė 
komisarai, bet ne tautos. Ru
sų tauta sielos problemas gal 
giliausiai išgyvena.) Vakarai 
dar laikosi sielos vainiko. Aš 
sąmoningai sakau siela, kad 
pajustum dvasią. Tūkstant
metė vakarų dvasia yra kri
kščioniška, visa kultūra krik
ščioniška. Ir mes turime būti 
krikščioniški. Kovai su rytais 
net anglų vyriausybės galva 
Attlee pasakė, kad jis eina 
krikščionišku keliu. Lietuvių 
tautinei stiprybei krikščio
niško gyvenimo pagilinimas 
yra taip pat gyvybinė stip
rybė.

Būtina sudaryti kultūrinin
kų kadrus, kurie dirbtų savo 
darbą. Sustiprėtų spauda, pa
sklistų knyga. Nereikia šal
pos, bet reikia atlyginti už 
darbą, kaip kiekvienas darbi
ninkas už darbą gauna atly
ginimą.

Egzistencijos klausimu aš 
galvoju labai paprastai: mes 
turime susitarti ir susipras
ti pačiais pagrindiniais klau
simais, be milžiniškų užsimo
jimų ir planų. Kalbėkim, kas 
galima įgyvendinti. Juk ir 
tarp JAV lietuvių yra daug 
pavyzdžių, kai žmogus visą 
amžių dirbo lietuvybės rei
kalui, turtų nekrovė, ir mirė 
elgetyne. Tikras idealistas to 
nesibaido. Skurdžiai stato rū
mus milijonieriams gyventi. 
O pagalvoti kasdien verta — 
apie didelę tautos priespau
dą, apie didelius laimėjimus, 
apie šių dienų kovas Lietu
voje, apie išblaškytą tautą 
po visą pasaulį- ir apie tai, 
kad mes vėl susirinksime sa
vo žemėje ne sąskaitų suves
ti, bet tęsti laisvą gyvenimą.

—Kur turėtų būti centras

laisvajame pasauly esančių 
lietuvių kovos dėl savo tau
tos egzistencijos?

—Kultūros ir išminties 
centras palieka Europa. Fizi
nės jėgos balansuoja tarp 
Azijos ir Amerikos. Sverian
ti politika eina su jėga. Bet 
mes jos nesveriam. Mums 
svarbu autoritetas ir pasiti
kėjimas savaisiais. Mūsų at
ramos taškas, politinis židi
nys turėtų būti Europoj. Eu
ropoj ir sava žemė arčiau.

—Kuri lietuvių dalis šian
dien yra pajėgiausia šią mi
siją atlikti?

—Kuomet kalbate apie 
“dalį,” tai jau blogai. Kiek 
viena dalis yra dalis. Man 
sunku kalbėti apie JAV lie
tuvius. Bet tremtyje “dali
mis” laikėsi tik politinių cen
trų valdybos. Šiaip tremtinių 
masės lietuvių reikalais bu
vo vieningi. Kovai dėl lais
vės, rusų, lenkų, vokiečių 
klausimais niekas nesiskyrė. 
Visus laikraščius skaitė, vi
sas knygas išpirko. Lietuvos 
reikalai degė visų širdyse. 
Kiek buvo suaukota pačių 
tremtinių bendriems reika
lams! Ten nebuvo kalbėta 
apie “dalis.” Juk čia kalba
ma apie Lietuvos likimą, 
apie jos kraują — kultūri
nius kelius. Gaila, kad daug 
kas galvoja prieškariniais 
palikimais. Amerikos lietu
vio karas nesudrebino iš es
mės. Jam, gal būt, ir sunku 
kitaip galvoti. Bet tremtinys, 
perėjęs žabangus, paniekini
mą ir kacetus, nenoroms su
sidarė kitokią pažiūrą. O 
tremtiniai kovoje dėl laisvės 
neabejotiną turi svorį. Krikš
čioniška dvasia alsavo trem
tiniai, krikščioniškas kelias 
pajėgiausias atvesti į laisvą 
Lietuvą.

—Ar Jūs nerandate para
lelės tarp nūdienes mūsų tau
tos tragedijos ir tos, kurią ji 
pergyveno iki 1918 metų?

—Kai mes vėl viską pra
radom ir kovojam dėl laisvės 
-— aišku, kad mūsų kelias tas 
pats. Juk Kražių skerdynes 
pasaulis taip pat girdėjo, 

I kaip dabar girdi masines 
Į skerdynes. Lietuvai caras 
buvo baisus, bet bolševikas 
dar baisesnis. Caras spaudė, 
o bolševikai naikina tautą. 
Nuo caro spaudimo kaimie
tis išsilaikė, bet nuo bolševi
kų naikinimo žūsta žmogus 
ir kaimas. Caras išugdė knyg 
nėšius, bolševikai — partiza
nus, vienam tikslui — lais
vei užgniaužti.

Bet kas yra didinga — tai 
dabar lietuvis ne tik numa
no ar išsisvajoja, bet ir žino 
iš prigimties, kas yra laisvė, 
nes jis ją jau kartą prikėlė, 
išgyveno ir paminklą pasta
tė. Kas žūsta kovoj dėl Lie
tuvos ir laisvės, tai ne sap
nais apsvaigę, bet realiai tu
rėdamas laisvę prieš akis.

Palyginus senus ir dabarti
nius laikus, tai dabar mes 
esame dvasios milijonieriai. 
Laisva Lietuva išaugino 
tūkstančius visų sričių dar
buotojų specialistų.

E. Š.

Tai ne Trockis!
Jugoslavijos diktatorius 

paskelbė vedamąjį straipsnį 
savo oficioze “Borba,” kur 
jis kaltina Staliną vartojant 
jėgos ir smurto priemones, 
kad paklupdžius jį, Tito, ant 
kelių. Tas pat vedamasis, dar 
prieš laikraščio iš spaudos iš
ėjimą, buvo per radiją pa
skelbtas. Kremlių kaltina net 
taip toli, kad esą “nepapras
tos jėgos” sovietų sutrauktos 
Jugoslavijos pasieniais.

Kietas riešutas tas Tito 
Stalinui, tai ne Trockis, ku
ris, likęs be valstybinės jė
gos savo rankose, pagaliau 
pasisekė nudaigoti net toli
moje Meksikoje.

—Suomijos parlamentas 
rugsėjo 1 d. pradėjo posė
džius. Atidarant nebuvo jo
kių ekscesų.
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ii VISUR
—Liepos 31 d. Tadcastery- 

je įvyko pirmos šiais metais 
rungtynės tarp Halifax, Vil
nius ir Vyties krepšinio ko
mandų ir stalo tenisistų. Pir
mas kėlinys baigėsi Vyties 
naudai 22:7. Rungtynės bai
giamos Tadcasterio Vyties 
naudai 57:20 rezultatu.

—Liepos 31 d. Nottingha- 
me įvyko DBLS Vidurio An
glijos II apygardos steigia
masis susirinkimas. Prie apy
gardos priskirta 8 skyriai. I 
apygardos valdybą išrinkta 
ir pareigomis pasiskirstė: K. 
Vaitkevičius —. pirm., M. Ma- 
saitytė — vicepirm., A. Gar- 
kauskas — sekr., J. Micuta ir 
J. Blinstrubas — vald. nariai.

—Šiomis dienomis vyks
tančiame Tarptautiniame Ve
terinarijos gydytojų kongre
se, kuriame dalyvauja apie 
700 laisvojo pasaulio vet. gy
dytojų, Lietuvos Vetr. Gyd. 
S-gos tremtyje įgaliotas, Lie
tuvą atstovauja Vet. Dr. V. 
Dargužas.

—Peterborough Darbo Mi
nisterijos1 valdininkas prane
šė Lietuvos Pasiuntinybei, 
kad automobilio nelaimėje 
užmuštas Stasys Nimčiaus- 
kas, 22 m. amžiaus.

—Kitą metą gegužės mėn. 
pradžioje lietuviai ruošia ek
skursiją iš Londono į Romą 
ir Liurdą. Pakely bus aplan
komi: Paryžius, Milanas, Ve
necija, Padua, Florencija ir 
Asyžius.

—West Wells šeimų hoste- 
lyje įsteigta sekmadienio mo
kykla lietuvių vaikučiams, 
kurių yra '22. Mokyti apsiė
mė p. Linkevičienė.

—Liepos 17 d. Rosenheime, 
pietryčių Bavarijos apygar
dos lengv.. atletikos jaunių 
pirmenybėse, A. Liutkevičius 
jaunių B (1933-34 m.) klasė
je, peršoko į aukštį 1.57 m. 
(1 vieta), į tolį hušoko 5.29 
m. ir rutulį (5 kg.) nustūmė 
11.10 m. (1 vieta). J. Bagdo
nas jaunių A (1931-32 m.) 
klasėje 100 m. prabėgo per 
11,9 sek ((II v.).

—Inž. L. Stankus, Kanado
je, išrado nedegamus dažus. 
Savo išradimą užpatentavo. 
Išradimu domisi firmos.

—LRKSA 57 seimas įvyks 
kitą metą Detroite.

—Toronto parodoje daly
vauja garsio ji mūsų tautinių 
drabužių audėja ponia A. Ta
mošaitienė su dideliu lietu
viškų audinių turtu.

—Žinomi lietuviai patriotai 
Karaliūnai iš Kanados persi
kėlė į Kaliforniją. Karaliū
nas seniau yra gyvenęs USA, 
iš čia atvykęs į Kanadą.

—Venancijus Ališas išleido 
naują eilių rinkinį — Pietų 
Kryžius. Knyga išleista Sao 
Paulo, Brazilijoje, leidėjas— 
“Mūsų Lietuva.” Tas pat au
torius rengia spaudai vėl 
naują dalyką—Cascata Cris- 
talina.

—Venezuelos lietuvių ne
periodinis laikraštis — Tėvų 
Kelias išleido jau antrą nu
merį. Leidinys daro labai 
gražų įspūdį. Leidžiamas ka
talikų.

—Lietuvių dvasinių reika
lų ' rūpintojas Venezueloje 
kun. A. Sabaliauskas gyvena 
Caracas mieste ir labai daug 
dirba lietuvių tarpe.

—Portugalijoj gyvena kun. 
A. Tranavičius, salezietis, ir 
broliukas salezietis Pilypai- 
tis.

—Tėvų Kelio — Venezue
los lietuvių laikraščio redak
torium yra J. Kukanauza.

—Britanijos Lietuvio re
daktorius p. A. J. Kaulėnas 
pasitraukė iš redaktoriaus 
pareigų. Laikinai redaguoja 
redakcinė komisija.

—Schwaebisch - Gmuend, 
Vokietijoje, lietuvių šachma
tų turnyre meisterio vietą 
laimėjo K. Jankauskas.

—Orkestrų vadovas ir mu
zikas, gyv. So. Bostone, 60 
metų amž., Pranas Kriaučiū
nas rugpjūčio 24 d. buvo pa
laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis Stoughtono katalikų 
kapuose.

—Baltimorėj lietuvių Min
daugo draugija šiemet šven
čia savo 43-jų metinę sukak
tį, kurią paminėjo rugsėjo 4 
d. išvažiavimu į Mikaliūno 
parką.

—Dayton, . Ohio, prakti
kuojančių lietuvių katalikų 
demokratų klubas labai gra
žiai veikia. Jis turi apie 300 
narių. Jam vadovauja J. Au- 
gustauskas. •

—Turįs didelį patyrimą 
kailių srityje, ekspertas ir jų 
žinovas B. Kuraitis jau su 
virš 20 metų dirba Bostone I. 
J. Fox kailių krautuvėje, su
teikdamas pirkėjams malonų 
ir puikų patarnavimą. B. Ko- 
raitis dažnai ir lietuvišką 
veiklą įvairiais būdais pare
mia.

Skrajūnas

NUSIVYLĘS ŽMOGUS
(Tęsinys)

XVI amžiaus reformacijos 
revoliucija prieš Kristaus au
toritetą, esantį Bažnyčioje, 
atskėlė didelę krikščionybės 
dalį nuo Bažnyčios. Ta atski
lusi dalis, vadinamas protes
tantais, pametė tikrąją ant
gamtinio 
ir lygiai 
gyvenimo 
neaiški ir 
gamtinio gyvenimo paneigi
mas buvo ir yra didžiausioji 
visos netvarkos, sumišimo ir 
nusivylimo priežastis, kaip 
pavienių asmenų, taip lygiai 
ir visuomenės. Kad geriau tai 
supratus, gal kiek gerokai 
prisieis nukrypti nuo temos 
ir plačiau panagrinėti ant
gamtinio gyvenimo prasmę ir 
jo reikšmę.

gyvenimo prasmę 
su tuo natūralaus 

prasmė pasidarė 
abejojanti. To ant-

ANTGAMTINIO GYVENI
MO PRASMĖ IR JO 

REIKŠMĖ
Žmogus yra ypatingas su

tvėrimas. Jis susideda iš kū
no ir sielos. Kūnas yra me
džiaginis ir jo savybės yra 
bendros gyvuliams. Siela yra 
dvasinė ir ji reiškiasi protu 
ir valia, žmogus yra, tarsi, 
kartu ir gyvulys ir angelas.

Proto veikimas pasireiškia 
tiesos .ieškojimu, o valios no
rėjimu turėti gerą. Tas vis
kas sudaro jo natūralų gyve
nimą.
’ Be to, proto ir valios vei
kimo prigimtis nurodo, kad 
žmoguje esama dar kitos, vi
sai skirtingos gyvybės. Pro
tas yra linkęs ieškoti tiesos 
ir ją suradęs tuomi nepasi
tenkina, eina ieškoti kitos ir 
dar kitos ir taip toliau, ir jis 
nenusiramina tol, kol nepriei- 
.na prie pačios Tiesos, Abso- 
liutės. Tiesos. Lygiai tas pats 
yra su valia. Valia nori turė
ti gerą, bet įsigijus tą gerą ji 
vėl nenusiramina. ir nori tu
rėti kitą gerą ir dar kitą ir 
tol nenusiramina, kol nepasie
kia Aukščiausiojo Gėrio. - Ir 
taip siekia toliau prie Abšo- 
liutės Tiesos. Absoliučio Gro
žio, Absoliučio Gėrio, Abso
liučio Gyvenimo, kas yra Die
vas.

Niekad žmogus nepasiten
kins tuo, kas yra žemiau Ab
soliutaus, žemiau Begalybės. 
Nieko panašaus nėra pas gy
vulius. Nė rožė nori būti ark
liu, nei arklys žmogumi, rožė 
yra rožė, arklys arkliu. Vien 
tik žmogus siekia to, kuo jis 
nėra, siekia Begalybės ir tik

AMERIKA

Ben. Rutkūnas
Praeities paveikslas
Iš praeities dienų toliųjų 
paveikslas tavo man sušvito: 
pabalęs, tyras sniego veidas 
žiemos šerkšnoto ryto.

Ir kasos, ir vainikas rūtų, 
akių neblėstantis žydrumas, 
lyg visa būta ir nebūta, • 
švytravd lyg pro dūmus. *

Palauk, dar neišnyk, šešėli, 
taip gera praeity braidyti — 
jaunystė juokėsi ir šėlo, 
manęs atklydus aplankyti...

ką pasieks nurimsta ir jau
čiasi laimingas. Jei tik žmo
gus pabando tą Tiesą, tą Gy
venimą, kas yra Dievas, kit
kuo pareikšti, pavyzdžiui, 
aistra ,turtu, garbe, tai nors 
tą ir pasiektų, niekad tai jo 
nepatenkintų ir vis jis norė
tų daugiau aistros, daugiau 
turto, daugiau garbės. Ir 
taip, jei žmogus mato, kad 
jei nepatenkina $1,000, tai 
mano gal patenkins $5,000 ir 
taip toliau ir ant galo pama
to, kad visi nauji pridėjimai 
yra ne kas kitas, kaip pridė
jimas nulio prie nulio ir kad 
viskas yra tik nulis.

Tie visi nepasitenkinimai 
tuo, kas yra ir visi ieškoji
mai daugiau ir daugiau aiš
kiai nurodo žmogaus palinki
mą prie Begalybės. Nė vienas 
žmogus negalėtų turėti to pa
linkimo ir nė vienas negalėtų 
sau sudaryti fiktyvią sąvo
ką, jeigu jis nebūtų sutver
tas tai Begalybei. Tik žmo
gus, kuris yra sutvertas dėl 
Dievo, gali norėti pats tapti 
Dievu. Ir kaip žmogus, su
tvertas kvėpuoti oru, negali 
gyventi vandenyje, bet turi 
gyventi ant žemės paviršio, 
taip lygiai žmogus sutvertas 
gyventi Dievo Dvasia ir to
kiu būdu būti daugiau, negu 
kuomi yra, negali pasitenkin
ti kūno gyvenimu, ar žemės 
bei pasaulio gėrybėmis. Jis 
reikalauja tos Begalybės, — 
Dievo. a

Kad žmogus galėtų pasi
kelti prie tos Begalybės, kas 
yra Dievas, jis pats savo jė
gomis to padaryti negalėtų. 
Jis reikalauja Dievo pagel- 
bos. Tai yra nauja gyvybė, 
kurios jis pats savyje neturi. 
Kaip kiekviena gyvybė, ar 
tai būtų žmogaus, ar gyvu
lio ar augalo, gali tik paeiti 
iš kitos tokios pat gyvybės, 
tai lygiai ir Dieviška Gyvybė 
gali paeiti tik iš Dieviškosios 
Gyvybės. Ta Dieviškoji Gy
vybė žmoguje nėra pačios 
žmogaus prigimties išsivys
tymo pasekmė, kaip kviečio 
išsivystymas iš kviečio grū
do. Niekad žmogus nepasida
ro lateisnigas, mažiau kerš
tingas, mažiau godus, mažiau 
savymeilus, jei jis neprieina 
prie to laipsnio, kur jis yra 
krikščioniu.

Ir kaip fizinis dėsnis yra, 
kad daiktas, esantis ramybė
je, pats nepasijudins į judėji
mą, nei bent kas iš šalies jį 
pastūmės, ir kartą pajudin
tas, eis tiesia linija ir tik ki
tas iš šalies gali pakreipti ki
ton kryptin, taip ir žmogus 
pasiliks gyvenąs natūraliu.

gyvenimu, jei bent kas kitas 
jį pakeltų aukštesniam gyve
nimui. Žmogus yra panašus 
sugedusiam laikrodžiui, ku
rio spyruoklės yra nutruku
sios. Jis viską turi savyje, 
kad eitų, vienok jis pats ne
gali pradėti eiti, kol kas ki
tas įdės jam naujas spyruok
les. Taip lygiai ir žmogus ne
gali pats pasikelti aukštes
niam gyvenimui, nors ir turi 
viską, kad galėtų pasikelti, 
bet reikalauja, kad kas kitas 
iš šalies jį pakeltų. Akmuo 
negali pavirsti arkliu. Taip ir 
žmogus negali pavirsti Die
vo vaiku. Kai Nikodemas nu
ėjo pas Kristų ir paklausė 
Jo, ką jis turi daryti, kad 
būtų išganytas, tai Kristus 
jam pasakė: '“Ištiesų, ištie- 
sų sakau tau, kad jei neat- 
gimsi iš naujo, tai negalėsi 
matyti Dievo karalystės.” 
(Jon. 111. 3). Nikodemas pa
manė, kad jei norima naujai 
atgimti ,tai reikia vėl eiti į 
moters yščių. Tuomet Kristus 
jam paaiškino, kad kas gims
ta iš kūno, kūnas yra, bet 
kad gimti dvasiniai, tai turi 
gimti iš dvasios, kas įvyksta 
per Krikštą.

. Bet kaip gali žemesnis tap
ti aukštesniu? Beabejo, aukš
tesnis turi ateiti pas žemes
nįjį, o žemesnysis turi visai 
pasiduoti aiikštesniaj’am. Pa
našiai įvyksta gamtoje. Kad 
žolė galėtų tapti gyvulio da
limi, tai žolė turi būti nuplau
ta ar išrauta, sunaikinta ir 
tik tuomet gali tapti gyvulio 
dalimi. Kad gyvulys galėtų 
tapti žmogaus dalimi, jis tu
ri būti sunaikintas ir nusto
jęs savo gyvybės, tada tik 
tampa to aukštesųiojo, gal
vojančio ir norinčio, žmo
gaus dalimi. Lygiai taip pat 
yra su žmogumi. Kad žmogus 
galėtų tapti Dievo prigimties 
dalininku, tai .pirma turi bū
ti sunaikintas ir mirti “se
nas žmogus” su visu savo 
egoistiniu ir pasauliniu gyve
nimu, ir tik tada Dievas at
eis ir pagimdys “naują žmo
gų” dvasioje ir teisybėje. 
Taip Dievas atėjo pas žmo
nes užgimdamas žmogumi 
Kristaus asmenyje.

Bet tas begaliniai turtin
gas Dieviškas Gyvenimas nė
ra primetama prievarta. 
Žmogus pasilieka laisvas ir 
jis gali tą Gyvenimą priimti, 
ar jį atmesti. Kaip Dievas ne
tapo žmogumi, kol Marija ne
davė savo sutikimo, taip ly
giai Dievas nepadaro žmogų 
savo prigimties dalininku, jei 
pats žmogus nenori ir nesu
tinka. Dievas nori tą Gyvybę

duoti, bet žmogus turi laisvą 
valią ir gali ją priimti ar at
mesti.

Saulės spinduliai yra lau
ke, bet, kad jie galėtų įeiti 
vidun į namus; tai turi būti 
langinės atidarytos. Gydyto
jas yra ir nori žmogų išgy
dyti, bet žmogus turi žinoti, 
kad jis serga ir turi norėti, 
kad jis būtų išgydytas. Kai 
ta Dievo malonė, ta Dieviš
koji Energija, tas Dieviškas 
Gyvenimas ateina, tai tą žmo
gų pakelia ir išaukština ir 
duoda tą, ką jis pirmiau ne
turėjo ir niekad savo' jėgo
mis nebūtų pasiekęs tą nau
ją antgamtinį gyvenimą. Tas 
antgamtinis gyvenimas yra 
daug aukštesnis ir kilnesnis, 
negu yra aukštesnis žmogaus 
gyvenimas už gyvulio gyve
nimą, gyvulio už angelų. Tas 
antgamtinis gyvenimas žmo
gaus natūralaus gyvenimo 
nenaikina, jį palieka, kaip ir 
pirmiau buvo. Tas naujas 
antgamtinis gyvenimas žmo
gaus sielos galioms priduoda 
tokios jėgos, tokios energi
jos, tokio gaivumo, kokio pir
ma visai neturėjo.

Ta Dievo malonė tą tamsų 
žmogaus protą taip apšviečia 
nepalyginamai aukštesne 
šviesa, kad gali giliau ir gi
liau įsigilinti į tiesą ir į gy
venimo tikslą. Tas protas pa
sidaro daug galingesnis, nes 
tikėjimas pasidaro jo gyveni
mo vadu ir jam tas tikėjimas 
tampa tuo, kuo saulės spin
duliai yra jo akims, žmogaus 
valia po Dievo malonės įta
ka tiek sustiprėja ir pasida
ro kilni, kad ji draug su pro
tu pasidaro žmogaus žemes
niojo, gyvuliško, gyvenimo 
karalienė. Tas pajėgumas, tas 
gaivumas, tas kilnumas api
ma ne tik žmogaus protą ir 
valią, sielos galias, bet siekia 
žemesniųjų žmogaus galių, o 
net žmogaus kūną.

Tokiu būdu žmogaus pojū
čių gyvenimas, ar kitaip sa
kant žmogaus gyvulinė pri
gimtis, darosi dalininke tos 
aukštos dvasinės gyvybės ir 
tik tas antgamtinis1 gyveni
mas gali žmogų suviršžmo- 
ginti, jei taip galima išsireik
šti, ar, kitaip sakant, sudie
vinti. Nustojus gi to antgam
tinio gyvenimo, abejotinai ar 
žmogus net išsilaikys savo 
natūraliame gyvenime, o ne
retai, kaip gyvenimo prakti
ka rodo, krenta net žemiau 
gyvulio. Ir tik žmogus, gyve
nąs antgamtiniu gyvenimu, 
gali tikėtis, kad jis gyvens 
tikru gamtiniu gyvenimu ir 
tą savo natūralų gyvenimą 
pakels į tokias aukštybes, ko
kių niekad neturėjo ir savo 
jėgomis niekad nebūtų pasie
kęs.

O, kaip žavėjančiai tas ant
gamtinis gyvenimas, tos Die
vo malonės veikimas, pasi
reiškia praktiškam gyveni
me! Paimkime nors nusidėjė
lį. Jeigu žmogus sąmoningai 
ir laisva valia pasidavė nuo
dėmingam gyvenimui, tai sa
vo jėgomis grįžti atgal į do
rovingą gyvenimą negali ir 
yra neįmanoma, kaip yra ne
įmanoma krintančiam žmo
gui nuo tilto susilaikyti vi
durkelyje ir atgal pasikelti (

TAI NE TIESA!
Mirus B. Dauguviečiui, 

Amerikos lietuvių komunistų 
abu dienraščiai išnaudojo tai 
savo propagandai sustiprin
ti. Jie nupiešė čionykščiams 
savo bučiuje suvarytiems lie
tuviams Dauguvietį taip, ta
rytum jis buvęs tikrai žmo
nių didvyris, už ką Stalinas 
ir žvaigžde apdovanojo.

Aš velionį B. Dauguvietį iš 
arti pažinau ir dėl to negaliu 
nutylėti, kai čionykščiai ko
munistai kalba netiesą apie 
jį. Jie rašo, kad jis nenusi
lenkė okupantams vokiečiams 
ir jiems netarnavo. Tai ne
tiesa. Jis jiems labai lanks
tėsi ir tarnavo: jis visą vo
kiečių okupacijos laiką admi
nistravo vokiečių dvarus, su
imtus Lietuvoje. Tai didelis 
pasitikėjimas iš okupantų 
pusės. Iš teatro į dvarą jis 
nuėjo šiais sumetimais: teat
re nesaugu, mieste alkana, 
šalta ir nuoga. Dvare viso ši
to išvengė. Prie nacių su šei
ma jis gyveno puikiai.

Toliau, čionykščiai komu
nistai rašo, kad Dauguvietis 
nesirengė iš Lietuvos bėgti 
net ir tada, kai jo žmona bė- 
go. Tai yra netiesa. Jis drau
ge su žmona ir dukra bėgo 
ir dargi gana iš anksto. Va
žiavo su pora arklių veži
mų, kurie buvo pilni turto iš 
jo administruotų dvarų. Taip 
pat varė daug gyvulių. Prie

ant tilto Kaip gailestingas 
yra Dievas ypatingai tiems, 
kurie yra pasinėrę kūno gaš
lume, girtybėje, godume ar 
kitose nedorovėse. Jų aistros 
gali kurią dieną juos apleisti, 
bet niekad žmogus jų. Kai 
žmogaus blogi papročiai įsi- 
šaknėja, kai jie pasidaro lyg 
antroji prigimtis, kai meilė 
prie gero, prie ko kilnesnio 
užgęsta, kai melankolija uži
ma žmogaus širdies sostą, 
pats žmogus nebeturi pakan
kamai savo jėgų pasikelti, iš
bristi iš savo gyvenimo pur
vyno ir pradėti ramų ir nau
dingą sau ir visuomenei gy
venimą.

Tą stebuklą gali padaryti 
tik iš aukščiau siųsta Dievo 
malonė. Jei ne ta Dievo ma
lonė, niekad Augustinas ne
būtų tapęs šventuoju, Magda
lena atgailautoja, Petras 
Bažnyčios kunigaikščiu, Po
vilas tautų Apaštalu. Tik ta 
Dievo Dvasia savo saldžiu, 
bet kartu galingu veikimu ap
švietė jų aistrų aptemusį pro
tą, sustiprino nusilpusią va
lią, pastatė juos vėl ant sa
vo kojų ir parodė naują mies
tą ant amžinųjų kalvų. '

Tai yra trumpas to ant
gamtinio gyvenimo paveiks
las. Tai trumpa to gyvenimo 
antgamtinio gyvenimo nuo
voka, to gyvenimo veikimas 
žmoguje, to veikimo vaisiai 
ir jo viso reikšmė bči svar
ba-kaip atskiriems asmenims, 
taip lygiai ir visuomenei.

Europa to nesuprato ir ne
įvertino. Tai ir yra priežas
tis jos puolimo ir priežastis 
šių dienų chaoso, nelaimių ir 
nusivylimų.

(Bus daugiau)

pat Prūsų sienos jį, su vienu 
vežimu ir su gyvuliais kiek 
atsilikusį nuo žmonos ir duk
ters, atkirto rusų tankai. 
Žmona su dukterim, atsikliu- 
vę vakarų Vokietijoje,, dau
giau kaip metus laiko manė 
žuvusiu. Man dažnai jos 
skųsdavosi, netiki, kad jis 
būtų kur nors gyvas. Tik 
1945 m. pabaigoje jos išgir
do, kad jis Lietuvoje kopia į 
Stalino laureatų sostą. Ji gy
veno Konstancoje, prie pat 
Šveicarijos sienos, o duktė 
gyveno su prancūzų kareiviu, 
su kuriuo paskui išvažiavo į 
Paryžių. Dauguvietienė, gy
vendama Vokietijoje, labai 
keikė bolševizmą, Staliną ir 
lietuviškus komunistus. Ji 
kaltino juos dėl jos šeimos 
tragedijos. Po pusantrų me
tų jos dukterį prancūzas pa
varė, ji grįžo pas motiną ir 
staiga abi lėktuvu išskrido į 
Lietuvą. Prancūzij karinin
kas prie UNRRA Konstanco
je man paskui pasakojo, kad 
jų reikalu rusų politrukai 
penkis kartus buvo atvažia
vę į Konstancą, kol jas išsi
vežė.

Toliau dar komunistai ra
šo, kad Dauguvietis “mėgo 
liaudį,” tik dėl jos gyveno, 
dirbo ir kūrė. Tai yra netie
sa. Dauguvietis niekada su 
liaudimi jokio reikalo neturė
jo. Jis visąi laiką taip gyve
no ir atrodė, kad liaudies 
žmogus iš tolo prie jo prieiti 
negalėjo.

Iš šito komunistų aprašy
mo apie žmogų, kurį man te
ko pažinti ir stebėti iš arti, 
susidariau vaizdą, kad jie 
tiesiog ’ kuria fantastiškiau
sias melo legendas, kad tik 
apdūmus akis savo akliems 
pasekėjams. Nelaimė jiems, 
kad jau į čia 10 tūkstančių 
liudininkų yra atvykę, kurie 
šitas jų melo legendas nie
kais pavers.

F. Antanauskas

Sukilimas Mandžu-
njoje

Neseniai Kinijoje komunis
tai pravirko krakadiliaus 
ašaromis, kad jų užimtoje ir 
valdomoje jau nuo 1945 me
tų Mandžurijoje, kuri yra vie
nas iš svarbiausiųjų raudono- , 
nosios armijos maitinimosi 
aruodų, iš kur jie gaudavo 
sau maistą ir visokius kito
kius reikmenis, vedimui karo 
prieš kinus, sukilo gyvento
jai ir veda prieš raudonuo
sius vidaus karą: sprogdina 
tiltus, ardo geležinkelius, at
lieka dirbtuvėse visokius sa
botažus, naikina kiek toliau 
nuo savo centrų atsiskyru
sius mažesnius raudonosios 
armijos dalinius, nuima nak
tį jų sargybas ir ištuština jų 
kariškus sandėlius.

Nežiūrint visų žiaurių de
damų komunistų pastangų tą 
gyventojų sukilimą numal
šinti, jis lyg gaisras eina vis 
tolyn ir plečiasi po visą rau
donųjų užgrobtą Kinijos da
lį ir pasiekė jau net Kiangsu, 
Anhwei, Shensi ir Honan pro
vincijas.

St. Lukas

Taip kūrėsi Nepriklausoma Lietuva
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Prieš tris šimtus metų An
glijoje tūlas kurpius Fox 
įkūrė naują religinę sektą, 
kuri šiandien plačiai žinoma 
kveikerių vardu. Jos nariai 
savo aukščiausiu tikslu laiko 

.taikos įgyvendinimą visuo
menėj ir pasauly. Labiausiai 
kveikeriai smerkia bile kokį 
žmogaus žudymą ir jokiu at
veju jo nepateisina. Jeigu, 
sakysim, žmogžudys užpuolė 
ir kęsinasi išžudyti visą ta
vo šeimą, tai leisk jam žudy
ti save ir artimuosius, bet ne
valia jam ginklu priešintis, 
kad kartais jo nenužudy- 
tum. Kadangi kiekvienas ka
ras yra didžiausias žmonių 
žudymas, tai jis yra dėlto 
pikčiausia blogybė šioje aša.- 
rų pakalnėje ir kiekyieno do
ro žmogaus pareiga daryti 
visa, kad nekiltų karas.

šių gynėja atsakydama ap
gailestavo, kad Sov. Rusija 
tos deklaracijos ligi šiol ne
ratifikavo ir tuo būdu savęs 
neįpareigojo jos laikytis. Ta
čiau jos komisija neišleidžia 
iš galvos tų nelaimingųjų pa
dėties. Prieš posėdį privačia
me pasikalbėjime turėjau 
progos Mrs. Rooseveltienei 
padėkoti už jos parodytą kil
numą tremtinių atžvilgiu. Ji 
pirmoji mus užtarė ir gynė, 
kad nebūtum jėga išvežti iš 
Vokietijos į Rusiją tuo metu, 
kai UNRRA stovyklų vado
vybėse knibždėjo Maskvos 
agentai ir vargšus tremti
nius visokiais būdais terori
zavo. Ji prisiminė savo atsi
lankymą Wiesbadeno stovyk
loje ir netgi gautas iš trem
tinių lietuvių dovanas.

IŠ JAUNIMO GYVENIMO
Kaip Pax Romana Relief nešimą apie Pa"x Romana su- 

Department — Pagelbos Sky- rengtą studijų savaitę šveica- 
riaus filija Vokietijoje yra rijoje. Stovyklą aplankė Vyr. 
įsisteigęs Tremtinių ir pabė- Liet. Tremtinių Sielovados 
gėlių Katalikų Studentų Pa- Tvarkytojas ban. F. Kapo
ju -m™:----- :4— rz„„: gįus

KVEIKERIŲ GERI NORAI
Amerikos kveikeriai, kurie 

kitaip dar vadinasi Ameri
can Friends Society, deda di- 
džiausiąs pastangas, kad ne
prileisti prie naujo pasauli
nio karo, kuriam taip spar
čiai ruošiasi Kremliaus val
dovai. Pastoviai taikai laimė- 

. ti kveikeriai, šalia kitų prie
monių, kas metai ruošia va? 
dinamuosius taikos semina
rus, į kuriuos gali būti pri
imti įvairių tautų, tikybų ir 
profesijų žmonės. Čia jie dis
kutuoja visokius taikos įgy
vendinimo klausimus. Pa
kviesti garsūs politinių mok
slų profesoriai ir žymūs poli
tikai bei visuomenės veikėjai 
skaito paskaitas ir vadovau
ja diskusijoms.

Šių metų seminarų (8 gru
pės Jungt. Valstybėse ir 7 se
minarai Europoje bei Azijo
je) pagrindinis uždavinys bu
vo išaiškinti, kaip būtų gali
ma pagerinti politinius, ūki
nius ir kultūrinius santykius 
tarp „USA ir Sov. Rusijos. Aš 
turėjau progos būti semina
ro nariu, kuris veikė 50 dienų 
Lakeville. Conn, ir atstovau
ti bolševiku pavergtuosius iš 
anapus “geležinės uždangos,” 
pro kurią nepraeina joks lais
vas žodis. Mūsų grupėje bu
vo atstovai iš 20 kraštų. Aš 
nepraleidau galimybių supa
žindinti dalyvius ir dažnus 
seminaro svečius su raudo
nosios barbarijos šėlimu oku
puotose Pabaltijo šalyse, iš 
kurių atvykstantieji tremti
niai yra gyvi bolševikų tero
ro liudininkai.

Po dienos posėdžių, vaka
rais, būdavo paskaitos apie 
atskirus kraštus. Seminaro 
vadovybė mane pakvietė 
skaityt apie Pabaltijo šalis. 
Susidomėjimas buvo toks di
delis, ypač apie tų kraštij ne
palyginamą kultūrinį kūry
bingumą, kad pasibaigus man 
skirtam laikui, buvau papra
šytas dar tęsti toliau 45 mi
nutes. Po paskaitos buvau

PASAULIO REIKALŲ 
INSTITUTE

Vieną dieną lankėmės 
World Affairs Institute, ku
rio būstinė yra prie Salesbu- 
ry, Conn, šios įstaigos direk
torius yra Rarvardo profeso
rius ir Senato užsienių poli
tikos kom. patarėjas Dr. V/. 
Elliott. Jis ir kitas prelegen
tas Dr. Joyce — Valstybės 
Departamento aukštas par
eigūnas, pripažino, kad Ame
rika darė ligi šiol perdaug 
nuolaidų bolševikams, kurie 
tas nuolaidas tik išnaudodavo 
ne taikai sukurti, bet jai su
ardyti. Diskusijų metu pa
klausiau. ar USA vyriausybė 
negalėtų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos dabartinės padėties 
klausimo įnešti į UN dieno
tvarkę. Dr. Joyce paaiškino, 
kad jo žiniomis šis klausimas 
įneštas į sekančios UN gene
ralinės asamblėjos programą. 
Kadangi kveikeriai visomis 
keturiomis priešinasi Ameri
kos apsiginklavimui ir nori, 
kad šio krašto vyriausybė da
rytų tolimesnių nuolaidų 
Maskvai, aš įrodinėjau, kad 
Amerikos nuolaidos ir užau
gino Stalinui ragus. Ameri
kos delegatai Teherane, Jal
toj, Dobarton Oak, San Fran- 
ciske ir Potsdame užmiršo 
vieną labai paprastą dėsnį: 
juo daugiau vilkui kiši į nas
rus, juo galingiau jis staugs 
ir daugiau reikalaus. Ameri
ka turi būti stipri ir turi kal
bėti stipriai derybų metu.

.Šis mano trigrašis labai 
nepatiko mano mieliesiems 
kveikeriams. Matyt, jis pati
ko diskusijų vadovui prof. 
Elliot, kuris pasibaigus po
sėdžiui atėjo su manim susi
pažinti ir padėkoti už para
mą (!).

UN BŪSTINĖJ
Rugpiūčio 12 d. darėme 

ekskursiją į Lake Success, 
kur yra laikinoji UN būstinė. 
Lake Success yra vietovė prie 
šiaurės rytų Brooklyno. Pa
talpos, kuriose , posėdžiauja

plačiau klausinėjamas žur-iUN Saugumo Taryba ir Eko- 
nalistų ir kultūrininkų —j 
mūsų seminaro dalyvių iš 
Meksikos, Graikijos, Egipto, 
Indijos, Filipinų ir Japonijos.

MRS. E. ROOSEVELT 
AIŠKINA

Liepos 17 d. turėjom ben
drą posėdį su kita seminaro 
grupe, kuri dirbo Benningto- 
no kolegijoje. Tos dienos pre
legentė Mrs. E. Rooseveįtie- 
nė aiškino apie žmogaus Tei
sių deklaraciją, kurios jinai 
yra viena iš autorių ir gynė
jų UNe. Diskusijų metu aš 
ją paklausiau, kaipo USA at
stovę prie UN, ką žmogaus 
teisių komisija ketina dary
ti, kad apsaugotų pagrindi
nes teises Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gyventojų, kurie 
dabar būdami Sov. Rusijos 
okupacijoje yra procese visiš
ko išnaikinimo, ištremiant į 
Sibiro koncentracijos stovyk
las ir žudant netgi be jokio 
teismo. Garsioji žmogaus tei-

nominė - Socialinė Komisija, 
įrengtos buvusiame karo me
tu fabrike, kuris pastatytas 
nuošalioj, "ramioj vietoj.

Mums lankantis UN posė
džių nebuvo, patalpds buvo 
laisvos ir mes galėjome jas 
apžiūrėti bei gauti paaiškini
mų. Drauge su mumis tą die
ną lankėsi daug kitų ekskur
sijų iš Columbijos, Long Is
lando, Pennsylvanijos, Cali- 
fornijos, Harvardo ir kitų 
universitetų. Ekskursantams 
sveikinimo žodį tarė ir papa
sakojo apie UNo istoriją bei 
jos darbus, šios įstaigos vie
šųjų informacijų direktorius 
Dr. W. Agar. Po jo kalbėjo 
Socialinių Reikalų departa
mento direktorius M. Stepha
ne Hessel. Po šių aukštų UN 
pareigūnų pranešimų, kurių 
klausėsi apie 300 dalyvių, bu
vo paklausinąąi. Aš ir čia ne
iškenčiau neiškėles mūsų tau
tos tragedijos. Konstatavęs, 
kad bolševikai praktikuoja 
koncentracijos stovyklas, ku-

gelbos ir Emigracijos Komi
tetas. Komiteto būstinė yra 
Muenchene. Jo branduolys 
sudarytas iš ukrainiečių Ob- 
nova, lenkų Veritas, latvių 
Katalikų Stud. Federacijos ir 
mūsų Stud. Ateitininkų Są
jungos atstovų. Komitetas 
tiesioginiai priklauso Pax 
Romana Pagelbos Skyriui.
Pax Romana Studijų Savaitė

Generalinis Pax Romana 
sekretorijatas surengė Ma- 
riastine (Šveicarijoje) sau
sio 2-7 d. Katalikiškosios Ak
cijos studijų savaitę. Joje da
lyvavo ir Stud. At-kų S-gos 
atstovai: J. Pikūnas ir A. 
Petrulis.
Tubingeno Stud. Ateitininkų

• Švente
Vasario 6 d. Tubingeno 

universiteto stud, at-kų drau
govė šventė savo metinę 
šventę, kurios metu pakelti 
7 nauji nariai senjorais ir 10 
universitetą baigusių filiste
riais. Baigusiųjų — 8 medikai 
ir 2 ekonomistai, šventės iš
kilmingajam posėdyje kalbas 
pasakė Fed. vado pareigas ei
nąs prof. Dr. A. Maceina, 
prof. Dr. Z. Ivinskis, prof. J. 
Brazaitis, Dr. D. Jasaitis, Dr. 
P. Karvelis, prof. St. Yla, 
SASCV pirm. Pikūnas ir kit. 
Draugovei šiuo metu pirmi
ninkauja gyd. Br. Valadka.
Korp. “Gajos” suvažiavimas

Vasario 18-20 d. Garmischo 
lietuvių stovykloje įvyko stu
dentų ateitininkų med. korp! 
“Gajos” — studentų ir filis
terių suvažiavimas. Suvažia
vimas minėjo 20 metų korpo
racijos gyvavimo sukaktį. 
“Gaja” yra aktyviai pasireiš
kusi, pakeičiant tiek Kauno, 
tiek Vilniaus universitetu me
dicinos fakultetų pasaulėžiū
rinį veidą katalikiškuoju; 
taipgi buvusi aktyvi rezisten
cijos prieš įvairias okupaci
jas dalyvė.
Studentų Studijų Savaitė 

metinė konferencija
Į kalnus, į Garmischą, 

A. S. C. valdybos sukviesti, 
išsirūpinus per Pax Romana 
nemokamą kelionę, suvažiavo 
apie 150 štud. at-kų į stovyk
lą — studijų dienas (vasario 
20 - kovo 1 d.) ir konferen
ciją (vasario 28-29 d.). Šios 
studijų savaitės pagrindinė 
tema buvo: šeimos sudarymo 
klausimas. Ateitininkams pa
skaitas skaitė-prof. Dr. Ma
ceina, kun. Dr. J. Vaišnora, 
SAS Dvasios Vadas kun. V. 
Pikturna. Prof. St. Yla skaL 
tė paskaitą apie naujuosius 
jaunimo katalikiškuosius są- 
jūdžįus ir apie.lietuviškąsias 
tradicijas. SAS C. valdybos 
pirm. J. Pikūnas padarė pra-

ir

Spakenbergas
Kuopos valdybos iniciaty

va, talkininkaujant prelegen
tams: kun. dek. V. Dabašins- 
kui, kun. V. Martinkui, kun. 
A. Sabui, mokyt. Norvilienei 
ir adv. J. Giedraičiui, balan
džio 20-24 d. buvo surengtos 
studijų dienos. Studijų metu 
pravestuose konkursuose ge
riausią protokolą parašė L. 
Kamickis, o iškalbos praty
bos pirm, vieta atiteko A. Ra- 
monaitytei. Centro valdybos 
dovanos įteiktos L. Kamoc- 
kiui ir N. Rūkaitei, kaip ge- 
riausiems mokiniams, ir T. 
Vaitkūnaitei, kaip stropiau
siai narei.

Aktyvistų kursai
Kaip Memmingene, taip ir 

Diepholze tuo pačiu laiku vy
ko aktyvistų — instruktorių 
kursai, kuriuose dalyvavo 10 
kuopų atstovai,* iš viso 80. 
Studijų dienos buvo paįvai
rintos gražaus skaitymo kon
kursais, eglutei mokymusi 
giedoti, vaidinimais, jumoro 
laikraštėliu, sportu.

Kemptenas
Išleidome į JAV daug pasi

darbavusį kuopos globėją 
mokyt. C. Surdoką. “Ilgesy 
dažnai aplankysime Tave” — 
įrašėme į kuklią atsisveikini
mo dovanėlę. Pagerbėme par
tizanus ir visus kritusius už 
Lietuvos laisvę. Buvo gedu
lingos pamaldos, eisena su 
fakelais ir vainiko padėjimas 
prie kryžiaus.

Ateitininky stovykla

S.

riose kankinami milijonai 
žmonių ir kad į tas stovyklas 
dar ir dabar tremiami tūks
tančiai lietuvių, latvių ir es
tų, kurių ten laukia baisi ba
do ir šalčio mirtis, klausiau 
p. Hessel, ką galėtų padėti 
tiems nelaimingiesiems jo at
stovaujama Socialinių Reika
lų komisija. Jis pirmiausia 
pripažino, kad tikrai Sov. Ru
sijoje veikia koncentracijos 
stovyklos su labai dideliu po
litinių kalinių skaičiumi, nes. 
anot jo, šiomis dienomis šį 
faktą pripažino Ženevoje ir 
Sov. Rusijos atstovas Dr. Ar- 
tiumian. Tačiau Rusija atsi
sakė duoti leidimą tarptauti
nei komisijai aplankyti tas 
koncentracijos stovyklas' ir 
ištirti jose kalinamų žmonių 
padėtį. Mat, bolševikai bijo, 
kad pasaulis daugiau nesuži
notų apie jų darbus.

Laivu General Bundy j New Ver
ku atvyko šie lietuviai:

BARTKUS, Bronius, Janina, Kęstu
tis, Algimantas, — Chicago.

BEREIKA Jurgis, — Wisconsin.
BLAKUTIS, Povilas, Ona, — Mass.
BUKšNYS, Jurgis, Anastazija, Vy

tenis, — Nebraska.
DAMBRAUSKAITE Antanina, — 

Sodus, Mich.
DIMAVICIUS, Aleksandras, Cecilia, 

Nijolė, Vida, Algimantas, — Penna.
DUDA, Henrikas, Angelė — Brook

lyn, N. Y.
GARUNKšTIS, Jonas, Maria, Bro

nius, — Brooklyn.
GRAUŽINIS Antanas, — New J. 
GRINIŪTE Laimutė, — Chicago. 
JUODVALKIS Vincas, — Cleveland 
KACUCEVICIUS Leonardas, — III. 
KAKLAUSKAS Juozas — Miss. 
KLAUNE Kęstutis, — Ozone Park. 
KLIMATUS Martynas, — Detroit. 
KREIVYS Vladas. — So. Boston.
KRIKŠČIUKAITIS, Stasė, Vytautas,

— Pennsylvania.
LELEIKA, Povilas, Uršulė, — Pa. 
MITKUS Pijus, — Massachusetts. 
MULEVIČIUS Petras, — Virginia. 
MŪRELIS Leopoldas, — N. Y. 
PAŠKONIS, Kazys, Danutė, Alman

tas, — Cleveland.
POVILAITIS, Jonas. Jadvyga, Algi

mantas, Rimgaudas, Loreta, — Nebr.
SABALIAUSKAS, Domas, Valerija,

— Illinois.
SERELIS Augustinas, — N. Y.
SODAITIS, Antanas, Cesč, Tomas, 

Birutė, — Massachusetts.
‘ VALAITIS, Stasys, Adolfina, Dalia,

— Chicago.
VASIUKEVIMUS Stasys, — III.
VĖLAVIMUS, Jonas, Kotryna, — 

Michigan.
VENCKUNAS, Jurgis, Eugenija, — 

Chicago.
ŽILEVIČIUS, Stasys, Zuzana, — 

Chicago.
ZUMBAKIS Vytautas, — Vermont.

VITKAUSKAS, Martynas, Rosa, 
Martin, — Norwood.

ŽIDONIS Konstance, — Mass.
Laivu General Haan i New Yorką 

atvyko šie lietuviai:
BARZDIENE, Veronika, Sabina, — 

Massachusetts.
BUKAUSKAS Vincas, — Cicero.
DZIDOLIKA Juozas, — Worcester.
JATULIS, Izidorius, Stasys, Graži

na, Mindaugas, — Scranton.
MAŽIONIS Eduardas, —- Phila, Pa.
MAŠIOTAS Baniutė, — Detroit.
PASAKARNIS, Valentina, Vytautas, 

Algimantas, — Massachusetts.
PETRAVIČIUS, Viktoras, Marijona. 

Izida, — Chicago.
PIMPYTE Aurelija, — Waterbury.
RADVILAVICIUS, Stasė, Feliksas,

— Connecticut.
RUMBINAS, Marijona, Leonardas,

— Linden, N. J.
SINKEVIČIUS, Jadvyga, Henrikas, 

Marijona, — Chicago.
SINKEVIČIUS, Salomėja, Vita, — 

Detroit.
SMAGRAUSKAS, Adomas, Emilija, 

Julė, Jurina, — Detroit.
SPARKEVICIUS, Adomas, Ema. Al

gimantas, Vainutas,, — Phila., Pa.
STUKAS, Kazys," Stefa, Henrikas,— 

Chicago.
VADEISA Adolfas, — Mass.
VADOPALAS Jonas, — Mass.
VADOPALAS, Juozas, Bronė, Gitis, 

Jovita, Rūta, — Lawrence.
VISKANTAS, Felicija, Genovaitė, 

Sigitas, — Detroit.
VISMONTAS, Jonas, Domicėlė, Ste

fa, Ona, — Hartford.
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Jos. Kavaliauskas
Lalsniuotas

LIETUVIS GRAP.ORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.
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Tel. POPIar 4110

Charles J. Boman 
(Ramanauskas) 

L A I I) O T U V I V 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama

Viskas nemokamai

-H

“Amerikai” reikalingi ener
gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas.

Gera proga liuoslaikiu eks
tra užsidirbti.
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Rugpiūčio 19-29 d. Studen
tų Ateitininkų Sąjunga Vo
kietijoje ruošė studentų sa
vaitę — Stovyklą. Dalyvavo 
ir moksleiviai ateitininkai.

Stovykla buvo ant Bodeno 
ežero kranto, prancūzų zo
noj, Kressbronne. Prancūzų 
karinė valdžia nemokamai 
paskyrė puikų viešbutį ant 
ežero kranto. Stovyklauto
jams nemokamą kelionę iš
rūpino šv. Sosto Misija per 
IRO centrą Genevoje. Į sto
vyklą atvyko 230 asmenų ir 
10 aukštų svečių.

Studijų Savaitės tema: — 
Žmogus šių dienų pasaulyje, 
kuri išdalinta į įvairias sri
tis — religijos, filosofijos, 
meno, visuomeninės ir t.t. 
Kiekvienai sričiai nagrinėti 
pakviesti atitinkami paskai
tininkai.

Į stovyklą atsilankė: J. E. 
vysk. Brizgys, kan. Kapočius, 
kun. Dabašinskas ir pasakė 
kalbas.

Kavaliūnas skaitė paskai
tą: “Pilnutinė asmenybė,” 
prof. Dr. Z. Ivinskis: “Euro
pos keliai į dabartinę križę,” 
prof. kun. St. Yla: “Išorinės 
ir išvidinės kultūros sąvoka,” 
J. E. vysk. Brizgys, prof. Dr. 
Maceina, prof. Grinius, prof. 
Brazaitis, prof. Šidlauskas 
Jankus, Natkevičius, Dr. Pi- 
kūnas.

Dr. J. Pikūnas priklauso 
Pax Romana Direkcijai Švei
carijoj.

Stovyklos programoj dar 
buvo sekanti punktai: litera
tūros vakarai, laužai, susi
kaupimo vakaras, iškylos į 
ežerą garlaiviu, sporto var
žybos, iškilmingas posėdis ir 
kt.

Šiuo metu Stud. Ateitinin
kų S-gai pirmininkauja ener
gingas veikėjas Dr. P. Kisie
lius, kuris jau išvykęs į Chi- 
cagą.

Tenka pažymėti, kad atei

Laivu General Holbrook j Bostoną 
atvyko šie lietuviai:

ABROMAS Nikodemas, — Chicago. 
ADAMKEVIMUS, Jonas, Aldona, 

Nijole, — Brockton, Mass.
ARENDARCIKAS Marijona, — 

Brooklyn.
BEND2IUS, Albinas, Stasė, Irena, 

Violeta, Estera, — New Jersey.
BERTAšIUS Antanas — Chicago.
BINKEVICIUS, Edmundas, Anasta

zija, Raimunda, Nijolė, — Phila, Pa.
BLAŽYS, Vladas, Sofija, Rayman- 

tas, Julius — Gary, Ind.
BURNICKIS Vanda, — aBltimore..
CINIKAS, Stasys, Sofija, — Pa. 
MU2ELIS Kostas, — Mich. 
DABRICKAS Juozas — Cicero, III.
DAMNSKAS, Juozas, Ona, Rūta,— 

Chicago.
DOVILAS, Algirdas, Elena, Bruno

nas, Henrikas, — Wash.
DUBRA Ona, — Illinois.
EITMINAVIMUS, Julė, Liucija, — 

Philadelphia.
ELIJOšIUS Viktoras, — Cleveland.
GADEIKIS, Pranas, Ona, Jonas,— 

Virginia.
GEDAUKAITE Mirga, ■— Ohio.
GRIGAITIS, Aloyzas, Agota, — 

Cicero, III.
GURENAITE Mikalina, — Indiana.
JANČIAUSKAS Danielius,— Mass.
JANCYS, Bronius, Ksavera, Jūratė,

— Chicago.
JANUŠKEVIČIUS, Kazys, Brone, 

Algimanta, ■— Pittsburgh.
JASUTIS, Stasys, Magdalena, Biru

tė, Mirga — Worcester.
JURKEVIČIUS, Jadvyga, Algiman

tas, Vida, — Cicero.
JUODIS, Vincas, Barbora, — Va.
KAMINSKAS,' Vladas, Eduardas, 

Evalina, — Elizabeth.
KIVERIS, Klemensas, Olė, Janina,

— Maspeth.
KUKECKIS Jonas, — Illinois.
KREG2DYS, Adolfas, Jadvyga, —.

Brooklyn.
KSECKAUSKAS Liudvikas, —N. Y. 
LAUKARIS Česlovas, — Detroit. 
MACPLEVICIUS, Petronė, Anatoli

jus, — Detroit.
MILAŠAUSKAS, Veronika, Vytau

tas, Rasutė, Pranas, — Rochester.
MARAšINSKAS Emilija',—Chicago 
MIEŽAITIŠ Jurgis — Elizabeth.
MIKELEVIČIUS, Ona, Algis, Rimas, 

—Cicero.
PETRAITYTE Jadvyga, —Chicago.
PETRAUSKAS, Ignas, Severiną, Al

gimantas, Kęstutis — Chicago.
šARKAUSkAS, Jonas, Elena, Algi

mantas, Juozas, Vladas, — Cleveland.
ŠNEIDERAITIS, Juozas, Marijona, 

Otto, Helmut, — Pa.
SOLTONAS, Vladas, Marijona, Ni- 

kolė, Jonas, — Grand Rapids.
STRUNGYS, Juozas, Marijona, Mil

da, — Brooklyn.
TAMULEVIČIUS, Jonas, Ona, Jo

nas, — Chicago.
TUMOSA, Stasys, Jadvyga, Arvidas,

— Wisconsin.
UKRINAS, Algirdas, Brone, Ričar

das, — Chicago.
VAIČAITIS, Zigmas, Marijona, Ni

jolė, — Pittsburgh.
VALAVIČIUS, Alfonsas, Vanda, Lai

mutė, Jūratė, Vytautas, — Ind.

tininkai Vokietijoje kas me
tai organizuoja po .1-2 tokias 
turiningas Studijų Savaites.

Kazys Ambo

IEL. NE 9-3215

63-26 53rd Drive

Antanas Grigai is
Lietuvis Kontraktorius

Stato Namus, Bungalows, 
Vasarnamius ir taiso bei 
dekoruoja senus pastatus

Pasinau.lokit komomis 
kainomis!

Dėl pavyzdžiu ir informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

0

<6

Maspeth, N. Y. |

<9

AUGUST GUSTAS t)

Florist :— Z
BROOKLYN 20, N. Y. 7 

SHoi’eroad 8-9330 
6

—: Beltaire
6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena Iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

- 80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKĘRIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių Ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais;
krautuvių, duonkepykių, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt.

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

B .I

"4

j

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w.
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS

429 Walnut St., Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5360
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KORESPONDENCIJOS KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

Waterbury, Conn, Newark, N. J, “AMERIKA”
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Amsterdam, N. Y,kiu eks-

Bayonne, N. J,

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
1Z

musų ir Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Bendr.Toronto, Kanada
Elizabeth, N. J.t) L. K. S. susirinkimas

)330

B
ke

D. Kis.

Great Neck, N.

s-

Tel. Market 2-5172

$3.00
$3.50

gražiai 
žmonių, 
sudarė

macijų 
su:

k
0 w.

įgi mer
kti pre-

atsilankyti daug svečių ir iš to
limesnių kolonijų. Įėjimas lais
vas, be mokesčio.

i

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

■ję yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.
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“REVOLIUCIJA”

IRIUS 
alstijose 

prašau 
es 

I St.

RAŠYTOJU SUVAŽIA
VIMAS

:ietų 
pat 
Ine.

Užsakymus ir pinigus siųskite:
« A ™ : l w
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“AMERIKOJE”
★ visada rasi įdomių, naudingi} pasiskaitymų k 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

“AMERIKA”
■fa metams kainuoja tik 

Užsienyje ..........

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik ije, 
bet ir visame pasaulyje.
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Laukdami šio gražaus koncer- žavimą tebevilkina.
to, į kurį tikimės R kviečiame Taigi, nuo šio skyrių suvažiavi-
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Ateitininkų šventė
Rugs. 4 d. pamaldas atlaikė 

klebonas kun. Valantiejus. Prel. 
J. Balkūnas savo pamokslo žo
džiais, skirtais savo metų darbo 
šventę švenčiantiems ateitinin
kams, kaip ryžto ugnis liejasi į 
visų širdis. “Lietuvą Dievas ap
veizdi ir gina,” tad “dirbkime, 
kovokime dėl Lietuvos.”

Po piet prasideda mitingas. 
Čia matosi daug aukštų dvasiš
kių ir pasauliečių asmenybių. 
Pirmininkavo Dr. Majauskas. 
Sveikinimus laiškais gauta nuo 
prel. M. Krupavičiaus, prof. A. 
Damušio, prof. Pakšto, kun. Pr. 
Juro, VI. Pikūno, SAS. CVP, Ro
mos Stud. At-kų, Paryžiaus at
eitininkų, Kolumbijos ateitinin
kų, Kanados at-kų, Bostono at
eitininkų ir daug kitų.

Šventėn susirinko gražus bū
relis žmonių: ateitininkų, trem
tinių bei vietinių.

Vakare lietuviškas Gustaičio 
“Sekminių Vainikas” su dainom 
ir šokiais linksmai užbaigė atei
tininkišką  ją dieną Waterbury.

Al.

—Kun. Karalevičius jau grįžo 
iš atostogų ir eina savo parei
gas.

—Išbuvęs pas mus apie pus
antro mėnesio ir pagelbėjęs pa
rapijos darbe, išvyko atgal į sa
vo vienuolyną Greene, Me. pran
ciškonas tėvas Žiubrys, OFM. 
Kiek yra žinoma, gerb. tėvąs 
Žiubrys yra pasiryžęs studijuoti 
Fordhamo universitete. Dėkoja
me jam už suteiktą pagelbą ir 
linkime pasisekimo studijose.

—Mūsų parapijoje prasidėjo 
rudens drabužių vajus. Parapi
jiečiai ir kitataučiai, norintieji 
drabužių tremtiniams aukoti, 
buvo prašomi pranešti savo ad
resus, nes pasiryžta drabužius 
surinkti iš namų. Paaukokite, 
kiek kas išgalite!

—Mūsų parapijos Liet. Vy
čių 67 kuopą atstovauti vyks
tančiame Elizabethe visos Ame
rikos Lietuvos Vyčių seime, iš
rinktas Martinas Ruzgys. Lin
kime jam sąžiningai atlikti pa
tikėtą pareigą.

—Prie jau atvykusių į Bayon- 
nę iš Vokietijos lietuvių, dar ne
seniai prisidėjo pp. Gurskių šei
ma, susidedanti iš tėvelių ir dvie
jų dukrelių ir pp. Botyrų šeima, 
susidedanti iš tėvelių ir 2 jauna- 
mečių sūnelių. Pažymėtina, kad 
abi Gurskių dukrelės jau prisi
rašė prie parapijos choro. Sek
tinas pavyzdys čia gimusioms. 
Linkime jiems visiems greitai 
gerai įsikurti.

—Mūsų uolus ir jaunas vargo
nininkas p. A. Jakupčionis jau 
pradėjo rūpintis lietuviško vaka
rėlio paruošimu su lietuvišku 
vaidinimu, dainomis ir t.t. Pro
gramoje dalyvaus ir jaunų trem
tinių pajėgos. Linkime pasiseki
mo!

—Šv. Vardo Draugija, ilgą 
laiką snaudžius*!, pagaliau atgi
jo. Buvo sušauktas susirinkimas 
jau du kartus. Išrinkta nauja 
valdyba, kurios pirmininkas yra 
Kazį, Nerbakas. Ruošiamasi da
lyvauti didžiuliame Šv. Vardo 
parade Bayonnėje kito mėnesio 
pradžioje.

—Po sunkios ir ilgos ligos su 
šiuo pasauliu rugp. 18 d. atsisky
rė senas mūsų parapijietis Do
mininkas Gaupša. Po iškilmingų 
mišių parapijos bažnyčioje rugp. 
22 d. palaidotas šv. Kryžiaus 
kapuose No. Arlingtone.

—Rugp. 26 d. ligoninėje mirė 
Antanas Bagdonas, ilgametis 
Bayonnės gyventojas. Po mišių 
parapijos bažnyčioje rugp. 29 d. 
palaidotas šv. Kryžiaus kapuo
se No. Arlingtone.

Teilsisi mirusieji ramybėje ir 
Amžinoji šviesa jiems tešviečia.

Klemas

—Parapijos piknikas 
pasisekė. Buvo daug 
Buvo- geras oras, dėlto 
pikniko dalyviams tikrą malonu
mą.

—Vis daugaiu ir daugiau at
vyksta į čia lietuvių iš trem
ties. Jų jau čia yra gana daug. 
Jie įnešė daug gyvumo į mūsų 
koloniją, aktyviai dalyvauja kul
tūriniame gyvenime.

—Rugsėjo 11 d. bus sutuoktu
vės Fr. Kurtinančio su R. Ta
mošiūnaite. Šliūbas bus 4:30 vai. 
popiet, lietuvių parapijos bažny
čioje. Jis studijuoja chemijos 
mokslus, o ji yra slaugė Švento 
Vincento ligoninėj, New Yorke. 
Jaunosios motina yra labai di
delė visuomenės veikėja Newar- 
ke.

—Apie pabaigą rugsėjo bus 
parapijos metinis bazaras. Ba- 
zarui jau smarkiai ruošiamasi. 
Bus parapijos salėje.

Amsterdamo lietuvių kolonija 
paskutiniu laiku pajuto padidė
jusį lietuvių tremtinių imigraci
jos tempą. Geraširdžių šios ko
lonijos lietuvių pastangomis 
praeitais, o ypatingai šiais me
tais, čia suvažiavo gerokas bū
rys tremtinių, kurie čia rado 
jaukią pastogę pas savo gimi
nes ir pažįstamus. Mus labai nu
džiugino ir teikia daug naujų vil
čių tai, kad atvykusių čia trem
tinių tarpe, esama ir tokių as
menybių, kurios galės išjudinti 
mūsų kultūrinį gyvenimą, pada
ryti jį turiningesnį ir gilesnį, rea
lizuojant didesnius meninius po
lėkius.

štai tik prieš porą mėnesių 
atvyko iš tremties ir apsigyve
no mūsų tarpe pirmaeilė lietu
vių vokalistų pajėga, buv. Vil
niaus operos solistas - baritonas 
Stasys Liepas.

Kas tik nors šiek tiek sekė 
lietuvių kultūrinį ir meninį gy
venimą tremtyje, negalėjo nepa
stebėti, kad šis tebekilsiantis į 
savo pajėgumo viršūnę daininin
kas savo pasirodymais susilauk
davo vis daugiau įvertinimų/

Patyrėme, kad solistas Liepa 
pasirodys religiniame koncerte, 
kuris įvyks lietuvių bažnyčioje 
sekmadienį, rugs. 18 d., 7:30 vai. 
vaakre.

šiame koncerte dalyvaus bu
vęs Kauno operos ir teatro ba
leto vyr. dirigentas Vyt. Marijo- 
šius, kuris pagros keletą kompo
zicijų vargonais solo ir akompa
nuos sulistui.

Malonu, kad vietinis parap. 
choras, vedamas daug nusipel
niusio kultūrininko ir visuome
nei gerai žinomo menininko var
gom J. Olšausko, įsijungs į šį 
koncertą.

Vyčių ir tremtinių susiartinimo 
vakaras

Great Necko Vyčių kp. rug
piūčio 27 d. suruošė gražų va
karą su užkandžiais, pakviesda- 
ma pas save susipažinimui vie
tos tremtinius ir kitus savo ar
timuosius draugus. Trumpą pro
gramą Vyčiai pradėjo malda. 
Sugiedojus Lietuvos ir Ameri
kos himnus, vietos vyčiai davė 
priesaiką iškilmingai pasižadė
dami tarnauti Dievui ir Tėvy
nei.

Priesaiką davė į aukštesnį 
laipsnį pakelti šie vyčiai: P. Kur
tinaitis, P. Bemotavičius, A. 
Daknis, J. Masiulis, St. Bukan
tas, A. Ašmanas ir St. Vasiliaus
kienė.

Vyčių organizacijos tikslus 
gražiai apibūdino New Yorko ir 
New Jersey apskr. Vyčių pirm. 
A. Vasiliauskas. Turiningą žodį

tarė taipgi šios veiklios Vyčių mo sąlygomis ateitininkams te- 
kuopos pirm. J. Remenčius.

Po prograpios Vyčiai ir jų sve 
Čiai linksmai pasišoko. Svečių 
tarpe, be Vietos ir apylinkės 
tremtinių, matėsi taip gi Musick 
šeima iš Maspetho. Įdomu pažy
mėti, kad nors p. Musick ir Jo 
žmona yra gimę Amerikoj, jų 
vaikai duktė Elena ir sūnus Jo
nas — abu labai gražiai kalba 
lietuviškai. Parengime dalyvavo 
viešnia iš Elizabetho J. Adomai
tytė, kuri yra apskrities vado
vybės narė.

Great Necko Vyčiai parodė 
gražų pavyzdį visiems Amerikos 
Vyčiams, kaip reikia užmegsti 
draugiškus ryšius su naujai at
vykusiais ir juos įtraukti į savo 
darbą, šiuo parengimu tiek pa
tys Vyčiai, tiek ir jų svečiai, 
ypač tremtiniai, yra labai pa
tenkinti.

Teko patirti, kad prie šio ver
tingo parengimo nuoširdžiai pri
sidėjo A. Vasiliauskas, J. Re
menčius, S. Vasiliauskienė ir O. 
Sausaniūtė.

Kviečiami tremtiniai stoti 
į Vyčius

[ Maždaug prieš mėnesį laiko 
pirmojo laipsnio Vyčių eiles pa
pildė dar šie nauji nariai: J. Ru
saitė, A. Kabašinskas, L. Re- 
menčius, A. Savagis, O. Marti
naitis, M. Vasiliauskaitė ir B. 
Stankevičiūtė. Priesaiką minė
tiems Vyčiams davė iš tremties 
atvykęs kun. Buikus.

Dabartinę kuopos vadovybę 
sudaro: pirm. — J. Remenčius, 
vicepirm — A. Vasiliauskas, se- 
kret. — S. Vasiliauskienė ir 
din. — O. Sausaniūtė.

Vyčiai labai pageidauja 
laukia, kad į jų organizaciją pri
sirašytų Great Necke bei apylin
kėse gyvenantieji tremtiniai.

P. P.

ko persiorganizuoti, mokslei
viams, studentams bei sendrau, 
giams susiburiant į bendrus vie
netus. Ateitininkų veikimui toks 
veikimo metodas neša idealus, 
tačiau gyvenimas diktuoja savo 
ir žmogus turi taikytis prib ap
linkybių. 4

Organizavimasis Kanadoj pa
reikalavo ilgesnio laiko, nes, at
liekant sutartis, pavieniai nariai 
buvo išsklaidyti po visą plačiąją 
Kanadą. Tačiau sutartims bai
giantis visi traukė į centrus, 
kur pamažu vienas kitą surado, 
pažino ir štai — rugpiūčio 27 d. 
Toronte vėl susirenka gražus 
būrelis bendraminčių, pasiryžu
sių gyventi ir dirbti pagal savo 
didingąjį — “Visa atnaujinti 
Kristuje!” šūkį.

Šį susirinkimą atidaro kuopos 
pirm. P. Bražukas, pirmininkau
ti pakviesdamas S. Treigį, sek
retoriauti P. Šimkevičiūtę. Die
nos prelegentas Pr. Alšėnas 
skaito, gausiais gyvenimo pa
vyzdžiais iliustruotą paskaitą: 
“Ateitininko religinė praktika,” 
kurioje ypatingą vaidmenį at
kreipia į gerus įpročius bei va
lios jęgą. P. Juzėnas referuoja 
apie dramos būrelio sudarymą. 
V. Aušrotas prašo savanorius 
registruotis ligonių lankymui. 
Bažnyčios puošimu rūpintis ap
siima R. Jakimavičiūtė. Susirin
kimas nutaria, vietoj anksčiau 
numatytos ekskursijos, surengti 
ateitininkišką pobūvį. Revizijos 
komisija praneša, jog patikri
nus spaudos atstovo S. Dargio 
kasą, ją rado pilnoje tvarkoje 
ir už kruopštų darbą, išreiškia 
jam padėką. Išplatinus naūjai 
gautą retąjį svečią iš Vokietijos 
“Ateitį,” susirinkimas baigia
mas himnu.

Toki susirinkimai tikrai lei
džia pajusti “tvirtybę ir vilties 
galią sieloje.”

Rugpiūčio 20 d. įvykęs L. K. 
S. susirinkimas rinko atstovus į 
skyrių atstovų suvažiavimą To
ronte, rugsėjo. 4-5 d. Dalyvau
jant 91 nariui (iš virš 250 re
gistruotų narių) buvo išrinkti 
sekanti atstovai: Užupis, Matu
laitis, Treigys, Juozapavičius, 
Bajorinas ir Jokubynienė. Susi
rinkimas praėjo ramiai, be ilgų 
diskusijų. Nors buvo, pareikšta 
nuomonių, kad KLS centro val
dyba daranti per didelių nuolai- 
■dų KLCT, ieškodama susitarimo, 
tačiau išklausius p. Rinkūno pra
nešimų, CV veikla buvo užgirta.

K. L. Sąjunga yra ėmusis ini
ciatyvos atstatyti Kanados Lie
tuvių organizacinę vienybę, iši
rusią per KLCT šauktą skyrių 
atstovų suvažiavimą Montrealy 
kovo 26-27 d. Jos pastangomis 
buvo sudarytas K. L. Bendruo
menės organizacinis komitetas, 
susidedąs iš 5 KLCT narių ir 3 
KLS narių, klausimus spren
džiant 2/3 dauguma. Tačiau K. 
L. C. T. Bendruomenės organi-

mo daug priklausys ir tolimes
nis Kanados lietuvių organizaci
nis gyvenimas bei veikla.

Lietuviai Kanados Tautinėje 
parodoje

Rugpiūčio 26 d. Toronte pra
sidėjo metinė paroda—C. N. E., 
skaitoma didžiausia pasaulyje. 
Ją atidarė gen. gubernatorius V. 
Alexander, savo kalboje pažy
mėdamas, kad Kanada yra ta
pusi viena iš pasaulinių galybių.

Šioje parodoje šiemet antrą 
kartą dalyvauja -ir lietuviai su 
tautiniais šokiais, choru bei tau
tiniais dirbiniais, išstatytais 
prof. Tamošaitienės Dailės Stu
dijos iš Montrealio. Lietuvių 
kampelis, įrengtas šalia pionie
rių kambario, traukia kiekvieno 
lankytojo akį, kadangi čia .dro
žinių, audinių, kilimų bei tau
tiškais rūbais aprengtų didelių 
lėlių, prie staklių tautinius rašT 
tus audžia ir gyva lietuvaitė.

Latvių eksponatai užima tik 
mažą langelį.

Ateitininkų susirinkimas
Atsikėlus į naująjį pasaulį ir 

susidūrus su naujomis gyveni-

Lietuvos Vyčių seimas
Lietuvos Vyčių 36 seimas bus 

rugsėjo 9, 10 ir 11 dienomis, Šv. 
Petro ir Povilo parapijoje, 52 
Vyčių kuopos vadovybėje, Eli- 
zabethe.

Žinome, kad visiems yra ma
lonu išgirsti, jog ši organizaci
ja, nežiūrint sunkių aplinkybių, 
nesiliauja dirbus lietuvybės dar
bo. Nuo Maine iki Kalifornijos 
didesni ar mažesni būreliai ren
kasi kas mėnuo ar dažniau, kad 
palaikius savo tradicijas, pasi
mokius savo kalbos, prisidėjus 
prie Lietuvos laisvinimo darbo, 
ar bent kad susitikus lietuvis su 
lietuviu ir drauge pasilinksmin
ti ir lietuvišką dainą užtraukti.

Šį seimą galime skaityti visų 
Amerikos lietuvių švente. LietUr 
vos Vyčių nariai iš savo tarpo 
įneša daug savo jėgų ir patyri
mo į chorus, parapijas ir kitas 
organizacijas. Per šį seimą iš
girsime nepaprastai žavėjantį 
raportą kaip Lietuvos Vyčiai per 
savo lietuvių reikalų komisijas 
ypatingai didelį darbą atliko lie
tuvių tremtinių klausime, rašy
dami į Amerikos spaudą, val
džiai ir t.t. Šis veiklos punktas 
ne tik prisidėjo prie geresnio su
pažindinimo Amerikos visuome
nės su mūsų tremtinių padėti
mi, bet drauge, bekovojant už 
savo teises, arčiau pritraukė 
mūsų pačių jaunimą prie savo 
tautos kamieno.

Malonu yra šiuo kart pakvies
ti į Lietuvos Vyčių seimą mūsų 
dvasios vadus, veikėjus, kitų lie
tuviškų organizacijų ir įstaigų 
vedėjus ir atstovus, ir bendrai 
visus, kurie šiam lietuviškam- 
katalikiškam veikimui pritaria.

Negalintieji dalyvauti seime 
ir norintieji šį veikimą paremti, 
gali pasiųsti, dabar ar seimo die
nomis, nors mažą auką: Knights 
of Lithuania Convention, Liber
ty Hal*, 269 Second St., Eliza
beth, N. J. Amerikos lietuvių 
parama ir gera valia yra mums 
labai reikalinga ir bus -begalo 
aukštai įvertinta.

Tad visi, vienaip ar kitaip, da
lyvaukime Lietuvos Vyčių sei
me!

Liet.. Vyčių Centro valdyba:
Juozas Bulevičius, pirmin. 
Ona Klimašauskaitė, rast.

(Pradžia 1 pusi.)
Per visą savaitę jie organi

zavo visas savo revoliucines 
jėgas New Yorko valstijoje, 
ypač pakelyje Albany Post 
Road miesteliuose, nuo Yon
kers iki Albany. Dvi dienas 
prieš ' “koncertą” Peekskille 
pasirodė iš New Yorko komu
nistų skautai (špiegai)’ ap
žiūrėti “priešo” pozicijų, pa
tirti “liaudies” nuotaikas, jos 
opiniją, etc. Penktadienį ir 
šeštadienį komunistų šnipai 
užplūdo Peekskillio karče
mas ir bilijardines landynes. 
Rinko revoliuciniam stabui 
žinias. Padėtis miestely buvo 
įtempta, Vi^i laukė, kas bus 
sekmadienio “koncerte.”

Sekmadienio rytą, apie 6 
vai., pasirodo pirmi iš New 
Yorko autobusai, komunistų 
ruošiamų manevrų avangar
das. Apie 12 vai: vien iš New 
Yorko miesto įsiveržė apie 
85 autobusai ir 6 automobi
lių, jų tarpe matėsi daug tri
jų tūkstančių ir 5 tūkstančių 
dolerių vertės. Komunistai 
stebėtinai drausmingai ir 
tvarkiai, išsirikiuoja į eiles ir 
užima pozicijas. Policija, ku
rios buvo 900,' pastebėjusi 
“koncerto” dalyvius apsigin
klavusius su buožėmis (beis
bolo batonais) ir buteliais, 
nuginkluoja juos. Iš viso su
renka apie 300 buožių, kurio? 
mis partija apginklavo pa
rinktus komunistų mušeikas, 
smogikus.

Tokia drąsa ir komunistų 
atvykusių iš kitų miestų mu
zikavimas su buožėmis sukė
lė vietos gyventojuose didelį 
pasipiktinimą. Dėka polici
jai, “koncertas” baigėsi ra
miai ir nuginkluotos komu
nistų gaujos, apie 13,000 (ne 
25,000, kaip komunistai me
luoja), pradėjo grįžti į savo 
vietas. Bet tuomet peekski- 
liečiai buvo jau perdaug to
kia invazija įkaitę ir grįžtant 
autobusams, karams pradėjo 
svaidyti juos akmenimis. 
Puolimai prasidėjo arti kon
certo ir tęsėsi visu keliu iki 
Yonkers.

Taip baigėsi mažytė, ban
domoji “revoliucija.”

M. A-tė

JAV Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba kviečia 
rugsėjo 24-25 dienomis savo 
nariu suvažiavimą. Rašytojų 
suvažiavimas prasidės rugsė
jo 24 d. 2 vai. pp., Pr. Lapie
nės vasarvietėj, Stony Brook, 
Long Island. Važiuoti trauki
niu iš Nęw Yorko Penn. Sta. 
į Stony Brook (Port Jeffer
son) 9:30 vai., 11:55; iš Ja
maica: 9:30, 11:56, 1:22. Au
tomobiliams kelias iš New 
Yorko — 25A. Važiuoti iki 
Stony Brook traukinio sto
ties, nuo čia į kairę — kryp
timi Stony Brook Lodge. Tel. 
586.

Suvažiavimo metu numato
mas literatūros - koncerto va
karas, dalyvaujant ir lietuvių 
visuomenės svečiams.

Į suvažiavimą kviečiami ir 
tie rašytojai, kurie neseniai 
atvyko iš tremties ir ten bu
vo taip pat rašytojų draugi
jos nariais. Jei neseniai atvy
kę rašytojai ..negalėtų daly
vauti suvažiavime, prašomi 
atsiųsti savo adresus draugi
jos pirmininko vardu: Dr. J. 
Aleksandravičius, Mariana- 
polis College, Thompson, Ct.

Valdyba
□

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

“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.

417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos’' 

numerius susipažinimui

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043
l
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Stephen Aromiskis
(Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves- $150 -
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41.— 72nd Street Maspeth, N. Y.
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AMERIKA Rugsėjo 9, 1949

(j^APYLINKEJE
• Myk. Smelstorius su žmo 

na_ apsistojo Brooklyne, kur 
mėgina įsikurti.

• Vyt. Račkauskas, “Ame
rikos” prietelkos panelės U. 
Račkauskaitės brolvaikis, 
pradėjo rinkti “Amerikai” 
naujus skaitytojus.

• Kun. B. Ramanauskas 
Paterson, N. j. labai daug pa
deda tremtiniams. .

• P. Kubiliūnienė, Pater
son, N.^ J. žymi veikėja, pa
ėmė režisuoti vaidinimo vei
kalą BALFo parengime, ku
ris įvyks apie lapkr. mėnesio 
pradžią. P. Kubiliūnienė Lie
tuvoje buvo mokytoja.

• A. Masionis su šeima ga
lutinai ir stipriai įsikūrė Pa
terson, N. J. Jis dirba vieno
je šveicarų firmoje laboran
tu.

• K. Jurgėla, LAIC vedė
jas, su šeima atostogas pra
leido belankydami savo pa
žįstamus ir bičiulius rytų 
provincijose. Lankėsi Kenne
bunk Port, Marianapoly, Pro
vidence, R. I.

• Komp. Vyt. Bacevičius
parašė trečią stygų kvartetą, 
piano siutą ir trijų dalių vei
kalą piano koncertui su or
kestru, kurs yra jo 14-tas 
simfoninis veikalas. Jo muzi
kos studijoje mokslas prasi
deda rugsėjo 10 d. Adresas: 
333 W. 86th St., apt. 1014, 
New Yorke. ,

• Kun. A. Tumasonis ato
stogavo pas savo motiną, ku
ri gyvena Brooklyne, porą sa
vaičių ir vėl grįžo į Siena Col
lege profesoriauti.

• Ponia Julė Skarulienė iš 
Brooklyno su savo sesers vai
kais, neseniai atvykusiais iš 
tremties, Juozu ir Aldona 
Stempužiais, rugsėjo 3 d. iš
vyko į New Haven, dalyvauti 
tremtinių, Vytauto Giedrai
čio ir p. Pociūtės vestuvėse. 
Taip pat aplankys savo mie
lus kūmus p. Zatulskius ir ki-

* tus senus pažįstamus, su ku
riais keletą metų kartu gyve
no New Haven.

• Ponia M. Abluz iš Kings
ton, N. J., siųsdama savo pre
numeratos mokestį, reiškia 
didelį pasitenkinimą “Ameri
ka” ir apgailestauja negalė
dama jai prisiųsti didesnės 
paramos.

• Agnes Okienė Brookly
ne susilaukė iš tremties sese
rėno kun. J. Bacevičiaus. 
Praeitame numeryje per klai
dą buvo parąšyta, kad kun. 
J. Bacevičius apsistojo pas 
D. Zeidis.

apsistojo 
vargoni-

su šeima

• Žurnalistas Ai Šalčius 
grįžo iš studentų vasaros 
kursų ir išvyko trumpam lai
kui į Kanadą.

•Prel. J., Balkūnas, sakęs 
pamokslą ateitininkų šventė
je Waterbury, užprašytas pa
mokslui ir Vyčių seimo metu, 
Elizabethe.

• Kun. Vasiukevičius atvy
ko iš tremties ir apsistojo 
pas prel. J. Balkūną.

• Muzikos profesorius P. 
Žukas, su šeima 
Brooklyne ir ieško 
ninko darbo.

• Pr. Polteraitis
galutinai ir stipriai įsikūrė 
Brooklyne. Jis dirba cukraus 
fabrike ir butą gavo netoli 
darbo vietos. Pp. Polteraičiai 
abu yra ateitininkai, jis buvo 
žymus ateitininkų studentų 
veikėjas, žadėjo neužmiršti 
savo plunksna ir JAmęrikos.’

• Kun. Ig Kelmelis, New
ark© lietuvių parapijos kle
bonas, lankėsi BALFo centre 
ir mūsų redakcijoje.

• Alb. Verbyla, ‘Amerikos’ 
rėmėjas, lankėsi mūsų redak
cijoje.

• Stp. Reivydas iš White 
Plains, N. Y., dar neseniai at
vykęs iš tremties, pirmiausia 
užsisakė “Ameriką.”

• Ponia S. Miltenis iš Broo
klyno, ilgametė “Amerikos” 
skaitytoja, “Ameriką” už
sakė ir savo dukrai seselei 
vienuolei ImĮnaculatai Pitts- 
burghe. Malonu, kai čia gi
musi ir augusi seselė ne tik 
gražiai skaito lietuviškai, bet 
ir domisi lietuviška spauda.

• E. Petrauskas iš Jamai- 
cos, streiko pasekmėje turė
damas “atostogas,” rūpinasi 
savo pažįstamais, kuriuos jis 
atsitraukė iš tremties.

• P. Karečka, neseniai at
vykęs iš tremties, gauna pro
fesūrą vienoje kolegijoje.

LIETUVIŲ PARODA 
NEW YORKE

Jau galutinai nustatyta, 
kad Lietuvių Dailės Paroda 
bus atidaryta spalių 20 dieną. 
Rengėjai turi tikslą parodos 
proga plačiau supažindinti ne 
tik lietuvių, bet ir Amerikos 
visuomenę su Lietuvos reika
lais. Tam tikslui ruošiamasi 
tokiai parodos programai, 
kuri įdomautų lankytojus ne 
vien savo menine dalimi, bet 
ir kultūrine - propagandine.

“AMERIKOS” ŠIŲ METŲ

Įvyks

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį
RUGSĖJO - SEPTEMBER 23,24 ir 25 d

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJ
No. 5th ir Havemeyer Sts.

★ Daug vertingų fantų
★ Įvairūs pamarginimai
★ Bufetas ir Baras

Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo 
Parapija

Bazaro Rengėjų 
susirinkimas

Tel. ST 2-3108

—Mokslas parapijos moky
kloje ir vaikų darželyje pra
sideda rugsėjo 12 d. Mokyk
loje bus mokoma ir lietuviš
kai.

—Anglų kalbos kursų at
vykusioms antroji laida bai
giama organizuoti. Kada pra
sidės, bus paskelbta.

Parapija
Koncertas-balius

Mūsų parapijos metinis 
koncertas ir balius ' įvyks 
spalių 9 d., Šv. Stanislovo sa
lėje, Greenpointe. Kviečiami 
naujai atvykę vyrai ir mote
rys, o taip pat ir visi kiti, įsi
rašyti į parapijos choro na
rius. Jeigu anksčiau įstosite 
į chorą, spėsite dalyvauti di
džiajame koncerte.
Šv. Vardo D-jos susirinkimas

—Šv. Vardo draugijos na
rių mėnesinis susirinkimas 
bus rugsėjo 11 d., tuoj po 9 
vai. mišių. Narių bendra mė
nesinė Komunija bus laike 9 
vai. mišių. Nariai, malonėkit 
bendrai eiti prie šv. Komuni
jos ir paskui turėsime svar
bių dalykų aptarti.

Valdyba

Penktadienį, rugs. 2 dieną, 
“Amerikos” patalpose įvyko 
Bazaro Rengimo Komisijos 
susirinkimas. Dalyvavo gra
žus būrelis draugijų atstovų 
bei visuomenės veikėjų, rim
tai pasiryžusių ir šį kartą pa
dirbėti savo mylimo laikraš
čio naudai.

Negalėjusieji šiame susi
rinkime dalyvauti per kitus 
arba telefonu pranešė savo 
sutikimą - pasidarbuoti Baza
ro pasisekimui.

Sekantis ir paskutinis Ba
zaro reikalu susirinkimas 
įvyks taipgi “Amerikos” pa
talpose pirmadienį, rugsėjo 12 
dieną, 8 vai. vakare.

Visi, norintieji prie šio pa
rengimo prisidėti, prašomi 
šiame susirinkime dalyvauti.

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

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

REIKALINGAS
Reikalingas patyręs mėsinin

kas (bucheris), kuris norėtų ei
ti į partnerius ir atidaryti švie
žios mėsos krautuvę, gerai iš
dirbtame grosernės biznyje, šal
dytuvas įrengtas. 256 Union Av., 
Brooklyne. Tel. EV 7-8524.

REIKALINGI KAMBARIAI
Šeima, be vaikų, ieško buto iš 

3-4 kambarių, Brooklyno apy
linkėje. Pranešti “Amerikos” re
dakcijai. Tel. EV 8-7012.

KLAUSYKITE!
GRAŽIOS VESTUVES

Šv. Jurgio parapija
—Kun. A. Petrauskas šią 

savaitę išvažiavęs kunigų re
kolekcijose.

—Iškilmingos mišios su a- 
sista už a. a. kun. W. Pinkaus 
sielą įvyko Labor Day. žmo
nių prisirinko pilna bažnyčia, 
nes kun. Pinkus 5 metus čia 
vikaravo.

BUVUSIŲ TREMTINIŲ 
DĖMESIUI

Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 7 
vai. vak.', Apreiškimo parapi
jos salėje, No. 5th ir Haveme- 
yer Sts., Brooklyne, šaukia
mas Tremtinių Meno ir Kul
tūros sekcijos susirinkimas. 
Programoje: valdybos rinki
mai, tremtinių parengimo 
klausimas ir kiti svarbūs rei
kalai.

Laik. Sekcijos Valdyba

Praeitą šeštadienį Maspe- 
tho lietuvių parapijos bažny
čioje buvo sujungti moterys
tės ryšiu Marytė Bortkevi- 
čiūtė ir L. Noreika. Jie abu 
yra atvykę įš tremtes ir įsi
kūrę Brooklyne. Šliūbą davė 
kun. P. Lekešius. Dalyvavo 
gražus būrelis žmonių, jau
nųjų giminių ir pažįstamų.

Vakare įvyko bankietas 
gražioje svetainėje, Greene 
Ave., Brooklyne. Čia dalyva
vo jaunosios motina p. Bort- 
kevičienė, svočia p. L. Ub- 
rich - Ado'mėnaitė, svotas p. 
V. Alksninis, p. Adomėnienė, 
didelė tremtinių, taip pat ir 
jaunavedžių, globėja, p. And- 
rejauskas su ponia, p. Gru- 
dzinskienė su dukromis, pp. 
Kriaunaičiai, p. Makarskis, 
prof. A. Benderius, Leonar
das Žitkevičius su ponia, pp. 
Tamošaičiai, Anna, E. ir E. 
Lorendz, p. šilinskienė> Dr. 
A. šerkšnas su ponia ir gra
žus būrys jaunimo.

Jaunoji savo artimųjų tar
pe turėjo buvusį savo gimna
zijos direktorių Dr. A. šerkš
ną. Pamerge buvo P. Kriau- 
naitytė, o pabroliu—P. Bort- 
kevičius.

Jauniesiems linkime laimės 
ir džiaugsmo.

Kiekvieną sekmadienį, 1:30 
vai. po pietų, radijo bango
mis, iš stoties VVLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va- 
land. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dalyvis

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

RADIO ŽINIOS

Klausykitės šį šeštadienį, 
rugsėjo 10 d., 2 vai. po pietų 
per Juozo Ginkaus radio va
landėlę iš WWRL 1600 kiloc. 
stoties, Lietuvos Valst. Ope
ros solisto Vlado Ivanausko 
dainavimo. O kitą šeštadienį, 
rugsėjo 17 d. tuo pačiu laiku 
ir iš tos pačios stoties radijo 
vaidinimo, kurį parašė naujai 
iš tremties atvykęs aktorius- 
režisierius Antanas Škėma. 
Vaidinime dalyvaus Ant. Škė
ma ir visuomenei pažįstami 
aktoriai Gasparas Velička, 
Kazys Vasiliauskas ir Vitalis 
Žukauskas.

BALF lOO-OJO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

BALF 100 skyriaus valdy
ba kviečia susirinkimą rugsė
jo 9 d., penktadienį, 8 vai. 
vak., Assumption Parish Au
ditorium, Cranberry St., tarp 
Henry St. ir Hicks St., Brook
lyne.

Bus svarstomi svarbūs sky
riaus veiklos reikalai ir ren
kami atstovai į BALF metinį 
seimą.

Skyriaus nariai ir norį bū- 
(ti nariais kviečiami'dalyvau- 

i Tel. EVergreen 4 - 7142 y ti susirinkime.
Salomėja Cerienč-Mulks, 

Skyriaus pirmin.

Visi maloniai kviečiami prie to Bazaro ruoštis.
Norintieji Bazarui paskirti kokią dovaną, prašome ją 

priduoti “Amerikai,” 417 Grand St., Brooklyn, N. Y., arba 
skambinti telefonu r EV 8-7012.

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIKIUS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie 11 geriauMoe Smetonos, ALUS H ge
riausiu bravoru- Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

a*1

PARSIDUODA SU PASI
AUKOJIMU

8 šeimų namas Williams- 
burge lietuvių rajone. Tei
rautis telefonu: LA 5-3638.

. ■ ■ i . 4

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 mėty 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 4-7142
AD. JEZA VITAS V. UBAREVICIU8

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9737
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WILLIAMSBURGE
1. Du namai po tris šeimas, du flo

rai tušti, po 11 kambariu, visi geram 
stovy, su kampiniais kambariais, mau
dynėm. Kaina $7.500 už abu namu.

2. Trim šeimom, mūrinis, su 13 kam
barių, su štymu, su maudynėm. Kai
na $5,900.

3. Keturiom šeimom, mūrinis, 19 
kambarių, maudynėm, atskirai staty
tas. Kaina $6.500.

RIDGEWOODE
1. Trim šeimom, mūrinis, su . 15 

kambarių, aliejum apšildomas, 3 ka
ram garažas, atskirai statytas.

2. Dviem šeimom, kampinis, mūri
nis, 11 kambarių, moderniški įtaisy
mai, 2 karam garažai.

3. 16 šeimų, kampinis, mūrinis, po 
3 ir 4 kambarius, su maudynėm. Kai
na $19,150.

4. Aštuomų šeimų, su 40 kambariu, 
maudynėm, mūrinis, su garažu. Kai
na $17,800.

Visi šitie namai turi tuščius florus. 
Turime ir daugiau namų su tuščiais 
florais.

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.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

į Stephen Bredes Jr
! ADVOKATAS
! 197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y.
i Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUMS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689
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Clement A. Voke t
(VOKETATHS)

ADVOKATAS

41-40 — 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

NEwtovvn 9-5972

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

Z I N I S
861 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

Tel. EV 4-3487 
Tel. RE 9-1506

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STagg 2-1464

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą. plasteriavlma, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

29S MAUJER 8T„ 
BROOKLYN S, N. Y.

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

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

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

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: E V 4-3049

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
-----Nebrangiausia—Ir—Geriausia-----  

pas ZEIDAT’S 
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA. KAS VAKARAS

S HY 7-4554 - 4555

0

».

ILARDI CO
895 Broadway,

T
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ĮŽLUJl /GENERAL® ELECTRIC^®
' ~ REFRIGERATOR •. 1

MODEL NG J 4 Al
< Z NOW ONLY S 189.75 

11
AS LITTLE AS \ 1

$2.00 PER WEEK k 
AFTER DOWN A

x PAYMENTI y \

t

Siūlo Geriausių Firmų 
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasinių ir aliejum šildomų PEČIŲ 

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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