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JAV ir kitų pajėgos galimo 
karo akyvaizdoje

Prasidėjus Korėjoj karo veik
smams, visi įsitikinę, jog ir nuo 
naujo pasaulinįo karo esame 
“tik per plauką.” Kokios gi yra 
karinės pajėgos ir perspektyvos 
JAV, priešo, su kuriuo jau vyk
sta karo veiksmai, bei galimo 
priešo — Sovietų Sąjungos?

šiaurės Korėjos armija
Dviem savaitėm praslinkus 

nuo Korėjos konflikto pradžios, 
pradeda aiškėti, jog Amerika 
per menkai vertino Korėjos ko
munistų karinį pasiruošimą. Iš 
pradžių buvo manyta, kad oro 
pajėgų pilnai pakaks priversti 
agresorius kapituliuoti, sunaiki
nant jų karinį potencialą. Ta
čiau, kaip. ligšiolinė karo veiks
mų raida parodė, buvo smarkiai 
apsiskaičiuota. Nors šiaur. ko
rėjiečių silpnos oro pajėgos ne
rodo didelio pasipriešinimo a- 
merikiečių bombonešiams, ta
čiau jų gerai ginkluota armija 
ir jėga ir pasiruošimu pervirši
jo amerikiečių spėliojimus.

Buvo manyta, jog š. Korėja 
turi apie 6 mažas divizijas (po 
6-900 vyrų), bet ligi šiol turi
momis žiniomis, komunistai 
metė į kovą net 15 divizijų.

Pagaliau reikia pridurti, jog 
jei Sovietai norės šį konfliktą 
užtęsti, tai “šiaurės korėjiečių” 
atsiras ir dar 15 divizijų... iš 
Sovietų Sąjungos, nes iš tikro 
čia ne korėjiečiai kariauja, bet 
Sovietai ir “korėjiečiai” tiek bus 
stiprūs, kiek norės jų “mene- 

* — jį
USA esamos pajėgos

Jungt. Valstybės šiuo metu 
turi tik 10 divizijų. Viena iš Ja
ponijos dabar perkelta į Korė
jos frontą ir antroji taip pat nu
matyta perkelti. Dvi yra laiko
mos Japonijoj galimam netikė
tam puolimui atremti. 5 divizi
jos yra pačiose Jungt. Valstybė
se. Dešimtoji laikoma Vokieti
joj. Paskiri kovos daliniai Vo
kietijoj, JAV, Aliaskoje ir ki
tur dar sudaro kelių divizijų pa
jėgą. Imant skaičiais JAV yra 
314.000, Ram. Vandenyne 150,- 
000 Karibų jūroje — 20.000, 
Europoje — 100.000 ir Aliasko
je — 12.000. Viso — 596.000. 
JAV laivyno jūrininkai sudaro 
dvi divizijas. Laivynas šiuo me
tu turi 427.000 vyrų. Aviacija— 
350.000. Suprantama, kodėl yra 
reikalas visas ginklo rūšis pa-

pildyti naujais vyrų kontingen
tais.

Reikalui esant, žinoma, JAV 
gali sudaryti labai gausią ar
miją. Pagal naująjį įstatymą tu
rinčių registruotis 18-26 metų 
vyrų yra 9.790.000. Taigi tas 
skaičius rodo, jog, reikalui e- 
sant, JAV interesams ginti vyrų 
netruks.

Antrasis pagrindinis moder
niojo karo veiksnys yra, žino
ma, pramonė. Ji JAV yra stip
resnė kaip bet kur pasauly ir, 
atsakingų asmenų pareiškimais, 
gali tuojau pereiti prie karo me
to gamybos. Ir šioj srity JAV 
jau padarė pirmuosius žings
nius. Reconstruction Finance 
Corporation paskelbė, jog palei
džianti į darbą po karo neveiku
sius tris sintetinės gumos fab
rikus.

Vyriausybė atsiklausė laivų 
pramonės, kiek krovininių laivų 
numatoma užbaigti liepos-rug- 
piūčio mėnesiais.

Pasirašytos sutartys su ko-i 
mercinių lėktuvų transporto 
bendrovėmis, dėl kariuomenės 
transportavimo. Krašto pramo
nė šiuo metu dirba pilnu tem
pu.

Apie ginklus ir jų išteklius, 
suprantama, negali būti jokių 
duomenų. Bet yra žinoma, jog 
pokario metais šioj srity yra 
padaryta labai didelė pažanga. 
Pagaliau, jei Sovietai ir iš tikro 
turi atominę bombą, tai nėra 
pagrindo manyti, kad JAV jie 
jau yra šioj srityj pasiviję.

labai reikšmingos "įtakos karo 
eigai. . •

Sovietų pajėgos
Prieš šitokį USA karinį poten- 

cijalą Sov. Sąjunga šiuo metu 
galėtų išdidžiai pastatyti savo 
jau sumobilizuotą milžinišką ar
miją, stiprų laivyną ir kiek silp
nesnes oro pajėgas.

(Perkelta į 5 pusi.)

LIAUDIES PRIEŠUS” TRE
MIA Iš VARŠUVOS

SOVIETAI MANEVRUOJA R.
VOKIETIJOJE v

Amerikiečiai stebi, ar jie nesi
rengia čia naujai agresijai
Žiniomis iš Vokietijos, aštuo- 

nios Sovietų divizijos šiuo metu 
Rytų Vokietijoj atlieka manev
rus, kurie, amerikiečių žinio
mis, yra platesnio masto, kaip 
bet kurie ligi šiol Vokietijoj jų 
vykdyti manevrai. Tarp kitko 
vykdomi pratimai sudaryti prie
tilčius, remiant tankams.

Yra nuomonių, kad šiuos pla
taus masto manevrus Sovietai 
vykdo ryšium su įvykiais Korė
joj, norėdami įvaryti baimės vo
kiečiams it padaryti įspėjantį 
mostą vakariečiams.

JAV aukštieji karininkai Vo
kietijoj pareiškė, kad tų Sovietų 
manevrų jie nėra labai sujau
dinti, bet vis dėlto žinių tarny
bai yra įsakyta stebėti, ar jie 
nemano ką nors panašaus kaip 
Korėjoj pradėti.

Vakarų sąjungininkai turimais 
duomenimis, Vokietijoj sovieti
nės- pajėgos nesančios padidin
tos — tėra, kaip ir buvę, 20 divi
zijų sU apie 2,000 tankų. Pasku
tiniam pusmety tik šios Sovietų 
pajėgos buvusios sustiprintos iš 
Balkanų atkeltais tankų ir prieš
lėktuvinės artilerijos daliniais.

Lenkų komunistų partija ir 
Varšuvos miesto valdyba nu
sprendė, jog “visi asmens, kurie 
yra priešingai liaudies demokra
tijai nusiteikę ir nuo kiekvieno 
vertingo darbo nori išsisukti”, 
turi būti iš miesto ištremti. Nu
tarimas pirmoj eilėj nukreiptas 
prieš asmenis, kurie nedalyvau
ja stachanoviečių “soclektynė- 
se” ir vengia aktingai įsijungti 
į komunistų partiją bei komuni
stinių profesinių sąjungų veik
lą. Taip pat iš Varšuvos turi bū
ti išvežti ir visi tie vyrai, kurių 
darbus gali perimti moterys. 
Varšuvos miesto valdyba savo 
nutarimą pagrindžia tuo, kad 
trūkstą mieste butų ir daugely 
sričių darbo jėgos žemės ūky 
ir pramonėj.

Komunistiniai gangsteriai žudo karo belaisvius
Agresorių žygiavimas sulaikomas. — JAV siunčia naujas pajėgas. — Sovietai stengiasi sutrukdyti 
konflikto likvidavimą. — Komunistai vykdo naujus tarptautinius nusikaltimus, žudydami 
belaisvius. — Nusikaltėliai turės už savo darbus atsakyti.

Pirmomis Korėjos karinio 
konflikto dienomis užpuolikai 
pasiekė žymesnių laimėjimų, nes 
Pietų Korėjos daliniai buvo per 
menkai ginkluoti ir negalėjo š. 
Korėjos tankų sulaikyti, o JAV 
karinių pajėgų P. Korėjoje ne
buvo. Bet amerikiečiai jau spė
jo į Korėjos ''frontą permesti 
daugiau pajėgų, ir komunistų 
žygiavimas pradėjo žymiai lėtė
ti, nes jie patyrė skaudžių nuo
stolių ir po amerikiečių puolimų 
jų karinga nuotaika pradėjo 
smukti.

Ligi šio laiko JAV aviacija 
išvystė jau stiprią veiklą ir prie
šui sudavė stiprių smūgių. Ligi 
tik liepos 11 d. ji atliko 1570 
skridimų, kurių metu sunaikin
ta vienų komunistų tankų 123 
ir 41 lėktuvas. Taip pat nema
ža sunaikinta traukinių, susisie
kimo linijų, karo sandėlių ir ki
tų karinių objektų. Priešo kari- 
nams 'objektams naikinti jau 
panaudotos ir padegamosios 
bombos. Aviacija parėmė ir že
myno dalinių kovas.

Kovų vaizdas dar daugiau pa
sikeis, kai atvyks į frontą dabar 
siunčiami JAV daliniai Paruoš
ta išsiųsti arba pakeliui yra 2 
pėstininkų divizija, 4 ir 6 armi
jų priešlėktuvinė artilerija, da
ilinai 2 ir 3 armijos ir 1 jūrinin
kų korpuso divizija su savo a- 
viacija.

Karinės JAV pajėgos šiomis 
dienomis žymiai bus jau sustip-

volės įstatymą. Pažymėtina, 
kad savanorių stojimas yra be
veik nelauktai didelis.

Šiuo momentu, kada jų pa
siųstoms užpuolikų gaujoms 
pradeda nebe taip sektis, kaip 
staigaus užpuolimo pradžioje, 
Sovietai pradeda vis didesniu 
bdlsu rėkti ir — rjėra jokios abe
jonės—teikti savo kovojančioms 
gaujoms vis didesnę paramą.

Jų puolimo ' objektai yra 
Jungt. Tautos, neišskiriant nė jų 
dūdon pūtusio T, Lie, ir JAV 
kartu su kitais prieš komunis- 
nius agresorius kovojančiais ar
ba prieš juos pasisakiusiais 
kraštais. Kartu jie griebiasi jau 
seniai komunistų praktikuojan
čių “tarptautinių brigadų”. So
vietų spauda prapeša, jog taria
mai jau įsirašę 500.000 sava
norių kariauti Korėjos komunis
tų pusėje. Šitoj “savanorių” 
priedangoj Sovietai, išrodo, ir 
numato siųsti savo draugams 
paramą. Taip pat lauktina, jog 
jie imsis manevro sumažinti Ko
rėjos fronto spaudimui. Komu
nistinė Kinija, žinoma, Krem
liaus diriguojama, kelia triukš
mą dėl tariamo JAV įsikišimo į 
Kinijos reikalus ir balsiai kalba 
apie Formozos puolimą.

karo

karo
patsesąs toks

kaip ir visą lai- 
žudyti žmones, 
ir karo belais-

Komunistų elgesys ir 
metu pasirodo 
nusikaltėliškas, 
ką. Jie, įpratę 
pradėjo žudyti
vius. Atmušę vienam rajone Ko
rėjos komunistų dalinius, ameri
kiečiai rado į komunistų nelais
vę patekusius savo draugus nu
žudytus. Jiems buvo surištos 
rankos ir nužudyti šūviais į vei
dą. Tas bestiališkas elgesys su 
belaisviais iššaukė ir amerikie
čių tarpe ir visam pasauly di
džiausio pasipiktinimo žudikais. 
Ir tuo jie be abejo užsitraukia 
sau teisingą bausmę. Iš ameri
kiečių pusės jau buvo pareikš
ta, jog jei bus pradėti vykdyti 
karo nusikaltimai, jų vykdytojai 
turės atsakyti, kaip turėjo atsa
kyti ir po praėjusiojo karo. Nuo 
atsakomybės jiems vargu pasi
seks išsisukti, nes po tokių nu
sikaltimų vargu galima laukti, 
kad sumušusios komunistus, 
JAV ir kitų tautų karinės pajė
gos sustos prie 38 paralelės, 
kaip pradžioj buvo manyta. Nu
sikaltėliai, išrodo, bus persekio
jami tol, kol pateks į teisingu
mo rankas ir atsakys už savo 
gėdingus darbus.

Sovietų karinis pasiruošimas 
Tolimuose Rytuose

tikrą skaičių pagal karinės prie-

Jau 48 Jungt Tautų nariai 
pritarė Korėjos akcijai

Ligi šiol iš 59 Jungt. Tautų 
narių jau 48 pareiškė pritarimą 
pradėtai prieš Š. Korėjos agre
sorius policinei akcijai. Tam sa
vo pritarimą pareiškė: Afganis
tanas, Argentina, Australija, 
Belgija, Bolivija, Brazilija, Bur
ma, Kanada, Čilė, Kinija, Ko
lumbija, Costa Rica, Kuba, Da
nija, Domininkonų respublika, 
Ekvadoras, Salvadoras, Etijopi- 
ja, Prancūzija, Graikija, Gvate
mala, Haiti, Honduras, Islandi
ja, Indija, Iranas, Izraelis, Liba- 
nonas, Liuksemburgas, Mėriko, 
Olandija, Nauj. Zelandija, Nika
ragva, Norvegija, Pakistanas, 
Panama, Paragvajus, Peru, Fi
lipinai, Švedija, Syrija, Siamas, 
Turkija, Pietų Afrika, D. Brita
nija, USA, Uragvajus ir Vene- 
cuela. Sovietai, Lenkija ir Čeko-' 
Slovakija šį JT nutarimą atme
tė. Arabų Lygos valstybės, iš
skiriant Syriją, laikęsi neitra- 
liai. Jugoslavija taip pat balsa
vo prieš ir nuo to laiko nieko 
šiuo klausimu nepareiškia. Li
berija, Irakas, sovietinė Gudija 
bei sovietinė Ukraina — neat
siliepė.

komunistų rankomis sovietų su
keltas Korėjos karinis konflik
tas ir jų šauksmas, kad JAV ir 
kitos Vakarų bloko valstybės iš 
ten be sąlygų atitrauktų savo ka
rinius dalinius, rodo, jog galimy
bių ribose ir sovietų tiesioginis 
mybių ribų ir sovietų tiesioginis 
įsikišimas, kai vakariečiai, suda
rę pajėgą, pradės jų satelitus 
spausti ir šiems pasidarys riesta.

Tokioj perspektyvoj daugelis 
domisi, kiek sovietai yra toje sri
tyje pasiruošę karui ir kokia iš 
to gali būti grėsmė Vakarų pajė
goms.

šiuo atžvilgiu pastebėtina, jog 
Sovietai, dėdami didelių pastan
gų paimti į savo rankas Europą, 
visą laiką stiprinosi ir Tol. Ry
tuose.

Dar 1939 m., skelbiant trečią
jį Sovietų penkmečio planą, tuo
metinis Sovietų min. pirm. V.

Atominė programa bus paskubinta
Prezidentas Trumanas papra

šė kongresą paskirti naujus 
260.000.000 dolerių atominei 
programai ir vandenilio bom
bos gamybai pagreitinti. Iš kon
greso sluogsnių pareiškiama, 
kad tam žygiui prezidentas bu
vo pasiryžęs dar prieš Korėjos 
konfliktą. Vandenilio bombos

gamybai jis davė įsakymą dar 
sausio 11 d. ,

Pavojingos pasaulio padėties 
akyvaizdoje yra beveik tikra, 
kad prezidento paprašyta suma 
bus paskirta. Manoma, jog di
džioji šios sumos dalis bus pa
skirta vandenilio bombos gamy
bai.

BAISUSIS BIRŽELIS”
ŠVENTOJOJE ZEMEJE

Jeruzalė, Jordanas (LAIC) — 
Birželio 15 d. 8 vai. ryto kanau
ninkas Stan. Pietruszka atlaikė 
pamaldas už Lietuvą ir lietu- 
tuvius prie 3-čiosios stacijos al
toriaus — toje vjetoie, kur Kris
tus parpuolė su kryžiumi. Po 
pamaldų, prie altoriaus atidary
ta ir pašventinta lenta: aukštu
tinėje dalyje yra žalvarine Lie
tuvos sienų (taip primenančių 
širdį) figūra, kurios vidury si
dabrinis Vytis, o aukščiau Vy
ties ir žemiau iškalti žodžiai: 
“Jėzau, Gelbėk Lietuvą. 1940- 
1950”. Žemutinėje dalyje lietu
vių ir anglų kalbomis ant me
dinės lentos išraižyti žodžiai: 
“Pabusk, Pasaulio Sąžine! 1940 
m. birželio mėn. 15 d. bolševiki
nė Rusija okupavo Lietuvą, ka
talikišką Pabaltijo tautą. Ligi 
1950 m. bolševikine Rusija išžu
dė ir Sibiran ištrėmė apie 1,- 
000,000 lietuvių. Vienintelis jų 
nusikaltimas buvo — tikėjimas 
Dievu ir Tėvynės meilė.” Aukš
čiau lentos pakabintas Aušros 
Vartų Švč. Mergelės paveikslas, 
kurį padovanojo Marijona Ažu
balis.
\ Po pamaldų svečiai lankė 
Genocido Parodą, kurią suorga
nizavo LAIC ir “Draugo” kores
pondentas Pranas Rupeika. Pa
maldose dalyvavo ir parodą lan
kė Romos katalikų, graikų, ar
mėnų ir maronitų patriarchai 
arba jų vikarai ir apie dvylika 
įvairių tautybių kunigų. Taipgi 
dalyvavo Senojo Miesto burmis
tras ir kariuomenės atstovas.

— Gen. L. D. Clay, buvęs V o
kietijoj JAV i.arinis vir-.įninkąs, 
paskirtas New Yorko civilines 
apsaugos viršininku. Gen. Clay 
savo darbą jau pradėjo. Jis bu
vo šioms pareigoms parinktas 
ypač dėlto, kad gerai pažįsta 
rusą taktiką.

— Naujas Irano min. pirm., 
buvęs kariuomenės štabo virši
ninkas, Aly Razmara gavo par
lamento ir senato pasitikėjimą. 
Jam buvo pavesta sudaryti vy
riausybę, kai padidėjo Sovietu 
spaudimas tranui.

— Pietą Korėjos pajėgą vyr. 
vadas gen. Chung II Kwuii pa
skelbė karo padėlį visoj 1*. Ko
rėjoj ir tuo pradėjo tiso j šaly 
veikti .ypatingieji karo meto J- 
statymai.

— Sovietai įteikė Vakarą są
jungininkams notą, kad jie esą 
pažeidę su Italija taikos sutar
tį, kiek tai liečia Triesto klau
simą. Jie pabrėžia, kad Vakarą 
birželio 16 d. jiems įteiktos no
tos esančios 
čios”.

— Austrijoj 
kad komunistai
kelti pilietinį karą kaip ir Korė
joj.

— JAV vyriausyliė paskelbė, 
kad jos laivynas blokuoja visus 
Š. Korėjos krantus. Sovietai dėl 
to protestuoja. Tai pažeidžią ją 
interesus.

“liepatenkinan-

kyla nerimas, 
ir čia gali su

JAV ATMETfi RUMUNUOS 
PROTESTĄ

JAV vyriausybė atmetė Ru
munijos protestą dėl jos diplo
matų judėjimo JAV suvaržymo 
ir pranešė, jog rumunų diplo
matai galės judėti tik 35 mylių 
nuotoly aplink Vašingtoną, at
sižvelgiant į tai, kad Bukarešte 
JAV diplomatų judėjimas taip 
pat suvaržytas.

— Prancūzų Maroke nukrito 
Aigle Azur linijos keleivinis lėk
tuvas. Iš 30 keleivių 21 žuvo, o 
likusieji užeisti.

— Izraely sulaikė ligoninių 
darbą 2.000' seserų streikas. 
Taip pat žada streikuoti ir apie 
3.000 Izraelio medikų draugijai 
priklausančių gydytojų, jei ne
bus jiems padidintas atlygini
mas.

moderniškų haikintojų ’ ‘ dabar 
plaukioja su Sovietų vėliava. 
Taip sustiprinto Sovieteų laivy
no nemaža dalis yra ir Tol. Ry
tuose. Povandeninių ir kitų ti
pų Sovietų laivų bazės ten yra 
Vladivostoke, Nikolajevske, pie
tinėj Kamčatkoj Petropavlovs
ke ir Komandorų salose, vos 180 
kilom, nuo Attu salos.

Sovietų kariniai daliniai buvo 
taip pat intensyviai pamokomi 
ir kovoti arktinėse srityse.

Visi šie duomenys rodo, kad 
Sovietai šiame regione yrą tvir
tai pasiruošę ir, karo atveju, rei
kėtų nemažos jėgos juos nuga
lėti. Ypač jų povandeniai lai
vai galėtų sudaryti pavojų JAV 
tiekimui, kurių svarbiausios tie
kimų linijos yra tarp Seattle ir 
Aliaskos uostų bei vakarinių 
JAV pakraščių ir,* Japonijos. 
Taip pat būtų puolamos JAV ba- 

Molotovas iškėlė reikalą išvys-. zės Japonijoje ir gal net Seattle, 
tyti Sibiro pramonę. Skelbiant I San Francisko ir Los Angeles. 
1946-50 m. “didįjį Stalino pla
ną,” į šį dalyką buvo dar dides
nis dėmesys atkreiptas.

Ligi 1939 m. 73% naftos So
vietai gavo iš Baku, bet jau tuo
met buvo nutarta “naują Baku” 
sukurti tarp Uralo ir Volgos. Ir 
ta nauja Sovietų naftos pramo
nės sritis jau praeito karo metu 
nemaža tiekė raudonajai armi
jai taip svarbaus motorų kuro. 
Gi nuo 1940 ligi 1950 m. buVo 
numatyta šios srities naftos pro
dukciją padidinti 11 kartų.

Kartu Rytuose Sovietai šiam 
laikotarpy kūrė ir kitas, pirmoj 
eilėj karinės, pramonės šakas. 
Sibire buvo pastatyta ir visa ei
lė fabrikų, kurie gamina nuko
pijuotus amerikiečių B29 ir kitų 
tipų moderniškus bombonešius 
bei kovos lėktuvus.

Tuo pačiu laiku sovietinių dar
bo stovyklų vergai Amūro upės 
ir Baikalo ežero srityse statė ka
rinius sutvirtinimus.

Po karo Sovietai labai sutvir
tino ir savo karo laivyną. Užim
dami Vokietiją, jie rado didelius 
kiekius A-Schnorkel tipo povan
deninių laivų dalių, ir šiandien 
jau turi labai gausų povandeninį 
laivyną. Jiems į teko ir šiaip ne
maža Italijos ir Vokietijos laivų. 
Vokiečių “Luetzow,” “Seydlitz”,

Neišskirtinas ir bandymas įsi
veržti į Aliaską, apie kurią dar 
ne taip seniai Sovietų spauda ra
šė, jog tai esanti “rusų tėvynės” 
dalis, kurią caras neteisėtai par
davęs JAV. ( -

Jei JAV techninis pranašu
mas ir neleistų Sovietams šioje 
srityje didelių laimėjimų pasiek
ti, tai vis dėlto jų sukūrimas rei
kalingos karo pramonės, suma
žinančios tiekimų iš europinės 
Rusijos sunkumus, kariniai įtvir
tinimai ir paruošimas žemyno, 
vandens ir oro pajėgų kovoti šio
je srityje, pareikalautų žymaus 
medžiagų ir žmonių telkinio, 
kad būtų galima juos nugalėti.

ESTŲ SEIMAS ŠVEDIJOJE

lio II d. Stockholme posėdžia
vo Švedijos estų konferencija, 
sukviesta Estijos Tautinės Ta
rybos (ENR) — estų VLIKo. 
Dalyvavo apie 150 atstovų.

Tarybą sudaro keturios pa
grindinės partijos: agrarai 
(konservatyvių partija), ūki
ninkai ir mažažemiai (libera
lai), tautinis centras h' social
demokratai. Prie jų prisidėjo 
okupacijos metu ir tremtyje su
sikūrę sąjūdžiai — liberalų de
mokratų sąjunga, respublikonai, 
estų tautinė sąjunga ir radikal- 
demokratų sąjunga, bene jau
niausias junginys. '

Kongresas sudarė kaip ir į- 
vadą “baisaus birželio” paminė
jimams. Buvęs prezidentas Au
gust Rei padarė pranešimą apie 
tarptautinę būklę — estų trem
tinių orientacijos požiūriu.' H. 
Rebane padarė estų veiklos už
sieniuose apžvalgą. Lietuvių 
vardu kongresą sveikino V. Ži
linskas, latvių vardu Mintautas 
(Mindaugas) čakste, nuo lenkų 
Sokolnicki. Kongresas pasmer
kė sovietų vykdomą genocidą 
Baltijos valstybėse.

LIETUVA EUROPOS SĄJŪDY
London (LAIC). — Birželio 

17 d. Europos Sąjūdžio posėdy 
Lietuvą atstovavo pp. V. Balic- 
kas ir Dr. Stasys Bačkis, pas
tarasis iš Prancūzijos.

Posėdy paaiškėjo, kad Politi
nių Studijų Komisijos paruoštas 
projektas rekomendacijų Pata
riamajam Seimui ir Rytų Euro
pos Politikos Metmenys buvo 
pagaminti dar prieš priimant 
Baltijos Valstybes į Sąjūdį ir to
dėl tų valstybių reikalai nefigu-

nktų laidoję šį reikalą atitaisy
ti.

Ukrainiečių ir gudų priėmimo 
klausimas rastas dar “peranks- 
tyvu.” Taipgi nusistatytą plėsti 
Tiesos Skelbimo aparatą, kad 
pasiektų ir tiksliai informuotų 
pavergtų kraštų gyventojus apie 
įvykius svetur. Nutarta priimti 
albaniečius j Sąjūdį ir atidaryti 
nuolatinį sekretariatą Stras- 
bourge.

Lietuvių Europos Sąjūdžio 
delegacijai kol kas pirmininkavo 
Vacys Sidzikauskas. Centras ir 
ateityje pasiliks prie VLIKo, 
betgi numatoma sudaryti sekre- 
tariato skyrius Londone, Pary
žiuje ir kitur.

ČEKOSLOVAKIJA UŽTVER- 
DINEJA BĖGLIAMS KELIUS

Iš Čekoslovakijos - Bavarijos 
pasienio pranešama, jog čekų 
kolonos degina pagal sieną esan
čius kaimus ir kerta miškus. 
Medžių kelmai paliekami metro 
aukštumo. Manoma, jog tuo no
rima sudaryti .kliūtis bėgimui 
per sieną automobiliais.

DEZERTYRUOJA R. VOKIE
TIJOS POLICININKAI

BOLIVIJOJ LIKVIDUOTAS
PASIRUOŠIMAS SUKILTI

NAUJAS PRIEŠTANKINIS 
GINKLAS

Mokslininkas dr. V. Bush, at
vykęs iš Europos į New Yorką, 
pareiškė, jog išrastas naujas 
ginklas, kuris galės sunaikinti 
sunkiuosius Sovietų tankus. 
Kaip greit naujasis ginklas ga
lės būti panaudotas, V. Bush 
nuomone, priklausys nuo to, 
kokių bus padėta pastangų.

Į pastabą, kad šis ginklas ga
li Korėjoj patekti Sovietams į 
rankas, mokslininkas atsakė, 
jog kaip tik dėlto jis ten nebus 
panaudotas. *

Iš Berlyno pranešama, kad 
Korėjos karas labai padidino de- 
zertiravimą iš R. Vokietijos 
“liaudies policijos”. Per pirmąją 
liepos savaitę į Vakarus perbė
go 35 rytinės zonos policininkai, 
taigi dvigubai daugįau, negu 
savaite prieš tai. Dezertyrai pa
reiškia, jog jie bėga, bijodami, 
kad gali būti išvežti į Korėjos 
frontą. ‘

Bolivijos vyriausybė paskel
bė, jog ji likvidavo bandymą su
kilti ir suėmė tris revoliucinės 
darbininkų partijos vadus. Po
licijos pranešimu, komunistų ir : 
fašistų grupė norėjo bendromis 
jėgomis liepos 3 d. pradėti suki
limą, bet dabar pavojus jau lik
viduotas.

PHILADELPHIJOS UKRAI
NIEČIAI IŠLEIDO DIEN

RAŠTĮ
Nuo š. mėn. 4 d. Philadelphi- 

jos Ukrainiečių Katalikų Susi
vienijimas “Providenija”, savo 
organą, buvusį savaitraštį “A- 
meriką”, praplėtė ir pavertė 
dienraščiu. Vyriausiuoju nau
jojo dienraščio redaktorium pa
skirtas Bohdan Katama j. MP 
netas laikraštis uoliai prisideda 
ir prie lietuvių reikalų gynimo.

— Kolumbijoj įvyko žemės 
drebėjimas. Nukentėjo visa eilė 
vietovių ir žuvo žmonių.

— Paryžiuje mirė, sulaukęs 
75 m. amžiaus, 1930-33 m. bu
vęs Egipto min. pirm. Sidkey 
Paša.

— Nors ir vyksta karo veiks
mai, JAV pasiryžusios Enivetok 
saloje vykdyti numatytus nau
jų atominių ginklų bandymus.

— Sovietai pradėjo į Kara
liaučiaus sritį vežti turkmėnus 
ir mongolus. Vietos gyventojai 
vežami į Uzbekistaną ir Kazak- 
staną.
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BALFas PADĖS IR I LIETUVĄ GRĮŽTI
Lankydamasis Romoje, BAL-'JAV lietuvių pastangos šelpti I Mums rūpėjo ne tik tremti- 

Fo pirm. kan. prof. dr. J. B. nukentėjusius savo brolius. — [niai, iš tėvynės išvaikyti po mi- 
Koricius liepos 2 d. pasakė per Sovietai neleido padėti nuo karo rietas šalis, bet lygiai arti širdies

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

Savaites politika
Pasaulis karo pavojaus ženkle. — Sovietų kaimyniuose kraštuose 
nerimas. — Amerika subruzdo. — Sovietai remia š. Korėjos 
agresorius.

Kaip ir praėjusią, taip ir šią 
savaitę pasaulis praleido karo 
pavojaus ženkle. Dėl Korėjos 
karinio konflikto išeities ofi
cialūs sluogsniai Vakaruose reiš
kia optimizmą. Pats prez. Tru- 
manas pasisakė esąs tuo klausi
mu optimistas ir nenumatąs pa
šaukti atsarginius į karo tarny
bą. Aukštasis JAV komisaras 
Vokietijoj McCloy taip pat pa
reiškė, jog jis netikįs, kad Sovie
tai užpultų Vakarų Vokietiją. 
Bet betarpiškai su Sovietais ar 
jų įtakoj esančiais kraštais susi
siekiančių ar netoli nuo esančių 
kraštų gyventojai ne visuomet 
pasikliauna oficialiu optimizmu 
ir kartais turi savo nuomonę.

Vatikano radiją į pasaulio lie- nukentėjusiems Lietuvoje, 
tuvius kalbą, kurioje nušvietė 
ligšiolinę BALFo veiklą ir užsi
mojimus ateičiai.

Man yra labai malonu, — pa
stebėjo savo kalbos pradžioj 
kan. Končius, kreipdamasis į 
pasaulio lietuvius, —prabilti į 
Jus per Vatikano radiją iš Ka
talikų Bažnyčios Centro, šv. Tė
vas, Kat. Bažnyčios galva, yra 
visų tautų globėjas, užtarytojas 
ir nuoširdus Tėvas. Jam lietu
vių tautos ši traginga po komu
nistiniu jungu padėtis yra gerai 
žinoma ir Jis viską daro, ką tik 
gali — ypatingai malda, —kan
kinių tautai gelbėti.

Mes, Ainerikos lietuviai, sek
dami Jo Šventenybės kilnų pa

Tremtinių šalpa. — Kiek ir kur 
lietuvių emigravo ir kaip įsikū
rė. — BALFas šelps ir atgavu
sią laisvę Lietuvą.

paprašė, kad JAV savo generolą
paskirtų visų JT karinių pajėgų 
vyriausiu 'Korėjos fronto vadu, 
kuriam, žinoma, teks siųsti ka- j vyzdį ir dar būdami lietuvių
rinius raportus JT. Ir tai ne 
vieną amerikietį verčia piktai 
spiaudytis. Kas gali laiduoti, kad 
iš JT tų raportų turinys sku
biausiu keliu nebus perduotas 
Kremliui ir š. Korėjon. Juo la
biau, kad Sovietai, kurie šiuo 
metu boikotuoja JT darbą, kiek
vienu metu gali sugrįžti ir į tą 
pačią JT Saugumo Tarybą, kur, 
kaip ir kiekvienam kitam jos 
nariui, turėtų būt tie raportai 
prieinami. Trumpai sakant, fak
tinis priešas gali formaliai visai 
teisėtai ir nesigriebdamas net 
šnipų pagalbos susipažinti su 
vyr. karinės vadovybės praneši
mais apie frontą ir kitus kari
nius dalykus.

Yra ir daugiau" painiavos. 
Pav., prancūzai pranešė, kad jie 
negali su karinėmis pajėgomis 
įsikišti į Korėjos konfliktą, nes 
komunistai juos jau anksčiau y- 
ra užšakavę Indokinijoj, kur 
prancūzai priversti kovoti su 
vietos komunistinėmis gaujo
mis. Arabų Lygos valstybės pa
reiškė būsiančios neitralios šiuo 
atveju, prikišdamas, kad JT ne- 
tpadaro reikalingų,: žygių,' grer 
siantiems pavojams pašalinti: 
Jie čia atsikeršija JT už Palesti
nos bylos eigą, kur — bent ara
bų nuomone — nebuvo sulaiky
ta žydų agresija prieš arabus, 
dėl kurios į žydų rankas pateko 
ne tik arabų pretenduojamos 
sritys, bet ir milionai arabų bu
vo išvyti iš savo namų ir dabar 
sudaro Art. Rytų displaced per
sons, kurių problema ligi šiol y- 
ra neišspręsta.

Tokiom sąlygom daugiausia 
viskas priklauso nuo JAV ryž
tumo bei pajėgumo tiek jau vyk
stantį konfliktą likviduojant, tiek 
ir eventualaus jo išsiplėtimo at
veju. Tai, aišku, mato ir JAV. 
Todėl netenka stebėtis, kad

Amerika labai sujudo.
Karinių jėgų papildymas nau

jais kontingentais, pramonės 
bent dalinis įjungimas karo rei-

kilmės, ypatingu būdu susirūpi
nome savo senos tęvynės Lietu
vos ir jos gyventojų baisia pa
dėtimi šio antrojo pasaulinio ka
ro metu.

Kad sėkmingiau visokeriopą 
pagalbą suteikus kenčiančiai lie
tuvių tautai, mes, virš milijono 
Amerikos lietuvių be skirtumo 
tikybinio bei politinio įsitikinimo, 
susibūrėme 1944 metų pradžio- nių.

je į galingą didžiulę organiza
ciją vardu: Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondą.

Mūsų vieningo darbo dėka ta
pome priimti, kaip ir kitos Są
jungininkų tautos, į Amerikos 
Nacionalinį Karo Fondą ir įš 
jo šalpos reikalams gavome a- 
pie 1,000,000 dolerių. Mums taip 
pat daug pagelbsti Amerikos 
Katalikų Centras ir plati Ame
rikos visuomenė. Jiems gerai y- 
ra žinoma, kad lietuvių tauta 
nekaltai kenčia nuo totalitari
nio rėžimo persekiojimo.

Mūsų šalpos darbas lietu
viam tremtiniams buvo išvysty
tas šiuose kraštuose: Vokietijo
je, Austrijoje, Italijoje, Šveica
rijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Danijoje, Švedijoje, Ispanijoje, 
Anglijoje, Kinijoje, Filipinų sa
lose, nes visuose čia suminėtuo
se kraštuose yra lietuvių tremti-

mntns yra vargšai lietuviai pa
silikę tėvynėje. Mūsų gailestinga 
ranka darė pastangų pasiekti ir 
juos: 1945 metais apie 50,000 
dolerių vertės siuntėme drabu
žių ir avalinės per rusų karo 
šalpos organizaciją į Lietuvą. 
Laukėme kokio nors pranešimo 
apie tų gerybių išdalinimą Lie
tuvoje, bet, deja, jo nesulaukė
me. Vienok vėl mėginome 1946 
metais, kada pasiuntėme už 25r 
000 dolerių įvairių vaistų Lietu
vos ligoninėms ir kitoms institu
cijoms. Šią siuntą perdavėme A- 
merikos Raudonajam Kryžiui 
persiųsti per Maskvą į Lietuvą. 
Deja, ir šį kartą jokio atsakymo 
negavome taip, kad iki šiai die
nai nežinome, kas atsitiko su 
mūsų siuntomis ir kur jos atsi
dūrė. (Mūsų pabr. Red.)

1947 metais nutarėme pasiųs
ti į Lietuvą savo atstovą, kad 
susipažintų su ten esančių lie
tuvių būkle ir kad sužinotų, kas 
jiems reikalinga. Sutiko ten 
vykti operos artistė B. Darlys, 
bet deja, Sovietų Konsulas Ki- 
sieliev New Yorke griežtai atsi
sakė išduoti vizą. (Mūsų pabr.)

(Nukelta į 4-tą puslapį)

VALIOS AUKLĖJIMAS
V. čižiūnas

klausi 
reikėt 
vairių 
kartai

LIETUVIAI PASAULY
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA 

BAIGĖ MOKSLO METUS
Sovietai vis dėlto gali pulti 

yra didelės jų daugumos nuo
monė. Tokias išvadas žmonės 
daro iš žinių, kad yra pastebė
tas įtartinas judėjimas Sovietų 
ir jų satelitų karinių pajėgų Ar
timuosiuose Rytuose, Balkanuo
se ir Rytų Vokietijoj. Ir tai dil
gina žmonėms nervus. Vakarų 
Vokietijoj kai kurie gydytojai 

• pareiškė, jog žmonės kreipiasi 
prie ju, prašydami nuodų. Jei 
bolševikai veržtųsi į Vakarų 
Europą, jie pasiryžę geriau nusi
žudyti, negu 'patekti jienis 4 
rankas. Prasideda ir maisto at
sargų sudarinėjimas. Kiti, bai
mės apimti, sako, net bando sto
ti į komunistų partiją, many
dami, jog tuo būdu galėtų apsi
saugoti. Kiek nuotaikos įtemp
tos rodo faktas, jog liepos 4 a- 
merikiečiams pradėjus fejerver
kus laidyti, rytinės zonos pasie
ny gyvenanti vokiečiai, pamanę, 
jog prasidėjo jau karo veiks
mai, šoko krautis mantą ir ne- 
šintis tolyn iš ten. Tik juokda
riai ramina panikos pagautuo
sius, kad Vakarų zonos vokie
čiai galį būti ramūs, nes yra 
ginkluoti., vandeniniais pistole
tais. Mat, neseniai savisaugai 
Vakarų Vokietijoj buvo leista 
nešiotis pistoletus, kurių šovi
nys užtaisytas nudažytu skys
čiu. Tas skystis priverčia bent 
pusvalandį užpuoliką ašaroti ir 
spalvuotos dėmės ant veido bei 
apdaro palengvinančios • jį pa- kalams, civilinės apsaugos orga- 
gauti. Juokdariai ir sako, kad nįzavimas, paskubinimas ato- 
vokiečiai bolševikinius užpuoli- minės programos vykdymo ir 
kus tais savo vandeniniais pisto- kitos panašios priemonės kasdien 
lėtais “pažymės”, o Vakarų są- labiau plečiamos. Į Korėjos fron- 
jungininkai pagaus ir, žinoma, tą siunčiamos naujos pajėgos, 
nubaus...

Korėjos konfliktas sukėlė pa
sauly ne tik rūpesčio ir nerimo, 
bet ir painiavos.

Pirmoj eilėj Jungt. Tautoms. 
Kova prieš komunistinius įsibro
vėlius į P. Korėją yra Jungt.

•• Tautų “policinė akcija” prieš 
taiką pažeidusį agresorių. Bet 
tasai agresorius yra ne kas ki
tas kaip Kremlius, savo satelito 
rankomis užsimojęs pasmaugti 
P. Korėjos respubliką.

Šis faktas biauriai sukom
promitavo J. T. gen. sekretorių 
T. Lie, kuris prieš pat šį kon
fliktą važinėjo į Maskvą ir vi
siems pūtė miglą, kad Sovietai 
esą tikri taikūs balandėliai. Tad, 
kai dabar reikia JT tų “ba
landėlių” pasiųstom gaujom ko
voti, susidaro ne labai koks į- 
spūdiš, atsimenant, jog pačioj 
JT viršūnėj tupi “balandėlis” 
taip pat, giminingas anų lizdui. 
Pagaliau patys Sovietai taip pat 
tebėra JT, jų tarnautojai tebe
dirba įvairiose jų įstaigose, yra 
net artimi T. Lie bendradarbiai. 
Tad vėl susidaro painiava. JT

Roma. — šiomis dienomis šv. 
Kazimiero Kolegija užbaigė a- 
kademinius mokslo metus ir 
pradėjo atostogas. Klierikai ato
stogas praleis Kolegijos nuosa
voje viloje, netoli Romos. Kuni
gų dauguma išvažiavo į šiaurės 
Italiją, į kalnus, kur praleis va
saros karščiausiąjį laiką.

Šių akademinių metų eigoje vi
si auklėtiniai sėkmingai studija
vo ir gerai išlaikė egzaminus. 5 
apgynė dizertacijas doktorato 
laipsn. gauti. Vienas baigė stu-

Šv. Kazimiero Kolegija atosto
gų metu laukia daugiau svečių. 
Ji kviečia visus brangius tautie
čius, kurie tik turės progos ir 
galimybę atvykti į šv. Miestą. 
Pirmoj eilėj Kolegija laukia at
vykstant savo Vyriausiojo Ge
radario - Fundatoriaus Prel. A. 
Briškos, iš Čikagos.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUVA
ŽIAVIMAS TORONTE

KAN. PROF. KONČIUS AUDI
ENCIJOJE PAS ŠV. TĖVĄ 
Šv. Petro dieną (birželio 29), 

7 vai. p.p. Jo šventenybė Pijus 
XII BALFo pirmininką kan. 
prof. J. B. Končių priėmė pri- 

'Bibliniam Institute. 4 iš- VaČioj aūdięri$joj dipldfnatų.sa- 
~ ’ ■ Įėję. BALFo pirmininkas Ame

rikos lietuvių vardu pareiškė

Deja, pasirodė, kad įvykiams 
Tol. Rytuose nebuvo kaip rei
kiant pasiruošta, tad vyriausy
bės atžvilgiu pasigirsta nemaža 
net labai kritiškų balsų.

Tuo pačiu metu, kai JAV ir 
kiti Jungt. Tautų nariai, jų •įga
lioti, daro žygių likviduoti š. Ko
rėjos pradėtą agresiją, Sovietai, 
vaidindami “neitralumo bei ne
sikišimo į svetimus vidaus reika
lus” komediją, tylomis organi
zuoja agresoriams paramą ir 
stengiasi sutrukdyti Vakarų val
stybių užsimotus žygius. Be jau 
minėta įvairiuose rajonuose sa
vo dalinių telkimo ir įtarimą ke
liančių manevrų, pradėdamas ir 
vad. tarptautinių brigadų orga
nizavimas, kurių priedangoj, ži
noma, bus siunčiami pačių So
vietų ir jų satelitų reguliarūs da
liniai kovoti Š. Korėjos pusėje. 
Taip pat duoti įsakymai užsienio 
komunistams organizuoti sabo
tažus, kurie sutrukdytų Vaka
rams telkimą Korėjos fronte rei
kalingų medžiaginių išteklių, 
trukdytų gamybą, transportą 
ir t.t.

■ laikė egzaminus ir gavo Teolo-
■ gijos licencijato laipsnį ir 1 Fi-
• lozofijos. Šių akademinių metų nuoširdžią padėką Jo Švente-
■ eigoje 6 auklėtiniai įšventinti nybei už Jo dvasinę ir materia-
> kunigais. Baigusieji studijas 2 linę pagalbą lietuviams tremti-
' jau išemigravo ir 5 yra pasiren- ■ niams. Draugę BALFo pirminin-
> gę emigruoti. Emigruoja į Šiau

rės ir Pietų Amerikos Valstybes. 
' Šv. Metų proga šv. Miestą ir 

Kolegiją aplankė nemaža sve- 
čių-lietuvių ir iš įvairių kraštų. 
Visi jie džiaugėsi, kad lietu
viams pasisekė įsigyti kataliky
bės centre savo jaukią bazę. Ko
legija stengėsi svečiams būti 
vadovais po Romos miestą, pa
dedant geriau jį pažinti. Svečiai 
visi Kolegijai buvo didžiai ge
raširdiški. Ypatingu būdu čia 
minėtinas yra Gerbiamiausias 
Kun. Klebonas Juras iš Law
rence, Mass. Visa Š. Amerika ži
no jo gerumą. Ir šv. Kazimiero 
Kolegijoje, už visą, ką jis 
jai suteikęs, jo vardas liks 
dildomas,

Šv. Kazimiero Kolegija 
labai dėkinga Amerikos Lietuvių 
Katalikų Akcijos Fondui ir jo 
Vadovams, ypač Prelatui J. 
Balkūnui, iš Maspeth, N. Y., už 
suorganizuotą paramą klierikų 
išlaikymui ir tiems brangiems 
aukotojams, kurie nutraukdami 
nuo savęs norėjo prisidėti savo 
aukomis prie jaunų kunigų Lie
tuvai parengimo. Jų vardų čia 
negalime išminėti. Gerasis Die
vas juos žino ir Jis per mūsų 
prašymus juos atlygins gausia 
dangiška palaima.

Kolegija kaip išoriniai taip ir 
vidiniai daro didelę pažangą. — 
Patalpos šiais metais praplėstos 
ir patobulintos. Jos šiuo metu 
yra jau beveik visiškai pakan
kamos. Parengti ir įteikti galu
tiniam Studijų Kongregacijos 
aprobavimui Kolegijos Statutas 
ir vidaus gyvenimo Regulos. Ti
kimasi, kad Jo šventenybė, ma
tydamas tą taip gražią mūsų 
Kolegijos padarytą pažangą, jai 
dar šiais metais suteiks Popie
žiškos Kolegijos titulą ir privile
gijas. Šis titulas yra pats auk
ščiausias ir ne taip lengvai su
teikiamas. Kai kurios Kolegijos 
jo laukė daugiau 
metų, -

yra 
neiš-

lieka

kas pažymėjo, kad lietuvių tau
ta amžinai liks Jo šventenybei 
dėkinga už Jo herojišką dvasi
nį aprūpinimą tikinčiųjų lietu
vių už “geležinės sienos”, ypač 
kuomet Episkopatas tapo iš Lie
tuvos išblaškytas. Jo šventeny
bė Pijus XII pareiškė, kad

— Lietuvių tautos traginga 
padėtis yra arti jo širdies ir už
tikrino, kad viską darys jai gel
bėti, o ypač malda į Visagalį 
Dievą.

Šios audiencijos proga Popie
žius suteikė apaštališką palaimi
nimą visiems BALFo bendra
darbiams ir geradariams, kan. 
Končiui ir jo giminėms. Jo 
■Šventenybė, baigus audienciją, 
prašė parašyti platesnį praneši
mą raštu ir jį įteikti- Jo Sekre
toriui Eksc. Mons. Montini. BA
LFo pirmininkas tai padarys.

Liepos 1-2 dien. Toronte įvy
ko pirmasis Kanados lietuvių 
katalikų suvažiavimas, greta 
kurio dar K. Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos • ir Kanados 
ateitininkų suvažiavimai. Pir
mieji du vyko per abi dienas, o 
pastarasis vien pirmąją dieną. 
Atvyko taip pat daug svečių iš 
JAV. Vien iš Čikagos buvo auto
busas su 40 ateitininkų, iš Cle- 
velando lengvomis mašinomis 
atvyko 30. Svečių tarpe buvo 
buv. Ateitininkų Federacijos 
Vyr. Vadas prof. Dr. K. Pakš
tas, pti'isGtab 
burgh, dabartinis A a-
das prof.* Dr. A. Darnusis, prof. 
Ig. Malinauskas iš Clevelando, 
kun. Borevičius S. J*., kun. Pat- 
laba, Dr. Kisielius, poetas A. 
Baronas iš Čikagos, iriž. Mikai
la, inž. Bražėnas iš Detroito ir 
kit.

Suvažiavimo pabaigai St. He
len’s parapijos salėje įvyko iš
kilmingas posėdis, į kurį susi
rinko dar apie 400 torontiečių. 
Sausakimšai užpildytai. salei 
prof. Pakštas skaitė paskaitą, į- 
vertindamas nūdienę pasaulio ir 
mūsų tautos būklę ir ugningai 
aptardamas mūsų uždavinius. 
Po to perskaitytos suvažiavi
mo priimtos rezoliucijos ir svei
kinimai.

Suvažiavimui pasibaigus 
Marija ir Tautos Himnu.

Sauviažiavimui pasibiagus 
je pačioje salėje įvyko viešas pa
silinksminimas, o lietuvių para
pijos salėje arbatėlė suvažiavi
mo dalyviams. Čia buvo suorga
nizuota ir programa.

to-

to-

Roma. — Liepos 4 d. BALF’o 
pirmininkas prof. dr. kan. J. 
Končius buvo priimtas Popie
žiaus Pavaduotojo Segretarijo- 
je di Stato Jo Ekscelencijos 
Mons. Montini. Pokalbis užtruko 
apei pusę valandos. Jame buvo 
liečiami lietuvių tremtinių šal
pos klausimai. Vatikano Valsty
bes Sekretarijatas ir Jo Švente
nybė asmeniškai gyvai atjaučia 
lietuvių vargus ir domisi bei re
mia visokeriopą veiklą jiems 
padėti.

Roma. — VII. 4 iš Romos at
gal į Vokietiją išvyko Jo Eksce
lencija vysk. V. Brizgys ir kan. 
J. Končius. Pakeliui jie aplankys 
Austriją, kur kan. J. Končius 
susipažins su lietuvių padėtimi 
šiame karšte, siekdamas jiems 
palengvinti išemigruoti į užjūrio 
kraštus. Svečius išleisti į stotį 
atvyko Jo Ekscelencija vysk. Bū- 
čys, Mons. L. Poggi, lietuvių 
skyriaus vedėjas Vatikano Vals
tybės Sekretariate, BALFo į- 
galiotinis Italijoje kun. dr. V. 
PavaiSkis, Kolegijos Vadovybė, 
prof. Z. Ivinskis ir kit.

Kanadųs Lietuvių Katalikų 
Centras:

Vienas svarbiausių suvažiavi
mo uždavinių buvo sudaryti Ka
nados Lietuvių Katalikų Veiki
mo Centrą, kuris paremtų bei 
derintų visų katalikiškų organi
zacijų darbą ir imtųsi to darbo, 
kurio ddr nedirba jokia veikian
ti organizacija. Į Kat. V. Centrą 
išrinkti: kun. Dr. Gutauskas 
J., Petras Vilutis, Juozas Krali- 
kauskas, M. Dervinis, A. Bajorū
nas. Į Revizijos komisiją išrink
ti: Vyt. Krikščiūnas, Balys Sa
kalauskas ir Ant. Saulis.

Geriausias tačiau būdas kovoti su vaiko užsispyrimu —ven
gimas visų tų atvejų, kurie verstų vaiką užsispirti. Vaiko valiai 
kreipti į reikiamas vėžes reikia kantrybės ir nusistatymo kuo ma
žiausiai jam įsakinėti. Sunkūs užsispyrimo priepuoliai gali nuto
linti vaiką nuo motinos net keletai dienų iki normalūs santykiai 
vėl pamaži atsitaisys. Nuolat sąmonėjantis vaikas, kurio valia 
tėvų ir kitų suaugusių pastoviai auklėjama gėriui pažinti ir jo 
siekti, lengvai paklauso ramaus ir malonaus įsakymo, nes jam 
tas įsakymas yra kažkas savaime suprantama. Užsispyrimo prie
puoliai darosi kas kartą retesni, kol visiškai išnyksta.

Berniukai yra labiau linkę priešintis kitų valiai negu mer
gaitės. Nereti tokie įvykiai, kad berniukas dažniau išdrįsta motinos 
nepaklausyti negu tėvo. Atrodo, tartum tėvo pagarba ar baimė 
būtų didesnė, nors jis ir nei kiek ne dažniau už motiną bartų ar 
baustų vaiką. Retesni įsakymai, vyriškai stipresnis balsas ir ener- 
giškesnis jo tonas daro vaikui didesnį įspūdį. Vėliau, vaikui kiek 
paaugus, jis darosi žymiai klusnesnis, kai tėvai, įsakydami ar 
vaiko prašymą atmesdami, paaiškina jam trumpai, kuriais sume
timais jie įsako ar draudžia.

Valios auklėjimas, žinoma, yra daug platesnis, negu čia duo
ti pavyzdžiui jį pavaizduoja. Prie valios auklėjimo reikia skirti vi
sus tuos auklėjimo momentus, kuriais vaikas mokosi apvaldyti sa
vo pavydą ir pyktį, lavina kantrybę ir santurumą. Atsisakymas 
nuo saldumynų ir norimų įsigyti naujų žaislų kuriais kilnesniais su
metimais (pvz. norint sutaupyti pinigų gėlėms Motinos Dienai, 
dovanoms vaiko artimiesiems ir pan.) yra taip pat vaiko valios 
auklėjamasis aktas. Tas pat pasakytina ir apie vaiko taupumą. 
Čia turima galvoje ne vien pinigų taupymas. Kai vaikas bus pra
tinamas atsargiai, su reikiama atodaira, naudoti savus ir sveti
mus žaislus, kai jis pratinsis saugoti savo drabužius ir avalynę nuo 
galimų pavojų sutepti ar suplėšyti, jau ir tais atvejais jis auklės 
savo valią. Pinigo vertę vaikas pradeda suprasti tada, kai jis pa
mato, kas įgijama už jį. Bet toks supratimas yra vienašališkas. 
Neretai galime stebėti atvejus, kaip vaikai lengvai “išzaunija” iš 
tėvų pinigų saldainiams ir kitiems jų pamėgtiems menkniekiams. 
Jei girdime’ ar matome kartais žmones, lengvai švaistančius tėvų 
■uždirbtą ir paliktą turtą, tai galima drąsiai ieškoti priežasčių jų 
vaikystės amžiuje.

Protingą ribą tarp taupumo ir šykštumo gali suvokti kiekvie
nas nuosekliau protaująs žmogus. Tėvai tikrai nori, kad jų vai
kai nebūtų nei šykštūs, nei perdaug išlaidus. Be pratybų to ne
galima pasiekti. Vaikai turi išmokti susilaikyti nuo pinigų švais
tymo, turi įprasti pinigus taupyti tam tikrų taupomųjų dėžučių 
pagalba, tačiau jie turi taip pat išmokti skirti dalį “savo” pinigų 
svarbesniems reikalams (reikiamai knygelei, dovanai ir pan. daik
tams pirkti). Taip pat jau anksti pratintini vaikai aukoti kartu 
ĮŲ tėyąjS; Tautos Fondui, Raudonajam Kryžiui, ugniagesiams ir 
pan. tikslams.
įsi <1 ė mYš t i :

1.
2.
3.

Kreipk vaiko valią laiku j tikrąsias vėžes.- 
Būk ramus(i) vaiko užsispyrimo metu. 
Pratink vaiką taupyti, bet ne šykštauti.

Ateitininkų išrinkti organai
Centro Valdyba: Ašoklis Ka

zys, Aušrotas Vytautas, Čepas 
Silvestras, Jonaitytė Sigita, Juo
zapavičius Antanas, Vanagaitė 
Stefa, Žiūraitis Jonas. Revizijos 
komisija: Matkevičius Klemas, 
Vilutis Petras, Žymantienė Pra
nė.

nio bei visuomenes gyvenimo ir 
politikos apžvalga.

PROF. HAROLD H. BENDER 
PASITRAUKIA IŠ 
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“Svetimos Plunksnos”
Toronto Dramos mėgėjai jau 

antrą kartą aplankė Hamiltoną. 
Birželio 24 d. turėjome vėl pro
gos pamatyti V. Adomėno trijų 
veiksmų komediją “Svetimos 
Plunksnos”,

Veikalą režisavo 
Dekoracijos J. Bakio, 
jus M. Paškevičiūtės
liauskienės. Vaidintojai: Anice
tas Čiurka, advokatas — P. Ju
rėnas, Pranas Čiurka, jo sūnus 
— J. Maniuška, Agota, burmis
tro sesuo — Z. Širkienė, Paulė, 
burmistro duktė — E. Zaikaus
kaitė, Teklė, tarnaitė — J. Zai
kauskaitė, Juozas Tamonis, dai
lininkas — R. Kalūza.

Komedijoje vyraująs veiksmo 
elementas darė ją nenuobodžia, I 
sukeliančia linksmo jumoro.

Vaidintojai puikiai jautėsi 
vo vaidmenyse.

Birželio 30 d. iš garsaus Prin- 
cetono (New Jersey) universi
teto pasitraukė profesorius Ha
rold* H. Bender, pasižymėjęs 
kalbininkas ir didelis lietuvių 
tautos ir Lietuvos draugas. Už 
nuopelnus Lietuvai jis buvo ap
dovanotas D. L. K. Gedimino 
ordinu. Kauno universitetas bu
vo jam suteikęs filologijos gar
bės daktaro laipsnį.

1925 m. savo viešoje paskai
toje prof. Bender paskelbė, kad 
lietuviu kalba yra naujųjų laikų 
daugelio kalbų motina. Jis yra 
išaiškinęs 550,000 žodžių kilmę.

Šalia mokslinio darbo prof. 
Bender buvo didelis nusikalti
mų aiškinimo specialistas - mė
gėjas. New Jersey policija laikė 
jį savo artimu patarėjų.
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liepia grįžti į Lietuvą
Iš Vokietijos rašoma, kad ru

sų zonos Vokietijoje gyvenan
tiems vokiečiams repatrijan- 

: tams, kilusiems iš Lietuvos ir re
patrijavusiems į Vokietiją 1940 
- 1941 m., komunistinė valdžia 
įsakiusi grįžti į Lietuvą.

Gavusieji įsakymą grįžti spė
lioja, kad juos, grįžus į Lietuvą, 
nori ten ištirti, ar jie iš tikrųjų 
yra vokiečiai ar tik vokiečių var
du prisidengę,lietuviai, ir ten li
kviduoti arba ištremti į Rusiją. 
Girdi, Lietuvoje geležinė uždanga 
tankesnė, negu Rytų Vokietijoje, 
todėl mažiau garso būtų likvi
duojant.

Kai kurie, gavę tokius įsaky
mus grįžti, perbėgo į Vakarų 
Vokietiją. Tik dar nepaaiškėjo, 
ar visi repatrijantai gavo tokius 
įsakymus grįžti, ar tik tam tikra 
įtariamųjų dalis.
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Katalikių Moterų Draugijos 
C. Valdyba

Liepos mėn. 1-2 d. įvykusiame 
Kanados Liet. Kat. Moterų 
Draugijos suvažiavime išrinkta 
Liet. Kat. Moterų Draugijos 
Centro Valdyba ir Revizijos ko
misija. Centro Valdybon įeina: 
A. Užupienė, P. Žymantienė ir 
E. Jakubėnaitė. Kandidatėm— 
M. Daukšytė ir E. šakalienė. 
Revizijos komisijom A. šapokie- 
nė, L; Dkugvainienė ir Valiušy- 
t£. . : ;

ATSIŲSTA PAMINĖTI
AIDAI, 1950 m. birželio mėn. 

Nr. 6(32). Turiny: A. Maceina 
—šeimos laimė ir šeimos tra
giką; A. Nyka - Niliūnas—Mie
gančio vėjarodžio simfonija, So
dai, Miestelis (eilės); B. Sruo
ga — Apie dramaturgijos pra- 
džiodalas; G. Tulauskaitė-Bab- 
rauslderiė — Aš tavęs ieškojau 
(eil.); H. Nagys —- Friedrich 
Hėolderlih; Fr. Hoelderlin — Ei
lėraščiai (H. Nagio vert.); A. 
M. Katiliškis — Vasaros ugnys; 
P. Kozulis — Prarasti pojūčiai; 
Kun. dr. K. širvaitis — Tremti
niai ir lietuviškųjų papročių ir 
tradicijų palaikymas.

Plati literatūros, meno, religi-
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KA KITI DARO IR GALVOJA
Mums besirūpinant lietuvybės 

JAV išlaikymu, ne kartą kyla 
klausimas, kokių priemonių tam 
reikėtų imtis. Tenka išgirsti į- 
vairių nuomonių ir pasiūlymų, 
kartais daugiau, kartais mažiau 
praktiškų bei. pritaikomų. Bet 
kokio nuoseklaus, gerai apgalvo
to bei išnagrinėto plano ligi šiol 
neturime. Tad, išrodo, būtų pra
vartu pasižiūrėti, ką kitos A- 
merikos tautinės grupės tuo rei
kalu galvoja ir daro. Kai kurios 
jų mintys gal ir mums būtų 
naudinga pasvarstyti ar net pa
sisavinti.

Paskutiniu laiku vokiečių Li
terary Society Foundation su
ruošė net straipsnių konkursą, 
kaip sėkmingiausiai galima 
išlaikyti ir ugdyti vokiškumą 
tarp JAV vokiečių jaunosios 
kartos.

Visai teisingai tuose straips
niuose keliamas klausimas, koks 
reikalas stengtis tarp vokiečių 
kilmės amerikiečių išlaikyti vo
kiškumą.

Svarstant šį klausimą, yra 
pabrėžiama, jog tai kyla iš pa
čios Amerikos pobūdžio, nes tai 
kraštas imigrantų ir jų palikuo
nių, kurių kiekvieni įneša savo 
dalį į bendrąjį JAV kultūrinį lo
byną. Amerikos kultūra ir gyve
nimo stilius nėra tik anglosaksų 
stilius ir kultūra. Tai sudėtinis 
turtas visų JAV tautinių gru
pių. Antra vertus, ir ateity tau
tinės" JAV grupės, išlaikydamos 
savo tradicijas ^ei palaikydamos 
ryšį su savo kilmės kraštu, gali 
labai daug prisidėti prie JAV 
kultūros praturtinimo jų kilmės 
kraštų kultūriniais laimėji
mais.
- šitaip žiūrėdami į patį reikalą, 
JAV vokiečiai ieško ir būdų, 
kaip vokiškumą būsimose vokie
čių kilmės amerikiečių kartose 
išlaikyti.

Jie mano, jog viską pradėti 
reikia nuo šeimos — šeimose 
turi būti vokiškai kalbama, tuo
met ir vaikai išmoks vokiškai 
kalbėti. Jei šeimoje gimtoji kal
ba nebranginama ir nevartoja
ma, tuomet nėra ko tikėtis, kad 
jaunoji karta ją gerbs, mylės ir 
vartos.

Neišleidžia jie iš akių ir mo
kyklos — turi būti dedama pa
stangos, kad mokyklose vėl bū
tų mokoma vokiškai, kaip anks
čiau yra buvę. Į talką turi šiuo 
reikalu visuomenei ateiti ir vo
kiečiai mokytojai, kurie vokie
čių kilmės vaikams turi padėti 
išlaikyti vokiškumą, o ne slopin
ti jį.

Pereidami nuo jaunimo prie 
suaugusiųjų, vokiečiai pirmiau
sia kreipia dėmesį į reikalą sti- 
print savo tautinės kilmės pa

jautimą ir jos nesigėdinimą. 
šiuo atžvilgiu vokiškumui JAV 
didelį smūgį yra sudavęs Vo
kietijos dviejų karų sukėlimas 
ir jų pralaimėjimas. Dėl to ne
maža vokiečių kilmės amerikie
čių pradėjo savo kilmę slėpti ir 
jos išsiginti. Kaip atsvara prieš 
tai iškeliama didelis kūrybinis 
vokiečių kilmės amerikiečių įna
šas į bendrąjį Amerikos dvasinį 
turtą.

Pereidami prie grynai prakti
nių priemonių, vokiečiai mano, 
jog būtinai reikalinga, kad vo
kiečių draugijose būtų vartoja

ma vėl vokiečių kalba, kurią 
daug kur yra išstūmusi anglų 
kalba.

Bet paskirų organizacijų pa
stangos negalėtų dar pasiekti vi
sai patenkinamų laimėjimų, tad 
siūloma, kad visos tokios vokiš
kai kalbančios organizacijos bei 
draugijos sudarytų savo tarpe 
sąjungą ir stengtųsi į savo sąjū
dį įtraukti vis daugiau draugijų 
bei sambūrių, kurie dabar var
toja ne vokiečių kalbą, bet at
eity vėl grįžtų prie vokiečių 
kalbos vartojimo.

Šis vokiškųjų organizacijų

sambūris turėtų dar 
ir kitą tikslą — veikti, kad 
dar ir kitą tikslą — veikti, kad 
teisingi ir teisėti vokiečių kil
mės amerikiečių reikalavimai 
būtų patenkinami lygiai kaip 
ir visų kitų amerikiečių.

Iškeliama dar ir visa eilė ir 
kitų vokiškumui palaikyti prie
monių — ' kad jaunimo tarpe 
būtų plečiamas susirašinėjimas 
vokiečių kalba, vokiškuose laik
raščiuose įvesti jaunimo skyriai 
ir t.t.

Čia suminėti būdai bei prie
monės, kuriomis norima išlaiky
ti JAV vokiškumą, išrodo, ir 
mums praverstų labai rūpestin
gai panagrinėti. A. Mn.

jimo pagrindai” — įrodinėja,

NEGĘSTANTIS ŽIBURYS TAUTŲ KAPINYNE
BWIft ■ Vlad. Solovjovo 50 m, mirties sukaktis
Rusija — mistikų, gilios ir 

plačios širdies, bet ir didžio tra
gizmo kraštas. Komunizmas yra 
tos tragedijos tobuliausias at
baigėjas. Tai rusiškojo imperia
lizmo, socialinių iškrypimo ir ni
hilizmo padarinys. Rusija, kaip 
komunizmo širdis, tapo daugelio 
tautų moralinio, politinio ir kul
tūrinio gyvenimo kapinynu. Tas 
kapinynas kiekvieną mūsų ne
sapnuotu siaubu nukreičia, bet 
kartais maloniu žvilgsniu į jį 
pažvelgiame. Tenai ilsisi dauge
lio asmenybių palaikai; tenai ir 
Vladimiro Solovjovo kapas, ku
rio kultūringas žmogus niekad 
nepamirš.

I. Moksliinnko gyvenimo 
kelias

Vladimiras gimė Maskvoje 
1853 m. sausio 16(28) d. inteli
gentų šeimoje. Tėvas Sergiejus 
buvo Maskvos universiteto pro
fesorius, žinomas istorikas, pla
čių pažiūrų žmogus. Motina — 
talentingos Romanovų šeimos 
duktė. Vladimiro brolis Vsevo- 
lodas garsus istoriniais roma
nais; sesuo Poliksena — puikia 
sav.o poezija. Iš visos šeimos ta
lentingiausias buvo Vladimiras.. 
Būdamas 6-7 metų jau mokėjo 
daug liaudies dainų, pasakų, žy-' 
mesnių autorių poezijos kūrinių. 
Įdomiai jis pasakodavo vidur
amžių Kastilijos istorijas.

Vienuolikos metų stoja j V- 
sios Maskvos gimnazijos III kla
sę; 17 metų baigia gimnaziją, 
stoja Maskvos universitetan. 
Pirmiausia jis studijuoja gamtos 
mokslus, pąskiau pereina j III 
istorijos - filologijos kursą. Prie 
to dar uoliai klausė dvasinėje 
Maskvos akademijoje Bažnyčios 
istorijos paskaitų ir originale 
studijavo B-čios Tėvų raštus. 
Parašo dizertaciją — “Vakarų 
filosofijos krizė” —, ją klasiš
kai apgina, susilaukia paujo ge-‘
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nijaus vardo; baigia magistro 
laipsniu universitetą, paliekamas 
kandidatu į profesorius, 1874 
m. — docentas.

Užsieniuose Solovjovas gilina 
savo mokslo žinias. Nuvyksta j 
Londoną. Britų Muziejuje randa 
retos mokslo .medžiagos, studi
juoja dieviškąją Išmintį — Sofi
ją, neatsisako ir spiritizmo mok
slo žinių. Sutinka garsiuosius 
spiritizmo mediumus: Hume, K. 
Fox, Williams ir kitus. Uoliai 
dalyvauja jų seansuose. Pažinęs 
tas intriguojančias apgavystes, 
taip išsireiškia: “Aš esu matęs 
pačius garsiausius mediumus ir 
garsius spiritistus, tik nežinau, 
kuris jų niekšiškesnis... Religinių 
tiesų spiritizmo keliu nėra gali
ma įrodyti” (Vlad. Solovjovas, 
šventosios Istorijos Filosofija, I 
tomas, psl. 24; vertė St. Dabušis 
ir J. Talmantas. Kaunas 1933).

Iš Anglijos nukeliavo į Egip
tą, apsigyveno Kaire. Lankė is
torines vietas, studijavo muzul-

monų sektas, ieškojo senovės E- 
gipto krikščionybės palaikų. 
Trumpai buvo atsilankęs pas 
beduinus, bet šie jį ne svečiu, 
bet velniu palaikė ir taikėsi nu
žudyti..

Vladimiras Solovjovas, susi
pažinęs su Indijos, gnostikų ir 
viduramžių filosofija, kupinas 
mokslo žinių, grįžo 1877 m. Mas
kvon. Dėl įvairių politinių ir as
meninių intrygų jis trumpai do- 
centavo. Daugiausia rašė ir tuo 
būdu jis kovojo prieš bet kokį 
blogį.

II. Mokslininko darbai ir 
pasaulėžiūros bruožai

Svarbesni jo veikalai. Pirmą
jį veikalą — “Visuotinosios re
ligijos principai” — parašė 1876 
m. Paryžiuje. Tuo veikalu nu
rodo tikrosios religijos universa
lumą. Peterburge išleidžia 3 žy
mius savo veikalus. Pirmasis— 
“Paskaitos apie teandrizmą”— 
aiškina istorinį žmonijos proce
są nuo gamtos į Dievą. Antrame 
— “Filosofiniai pilnutinio žino-

BALF Pirmininkas Europoje. — BALF pirmininkas kan. prof. 
Juozas B. Končius aplanko lietuvių vaikučius Muencheno Stovyk
loje, Vokietijoje.

kad tikrasis pažinimas glūdi ra- 
cionalinės filosofijos, pozityvaus 
mokslo ir krikščioniškojo Ap
reiškimo organiškoje sintezėje. 
Trečiame veikale — “Atitrauk- 
tinių principų kritika” — patie
kia tikrosios filosofijos sistemą, 
išplaukiančią iš absoliutaus 
principo — Dievo.

Ne tik grynai filosofinės, bet 
ir religinės problemos jį gyvai 
domino. Pirmas tos rūšies 3 to
mų veikalas buvo pavadintas — 
“Teokratijos istorija ir ateitis”, 
bet pasirodė'tik I tomas: “šven
tosios Istorijos filosofija”, iš
versta į lietuvių kalbą. Tautiš
kumo, patriotizmo problemoms 
skiria veikalą — “Tautinis klau
simas Rusijoje”. Pagrindinė 
mintis to veikalo yra ta, kad 
šovinizmas nuo tikrojo patrio
tizmo yra taip toli, kaip šlykštus 
egoizmas nuo tikrosios savęs ir 
artimo meilės.

Gyvenimo pabaigoje (1895- 
1900) grįžta mokslininkas prie 
filosofijos klausimų. Verčia Pla
tono raštus. “Trijuose pašneke
siuose” sprendžia blogio proble
mą. Gražiausią filosofiją davęs 
veikalas yra jo “Gėrio pateisini
mas.” S-vas nemažai paliko ir 
(alegoriškai mistiškos) poezijos 
raštų.

Pasaulėžiūra: S-vas
buvo malonaus būdo, drąsus ir 
nepataikaujantis. Mėgo svečius. 
Svaigalų negerdavo, tik kartais 
nuo stiklelio vyno neatsisakyda
vo; juokaudamas: “Kas yra 
žmogus negėręs, tas išgėręs da
rosi dar žmoniškesnis; kas yra 
galvijas — tas išgėręs dar labiau 
sugyvulėja” (loc. cit., psl. 37).

Krikščionybėje jis rado šir
dies, proto ir gyvenimo proble
mų išsprendimą. “Kai krikšoio- 
nybė apsireikš kaip šviesa ir iš
mintis, kai ji taps tikru įsitiki
nimu, t. y. tokiu, kuriuo žmonės 
gyvens ir kurį vykdys, tuomet 
viskas pasikeis... Aš nepripažįs
tu esamojo blogio amžinu” 
(ibid. psl. 18-19).

Katalikybės atžvilgiu jis jo
kių abejojimų vėliau neturejo. 
Specialių Popiežiaus leidimu jis 
buvo vienybėje su Katalikų B- 
čia, nenutraukdamas viešai ry
šių su provoslavų B-čia. Mirė 
1900 m. liepos mėn. 31 d. Uzsko- 
je, viename kaime, netoli Mask
vos. Kūnas buvo perkeltas į No- 
vodievičio vienuolyno kapus ir 
palaidotas šalia jo tėvo Sergie- 
jaus. Retas kuris pro jo kapą 
lengvai praeidavo: jo kapas 
skęsdavo gyvose gėlėse, būda
vo žmonių labai gerbiamas. Ir 
toliau kartų kartos jo vardą mi
nės, jo dvasia gaivinsis, jei dar 
norės atgauti gyvenimo pilną 
pusiausvyrą ir patį gyvenimą. 
Vladimiras Solovjovas — negęs
tantis žiburys tautų kapinyne. -

Skrajūnas.

0 žeme gali būti rojum
žmonės dažnai keistai supran-1 nai tai tiesai yra aklas dėl įsi- 

ta tikėjimą. Į tikkėjimą žiūrima, šaknijusio palinkimo identifi-
kaipo į dalyką, teikiantį pomir
tinę laimę, bet šio gyvenimo ne
laimių, kentėjimų, vargų kaina 
ir jog tas tikėjimas iš tikrųjų rei
kalauja mizerijos, kad žmogus 
galėtų pasiekti amžinąją laimę. 
Ir kai jau žmogus nebegali jo ta
riamų nelaimių, ar tai ligos ar 
kokio kito prispaudimo, išvengti, 
tik tada pasiduoda tikėjimui 
greičiausiai iš baimės ar reikalo, 
bet ne aš meilės, žodžiu į tikėji
mą,’žiūrima, kaipo į žmogaus že
miškos laimės priešą.

Niekas nėra taip priešinga 
tikrenybei, kaip ši pažiūra. Die
vas nereikalauja nelaimių, ken
tėjimų, vargų, įvairių gyvenimo 
kryžių, kaipo kainos, už kurią 
galima būtų sau pirkti laimę. 
Dievas iš meilės sutvėrė žmogų 
ir Jo planuose buvo tą žmogų pa
daryti Savo laimės dalininku, 
kad tas žmogus, matydamas 
Dievą veidu veidan, galėtų per 
visus amžius būti be galo laimin
gas, kad ta laimė prasidėtų nuo 
pat pradžios ir tęstųsi visą jo 
buvimą ir kad tas žmogus para
gautų tos laimės dar čia ant že
mės, kad ta žemė būtų tarsi dan
gaus prieangiu.

Gal tas pasakymas ne vienam 
atrodys paradoksiškas. Visai ne
nuostabu, žinant, kaip kartais 
tikėjimas yra įsivaizduojamas. 
Bet kiek refleksijos tuo klausi
mu pakaks išsklaidyti visus sun
kumus ir neaiškumus.

Dievas yra pati Meilė, Geru
mas, Išmintis. Ne Dievo kelias 
ar būdas kam ką nors duoti už 
tokią kainą. Tai būtų nesuderi
nama su Jo meilės, gerumo ir 
išminties ypatybėmis ir visos 
žmonijos Tėvo pozicija. Dievas 
sutvėrė žmogų. Žmogus susideda 
iš mirtingo kūno ir nemirtingos 
sielos. Mirtingas kūnas savo bu
vimą pabaigia su mirtimi, bet 
siela, būdama dvasia, yra amži
na. Tiesa, ji turi pradžią: Die
vas ją sutvėrė, bet jos buvimas 
neturi pabaigos, ji yra amžina. 
Dievas nori, kad žmogaus buvi
mas būtų ne tik be pabaigos, bet 
kąd ir nuo pat pradžios tam ti
krame laipsnyje nestigtų tikro 
gyvenimo bęi tikros laimės. Tei
sybė, Dievas leidžia, kad jos bu
vimas kurį laiką būtų nepilnas, 
bet iš to anaiptol neišeina, kad 
kada nors joje truktų tų elemen
tų, kurie sudaro jos pilną gyve
nimą, kitaip sakant tobulą laimę. 
Žmogaus laimingas ir tikras gy
venimas yra identiškos sąvokos. 
Tobulai gyventi yra tas pats, kas 
tobulai būti laimingam, bet vie
nok būti laimingam tam tikra
me laipsnyje. Tik žmogus daž-

kuoti kentėjimus su nelaime. Vė
liau pamatysime, kad tai yra 
klaida. Jeigu žmogus vieną kar
tą galėtų nusikratyti to prietaro 
ir pamatyti, kad kentėjimai ir 
laimė nebūtinai yra priešingi da
lykai, tai tas gerokai padėtų tą 
svarbią problemą išspręsti. Svar- 
biausis yra dalykas, kad žmogus 
sau realizuotų, kas sudaro žmo
gaus laimingumą čia žemėje.

Nelaimingumas turi savo šak
nis visame tame, kas kliudo jo 
pilnam gyvenimui ar, kitaip sa
kant, kas priešinasi jo gerovei. 
Dievas, sutverdamas žmogų, nie
ko kito negalėjo norėti, kaip tik 
žmogaus gerovės bei laimės, o 
ne tam sutverti žmogų, kad jis 
kankintųsi, vargtų ir per tuos 
kentėjimus bei vargus nusipirktų 
sau amžiną laimę. Jeigu kentė
jimai yra žmogaus gyvenime, tai 
tas kyla ne iš Dievo rankų, bet iš 
žmogaus sužalotos prigimties ir 
mirtingumo. Dažniausiai tuos 
kryžius pats žmogus sau pasiga
mina, kaip antai vagis patenka 
į kalėjimą, ištvirkėlis užsikrečia 
bjauriomis ligomis, girtuoklis 
praranda sveikatą, turtą, savo 
gerą vardą ir t. t. Bet jei žmo
gus ir tuos pilnai užsitarnautus 
kryžius, kurie jį prislegia dėl jo 
paties kaltės, priima su nusiže
minimu ir kantrybe kaip rykšte
lę iš Dievo mylinčios rankos, tai 
Dievas tuos kryželius taip moka 
pasaldinti, kad žmogus, nešda
mas tuos kryželius, nenustoja 
būti lamingas ir didžiausieji kry
žiai neatrodo per sunkūs jo nu
pelnytai bausmei. Bet tai dar 
labiau pabrėžia, kad Sutvėrėjo 
tiesioginė intencija buvo žmo
gų sutverti laimei ir tuos sutvė
rimus aprūpinti priemonėmis, 
kad tą laimę pasiektų nuo pat 
pradžios jų buvimo. Taip, ta 
laimė nėra pasiekiama iš karto. 
Dievas norėjo, kad žmogus pats 
prie to laimės pasiekimo prisi
dėtų, kad jis pats būtų tos lai
mės kalvis ir lyg jis pat užsi
tarnautų ir pasiektų tą pilną lai
mę kaip atlyginimą už savo pa
stangas. Žmogus yra palenktas 
bendram augimo dėsniui, ir jis 
neturi nuo pat pradžios pilno 
gyvenimo bei pilnos laitnės. Bet 
pagal Dievo planą tasai augimas 
yra laipsniškas to pilnojo gyve
nimo bei tobulos laimės pasie
kimas. Juk ir turtingas žmogus 
ne iš karto pasidaro turtingas, 
bet laipsniškai savo turtą pasie
kia. Kas dar svarbiau, kad tas 
laimingumas esmėje yra tas 
pats, kurį mes pasieksime ana
me gyvenime. Bet apie tai kitą 
kartą.

Nelė Mazalaitė — Krūminienė

Surištas žodis
— Taip,-atsiliepia vienas sve

čias, - gražu buvo pas jus sto
vykloje šį vakarą, gražu. Atro
do, kad šitoks tremtinių gyveni
mas atvėrė jūsų žmonėse bega
les talentų: nejaugi namie visa 
tauta šoko ir dainavo?

— Mes mokėjome tai visada, 
- sako šeimininkes, - argi tai nė
ra dalis gyvenimo išraiškos? Na-
mie tai buvo natūralus džiaugs
mas, o šičia visa tai išeina kaip 
skaudus staugimas, amžinas įti
kinėjimas, jog mes esame ver
tingi žmonės, kad esame dvasia, 
o net tik mėsa ir kaulai, kurie 
ryja globėjų teikiamą maistą.

Abu karininkai susijuokia, ta
čiau šeimininkas negali pritarti 
—net nusišypsoti negali jis, net 
ir dėlei to, kad jie sėdi pas jį, sto
vyklos komendantą, jie šešiolik
tosios Vasario .svečiai, šitas iš
kilmingas vakaras savo teisybe 
ir prisiminimais yra jam sunkus 
kaip gedulas. Ir todėl jo balsas 
yra kietas, beveik rūstus, kai jis 
kalba:

— Argi tai nėra komiška: jei
gu pasakoma - Liberija, Mona
co. net Andora - vaizdas yra 
aiškus, savo krašto rėmuose jie 
yra įžiūrimi, kaip mažiau ar dau-

giau žinomi paveikslai - nepri
klausomos valstybės. Sakysim, 
tai yra jų nuopelnas, arba pa
saulio teisingumas, ar, gal būt, 
tik ahekdotas? Arba atsitiktinu
mas, laimė, kad jie yra toli nuo 
.... nuo džiunglių. O mes, su visa 
didele praeitimi, su kultūra ir tik 
su vienu troškimu būti laisvi,sa
vo laisvoje žemėje - mes turime
kasdieną šaukti, kad mes tikrai 
esame ir kas mes esame - ir mū
sų šauksmas tuojau yra užmirš
tamas. Teisingiau sakant, mums 
net šaukti kaip reikiant neleidži- 
ma. Kas mes esame pasaulio 
akyvaizdoje? Geriausiu atveju
DP - tarytum užrašas ant sunk
vežimio sienos. Arba, emigraci
niu būdu mūsų problemą išpil- 
stys po kelis lašus į atskirus in
dus - ir viskas!. Ir viskas?

Tyla. Visai nesijudindami sėdi 
žmonės, sėdi trys vyrai, ir su
stingęs, tarsi ledinis žvilgsnis, 
žvilgsi žalsvas vynas siauruose 
stikluose. Paskui šeimininkas 
lyg pabunda ir šiltai, vaišingai 
primena svečiams taures.

— Tikrai,— sako amerikietis, 
sukinėdamas stiklą tarp pirštų 
- tikrai, jūsų istorija yra garbin
ga, kaip išgirdau šį vakarą. Jūs

galite didžiuotis savo senovės 
galingumu.

—Savo kančiomis ir ištverme 
taip pat, - tyliai kalba šeiminin
kas. - Nedaugelis iš didelių tautų 
ištvertų tiek metų vargo ii- per
sekiojimo, kiek pakėlėme mes. 
Ar kas nors pas jus patikėtų, 
kad reikia kariauti dėl raidės, 
kariauti nuogomis rankomis dėl 
pasaulyje, išaukštinto dalyko - 
knygos? Kovoti ne dėl aukso ar 
kolonijų - dėl maldaknygės. O, 
danguje buvo Dievas, ir žemėje 
mes vieni, vieni be pagalbos. 
Kad aplinkui gyveno kaimynai, 
mes žinojome tik iš .to, kad jie

sų Nepriklausomybės dokumen
tas buvo vos gimęs kūdikis sniege 
tarp vilkų. Vokiečiai dar siautėjo 
Lietuvoje ir, atsiviję įkandin 
juos iš Rusijos, bolševikai puolė 
mūsų miestus. Retai kas gali pa
sigirti tokiu, priešų gausumu - 
tokiais neužpelnytais priešais.

Jokia valstybė nesiskaitė su 
mumis. Taip, nė vienos pasiun
tinybės herbas nepuošė mūsų 
miestų rūmų, nesikūrė joks kon
sulatas - mes buvome niekas. 
Ir čia atėjo tie, kurių tėvai nešė 
žodį pro Sibiro taigas ir žandarų 
šautuvus - atėjo paremti šito ak
to žodį, kad jį suprastų kiek-'

žemį: prieš jėgą jie tirpo.
Ir tuomet atvyko Misija - pa

tyrinėti, apsižiūrėti, — Ameri
kos Misija atvyko. Lietuvių ka
rinė sargyba saugojo jos buvei
nę, mūsų geriausiame viešbutyje. 
Ir ten krito mūsų pirmasis ka
reivis: jis pastojo kelią vokie
čiams, įsiveržusiems užpulti Mi
sijos narius. Savo kunigaikš
čiams mes supildavome ant ka
po kalnus,'mūsų pirmasis tų lai
kų žuvęs karys turi tiktai kuk
lų antkapio kryžių, tačiau jis 
yra mūsų karžygis. šitas jaunas 
kareivėlis. Ir mes didžiuojamės, 
kad jis gynė mūsų svečius - mes

mes jau patyrėme. Taip, kaip ne
siskaitė su sutartimis ir sieno
mis. Pirmas mūsų karys, kritęs 
kautynėse, - žuvo bolševikų fron
te, savo žemėje, Kėdainiuose. 
Pirmas mūsų karininkas - taip 
pat nuo jų rankos, ant savo upės 
tilto. Ar galite įsivaizduoti ši
tokią valstybę, gležną, vos pa
budusią iš letargo ir jau kovo
jančią su trejopu priešu? Vokie
čiai nepasiduoda jokiems San
tarvės įsakymams ir juos reikia 
varyte išvaryti, bolševikai turi 
užgrobę kelis didelius mūsų mie
stus, ir lenkai, vedami lupikiškų 
instinktų ką nors pasipelnyti, —

mus smaugė, kiek pajėgė.
Ir dabar atsiliepia svečias an

glas:
— Tačiau teisę jie taip pat 

pripažino: argi mes šiandien ne
girdėjome jūsų nepriklausomy
bės akto? Po jo paskelbimo juk

vienas, kokia svetima kalba be
kalbėtų. Ir aš nežinau tauresnių 
kareivių už tuos, kurie 
susirinko iš sodybų ir pirkelių: 
jie atėjo savo laisvu rfbru, be gei
smo ir vilties pasipelnyti ar gau
ti garbės. Ir, kaip narsusis pa-

priklausome prie tų, kurie nie
kuomet neužmiršta net nuošir
daus rankos mostelėjimo.

Kai šeimininkas nutyla - jis 
pats išsigąsta šitos tylos: šitaip 
klausos abu vyrai - du svečiai, 
du karininkai. Ir jį apima atsi

pučia mus. Yra parašyta švent
raštyje, kaip Romos kareiviai 
draskė Kristaus rūbus - tarpu
savyje nepasidalydami—taip įįi- 
tie kaimynai plėšė iš vienų ran
kų į kitas mūsų sostinę Vilnių. 
Ir, žiūrėkite, iš viso to mes išė-

prasidėjo jūsų valstybės netruk
domas atstatymas?

i-— Mano ponai, - taria šeimi
ninkas ir vėl pripildo taures, - 
mano ponai, jeigu staigiai pra
byla nebylys - jis išgąsdina kal
bančiuosius. Toks buvo mūsų ak
tas, ir jis buvo faktas, teisybė 
ir teisė. Bet, sakykite, kas būtų 
iš Atlanto Chartos, jeigu - ji bū
tų pasirašyta ežere, nesaugioje 
baidarėje, čiulbant paukščiams? 
- Mes turime savo kaimynų pa
rašus ir priesaikas, kad jie patys 
galėtų jas išjuokti ir paniekinti 
tai, po kuo buvo pasirašę. Mū-

sakos kareivis, - jie užėmė už
burtus namus ir išvarė piktąsias 
dvasias.

— Ne, tai nėra jokia pasaka, 
—kalba jis karštai—bet kai iš 
komendantūros išeidavo j sargy
bas būrelis 8-12 kareivių - gin
kluotų lietuviškų kareivių - tai 
buvo faktas stipresnis už popie
rių tiems, kurie kumštį vertina 
labiau, negu raides. O po pirmo 
didesnio būrio peržygiavimo per 
miestą—tie, kurie iki- tol nebi
jojo nieko - nedoras,, viduje su
sibūręs priešo kurstomas drum
zlių elementas - nugrimzdo į po-

minimai ir skausmas begalinis, 
kaip šios dienos kaina ir reikš
mė.

— Gal būt, turiu tylėti? — 
galvoja jis, tačiau kalba:

— Mūsų kariškuose archy
vuose buvo vardai anglų kari
ninkų, kurie padėjo mūsų jau
nai kariuomenei savo ‘žiniomis, 
savo mokslu ir kilnia valia anais 
laikais. Yra mūsų gatvių pava
dintų jų vardais, jeigu - jis susi
juokia - jeigu dabar - atleiskite 
- jūsų sąjungininkai nepakeitė 
jas raudonais pavadinimais. Su 
mūsų istorija jie nesiskaitė - tą

jome, mes galėjome ramiai gy
venti savo krašte, kurį sau pa
tys ir išgelbėjome. Tik, kaip ne
užgydomą žaizdą ilgus metus 
kentėm Vilniaus pagrobimą. Mes 
jau seniai susipažinome su Pa
saulio teismu.

— Taip, — kalba jis užsimir
šęs ir susimąstęs,—išėjome iš tų 
nelygių kovų laimėtojais. Bet 
kaip? Mes negalime savo atsimi
nimuose rašyti: dalyvavau to
kiame tai mūšyje — mes turė- 
me vos ne tuo pačiu metu su
spėti iš vieno fronto į kitą.

— Aš kariavau visuose nepri-

klausomybės karuose, — sako 
jis patylėjęs,—ir dabar štai sė
džiu čia.

Jis palinguoja galva ir ūmai 
pakyla, pareina per kambarį ir 
vėl sugrįžta į savo vietą ir sė
dasi.

—šioje beviltiškoje tamsumo
je, kaip saulė man vaidenasi a- 
nie metai, pilni aukų ir pras
mės. Aplink mano atsiminimus 
susirenka žmonės, puikūs vyrai, 
draugai aplanko ir primena: 
žinai? atsimeni? nepamiršai? — 
Ar aš galėčiau tave pamiršti — 
šnibžda jis — tave, leitenante 
Jurgi? Kaip liepsna buvo tavo 
gyvenimas, ir būdas — tu nu- 
šviesdavai viską.

Jis lyg atsipeikėja ir sako vėl 
svečiams:

— Niekados tas vyras nepaži
no sustingimo ir ramumos. Gied
raičių mūšyje, kai buvo len
kams duotas didysis smūgis, 
mes dar susitikome miške: ten 
augo senas dvilypis gluosnis ir 
jame Jurgis buvo įsitaisęs šau
dyti. Taip, ten jį sutikau: atsi
lošęs tarp dviejų kamienų, ant 
šakos nusvėręs ranką, nuleistų 
į žemę šautuvu stovėjo jis ir, 
kai pašaukiau vardu, — neatsa
kė. Kulka buvo pataikiusi jam į 
širdį.

Jo ranka dreba, kai jis išsiima 
cigaretes, ir svečiai užsirūko ty
lėdami.

— O kapitonas Gaidelis iš šeš
tosios kuopos? — vėl jis yra

<
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BALFas padės ir į Lietuvą grįžti
(Atkelta iš 2 psl.)

Po tų visų pastangų mūsų šal
pos darbas buvo nukreiptai tik 
į tremtinių gelbėjimą, teikiant 
jiems šalpą ir lengvinant jų e- 
migraciją. Mūsų organizacijos 
gerai sutvarkytas veiklos tink
las Amerikoje ir per mūsų Įga
liotinius sudaryti kontaktai bei 
darbo išvystymas įvairiuose 
kraštuose vyksta labai sėkmin
gai. IRO aukšti pareigūnai Ge- 
nevoj, NCWC Vyriausias Įgalio
tinis J. Norris Europoje, kariš
kos ir civilinės valdžios pareiškė 
daug komplimentų, sakydami, 
kad BALFas šalpoj ir ypač e- 
migracijoj užima žymiausią vie
tą tarp kitų tautų.

Dėl tokios sėkmingos veiklos 
padėka priklauso vieningam 
darbui, mūsų tautos prieteliams 
ir lietuviams tremtiniams, ku
rie yra drausmingi, kultūringi ir 
puikiai susiorganizavę.

Man būnant šios garbingos 
organizacijos pirmininku nuo 
pat jos įsikūrimo, turėjau pro
gos 1945 - 1946 metais aplanky
ti tremtinius po visą Vakarų 
Europą (tik ne už geležinės sie
nos.) ir dabar vėl atvykau į 
Europą susipažinti su tremtinių 
likučiais ir jų dabartinėmis sun
kenybėmis.

Čia atvykęs viską padarysiu 
jų būklės palengvinimui ir pa
dėsiu jiems išsikelti į kitas pa
saulio šalis, ypač tiems, kurie 
yra dėl kokių nors priežasčių 
užkliuvę: ypatingai atkreipsiu 
dėmesio į Klaipėdos krašto lie
tuvius ir su jais turėsiu daug 
pasitarimų.

Tikiu, kad klausytojams bus 
įdomu išgirsti apie lietuvius 
tremtinius skaitlinėmis.

Dar yra lietuvių tremtinių 
šiose šalyse: Vokietijoj apie 10,- 
000, iš kurių galės emigruoti į 
Ameriką apie 7,000; Austrijoje 
yra 335 ir iš jų išvyks į Ame
riką ar į kitas šalis apie 200; 
Italijoje yra 155, iš kurių tikisi 
išemigruoti apie 50; Šveicarijoj 
— apie 125; Prancūzijoj dar yra 
likę 800, iš kurių tik vienas ki
tas galės emigruoti į kitus kraš
tus; Belgijoj yra 200; Danijoj— 
150 ir Švedijoj apie 30 lietuvių. |

Iš čia suminėtų šalių mažas 
skaičius tegalės emigruoti į ki
tas šalis.

Didžiausias išsikėlusių lietu
vių tremtinių skaičius yra pa
siekęs Šiaurinę Ameriką —jau

dabar jų čia yra 23,000. Praei
tą vasarą man teko keliauti po 
pp visą šį platųjį kraštą ir lan
kyti čia atvykusius naujaku
rius. Jų visų padėtis yra puiki, 
išimtį radau tik 30 šeimų prie 
New Orleans, La. valstijoj.

Partyriau, kad naujai atvykę 
lietuviai vyrai /uždirba nuo 8 iki 
10 dolerių į dieną, o moterys 
nuo 5 iki 8 dolerių į dieną. Ge
rus batus gali nusipirkti už 5 
dolerius ir kostiumą už 30 dole
rių. Sviesto svaras kainuoja 50 
centų, cukraus svaras 6 centai 
ir t.t. Gyvena puikiai, daugelis 
iš jų jau turi automobilius ir 
nusipirkę namus. Buvę Lietuvoj 
profesijonalai bei valdininkai su
geba dirbti paprastą darbą ir, 
išvystę savo muskulus, yra labai 
patenkinti. Dėl to, kas tik galite 
pasinaudoti dabar išleistu įsta
tymu, lietuviai, vykite į Ameri
ką, ten mes jūsų laukiame.

Lankiausi Kanadoj pas lietu
vius, kur jų radau apie 8,000. 
Jų ekonominės sąlygos yra kiek 
blogesnės negu Amerikoje; bet 
užtektinai geros ir mačiau, kaip 
jie patys sau statosi namus 
Montrealyje. Uždarbiai čia kiek 
mažesni, negu Amerikoje, bet 
ir pats pragyvenimas yra piges
nis. Iš susirašinėjimo gaunama 
žinių, kad pusėtinai gerai lietu
viams sekasi Australijoj, kur 
jų yra apie 5,000 ir Anglijoje a- 
pie 4,000. Argentinoje, Čilėje, 
Naujojoj Zelandijoj ir kai kur 
kitur jų yra apie 3,000.

•jaiuuti uenivaitei pageroti. — 20,000-jai lietuvaitei sutikti uoste 
rrn»v4nc Ii zi4-i tii i VxilY»X7O Tč Ir O 1 vnn i ti \susirinko garžus lietuvių būrys. Iš kairės į dešinę (stovi): NCWC 

Liet, skyriaus vedėjas Juozas B. Laučka, NCWC pareigūnė Mar- 
gareta Samatauskienė, BALF pareigūnas gen. Jonas Černius, 
BALFo talkininkės, kurios uoste pasitinka ir pagelbsti atvykusių 
reikalus sutvarkyti: Ona Valaitienė ir Barbara Darlys, Jūratės 

tėveliai Stasys ir Juzė Grantai, Salomėja Norkeliūnaitė, Vienybės 
redaktorė, kapit. Povilas Labanauskas. (Sėdi) iš kairės į dešinę: 
BALF administraciojs pareigūnė Izabelė Radzevičiūtė, BALF 

pirmininko paavduotojas Juozas Boley, Gener. Lietuvos Konsulas 
New Yorke Jonas Budrys, Jūratė Orantaitė, jos sesutė Dalia-Ma- 

ria, BALF Imigracijos Komiteto pirmininkė Alena Deyenienė ir 
BALF direktorė Violeta Tysliavienė.

Tokiu būdu iš viso jau yra 
susiradę sau pastovesnį gyveni
mą 43,000 lietuvių. Dar likusių 
tremtyje yra apie 12,000.

Mes, Amerikos lietuviai, vie
ningai su visais Jumis, kokioj 
tik pasaulio dalyje Jūs esate, 
glaudžiai veiksime; reikalin-

APDOVANOJA 20,000-ĄJĄ. — Juozas Boley, einąs BALE pir
mininko pareigas, New Yorko uoste įtiekia Jūratei Orentaitei do
vaną — lėlę. Dovanos įteikimą stebi Jūratės tėveliai Stasys ir Ju
zė Grantai ir jos sesutė Dalia - Maria.

Ar pažįsti Lietuvą

nuklydęs ir kalba su senais pa
žįstamais. Tokie yra jo žodžiai, 
tarsi begalės žmonių praeina pro 
jį ir jis žiūri į daugelį veidų.— 
Liepos mėnuo, taip, liepos 17-ta 
buvo.

Prie Dauguvos šlaitų latvių 
žalieji savanoriai turėjo dengti 
mūsų kairįjį sparną, neleisti 
bolševikams persikelti per upę, 
— tačiau jiems tai nepavyko, ir 
bolševikai ėmė mus supti.

Ir ten šlaituose, apsiaustoje 
kalvoje, mūsiškiai gynėsi kaip 
stumbrai. Iš 'apkasų atsišaudė 
kareiviai, o kapitonas stovėjo, 
kaip įmeigtas kardas, ir šaudė 
jis kaip velnias. Ir kartą priešo 
kulka jo rankose perkirto šau
tuvą. Ir ką jis daro? — ir pasa
kotojas nusišypso su pasididžia
vimu, jo akys blizga, jis nėra jau 
senas žilas vyras — jis vėl yra 
jaunystėje. — Ką gi daro kapi
tonas Gaidelis iš šeštosios kuo
pos? Jis lėtai nusispiauna, pa
silenkia į apkasą prie savo kojų 
ir, iš pirmojo kareivio pasiėmęs 
šautuvą, atsitiesia ir vėl veda 
ugnį. O, norėčiau matyti tą kul
ką, kuri būtų išdrįsusi tave pa
gauti, kapitone.

Ir ūmai jis susijuokia, taip ū- 
mai, jog svečiai pasižiūri — jie 
yra tartum ištraukti iš jiems ne
žinomos būsenas ir sugrąžinti į 
žemę.

— Kas įvyko? — sumurma 
vienas.

— Buvo linksmų įvykių, —vis 
dar juokiasi šeimininkas — at
leiskite, ponai. Ak, tai juk yra 
gražu tokiose įtemptose dieno
se. ’ ' •

Tai buvo jau daug vėliau — 
taip, mums ilgai nedavė ramy
bės dėl geležinkelio iškyšu

lio mūsų teritorijoje ėjo mūšiai 
su lenkais. Pradžioje jie įsiver
žė tolyn ir paėmė kelis mūsų 
kaimus — kol mūsų .dalys per
sigrupavo ir mes galėjom įvyk
dyti priešpuolį. Taip apie trečią 
valandą po pietų mes atsiėmėm 
Strielčiškės kaimą ir ramiai ruo
šėmės nakvynei. Ir tuo metu, in
spektuodami lenkų kuopas, vyk
sta anglų generolas ir jo adju
tantas majoras, lydimi mums 
gerai atmintino lenkų karininko 
Wonsowicziaus ir kitų. Tikėda
mi, kad kaimas lenkų kariuo
menės rankose, jie be jokio ap
dairumo įvažiuoja tiesiai į glėbį 
mūsų sargyboms. Belaisvius 
reikia pristatyti į Onuškį, į di
vizijos štabą, bet anglų genero
las, vienarankis, kietų taurių 
bruožų karys, pareiškia, jog jam 
metas vakarienės ir poilsio. Jis 
duoda žodį, jog rytoj 7 vai. ryto 
jis atvyks į štabą, bet anksčiau 
už nieką pasaulyje. Visą naktį 
vyksta abiejų šalių protestai, 
teisių aiškinimai ir diplomatiniai 
pasitarimai. O generolas išmu
šus septynioms atsistoja ir pa
reikalauja, kad jį vežtų.
Tai buvo gražu! Puikiose rogė

se, apdangstyti brangiais kaili
niais anglai buvo nuvežti į šta
bą, ir iš ten nuvyko į gražiuo
sius Daugus paviešėti pas vieną 
žymų mūsų valstybės vyrą. Be
laisvius lenkus į štabą pristatė 
užrištomis akimis paprastose 
šlajose. ' ’

Abu svečiai garsiai juokiasi.
— Svarbiausia visur išlikti 

tuo, kas esi, — sako anglas, ir 
antrasis taria rimtai:

— Taip, jūs turėjote puikių 
žmonių. Tikiu, ir turite.

— Tarime, — sako šeiminin-

kas rūsčiai — kas kitas galėtų 
pasigirti tuo labiau už mus? 
Mūsų tėvynėje ir dabar yra vy
rai drąsūs ir ištikimi ir ištver
mingos moterys. Bet jeigu jie 
kasdien užmušinėjami ir tremia
mi — galit apskaičiuoti, kuriam 
laikui jų užteks. Ir mes, kurių 
širdys, susitraukė dėl nevilties ir 
ausys sutrūkinėjo nuo gąsdini
mų. — Ir matyti, kaip esame iš
sižadami, kaip esame išbraukia
mi iš valstybių bendrijos tų, ku
rie greta mūsų stovėdavo kaip 
bičiuliai ir svečiai šitokią dieną 
mūsų tėvynėje. Gal būt, kad Vi
lius Tell kadaise šovė obuolį nuo 
savo vaiko galvos dėl laisvės—■ 
tačiau šiandien nedaugelis jų y- 
ra verti to padavimo. Bet jie 
užmiršta, kad maras perplaukia, 
kanalus ir perlipa kalnus. Ir jie 
užmiršta, kad laikrodyje yra 
tokios valandos: pervėlai. Mes 
gi nebegalime pasakyti nieko — 
mūsų žodis yra suraišiotas. Ir 
sakykit, koks karžygis gali ko
voti užkaltas kalėjime?

— O, atleiskite, — sumur 
mėjo jis lyg atsituokėjęš, — per 
mano kalbas jūs liekate alkani 
ir ištroškę — ne tokia tradicija 
yra mūšį krašte, kai namuose 
turi svečią. Bet mes baigiame 
netekti jausmo, kad galime, ką 
nors vaišinti. Kaip nbrėčiau pri
imti jus svečiais savo namuose 
tėvynėje! ' - •

— Kas žino, — atsiliepia vie
nas svečias,'-— tas gali įvykti. 
Juk šiaip ar taip yra pasaulyje 
teisingumas.

— Taip, aš tikiu, — taria ant
rasis, teisingumas yra.

— Kaip mes fiorėtume tūo ti
kėti! — tyliai pasako šeiminin
kas.’ '

giems šalpos, ypač ligoniams ir 
mažiems vaikučiams, mes teik
sime visokeriopą pagalbą. Mes, 
Amerikos lietuviai, gelbėsime ne 
tik išsikelti į įvairias svetimas 
šalis, bet pagalbos ranką ištiesi
me taip pat Jums laimingai 
grįžti į savo laisvą tėvynę Lie
tuvą. Bendras Amerikos Lietu
vių Šalp. Fondas turi New Yor
ke savo namus, kur yra mūsų 
sandėlys ir ofisai. Mes esame 
pasiryžę tęsti šalpos darbą taip 
ilgai, iki lietuvių tauta mūsų pa
ramos bus reikalinga. Mums yra 
suprantama, kad ne tik tremti
niams, bet ir komunistų sunai
kintai Lietuvai, kai ji atgaus 
laisvę, mūsų pagalba bus taip 
pat reikalinga. Mes esame pilnai 
įsitikinę, kad su Dievo palaima 
tos laimingos dienos susilauksi
te, kuomet komunizmo raudona
sis, žiaurusis stabas subyrės ir 
kada galėsite grįžti pas savo'iš
likusius dar gyvus artimuosius 
ir į savo tėvų žemę.

Kreipiuosi į viso pasaulio lie
tuvius, kad būtumėte vieningi 
ir kad tą vieningumą darbais 
įrodytumėte, užtardami vieni ki
tus ir būdami duosnūs ypač sa
viesiems.

Telaimina Dievas vieningą ir 
galingą katalikišką lietuvių tau
tą.

JURATĖ ORANTAITĖ — 20,- 
000-oji lietuvaitė dipuke, atvy
kusi į USA liepos 1 d. laivu “SS 
General Black”. ,

Stelmužė
Ąžuolas, kurio šakose šermukš

niai auga
Lietuvos šiaurėje, netoli nuo 

1 Zarasų miesto ir Latvijos pasie
nio, yra senas, sunykęs Stelmu
žės dvaras. Tikriau tariant, ne 

I dvaras, o tik dvaravietė su sena 
medine bažnytėle, kurioj matyti 
įdomių medžio skulptūros dar
bų. Bažnytėlė statyta 1650 m. 
Prie jos yra pirmojo Pasaulinio 
karo karių kapai, šis dvaras 

i pereitame amžiuje priklausė Ru- 
! sijos ilgamečiam ministeriui Va- 
lujevui, kuris vėliau jį perleido 

(baronui Hanui. Tačiau ne dėlto 
i ši vietovė Lietuvoje plačiai žino
ma. Stelmužės vardą išgarsino 
nepaprasto storumo senas ąžuo
las* aplink kurį įtaisyti minėtie
ji karių kapai. Tvirtinama, kad 
šis ąžuolas yra storiausias ne tik 
visoje Europoje, bet ir visame 
pasauly. Tai gali būti tiesa, nes 
Lietuvos ąžuolai iš viso yra pri
skiriami prie geriausiųjų pasau
ly. Atseit, Lietuva yra gerųjų 
ąžuolų šalis. Tik Jugoslavijos ir 
Vakarų Vokietijos ąžuolai kon
kuruoja su mūsiškiais. Minėtasis 
Stelmužės ąžuolas yra 13 metrų 
storumo (aplinkui) ir jo amžiui 
skiriama apie 2000 metų. Taigi 
tas Lietuvos laukų milžinas jau 
augo Kristaus gyvenimo laikais!

Be šio Stelmužės ąžuolo Lie- 
voje yra ir daugiau panašių 
gamtos milžinų. Bene panašiau
sias jam yra Žemaičiuose (Tel
šių aps., Medininkų parapijos, 
Lenkaičių laukuose) išlikęs ą- 
žuolas, kurio išdegusioj drevėj 
telpa visa klasė mokyklos mo
kinių! Tačiau šis, žemaitiškasis, 
jau apdžiūvęs, pasenęs ir jo die
nos suskaitytos. Tuo tarpu Stel
mužės milžinas sodriai žaliuoja 
ir visai neketina baigti savo ilgą 
amžių. Ant vienos jo storulės 
šakos išaugo gerokas šermukš
nis, bet tai jo visai neapmau- 
džia. ,
Pabandykite atsakyti į šiuos 

klausimus:
1. Kokių rūšių medžių yra 

daugiausia Lietuvos miškuose?
2. Kurie mūsų miškų medžiai 

yra aukščiausi?
3. Kurie mūsų medžiai yra 

brangiausi?
4. Kurie yra didžiausi Lietu

vos miškai?
5. Kurioj Lietuvos daly neau

ga skroblai ir kurioj nėra balt- 
alksnių?

Atsakymai į klausimus, tilpu
sius Amerikos 25 nr.: 1. Garsiau
si panemunių piliakalniai yra 
dešiniame krante. Tai — Merki
nės, Punios, Seredžiaus, Ve
liuonos piliakalniai. 2. Lietuvos 
upės, kurios neįteka į Nemuną, 
yra Šventoji (pajūrio), Venta, 
Mūša, Prieglius, Dysna, Akme
na, Minija. 3. Pro Klaipėdą teka 
Nemuno vanduo. Dėlto Kuršių 
Marios galima laikyti Nemuno 
tęsiniu. 4.šešupė yra ilgesnė 
(308 km) už Merkį (198 km) ir 
Dubysą (150km). Pažymėtina, 
kad lygiai tokio pąt ilgumo kaip 
Merkys yra ir žymiausioji že
maičių upė Minija. 5. Į Šešupę 
įteka šios šešios upės: Kirsna, 
Širvinta, Dovinė, Siesartis, No
va ir Jotija.

VISI KELIAI Į PUTNAM, CONN.!

KVIEČIAME Į
LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTŲ
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Sekmadienį, Liepos 30 d., 1950
N. P. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam, Conn.

U S :
F A II M O S MARIJOS ŠVENTOVĖS PAŠVENTINIMAS 

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

R A S I D Ė S :
Visos iškilmės 11:00 vai. PAMALDOMIS

DALYVAUS;
HARTFORDO VYSKUPAS J. E. HENRY O’BRIEN, D.D., 
KELETAS LIETUVIU PRELATŲ IR DAUG KUNIGŲ. 
VIETINIAI LIETUVIAI IŠ ARTI IR TOLI.
ir NAUJAI IŠ TREMTIES ATVYKUSIEJI

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

MARIJOS ŠVENTOVĖS — SESELIŲ 
KOPLYČIOS

STATYBĄ 
ir

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

E. POVILANSKV

Baras ir Restoranas
K Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
į 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
*' Tel. EVergreen 4-9737

____

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”XXXįį “MUZIKOS ŽINIOS“ yra vienintelis perijodinis bažnytines, lietuvių 
tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.

‘MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių
veikimų, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai-

_ domis) parašyta solo balsui arba chorui. (
“MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų

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

‘MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:

Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, III.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu: 
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, III.
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KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

Lie

JA

NUOBODŽIAUSIA PASAU
LIO KNYGA

Ligi šidl paprastai būdavo 
skaitytojai klausinėjami, kurią 
knygą jie laiko geriausia. Bet 
šį kartą Coltnnbia University 
Press savo laikrašty “The Plea
sures of Publishing” paskelbė 
apklausinėjimą, kuri- knyga -yra 
nuobodžiausia, šį nepaprastą 
konkursą laimėjo šie autoriai ir 
veikalai': John Bunyan “Pilg- 
ritns Progress”, Mėlvflleš “Moby 
Dick”, Milton “Prarastasis Ro- 
juš”, Spencer “Faerie Queene”, 
Boswell “Life of Samuel John
son” Richardson “Pamela”, E- 
liot “Silas Marner”, W. Scott 
“Ivanhoe”, -Cervantes “Doh 
Kichotas” ir Goethe “Faustas’^

TURI SKIRTIS
Pagal Rytų Vokietijos SĖD 

(komunistų) partijos patvarkį, 
jos nariai turi išsiskirti su savo 
vyrais arba žmonomis, jei pa
starieji yra iš SĖD pašalinti. 
Pašalintieji esą netekę garbės, o 
su “negarbingais” asmenimis 
joks SĖD narys negalįs gyven
ti.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

***«»/»/*

“AMERIKA”
■fa yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.
“AMERIKOJE”

visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų 1T 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

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

“AMERIKOS”
•fa šimtai egzempliorių kas savaitė plaukta į 

Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

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

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui

“AMERIKA”
417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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(Atkelta iš 1 psl.)
Nors žinios, prasispraudžian- 

čios per geležinę uždangą, yra 
šykščios, bet jų pakanka nusta
tyti, jog Sovietų armija Suside
da iš 125 divizijų, žymiausių 
sausumos kariuomenės ginklų 
— tankų Sovietai, sakoma, turi 
apie 40,000, dalį jų labai galin
gų.

Kiek liečia laivyną, rusai ypa
tingą dėmesį kreipia į povande
ninius laivus, kurių jie turi jau 
apie 270. Iš jų 75 yra laikomi 
Tol. Rytų vandenyse. Daugu
mas povandeninių laivų paga
minti pagal vokiečių modelius. 
Jų gamyba smarkiu tempą eina 
ir dabar Karaliaučiuje, Dancige, 
ir štetine. Kitų karinių laivų 
gamybo vykdoma įvairiose 
Vokietijos ir Rusijos laivų dirb
tuvėse, iš kurių vienam Rostoke 
statoma 420 laivų.

Savo oro laivyną rusai stip
rina kopijuodami vakariečių 
lėktuvų modelius, kurie pateko 
į jų rankas. Taip rusai pasiga
mino sprausminius lėktuvus nu
sipirkę iš anglų Rolls-Royce 9 
sprausminius motorus.

Tačiau Sov. Sąjungos pramo
nė, nors ir iš visų jėgų vydamo
si, JAV pramonės dar toli gra
žu nepasivijo. 1940 m. Sov. Są
jungos plieno pramonė siekė 
18.000.000 tonų. Tai kiekis ly
gus prieškarinės Vokietijos 
plieno pramonės kiekiui. Pagal 
planą, 1950 metams numatyta 
25.00.000 tonų. Tai yra apie 
vienas ketvirtadalis USA pro
dukcijos, tačiau tik truputį ma
žiau už D. Britanijos ir Prancū
zijos produkciją. Atsižvelgiant 
betgi į tai, kad Sovietų metalo 
panaudojimas karo ir kasdieni
nio vartojimo reikalams yra la
bai neproporcingas pastarojo 
nenaudai, Sovietų ginklavima- 
sis, palyginus su JAV ir kitom 
Vakarų valstybėm, žymiai pa
kyla.
. Rusijos piliečių metaip. . gį- 
vartojimas dar caro laikais bu
vo neįtikėtinai mažas (vienam 
asmeniui vos 5 svarai geležies: 
pbr metus), o dabartinis dikta
tūrinis režimas greičiausiai šį 
kiekį dar sumažino. Tad iš 25 
mil. tonų rusai karo reikalams 
gali skirti net tokį kiekį, kokį 
skirtų 40 mil. tonų produkcijos 
kraštai.

Sov. Sąjungos poziciją galimo 
karo metu stiprina jos geogra
finė pozicija. Rusija, kontroliuo
dama pusę Europos ir beveik 
visą Aziją, valdo vad. vidines su
sisiekimo linijas. Tuo tarpu At
lanto blokas, norėdamas smogti 
Rusijai, turėtų naudotis išori
nėm linijom per Atlantą ir Paci- 
fiką. Iš kitos pusės, tačiau, ru
sai turi labai blogą ir lėtą sau
sumos transporto sistemą. Dėl 
to jie jau iš karto turi organi
zuoti du frontus — Vakarų ir 
Tol. Rytų.

Galimo konflikto su Sovietais 
atveju daugelis didelių vilčių 
deda į gyventojų nepasitenkini
mą Sovietų valdžia, šis momen
tas yra labai reikšmingas, bet 
drauge ir sunkiausiai atspėja
mas. Nors Sovietų valdžia masė
se nėra populiari, bet rusų ma
se pasitikėti galima tik su re
zervais. Diktatūrinė valdžia su
geba paveikt žmonių psichiką 
žaviais šūkiais atitinkamu mo
mentu. Labai ryškiu pavyzdžiu 
čia gali būti Vokietija. Vokiečių 
tautos masės nepritarė nacių 
santvarkai, bet karo metu be
veik visi vokiečiai su entuziaz
mu ėjo į karą, kuris sutapo sU 
jų nacionalistiniais siekimais. 
Tas pritaikoma bent dalimi, ir 
Sovietų Sąjungai. Ne vienu at
žvilgiu komunistai savo ekspan
sija realizuoja rusų, nacionalis
tų bei imperialistų tikslus, to
dėl galima laukti, jog tam tik
rais atvejais ir priešbolševikinio 
nusistatymo rusai rems bolševi
kų vedamą karą, galvodami, jog 
bolševizmas yra laikinas reiški
nys, o Rusija amžina, ir ką bol
ševikai iškovos, tai ir liks Rusi
jai. Ir tai jiems gal išrodytų net 
geresnis atvejis — už tai nebūtų 
priekaišto rusų tautai, ,o visuš 
nusikaltimus galima būtų nu- 
versti ant bolševikų galvos.

Šv. Kazimiero Kolegijos 
žodis lietuviams

Nuostabi Dievo Apvaizdos atgimstančion Lietuvon kunigų, 
ranka leido užgimti Romoje— jų bus labai maža, kad užimtų 
Katalikybės Širdyje — lietuviš
kam židiniui — šv. Kazimiero 
Kolegijai tada, kada mažiausiai 
to būvo galima laukti ir tikėtis. 
Ji užgimė sunkiausiomis sąlygo
mis. Ji susitvarkė ir gavo oficia
lų Eklezijos pripažinimą rekor
diniu laiku. Tai visa įvyko, ka
dangi Dievas norėjo, kad lietu
viai neliktų be galimybės pa
rengti už tikėjimą persekioja
mai ir naikinamai Tėvynei dva
sios vadų, kurie būtų pasirengę, 
laisvės valandai išmušus, grįžti, 
kad užimtų iškankintų konfrat- 
rų vietas, kad užpildytų padary
tas spragas, kad užgydytų tau
tiečių sielose bolševikinės pro- 
pogandos giliai įbrėžtas žaizdas, 
kad kūnu ir siela pavergusiems 
broliams Kristaus ramybę ir at
gaivinimą suteiktų.

Šio tikslo šv. Kazimiero Kole
gija, visas kliūtis nugalėdama, 
su atkaklumu siekia. Ir palygi
namai per trumpą laiką jau y- 
ra nemaža laimėjusi. Nuo 1945 
metų rudens iki šių akademinių 
metų pabaigos, t. y. iki 1950 m. 
birželio mėnesio pabaigos, Kole
gijoje mokėsi ir auklėjosi 59 
jūsimieji Lietuvos apaštalai — 
cunigai ir klierikai. Klierikų bu

vo priimta 30. Iš jų 21 čia Ro
moje buvo įšventinti kunigais. 
Kunigų, siekiančių aukštesnio 
mokslo, buvo priimta 29. Baigė 
mokslus ir Kolegiją jau paliko, 
švykdami į įvairius kraštus, 
tad dirbtų Dievo garbei sveti
mųjų tarpe, iki atsidarys kelias 

Lietuvą, iš viso 22 kunigai. 16 
kunigų savo studijas baigė įgy
dami daktaro laipsnį. 4 išvyko į 
darbą pasitenkindami licencija- 
to laipsniu. 15, kurie jau gavo 
licencijato laipsnį, rašo dizerta- 
cijas doktorato laipsniui gauti, 
šiuo metu Kolegijoje yra penki 
klierikai ir 21, dar studijų ne
baigęs, kunigas. Kiti 8 kunigai 
studijas šiais metais baigė ir 
rengiasi emigruoti arba imtis 
kokio nors darbo Italijoje.

Kiek ten bebūtų grįšiančių

SPORTAS
PASIRUOŠIMAI 1952 M. PA

SAULINEI OLIMPIADAI
Helsinky jau vyksta paruo

šiamieji darbai 1952 m. įvyks
tančiai pasaulinei sporto olim
piadai. Stadionas praplečiamas, 
kad galėtų sutilpti ligi 75,000 
žmonių. Gimnastikos ir sunkio
sios atletikos halėje numato
ma vietos 10.000 asmenų, 
antroji halėje įruošiama 3.000 
asmenų ir dviračių lenktynių 
halė 8.000 asmenų. Olimpiniam 
kaime bus 16 triaukščių namų 
5.000 sportininkų apgyvendinti. 
Likusieji bus apgyvendinti mie
sto viešbučiuose. Spaudai, radio 
ir fotografams vietos numatytos 
akademijos patalpose. Tikimasi, 
jog suplauks į olimpiadą apie 
200.000 užsienio Svečių, kuriem 
rezervuojama 5.000 kambarių 
viešbučiuose ir 7.000 palapinių, 
o likusieji gyvens juos atvežu
siuose laivuose. Bijoma'tik, kad 
gali viskas būti sutrukdyta gre
siančio karo.

per eilę metų sava mirtimi mi
rusių, nukankintų, išžudytų 'ir 
paliegusių vietas. Labiau negu 
bet kada btis skaudžiai teisingi 
Kristaus žodžiai: “Piūtis, tiesa, 
didelė, bet darbininkų maža!” 
Todėl jau šiuo metu išgirstinaš 
Kristaus raginimas: “Prašykite 
piūties Viešpatį, kad siųstų dar
bininkų į savo vynuogyną.”

Mes kreipiamės į Jus, brangūs 
tautiečiai, prašydami melsti 
Dievą, kad Jis pažadintų gaūšių 
pašaukimų į kunigus. Mes kvie
čiame Tėvus ir visus, kurie dar
buojasi su jaunimu, kad atkreip
tų kilnių jaunuolių dėmesį į ku
nigystės pašaukimą, kad jį ug
dytų visais galimais būdais jų 
sielose. Vargu ar ką gražesnio 
ir vertingesnio galima duoti nu
alintai Tėvynei, kaip gerai pa
ruoštą, Dievo ir Tėvynės meilė 
degantį apaštalą, žemės veidą 
atnaujinantį ir Kristaus ramybę 
visiems nešantį kunigą.

Dėkodami visiems už visas 
Kolegijos išlaikymui suteiktas 
aukas, mes ir tolesnį mūsų dar
bą, kuris yra ir bus reikalingas 
medžiaginės paramos, pavedam 
Jūsų visų geraširdiškumui. Dau
guma mūsų auklėtinių neturi 
nei tėvų-motinų, nei brolių-se- 
serų. Jie yra arba nukankinti, 
arba už geležinės užtvaros-nepa- 
siekiami. Nejau neatsiras gerų 
širdžių, kurie jiems jų bran
giuosius atstotų, juos remdami 
savo aukomis, kad galėtų pa-; 
siekti šv. kunigystės idealą?!

Mes ypatingu būdu kreipia
mės į mokslus einančius lietu
vius jaunuolius, nesvarbu ku
riame krašte jie bebūtų, kvies
dami atsižadėti pasaulio, pasi
vedant Kristaus tarnybai, ir 
siūlydami mūsų pagalbą paši- 
rengiant šiai tarnybai. Mes 
kviečiame visus, kurie jaučia 
bent šiokį tokį pašaukimą kuni
gystei ir yra baigę gimnaziją 
ar tolygų mokslą, atvykti Ro
mon, šv. Kazimiero Kolegijon, 
kuri šiuo metu yra vienintelis 
visame pasaulyje lietuviams ku
nigams ugdyti židinys. Mes 
trokštame, kad šioje brangioje 
įstaigoje, ypač šiuo metu, nebū
tų nė vienos laisvos vietos. Mes 
norime, kad jos visos būtų už
imtos tik savųjų, t. y. lietuvių. 
Nuo Jūsų, mielas jaunime, pa
reis, ar mūsų troškimai, kurie 
drauge yra Eklezijos ir mūsų 
brangios Tėvynės Lietuvos 
troškimai, bus realizuoti.

šv. Kazimiero Kolegija, 
Roma. Via Casal Monferrato 20.

LIETUVIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBES

birželio: 17 d. prasidėjo DBL 
S-gos Sporto "Sąjungos suorga
nizuotos lietuvių krepšinio pir
menybės, kuriose dalyvauja 5 
komandos: Bradfordo “Lithua- 
nica”, Coyentfirio “Apuokas”, 
Halifaxo ‘‘Vilnius”, Leammgto- 
no “Briedis” ir Martchesterio 
‘Kovas*’.

— Trys amerikiečiai kariai 
pareiškė, kad jie įgarsią Vokie
tijos Alpių viršūnę Zugspitz, 
9732r metrų aukščio, įlipę per 6 
irai, 37 min., pasiekdami tuo bu- 
du naują rekordą. Ligšiolinis re
kordas buvo 7 vai. 32 min.

. — Švedas R, Lundberg pa- 
sikė naują Šuolio su kartim po
kario rekordą, iššokdamas j 
aukštį 4,25 metro.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTE

Putnam, Conn. — Kasmet lie
pos mėn. pabaigoj Nekaltojo 
Prasidėjimo Seserys rengia Put- 
nam’e, Conn., savo didžiąją 
šventę, tačiau šiais metais toji 
šventė bus nepalyginamai iškil
mingesnė ir įdomesnė. Šv. Mėtų 
proga čia kaip tik bus švėhtiha- 
ma Fatimoj apsireiškušios Ma
rijos statula, šventinimo apeigas 
atliks Hartfordo vyskupas J. E. 
Henry 0‘Brien. Tokiu būdu šalia 
numatytos Koplyčios čia atsiras 
dar ir kita šventovė Dievo Mo
tinos garbei.

Po iškilmingų pamaldų ir sta
tulos šveritinimb prasidės pati 
šventė, arba piknikas, su įvairių 
Gildos skyrių paruoštais valgy
mais, gėrimais ir kitomis pra
mogomis. Pats įdomumas bus— 
tai mergaičių pasirodymas, šie
met mergaičių susirinko dau
giau, negu bet kada; kai kurios 
jau net nebegalėjo, patekti į šią 
vasaros stovyklą, nes trūko vie
tų. šitų jaunųjų lietuvaičių pa
sirodymas bus su plačia ir visai 
nauja programa. Tai būs tar
tum jų egzaminas — ką jos iš
moko ir patyrė per tas keturias 
stovyklos savaites.

I šią šventę žada atvykti sve
čių iš tolimų Amerįkos kampe
lių. Ypač laukiama šios. Kongre
gacijos geradarių iš Naujosios 
Anglijos ir kitų artimų apylin
kių. Bei pasimatymo,

LIETUVIŲ DIENOS KNYGELES
Aukos “Amerikos” Piknikui:
Rey. Dr. Starkūs iš Elizabeth,

k. J. prisiuntė $5.00.
■■ 'i,, - '

B. ,M. Ęarzilauskai,
Woodhaven, N.Y. .

j. Gražiehe,
Brooklyn, N. Y. ..

O. Sijęvičienė,
. Brodklyh, NA Y.

A. Gražiūnas,
Brooklyn, N.Y......

Izidorius Paukštys,
Brooklyn, N.Y......

M. Pūtinienė, \
Brooklyn, N.Y .....

E. Walters;
Brooklyn, N.Y.......

D. Kašėta,
Brooklyn, N.Y,-.....

Jurgis Unguraitis,
Brooklyn, N.Y.......

J. Maslauskas,
Brooklyn, N.Y.......

A. Baciuška,
Brooklyn, N.Y.......

O. Baniulienenė,
Brooklyn, N.Y.......

A. Nadzeika,
BrooByn, N.Y.......

Mrs. StraVinskas,
Brooklyn, bl.Y.......

Mrs. Pūkas,
Woodhaven, N.Y. ..

A. Petronis,
Brdoklyn, N.Y.......

Mrs. Janušonis, ......
Juozas Sinkevičius, ...
Katr. Stank,

Brooklyn, N.Y.......
U. Šalkauskienė,

Brooklyn, fl.Y.......
Frank Kurmis, .........
A. Sutkus, ,

New York City, ...
Ver. Kirvelis,

Brooklyn, N.Y. ......
Mr.'&Mrs: Kubilius,

Brooklyn, ^{.Y........
Joseph Jasiunas ......
Mrs. Naviskas,

Brooklyn, N.Y. ......
Mrs. Kaukaras,

Brooklyn, N.Y. ......

j. .
Belmore, LX ..........

C. Kulas;. t
W$it^.įĮains, N. Y......... 3.00

K. Baltrušaitis,
Ridgewood, N.Y. ...

B. Wallace,
Brooklyn, N.Y........

P. Lenkauskas,
Brooklyn, N.Y........

M. Vaicekauskas,
Brooklyn, N.Y........

M. Turulls,
Brooklyn, N.Y.........

M. Barnus,
Mr. Simonaitis, . .........
Mrs. čižauskienė,

Richmond Hill........
V. Alseika,

So. Bpseon, Mass. ...
Mary Jankas,

Delmar, Md. ..........
Mary Papėčkis,

Paterson, N.J.........
Teodoras Slapsis, .

Richmond Hill, N.Y.
M. Andrews, b , 

Jersey City^N.J. ...
Mr. &Mrs.Audies,

Brooklyn, N.Y........
AliceBelauskas,

Brook^n, N.Y........
Mr; Ūrbonas, ...

Richmond $i.u, N.Y.
Mrs. Bagdonas,

Brooldyiv tyY. ..;
Geo. Štrogis, ,

Brooklyn, N-Y<......
Balys Jacikevičius,

Brdoklyn, R.Y........
Mary UtbiW A,

Maspeth, N.Y. .......
Mrs. M. ŠtiiČius,

Brooklyn, Ji. Y........
A. Reventas, , ,

Brooklyn; Tji.Y.......
C. Stelmokas, -

Brooklyn, N.Y........
A. Ciplys,

Mas^elii:..................
k. .,^ėsaitišj f

Woodside; L. I........
Mrs. S. t*ddUs,

Brooklyn, N. Y. ...
Pr. Naujokaitis,

Ėrobkiytf, N. Y. ...
Ant Andriuškevičius,

Brooklyn, X, Y. ...

Geriausias vasaros poilsis

6.00

.. 3.00

... 3.00

3.0

3.00

. 3.00

. 3.00

3.00

3.00

3.00

.. 3.0C

3.00

3.00

3.00

3.00

.. 3.00 
. 3.00 
. 3.00

3.00

3.00
3.00

3.00

. 3.00

3.00
3.00

. 3.00

2.50

3.00

3.00

3.00
3.00
3.00

. 3.00

3.00

. 3.00

3.00

. 3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
Mrs. Diržis

Ozone Park ..........
Mrs. Grigas

Brooklyn, N. Y. ...
A. Šimkus, 

Brooklyn, N. Y. ...
A. Poderieriė, 

Woodhaven
J. Mociejunas, 

Rochester, N. Y. ..
P. Witkus,

Spring Valley, N. Y...... 3.i
Jadv. Staškus,

Brooklyn, N. Y. ...
Balys Leonardas

Richmond Hill ......
Jurgis Kiaunė, 

Great Neck .......
Mr. Yanušas,

Jersey City ...........
B. Kulys,

Brooklyn, N. Y......
Br. Bobelis,

Brooklyn, N. Y......
A. Misiūnas,

Paterson ...............
K. Dobrovolskis,

Brooklyn, N. Y......
K. Rozmantas, 

Richmond Hill ...
Izabella Bernotas, 

Paquonock, Conn.
Nelli Johnson, 
.. Brooklyn, N.Y.........
J. Strimaitis,
,. Elizabeth, N. J.......
J. Aidukas, 
. ■ Passaic, N. J...........
j. Volskis, .....
Pupelis, Woodhaven, .
J. Matyckas,

New York .........
Antanas Januška, 

Dorchester, Mass.
G. Strimaitis, 

Brooklyn, N. Y...
J. Malukas,

Brooklyn
Visiems,

. 3.i

3,i

3.00

3J

3.i

3J

3.00

3.00

3.00

3.00

2.25

2.00

1.25
1.75
1.50

1.00

1.00

1.00

1.00
___savo auka parengu

siems Lietuvių Dienos parengi
mą, nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Admin.

LIETUVIŲ DIENA LLNDENE 
/ Liepos 2 d. N. J. L. Taryba 
ŠUruošAŲletuyių-DienąLithua- 
nian Liberty Parke, Lindene, N. 
j. Suvažiavimą atidarė N. J. L. 
Tarybos pirm. J. Stukas, nu
šviesdamas lietuvių vargus. Pro
gramai vadovavo Reng. Kom. 
pirm. Jonas Liudvinaitis. >' •
į Pirmas Sveikino ir kalbėjo di
delis lietuvių draugas Lindeno 
majoras H. Wheeler. Be to, 
Kalbėjo Newarko klebonas kun. 
prelatas Ig. Kelmelis, adv. F. C. 
Raulis ir Bayonnės klebonas 
kun. Kemežis.

Meninę dalį išpildė Newarko 
choras, dir. muz. M. Bernoto,. 
Hanisono choras, dir. muz. J. į 
Dulinsko, Lindeno ansamblis, 
dir. muz. J. Čižausko, ir jungti
nis . choras,. dir. muz., J. čižaus- 
kui. Tautinius šokius šoko J. J. 
Stuko šokėjų grupė.

Nors ir karštam orui esant, 
dalyvavo daugiau kaip 1000 a- 
pylinkės lietuvių. Visų nuotaika 
buvo puikiausia ir orkestrui 
grojant visi linksminosi iki vė
lumos. Šio parengimo pelnas 
skiriamas ALT ir BALF, kaip 
buvo minėta -skelbimuose.

Walter J. DiUs

B------ ------- :------- :---------------
TeL POPlar 4110

Charles J. Romah
• . (Ramanauskas)

... LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1118 Mfc Vernon St
Philadelphia, Pa. ;• 

Moderniška laidojimo ištaiga v 
. Didelė, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama 
hafeyynš

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

*■

f Tel. DEW 5136
I s. • •

; jos; Kavaliauskas
i ' L*isnluot*i
: LIETUVIS GRABORIUS | 

Fcfiuk ir Naw JftiWsy vabhjotė a

1
 Nuliūdimo valandoje prašau S 

■ lauktis prie manes
, 1601-03 So. 2nd St |

Philadelphia, Pa. £

—0

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

PATOGUS SUSISIEKIMAS!
Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 

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

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

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

į Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

^Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Itotis WEVD 1330 kil. 5000

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

Tel. WAverly 6-3325

SAVI, PAS SAVUOSIUS

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

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

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

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

RAŠYKITE:

P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
Brooklyn U, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049
m

STANLEY
AinsIJe Street

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooldvno Lietuviai Graboriai

'ei. EVergreen 7-4335 -

tephen Aromiskis
(Armakauskas) i

* Graborius—Balsamuotojas 

j Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

’ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsaihuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N.Y.

Tęl. STagg 2-5043

Matthew7 P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

< F. W. Shalins
i (šalinskas)
i Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejūs
VERONICA R. VALANTIEJŪS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 -r 72nd Street Maspeth, N. Y.
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6 AMERIKA Liepos 14, 1950

Philadelphia, Pa
— Plytnikų ir Kainiauskų šei

mos jau išvyko iš Philadelphijos. 
Tos dvi šeimos buvo čia atvyku
sios prieš metus laiko ir buvo 
įsijungusios į lietuvišką veiki
mą. Plytnikas buvo Lietuvių 
ansamblio pirmininkas ir choris
tas, o p. Kainiauskas ir žmona 
uolūs choristai ir choro valdy
bos nariai. Philadelphiečiai ne
teko savo veiklių narių, bet linki 
ir naujoj vietoj gyvai dalyvauti 
lietuvių veikloje. Praeitą savaitę 
iš Philadelphijos išsikėlė ir Žum- 
bakių šeima. Joje buvo veiklios 
lietuvaitės ateitininkės, vytės, 
choristės. Ir čia neteko vyčiai ir 
philadelphijiečiai savo narių.

— Žinomas Filadelfijos veikė
jas V. Volertas su žmona šven
čių metu buvo nuvykę Kana- 
don aplankyti savo giminaitės, 
p. Volertienės sesutės, kuri lie
pos 1 dieną ištekėjo. Be to, jis 
dalyvavo ir Kanados ateitininkų 
susivažiavime, atstovaudamas 
Philadelphijos ateitininkus.

— Piknikai philadelphijie- 
čiams labai patinka. Birželio 25 
dieną buvo sėkmingas šv. Kazi
miero parapijos piknikas, o lie
pos 16 dieną rengiamas BALF 
88 skyriaus piknikas. Šis sky- 
rius kiek turėjo pinigų, 
sušelpė reikalaujančius 
pos.

— Vyčių susirinkimas
liepos 5 dieną. Vyčiai jau pra
deda rengtis savo Seimui Chica- 
goj. Vietos vyčiai labai gerai 
veikia ir jau sudaro ateinančių 
metų veiklos planą.

— Vasarinė mokykla jau pra
sideda liepos 10 dieną. Ją lanko 
visi viešųjų mokyklų mokiniai. 
Jau kelinti metai, kai tokios 
mokyklos veikia visoj vyskupys
tėj.

— 40 vai. atlaidai Villa Jo
seph Marie bus liepos 16, 17 ir 
18 dienomis. Kas metai Šv. Ka
zimiero seserys turi tuos atlai
dus savo koplyčioj.

kiekvieno lietuvio širdyje pali
kusiųjų Europoje brolių-seserų 
vargas, kviečia visus dalyvauti 
tame piknike.

LIETUVOS SKAUTAI TARP
TAUTINIAM SAMBŪRY

J VISIEMS A. A. D-RO K. GRINIAUS ŠEIMAI UŽUOJAUTĄ į 
Į PAREIŠKUSIEMS IR DIDŽIOJO SKAUSMO VALANDOJE ■ 
+ PRIE ARTIMŲJŲ LIŪDESO PRISIĖJUSIEMS NUOŠIR- 
| DŽIĄ PADĖKĄ REIŠKIA 
J KRISTINA GRINIENĖ 

* su sūnumi LIUTU
PULK. K. GRINIUS 

SU ŠEIMA

*

tai vis 
pašal-

įvyko

Philadelphia, Pa. (LAIC) — 
Vietos spauda gražiai pamini 
Lietuvos skautų pasirodymą 
tarptautiniame skautų “Jambo
ree” Valley Forge vietovėje, kur 
Amerikos Revoliucijos laikais 
Washington© kariai praleido 
sunkią 1776-7 m. žiemą.

Lietuviai sudaro 20-tąją drau
govę ir turi savo stovyklėlę pir
moje (tarptautinėje) sekcijoje, 
pagal Port Kennedy kelią. Lie
tuvos skautų grupę sudaro 
tremtiniai, atvykę iš Bostono, 
Hartfordo, Baltimorės ir Fila- 
delphijos. “Philadelphia Inqui
rer” įdėjo platesnę Don Scott’o 
korespondenciją, paremtą dau
giausiai pasikalbėjimu su skau
tininku Martynu Jurkšu. Jo žo
džiais, šiuo metu Amerikoje vei
kia net 27 grynai lietuviškos 
skautų draugovės, priklausan
čios Boy Scouts of America va
dovybei.

Lietuvos skautai apsirūpino 
reikalinga medžią anglų kalba, 
bent “The Red Star” albumu su 
1941 metų vaizdais iš Pravie- 
niškio ir kitų skerdynių. Tarp 
kitko, skautininkas Jurkšas ro
do korespondentams buvusių a- 
merikiečių belaisvių raštą, apie 
jo ir kitų skautų pagalbą, su
teiktą Vokietijoje. Liudijimą pa
sirašė Įeit. James K. McConnell, 
Įeit. Harold M. Paris, Įeit. Bare 
B. Liemer, Donald B. Robinsan 
ir Donald J. McDonald, iš Min
neapolis, Minn.

Liepos 4 d. skautus filmavo 
Fox Movietone News fotogra
fas Jess Kižis.

MIRĖ NAUJAKURIS STASYS 
SELENAS.

*

Iš ALRKK Federacij os Centro 
31—-tfiasis Kongresas

Centro Valdybai susitarus su 
A.L.R.K. Federacijos Pittsbur- 
go Apskritim, Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos 31-masis 
Kongresas yra šaukiamas 1950 
m. rugsėjo 30 ir spalių 1 dieno
mis, Pittsburgh, Pa.

Kongresas prasidės 8 vai. ry
tą Šv. Mišiomis Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioj. Posėdžiai įvyks 
Hotel William Penn. Pirmasis 
posėdis prasidės 10 vai. rytą.

Tos pačios dienos (rugsėjo 
30) vakare, Kongreso Rengimo 
Komiteto rūpesčiu yra rengia
mas koncertas.

Sekmadienį, spalių 1 d., 3 vai. 
po pietų, Pittsburgo diecezijos 
katedroj rengiama šventoji Va
landa, po kurios seks iškilmin
gasis Kongreso posėdis katedros 
auditorijoj. , ’ .

Plačiau apie Kongreso tvarką 
ir darbotvarkę bus pranešta ki
tuose komunikatuose ir spau
doj. Dabar tik norima paskatin
ti ALRKF skyrius, apskritis ir 
draugijas iš anksto ruoštis Kon
grese dalvauti.

Kongresan delegatus siunčia: 
apskritys po 5; skyriai po 3; 
draugijos ar organizacijos turin
čios iki 50 narių, po vieną, o tu
rinčios virš 50 narių — 2; kata
likų laikraščių redakcijos po vie
ną; centrinių’organizacijų cent
rai turį iki 1,000 narių — po 
vieną, ir po vieną atstovą nuo 
kiekvieno sekančio tūkstančio

A- 
ke-

ne

PADĖKIME SAVIESIEMS
Philadelphijos BALFo sky

riai ruošia sekmadienį, liepos 16 
d., Mikolaičio parke, Eddington, 
Pa., pikniką.

Į JAV atvyko jau 20.000 lie
tuvių, kurie, radę tame laisvės 
krašte prieglaudą, turi užtik
rintą globą ir darbą. Bet Euro
poje paliko dar žymus DP skai
čius, kuriam globėjų stoka 
merikoje arba liga pastoja 
lią į vaišingą kraštą.

Ar jie ne mūsų broliai,
mūsų seserys? Ar galime juos 
palikti skudžiam likimui, palikti 
nebiliais į jų šauksmą? Todėl 
seniai begyveną tam broliškos 
meilės didmiestyje lietuviai, Jal- 
kininkaujant įvairioms lietuviš
koms srovėms, parapijoms, Pa- 
baltijos Moterų Tarybai, skau
tėms - ams, o taip pat buvu
siems DP, nutarė sakytą dieną 
ruošti tų vargšų naudai pikni
ką. BALFo vadovybė, žinoda
ma, kaip skaudžiai atsiliepia

Brooklyn, N. Y. — Liepos 5 
d. Seaview Hospital, Staten1 Is
land, N. Y., po ilgos ir sunkios 
ligos mirė buvęs laikraštininkas 
Stasys Selenas, atvykęs į Ame
riką 1948 m. lapkričio mėn. Ve
lionis buvo pašarvuotas pas lie
tuvį laidotuvininką Juozą Garš
vą, 233 Bedford Ave., Brook
lyn, N. Y. Palaidotas po pamal
dų iš Aušros Vartų bažnyčios, 
New Yorke, St. Charles kapinė
se, Farmingdale, L. L, N. Y. 
liepos 8 d.

BALF Centras, kuris rūpinosi 
a. a. St. Seleno laidotuvėmis, 
nuoširdžiai dėkoja Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. J. Gu- 
rinskui už atlaikytas pamaldas 
bažnyčioje ir kalinėse, ir laido
tuvininkui J. Garšvai, kuris pa
laidojo velionį apmokant tik 
faktinas išlaidas, nors patarna
vimas buvo labai gražus ir įspū
dingas.

Velionį į kapus palydėjo BAL
Fo pareigūnai, draugų .būrelis ir 
keletas lietuvių veikėjų. '

SIUVĖJŲ ATOSTOGOS
Nuo liepos 1 d. ir siuvėjai 

pradėjo 2 savaičių atostogas.
Praėjusiame lietuvių siuvėjų 

susirinkime buvo nusiskundi
mų, kad siuvėjai maža turi dar
bo ir dėl to ne visiems atostogos 
bus apmokamos. Darbai lėtai ei
na dėlto, kaip pranešė iš darbo 
tarybos J. Pranokus, kad Fila
delfijoj $1.50 siuva apsiaustą pi
giau, kaip New Yorke.

Vis dėlto, kurie geriau dirba, 
•išvyko atostogų. Lietuviai išvy
ko daugiausia pas lietuvibs pa
gal “Amerikos” skelbimą į Con
necticut pas Butėnus. Tai nauja 
ir švari vieta atostogoms, tarp 
ežerų ir pušimis bei eglėmis ap
augusių kalnų, kur nėra uodų ir 
nuodingų žolių. Patarnavimas 
taip pat geras.

narių ar jos dalies, nemažesnės, 
kaip 100.

Svarbu, žinoma, kad organi
zacijos skyriai, draugijos ar 
kuopos būtų gerame stovyje, t. 
y. būtų užsimokėjusios savo 
duokles į ALRKF centrą. (Cent
rinės organizacijos moka $10.- 
00 į metus, draugijos, kuopos ir 
skyriai — $1.00).
Katalikų Akcijos Centro veikla

Kun. Petras Patlaba, Lietu
vių Katalikų Akcijos Centro di
rektorius, ketvertą su virš mė
nesių važinėjo po lietuvių para
pijas Jungtinėse Valstybėse, lai
kė pasitarimus su kunigais kle
bonais, kolonijų veikėjais, ALR 
KF apskričių ir skyrių valdybo
mis bei veikėjais. Jis sustiprino 
Federacijos skyrius, suorganiza
vo naujų, kai kuriose parapijose 
įsteigė branduolius Katalikų Ak
cijos darbui dirbti.

Kad palaikyti tolimesn. 
kontaktą ir kad abipusiai infor- 
muotis, senieji ALRKF skyriai, 
ir taip pat naujieji, prašomi Pa
siųsti centrui savo valdybų var
dus ir adresus. To paties prašo
me ir iš Liet. Katalikų Akcijos 
branduolių parapijose.
Organizacijų ir draugijų duoklės

Už 1950 metus ALRKF užsi
mokėjo duokles: Lowell, Mass., 
Federacijos skyrius; LRKSA 
centras; Chester, Pa. Aušros 
Vartų par. draugijos; Philadel
phia, Pa., visų parapijų draugi
jos; Brooklyn, N. Y., draugijos; 
Rochester, N. Y.; -Brockton, 
Mass., Ateitiriinkų Centras; Wa
terbury, Conn., Fed. Sk. Dr-jos; 
Cicero, Ill. Fed. sk. dr-jos; Chi
cago Vyčių apskritis; Norwood, 
Mass., Fed. sk. dr-jos; Provi
dence, R. I., dr-jos; Lawrence, 
Mass., Fed. sk. dr-jos; L. Vyčių 
Centras.

Dar neužsimokėjusios savo 
duokles už 1950 m. organizaci
jos skyriai ir draugijos, prašo
mos tai padaryti.

Aukotojų Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondui vardai bus pra
nešti kitu komunikatu.

Nominuokime kandidatus

LIETUVIŲ DIENA MAINE
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiais Tėvai Pranciškonai sa
vo centriniame vienuolyne Ken
nebunk Port, Maine, ruošia lie
tuvių dieną-pikniką. šiais me
tais toji šventė bus rugpiūčio 13 
dieną.

Ne tiktai iš Naujosios Angli
jos, bet ir iš tolimų Amerikos 
miestų tiek naujai atvykusieji, 
tiek seniau čia gyvenantieji lie
tuviai, jau ruošiasi į Maine. Vie
ni organizuoja busus, kiti žada 
vykti traukiniais ir automobi
liais. Tėvų Pranciškonų vienuo
lyną Kennebunk Porte verta 
pamatyti kiekvienam lietuviui, 
nes jame koncentruojasi visa 
Pranciškonų veikla. Į šią Šv. 
Antano šventovę suplaukia iš 
viso lietuviškojo pasaulio prašy
mai ir maldavimai, kad Dievas 
per galingą šv. Antano užtarimą 
stiprintų juos, išblaškytus po 
platųjį pasaulį. Iš šito vienuo
lyno vyksta misijonieriai į lie
tuviškas parapijas su Evangeli
jos šviesa. Iš Kennebunk Porto 
išsiunčiamas į platųjį pasaulį 
kultūros žurnalas “Aidai” ir 
“Šv. Pranciškaus Varpelis”. 
Grynai lietuviškoje dvasioje pra
leisti vasaros atostogas į šį vie
nuolyną šiais metais suvažiavo 
lietuvių vaikai — mūsų tautos 
ateitis. šventiesiems Metams 
prisiminti šio vienuolyno aikš
tėje šiais metais per pikniką bus 
pašventintas lietuviškas kry
žius. Tėvai Pranciškonai kviečia 
visus lietuvius į šias iškilmes 
pas juos atsilankyti.

MIŠIOS UŽ A. A. MUZIKĄ 
HODELĮ

Birželio 25 d. V. J. Atsimai
nymo bažnyčioje buvo atlaiky
tos šv. Mišios už buvusį tos pa
rapijos vargonininką a. a. muzi
ką Hodelį, mirusį birželio 19 d. 
Mišias užprašė velionies arti
mi draugai p. Visminai. Mišias 
laikė neseniai iš tremties atvy
kęs kun. Senkus, pamokslą pa
sakė kūn. P. Lekešiūš.

NAUJAS PROFESIONALAS

J
Lietuvių Radijo Draugijos

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

An to n Appel

JERSEY PORK
Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

NAMUS. BIZNIUS
428

Ho’o’o’goHolo’®’®?

Stephen Bredes Jr J
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

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

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tai.
WO 2-3497 NE 9-5688

s S S 
x 
X 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X

NAMŲ PARDAVIMAI

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

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

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

.Taip pat turime visokių naujų namų 
visose miesto dalyse.

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

Tel. RE 9-1506 ir EV 4-3487

LII
Kt!

Eli

Entered 
office at

Namų ir bizniu pirkimo ir parda
vimo reikalais ir visokios apdrandos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. M A ( I l L I S
REAL ESTATE * INSURANCE

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

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

T

J. Kumpi ko
Electro Motorų Dirbtuvė

A 1 s o :
Electro Motorus — Ventiliatorius —

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

EVergreen 4-0203 ,
DAKTARAS j

S. S. Locket, M. D. 1
Ithaca 

muziką

High

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

DAvenport 6-0259
R A L P H KR Ū C H 

'OTOG RAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y. •

Iš DIDMIESČIO TRIUKŠMO Į ŽALIUOJANČIĄ GAMTĄ
Ateinantį sekmadienį, liepos 16 d., New York’o Ateitininkų 

Jaunimo kuopa vėl ruošia
EKSKURSIJĄ - IŠKYLĄ

Plauksime garlaiviu į nuostabaus grožio vasarvietę 
INDIAN POINT

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

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

Iš bažnyčios einame į uostą — W. 42nd st., Hudson Day Line. 
Laive turime būti ne vėliau 9 vai. 30 min.

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

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

Į New Yorką grįšim vakare apie 9 vai.
Visus ateitininkus kviečiame dalyvauti. VALDYBA

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausiai paiirinlrtnm 
AISKRYMAS gaminta* namie 13 geriausio* ssetoaoa, ALUS U ge
riausių bravorų. Parengimam* priimami užsakymai. KRKIMŪTtti

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BAIGĖ MOKSLO METUS
Thompson, Conn. — šiemet 

Mariainapolio aukštesnioji mo
kykla išleido devynis tikruosius 
studentus ir keliolika paruošia
mųjų, Marianapoly pakartoju
sių aukštesniosios mokyklos 
kursą.

Mokslo baigimo iškilmės pra
sidėjo kolegijos koplyčioje iš
kilmingomis šv. mišiomis, ku
rias laikė kolegijos rektorius, 
kun. dr. A. Jagminas. Tai pro
gai pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. P. Praskus iš Hart
ford, Conn.

Po pamaldų kolegijos refekto- 
rijoj buvo iškilmingi pietūs.

Diplomų įteikimo iškilmės į- 
vyko 2 vai. p. p. kolegijos spor
to salėje.

Kolegijos rektorius pirmas 
pasveikino susirinkusius ir gra- 
duantus. Studentų graduantų 
vardu kalbėjo William Meehan, 
Bernard Bissenette ir Milaševi
čius. Paskutinysis kalbėjo lietu
viškai.

Pagrindinę kalbą pasakė ang
liškai prelatas J. Balkūnas, iš
keldamas katalikų rolę Jungti
nių Amerikos Valstybių mokslo 
ir auklėjimo istorijoje. Po to 
prelatas įteikė absolventams di
plomus.

Studentams gražų žodį pasakė 
ir Marianąpolio aukštesniosios 
mokyklos principalas, kun. J. 
Dambrauskas.

Po akto visi grįžo koplyčion, 
kur buvo suteiktas palaiminimas 
Švč. Sakramentu.'

Laikantis ALRKF konstituci
jos, skyriai ir apskritys nomi
nuoja po devynis kandidatus, iš 
kurių Kongresas renka Centro 
Valdybą. Tad, prašopie kandida
tus nominuoti ir jų vardus bei 
adresus prisiųsti Sekretorijatui.

Simanas J. Barzilauskas—Sa
muel Barr, a. a. Petro ir Onos 
Barzilauskų sūnus, Plymouth, 
Pa., pasinaudodamas antrojo 
Pasaulinio karo veteranams tei
kiama pagalba, baigė 
Colege, Ithaca, N. Y., 
bakalauro laipsniu.

Simanas vos baigęs
School 1944 m. buvo pašauktas 
karo tarnybon ir paleistas tik 
1946 m. Pusantrų metų jis iš
buvo Pacifiko fronte. Kadangi 
abu jo tėveliai mirę, Simanas 
laisvu nuo mokslo laiku gyve
na pas savo brolį inž. P. Barzi- 
lauską Woodhaven, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
----- N ebrangiausia—ir—Geriausia-----

x.
41J GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

DIDŽIULIS PIKNIKAS
Šį sekmadienį (liepos 16 d.) 

Miler’s Grove, Faitoute Ave., 
Kenilworth, N. J. įvyksta meti
nis New Yorko ir New Jersey 
apskr. vyčių piknikas. Iki šiol 
vyčių piknikuos susirinkdavo 
tūkstantinės minios lietuvių. Ir 
šį kartą vyčiai kviečia visus pla
čiosios apylinkės lietuvius kuo 
gausingiausiai dalyvauti pikni
ke. Be šokių ir šiaip įvairių 
linksmybių bus ir meninė dalis, 
kurioje dalyvaus vienas iš žy
miausių lietuvių jumoristų, bus 
dainuojama dar iki šiol negirdė
tos jumoristinės dainos.

Kenilworth pasiekiamas iš E- 
lizabeth, N. J. važiuojant 28 bu- 
su, kuris eina į Faitoute Avė.

Šv. Onos dieną, liepos 26, po 
vai. mišių Angelų Karalienės 

parapijos salėje Amžinojo Ro
žančiaus draugija ruošia iškil
mingus pusrčius su programa.

Visus kas gali širdingai kvie
čiu dalyvauti.

Įžanga 1 doleris.
Draugijos pirmininkė

Ona Sijevičienė

9

PASINAUDOKITE PROGA!
Norėdami įsigyti laikrodį, pir

kite pas Adolfą Kregždį.
Pristatę šį skelbimą, gausite 

20% nuolaidą.
147 Starr
(Jefferson
Canarsie).

St., Brooklyn 
stotis—BMT

Sk. L. 50/3.

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus -

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

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

4*

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

Tik S16W5
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui

Brooklyn 6, N. Y
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

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

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