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ATSKLEISTA SOVIETŲ KLASTA
Sovietai nuolat visa gerkle 

šaukia, kad ne Šiaurės Korėja 
pradėjo agresiją, bet ji pati buvo 
užpulta. O jau jie patys prie šio 
reikalo nė iš tolo pirštų nepri- 
kišę. Bet dabar vis daugiau pa- 
aiški, kaip atsirado ta Šiaurės 
Korėjos armija, kuri, tarsi iš 
žemės išdygusi, buvo nustūmusi 
per visą beveik Korėjos pusia
salį ne tik Pietų Korėjos, bet ir 
Jungt. Tautų pajėgas. O ligi to 
laiko buvo žinios, kad joje tėra 
apie 20.000 menkai ginkluotų 
vyrų.

Šią paslaptį daugiausia ats
kleidžia dezertiravęs Sovietų ar
tilerijos kapitonas. K. Kalinovas.

Nesiliaujantis 
nederlius

Paskutiniu laiku iš anapus ge
ležinės uždangos vis dažniau 
sklinda aliarmuojančios žinios. 
Rytų Vokietijoj jau dabar trūk
sta bulvių. Lenkijoj kilogramas 
cukraus 180 zlotų, sviesto 950, 
lašinių 380 ir t.t. Čekoslovakijoj 
vedama triukšminga kova su 
“buožėmis”, kad tuo būdu nuo 
vyriausybės ant jų galvos būtų 
nukreipta ilgose “uodegose” prie 
parduotuvių stovinčios minios 
neapykantą. Vengrijoj teisiami 
atsargų sudarinėtojai, kad tuo 
būdu būtų “pateisintas” gyven
tojų akyse maisto trūkumas. O 
Jugoslavijoj, kaip tvirtinama, 
dėl sausros — tikras badas. So
vietai skelbia, kad nederlius pa
lietęs Kaukazą. Išrodo, lyg gam
ta pradėjo liaudies demokratijai

1 Jo suteiktomis žiniomis, jau 1948 
m. įvyko maršalo Bulganino va
dovaujama konferencija, kuri, 
aptarusi visą'reikalą, sudarė ko
misiją ir jai įsakė ilgiausiu per 
18 mėnesių sudaryti pajėgią 
kautynėms Š. Korėjos armiją. 
Jos sudėtin turėjo įeiti tankų 
daliniai, motorizuota lengvoji ar
tilerija ir taip pat dideli kiekiai 
kulkosvaidžių bei kitų smulkių 
ginklų. Vidutinė ir sunkioji ar
tilerija bei didesnės aviacijos pa
jėgos nebuvo numatytos. Dvi 
tankų divizijos turėjo būti ap
ginkluotos 250 T-34 tipo tan
kų, kurie yra 32 tonų, juda ligi 
50 kilometrų greičiu į valandą 
ir turi 76 milknetrų patranką. 
Taip pat buvo numatyta 80 va
dinamų prasilaužimo tankų KW- 
2, kurie su 152 milim. patranka 
ir 17 centimetrų šarvais yra vie
ni geriausių Sovietų tankų. Taip 
pat šiam reikalui buvo mobili
zuota 1500 mongolų tankistų 
kurie turėjo korėjiečių tankų da
linius pastatyti ant kojų. Patys 
korėjiečiai buvo paimti iš kinų 
komunistų armijos, kur jų buvo 
penkios divizijos. Jos buvo su
telktos Kirino tvirtovėj ir šalia 
esančiam poligone prasidėjo tų 
dalinių paruošimas numatytiems 
uždaviniams. Poligono komen
dantu buvo paskirtas kinų pul
kininkas Li-Guiken, buvęs Mas
kvos artilerijos mokyklos moki
nys.

Toliau ši grupė buvo papildyta 
naujomis pajėgomis ir čia su
formuota šešios rinktinės divi-i 
zijos, o dviem tankų ir aštuo-lvojų.

nioms pėstininkų divizijoms su
daryti kadrai. Rezervą sudarė 
aštuonios teritorinės divizijos at- 
likusios sutrumpintą 9 mėnesių 
apmokymą. Buvo svarstoma 
mintis ir sudaryti bei apmokinti 
specialius dalinius, kurie turėtų 
veikti priešo užnugary bet tasai 
projektas buvo atmestas, norint 
sudaryti vieną koncentruotą pa
jėgą.

Pradžioje korėjiečiai buvo ga
na palaida masė. Kai pratimų 
metu kartą atsitiktinai artileri
jos sviedinys ištaškė poligone 
buvusią lentų užtvarą, jie tuo
jau pamiršo manevrus, paliko 
pabūklus ir leidosi bėgti tos už
tvaros kryptimi. Mat, iš jos da
bar staugdami kaukdami sklido 
į visas puses keli tuzinai visokio 
plauko šunų. Pasirodė, 
jog korėjiečiai juos čia buvo at
sigabenę šventadienio kepsniui 
(korėjiečių tautinis skanesys mo- 
ruki yra kaip tik iš šunienos 
gaminamas). Bet Sovietai tuo
jau sudraumino šią nedrausmin
gą masę, o nors mokymuisi ko
rėjiečiai turėjo- labai įvairių tipų 
tankus Ir artilerijos pabūklus, 
pasirodė esą gabūs mokiniai. 
Tad Sovietai be didelių sunkumų 
ir paruošė tą armiją, kuri, pra
ėjusią vasarą permesta į Korėją, 
ir pradėjo nelaukto stiprumo 
puolimą į Pietų Korėją.

Taip viską surežisavę ir pa
ruošę, Sovietai ligi šiol kaltina 
kitus už tariamą agresiją ir ke
liamą naujo pasaulinio karo pa-

Iš Korėjos fronto
Nuo Kinijos komiyiistu įsiki

šimo J Korėjos karą'visas Korė
jos klausimas taip sūsarizgo, jog 
niekas šiandien negili pasakyti, 
kaip jis. bus išspręstas ir kaip 
visas reikalas pagaliau bus su-
tvarkytas. *

Staigus šimtų tinstančių ki
niečių puolimas, privertęs Jungt. 
Tautų pajėgas trauktis, sudarė 
sunkią karinę padėtį., Dalis 
Jungt. Tautų pajėgų buvo ap
supta ir atkirsta. Dabar jau pra- 
simušusieji iš apsupimo JAV da
liniai iš 25.000 vyrų. geteko apie 
7.000 sužeistų ir užmuštų, nors 
ir patys už savęs Ipaliko apie 
15.000 kiniečių lavofių. Bet dar 
6-7.000 amerikiečių ir dvi Pietų 
Korėjos divizijos ligVšiol sunkių 
kautynių sąlygomis^ tebebando 
išsiveržti iš apsupimo. Taip pat 
neaišku, ką toliau darys atsi
traukusioji MacArthuro armija. 
Iš tikro dabar yra ? prasidėjęs 
naujas karas, ir Jungt; Tautos 
turės nuspręsti, kas toliau bus 
daroma.

Greta su karinė painiava yra 
ne mažesnė ir politinė .painiava. 
Jungt. Tautose svarstoma rezo
liucija, pasmerkianti komunisti
nės Kinijos pradėtą agresiją ir 
reikalaujanti, kad ji atšauktų iš 
Korėjos savo pajėgas; Bet ligi 
šiol dėl jos tebevyksta diskusi-
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jos. Delegatai, išrodo, dar delsia 
tęs rezoliucijos priėmimą, nes 
tarpininkai deda pastangų sulai
kyti kovas ir sudaryti sąlygas 
deryboms. Bet kol kas nematyti, 
kad tos jų pastangos duotų pa
geidaujamų vaisių. Pagaliau ir 
pačių tarpininkų tarpe kilo dide
lių nesutarimų, kas tas derybas 
su Kinijos komunistais turėtų 
vesti — vieni nori, kad tai dary
tų pačios Jungt. Tautos, kiti — 
kad tie kraštai, kurių daliniai 
Korėjoj kovoja.

Šis padėties neaiškumas pačioj 
Korėjoj kelia abejonės ir nusi
vylimo. Pietų Korėjos vyriausy
bės atstovai reikalauja, kad 
Jungt. Tautos pagaliau pareikš
tų, ką jos pasiryžusios daryti. 
Jie pradeda baimintis, kad jos 
gali atitraukti savo pajėgas ir 
palikti Korėja bei jos gyvento
jus komunistų malonei. Tai vei
kia ir Pietų Korėjos karių nuo
taikas — nesant aiškumo, jie 
nebetenka noro gal būt visai 
be laimėjimo vilties kariauti. O 
padėtį dar pablogina, neapžvel
giamos masės pabėgėlių iš kinie-- 
čių užimtų sričių ir fronto zonos. 
Tik Chaeryong — Haeju keliu 
bėga 300-500.000 vyrų, moterų 
ir vaikų. Manoma, kad iš esančių 
raudonųjų kely sričių bėga į pie
tus 80% visų gyventojų. Supran
tama, kad šie pabėgėliai, kurių 
dauguma bėga pėsti, kenčia bai
sų vargą, nes sauja ryžių yra 
vienintelis jų maistas kelionėje.
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Ųteųps rajone colonįstų ir.
^įuyosu-

Nukryžiuotoji
Lietuva

Žurnalas “Victorian”, norėda
mas supažindinti savo skaityto
jus su Sovietų peršamomis “lais
vėmis”, rašo:

“Amerikieti, budėk! Jei nepa
sisaugosi komunistų, pas mus 
gali atsitikti tas pats, kas atsi
tiko kjtur.

"Tragiškas nukryžiavimas 
laisvę mylinčios Lietuvos mums 
rodyte rodo, kas laukia Katalikų 
Bažnyčią Korėjoje, Kinijoje ir 
kituose kraštuose, kuriems bus 
lemta pakliūti po Stalino jungu.

“Apie žiaurius Bažnyčios per
sekiojimus Lietuvoje ateinančios 
mūsų kartos ras “The Congres
sional Records” gana šiurpių 
vaizdų, kuriuos yra nupiešęs 
Bostono laikraščių reporteris, 
Lawrence H. Goldburg, savo a- 
kimis minėtą kraštą matęs, že
miau paduodame jo paruoštą 
lentelę, kuri palygina Katalikų 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje prieš 
bolševikų atėjimą ir jiems kraš
tą okupavus.

Lietuvoje buvo 1940 m 1948m.
Vyskupų ......... . 14 1
Kunigų ........... 1646 400
Vienuolių ....... 1586 0
Bažnyčių....... 1202 60
Parapijiečių 2,776,422 0
Kunigų semin. .... 4. 0
Klierikų.......... 470 0
Katalikiškos spaudos

leidinių ....... 52 0

• Prez. Trumanas gal dar šią 
savaitę paskelbs pavojaus tautai 
padėtį ir pagrindinai svarsto 
kainų ir atlyginimą kontrolės 
įvedimo klausimą.

• JAV armija sausio ir vasa
rio mėn. mobilizuoja 160.000 vy
rų — apie du kartu tiek, kaip 
buvo anksčiau numatyta.

• Atlanto pakto kraštai susi
tarė vokiečių ginklavimo klausi
mu. Susitarimas turės būti pa
tvirtintas greitu laiku įvykstan
čios Atlanto pakto valstybių užs. 
reik, ministerių. Po to bus pa
kviesta Vak. Vokietija prisidėti 
prie Vakarų gynybos ir sudaryti 
150.000 vyrų dalinį.

• Iš Korėjos pranešama, kad 
greta kiniečių Korėjoj jau kovo
ja ir dvi Išorinės Mongolijos rai
telių divizijos.

• Informuoti anglų sluogsniai 
pareiškia, jog Anglijos ūkis yra 
tiek sustiprėjęs, kad ji yra pa
jėgi savo lėšomis įvykdyti 10.- 
080.000.000 dolerių trejų metų 
ginklavimosi programą. Jai svar
biau gauti reikalingų ginklavi
muisi medžiagų, negu pinigų. To
mis medžiagomis padėt jai apsi
rūpinti JAV jau pažadėjo.

• JAV senatas priėmė nutari
mą suteikti Jugoslavijai nuo ba
do gelbėti už 50.000.000 dolerių 
maisto produktų.

• Egiptas grasina prisijungti 
prie sovietinio bloko, jei anglai 
nepasitrauks iš Sudano ir Sueso 
kanalo srities.

REIKALAUJA KARINES 
PRIEVOLES

Association of American Uni
versities vienu balsu priėmė re
zoliuciją, kad visiems aštuonio
likos metų sulaukusiems jaunuo
liams būtų įvesta karinė prievo
lė ir jie išeitų karinį apmokymą. 
Sąjungos pirmininko paskelbtoje 
rezoliucijoje nurodoma, kad dėl 

. įtemptos pasauly padėties karinę

“Toklos statistikos akyvaizdo- 
ję ne tik Malikui, bet i rjo padė
jėjam nepavyks mūs įtikinti, kad .

usijos komunizmas neša lais- prievolė gali būri reikalinga de- 
’■ * - Išimtį mėty ar n£t ilgiau...

botažą!), nes visi tie kr 
tvirtina,,, kad maisto trukumas 
kilęs dėl nederliaus. Ir tai nėra 
naujas reiškinys. Visi prįsimena- 
me “gamtines katastrofas” So
vietuose, kurios net pasakiško 
derlingumo Ukrainos plo
tuose, kurie net atsilikusioj carų 
Rusijoj gamino milžiniškus grū
dų kiekius, Sovietų laikais mili
jonus žmonių badu numarino. 
Pagaliau šiandien badaujanti Ju
goslavija prieš karą kas metai 
išveždavo į užsienį apie 300.000 
tonų grūdų, didelius kiekius ku
kurūzų, paukščių, kiaulių, 
šių, daržovių ir kiaušinių.

vai-

Įdomus sutapimas
Bet kas nepasitenkina "liau

dies demokratų” paaiškinimais, 
jog “gamtos katastrofa” juos iš
tikusi, bet arčiau pasižiūri, ko
kiais atvejais “nederlius" juos 
ištinka, pastebi gana būdingą 
reiškinį. Kaip Sovietuose, taip ir 
visuose kituose “liaudies demo
kratijos” kraštuose nederliai 
kaip tik atsitinka pirmiausia tuo 
metu, kai ten vyksta žemės ūkio 
kolektyvizacija. Ir pastebėtina, 
kad šių metų "nederlius” kaip 
tik tokiu metu atsitiko — Sovie
tai kuria “grūdų fabrikus” — 
superkolchozus, o jų satelitai 
Lenkijoj baigia taip pat kolcho- 
zinti žemės ūkį, Čekoslovakijoj 
vyriausybė atėmė ir “suvisuo
menino “ūkio mašinas, o pana- 
šusprocesas vyksta ir kituose 
satelitiniuose kraštuose.

Antras būdingas reiškinys, 
kuris šiuos derlius seka, tai 
“liaudies demokratų” užsimoji
mas į nieką neatsižvelgiant su
pramoninti savo kraštus, kuris 
vienas tariamai nulemiąs gyven
tojų pragyvenimo lygį. Bet ta 
jų pramonė negamina nei masi
nio vartojimo dalykų, nei reik
menų žemės ūkiui, o tik skirta 
jų karinei ir politinei galybei di
dinti. Nekalbant jau nė apie So
vietus, badaujanti Jugoslavija 
šiuo metu turinti Europoj ge
riausią armiją.

Tie visi dalykai gana vaizdžiai 
rodo, kad tie “nederliai” toli gra
žu nėra gamtos katastrofos, kaip 
“liaudies demokratai” pasaulį į- 
tikinėja, bet jų pačių sukurti.
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Nepasėti žiemkenčiai —- trūksta 

sėklų
Iš bolševikų spaudos matyti, 

kad rudens sėja Lietuvoje šie
met vyko labai silpnai ir žymia 
dalimi nuvėlinta. Dar lapkričio 
pradžioje buvo daug nepasėta 
žiemkenčių, nes trūko sėklų. 
“Tiesos” pranešimais, daugelis 
kolchozininkų išsidalinę grūdus, 
o kai reikėję sėti — nebuvę kuo. 
Kitose vietose sėklai buvę palikti 
patys blogiausi grūdai.
Traktoriai nevažiuoja — reikia 

arklių
“Tiesa” 1950. XL 1 prikaišio

ja kolchozininkams, kodėl jie ne
siima iniciatyvos suarti laukus. 
Daugelyje vietų šiam reikalui 
trūksta traukiamosios jėgos. 
Laikraštis jau neberašo, kad iš 
“broliškų” respublikų ateis mil
žiniški kiekiai traktorių, o siūlo 
susirasti lietuviškus arkliukus ir 
juos įkinkyti į arklus ir vežimus.
Cukriniai runkeliai ir bulvės 

tebėra lauke

ir gyvulių “pritvirtinimų”, Il
sios okupacijos metu 1945-1950 
m. čia smarkiai sunykusi gyvu
lininkystė. Iš esančių rajone 111 
kolchozų, 35 visiškai nelaiką gal
vijų; 45 kolchozai neturį kiaulių 
farmų; 59-iuose kolchozuose ne
są avių; o 35 kolchozai neturį 
netgi paukščių. Daugelyje vietų 
nesiruošiama statyti tvartus. Ki
tose vietose, kur esą šiek tiek 
galvijų, jau dabar jiems trūksta 
pašaro. Eilėje kolchozų pašarų 
surinkimas įvykdytas vos kelio
lika procentų, o ir tuos pačius 
pašarus baigią vogti kolchozi- 
ninkai.

telė '‘Frontininkas’.’, kiniai va.
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Lietuvos žmonės negauna cu
kraus, nes visus saldumynus čia 
nusigraibo maskoliai. Taigi ne
siskubina ir su cukrinių runke
lių derliaus nuėmimu. “Tiesa” 
1950. XI. 1 ir kitomis progomis 
skundžiasi, kad jau užėję šalrios, 
o cukriniai runkeliai daug kur 
nenurauti arba tebėra laukuose 
net nesudėti į krūvas. Laikraštis 
ragina juos surinkti ir padėti 
lapais, šiaudais bei pynėmis, nes 
išvežti vis tiek nesą galimybės 
— komunistams trūksta susisie
kimo priemonių.

Negeriau ir su bulvėmis. Kol
chozai, anot “Tiesos”, turį suda
ryti “grafiką” bulvakasiui už
baigti. Agronomai moko kolcho- 
zininkus, kad nukastų bulvių ne
reikia palikti laukuose be prie
žiūros — reikia apsaugoti nuo 
šalčio panašiu būdu, kaip ir run
kelius. Ta pačia proga nurodo, 
kad šakniavaisius smarkiai ap
gadinę grybinės ir bakterinės 
ligos.

Širvintų rajone sunyko 
gyvulininkystė

1950. XI. 2 d. “Tiesa” nurodo, 
kad nežiūrint visų užplanavimų

Nenuimtas derlius
LTSR žemės ūkio ministerijos 

agronomų grupė: A. Aleknavi
čius, J. Bausys, A. čemova, P. 
Koleovas, A. Skirka ir J. Stei- 
gūnas 1950. XI. 1 d. “'Piešoje” 
kolektyviniu pareiškimu prikai
šioja okupuotosios Lietuvos kol- 
chozininkams, kodėl šie dauge
lyje krašto vietų nenuėmę der
liaus. Ypač atsilikę Kuršėnų, Lin
kuvos, Pasvalio, Joniškėlio, Pa
gėgių, Skaudvilės, Vilkaviškio, 
Panemunės rajonai: linų nenuro
vę Daugų, Naumiesčio, Kazlų 
Rūdos ir kiti rajonai. Bulvių ne
nukasę — Ukmergės, Vilkaviš
kio, Žiežmarių, Naumiesčio ra
jonai. Agronomai nurodo, kad 
jau lapkričio mėnuo, taigi ir su 
šiais darbais reikią skubėti... 
Čia pat jie duoda agronomiškus 
pamokymus, kaip šiuo metu rei
kia javus džiovinti.

Darbininkų vargas Pagelažių 
durpyne

Jau kelinti metai bolševikai 
visu smarkumu eksploatuoja 
Pagelažių durpyną (Ukmergės 
appskr.). Didžiulis lietuvių dar
bininkų skaičius čia atiduotas 
maskoliškos administracijos ma
lonei. Pati “Tiesa” šaukia pagal
bos šiems išnaudojamiems dar
bininkams, kurių šeimininkai 
šiuo metu nebėra “buržujai”. 
“T.” nurodo faktus, kad Akio 
ežero, Samanynės ir Tabalų dur
pynų darbininkai visada valgą 
tik žalią ir neskanią duoną. Be 
to čia susirinkę “darbininkų iš
naudotojai” išgrobstą jiems pa- 

i tikėtą liaudies turtą.

Graikijos gelžkelių tarnautojai 
dovavo rusai, gi administracijoje j atsisakė aptarnauti į Jugoslaviją 

....  ~ ’ • • • < einančius traukinius, kol Tito 
valdžia nepaleis namo iš Graiki
jos pagrobtų vaikų.

Iš viso komunistai yra pagro
bę iš Graikijos 24,000 vaikų, iš 
kurių apie 1,000 yra laikomi Ju
goslavijoje, kiti gi — Rusijoje 
ar jos užimtuose kraštuose.

Pagrobti vaikai yra auklėjami 
komunistų dvasioje. Ateityje 
Stalinas nori iš jų sudaryt ats
kirus kariuomenės dalinius ir 
juos pasiųs Graikijon piauti sa
vo tautiečius.

Nežiūrint pakartotinio Tito 
pažadėjimo vaikus grąžinti, iki 
šiol iš Jugoslavijos grįžo Grai
kijon tik 21 vaikas.

HKOTUOJA JŲ-GRAIKAI7 
- tjoslav

v

Picket kaIbėdatnaf;20.

buvo ir lietuvių. Deja, kaip ir 
daug kur, taip ir čia, artelės 
veikla baigėsi negražiai. Apie 
tai “Tiesa” 1950. XL 1 rašo:

“Ištyrus buvo nustatyta, kad 
artelės darbuotojų grupė: arte
lės pirmininkas Koršunovas, vyr. 
buhalteris K. Bileišis, buhalteris 
V. Svidinskas, gamybos vedėjas 
V. Jolkinas, tiekimo agentas A. 
Gromovas ir kiti sistematingai 
grobstė artelės lėšas, klastojo 
dokumentus bei kitaip piktnau
džiavo savo tarybine padėtimi ir 
savo veiksmais padarė artelei 
nuostolių daugiau kaip 100.000 
rubilų sumai”.

Šiuo kartu rusai nepasigailėjo 
savo tautiečių ir jų bendrininkų 
lietuvių: V. Svidinskas gavo 20 
metų kalėjimo, konfiskuojant 
turtą ir atimant rinkiininę teisę, 
A. Gromovas — 10 metų, V. Jol
kinas — 5 mt., K. Bileišis — 3 
mt. Didžiausias kaltininkas Kor
šunovas pasislėpė ir esąs ieško
mas.

— Kanados vyriausybė atšau
kė leidimus, išduotus prekėms 
išvežti Korėjon ir Kinijon.

”<iėtį L. H. Goldburg yra nupie- 
i šęs 1948 metų pradžioje. Bet ką 
I jis dabar pasakytų apie mūsų 
> kraštą po masinių išvežimų 1948 
■ metų rudenį ir po žiauraus “va

lymo” pereitais metais?

naur 
jokų, taip pat pareiškė, jog gali 
prireikti visą JAV jaunimą ap
vilkti uniformomis, nes agresi
niai kraštai grasina kitų tautų 
laisvei.

KITOSE PLANETOSE TAIP 
PAT YRA GYVYBE

Pasaulinio garso fizikas ir No
belio premijos laureatas Dr. H. 
C. Urey, kalbėdamas Miami uni
versiteto studentams, pareiškė, 
jog beveik nėra abejonės, kad 
kitose planetose yra gyvybė. 
Kartu profesorius pareiškė abe
jojąs, kad žmonės yra protin
giausios gyvos būtybės.

NEKRAUNA SOVIETINIŲ 
PREKIŲ

Idlewildo tarptautinėj orinio 
susisiekimo stoty CIO transpor
to unijos darbininkai, protestuo
dami prieš komunistų agresiją 
Korėjoj, atsisakė iškrauti iš 
Londono atgabentą sovietinį kai
lių krovinį. Po dviejų valandų 
derybų, darbininkai tik sutiko 
siuntinį nugabenti į muitinės san
dėlį, iš kur tie kailiai pirmu lais
vu lėktuvu bus grąžinti į Londo
ną. Prieš keletą mėnesių pana
šiu atveju kailiai visai nebuvo 
iš lėktuvo iškrauti ir turėjo būti 
grąžinti į Londoną.

BEGA LENKAI

Žiniomis iš Berlyno, komunis
tinės Lenkijos vyriausybei at
siuntus j Rytų Vokietiją savo 
prekybos komisiją, 20 jos narių 
pabėgo j vakarus. Pabėgusiųjų 
tarpe yra visi atsakingieji komi
sijos nariai.

UŽPUOLĖ SKĖRIAI
Iš Kairo pranešama, platūs 

skėrių debesys užpuolė dideles 
Afrikos ir Azijos pietvakarių sri
tis, sunaikindami laukus ir su
darydami milijonams žmonių 
bado grėsmę.

Vietos ir prancūzų bei anglų 
kolonijinės vyriausybės imasi vi
sų įmanomų priemonių su šiuo 
pavojumi, paskirdamos kovai su 
skėriais milijonus dolerių, bei 
kova yra ir brangi ir labai sun
ki. Skėriai užplūdo ir naikina E- 
giptą, Sudaną, Lybiją, Etiopiją, 
Eritrėją, Somaliją. Keniją, Tan- 
ganiką, Prancūzų Pusiaujo Afri
ką, Alžyrą, Saudi Arabiją, Syri- 
ją, Lebanoną, Iraną, Pakistaną 
ir Indiją.

J. ŠIMKUS PUOLA BOLŠEVIKINIUS KRITIKUS
“Literatūros ir Meno” 10 

(176) Nr. rašytojas J. Šimkus, 
vykdydamas Maskvos direkty
vas, perkrato .daugelio lietuvių 
rašytojų darbus ir visus juos 
užpuola smarkiais žodžiais. Ypa
tingai šia proga daug tenka “ta
rybinei kritikai”, kurie, Šimkaus 
žodžiais esą žymia dalimi nu
krypę nuo stalinines linijos, kaip 
ją yra nurodęs TSRS rašytojų 
sąjungos gen. sekretorius drg. 
A. Fadiejevas, susišaukęs į Mas
kvą visų tarybinių tautų rašy
tojų atstovus. Tame suvažiavi
me dalyvavo ir J. Šimkus su K. 
Korsaku bei V. Valsiūniene. De
ja, kaip prisipažįsta J. Šimkus, 
lietuviškieji bolševikėliai turėję 
raudonuoti prieš ruselius, kurie 
su bolševikine kritika daug to
liau nuėję. Esą todėl ir “drg. Fa- 
diejevo pranešime kritikos padė
tis Tarybų Lietuvoje buvo palies-

ta toli gražu ne teigiama pras
me.” '

Nepasisekę subolševikinimai
Eilė lietuvių rašytojų ir kriti

kų bandę subolševikinti kai ku
riuos “buržuazinius” rašytojus. 
Taip kritikas B. Pranskus ėmęs 
nagrinėtf V. Kudirką ir mėginti 
perdirbti ant bolševikinio kurpa
lio. Deja, Kudirkos pasirodyta 
ne mažiau kieto, kaip caro lai
kais: B. Pranskaus darbas nuė
jęs niekais. Mums tai perdaug 
jau aišku: išmesk iš Kudirkos 
raštų jo neigiamą nusistatymą 
maskolių atžvilgiu, kas gi be
liks? ... Po to eilė rašytojų šo
kę padėti Pranskui. Deja, ir tie 
nieko nepadarę. Šimkus čia nu
rodo, kad visa tai įvykę dėlto, 
girdi, kad rašytojai vis dar neiš
mokę “politgramatos”. Nepavy-

kę subolševikinti ir kiek dėkin- 
gesnį Binkį. Šį darbą dirbęs 
Vengrys, redagavę J. Šimkus, T. 
Tilvytis, A. Žukauskas. Redak
cijos kolektyve dalyvavęs net 
pats LTSR rašytojų “karaliu
kas” J. Šimkus. Nežiūrint to, čia 
pasireiškusi žalinga buv. leidy
klos vyr. redaktoriaus Drazdaus- 
ko įtaka, kuris, kaip jau žinome, 
pereitais metais buvo iškeiktas 
drauge su A. Miškiniu, nušalin
tas ir gal būt sušaudytas. Toliau 
J. Šimkus prisipažįsta: “Mums 
dar nepavyko atsistoti ant kojų 
taip, kad teisingai išspręstumėm 
tokius svarbius klausimus, kaip 
Valančiaus kūryba, išsivaduoja
mojo nacionalinio sąjūdžio pra
džios literatūra, Vaičaičio, Vaiž
ganto, Kudirkos ir eilės kitų pra
eities rašytojų literatūrinis 
likimas.

(Nukelta į 2 psL)

DIDŽIAUSIA PASAULY 
AUTOBUSŲ STOTIS

Šį penktadienį, gruodžio 15 d. 
New Yorko mieste atidaroma 
naujai pastatyta autobusų stotis. 
Stotis užima visą kvartalą tarp 
8-tos ir 9-tos Avenue, bei 40-tos 
ir 41-mos gatvių, viso 200 pėdų 
pločio ir 800 pėdų ilgio. Tai bus 
didžiausias ir moderniškiausias 
tos rūšies pastatas pasaulyje.

Ši stotis pradėta statyti 1949 
metų pradžioje ir. kainavusi 24,- 
000.000 dolerių. Keleivių pato
gumui stoties trobesyje tilps į- 
vairiausių biznio įstaigų skyriai, 
kaip tai: valgyklos, maisto pro
duktų, vaistinė, kirpykla, skal
bykla, spaudos kioskai ir poilsio 
kambariai su maudyklėmis (tik 
be nakvynės).

Kasdieną stotis galės priimti 
ir išleisti po 2,300 autobusų, kaip 
vietinių, taip ir užmiestinių, ku
rie perveš kasdien po 70,000 
keleivių.

ir

pa

— Kinijos nacionalistų karo 
ministerija praneša, jog jų ži
nioje yra 900,000 partizanų, ko
vojančių prieš komunistus 
Kwangsi ir Kwantung provinci
jose.

,.± r
1



AMERIKA Gruodžio 15, 1950

% AM'
LEIDŽIA LIETUVIŲ 

UNIVERSALIS BIURAS, INC. 
KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams 
Jungt. Valst. pusmečiui 
Užsienyje metams ..........
Užsienyje pusmečiui ...... .....___
Skelbimų kainos pagal susitarimą

3.00
1.60
3.50
1.75

.’ LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ............... 300
In U. S. A. six months ...........  T.60
Other Countries one year ........ 3.50 
Other Countries six months .... 1.75 
Advertising rates on application

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

Trumanui ir Attlee susitikus 
sikąlbėti, sukluso ne tik visi va
kariečiai, bet ir “liaudies demo
kratai” su Sovietais priešaky. 
Nuo to, kokia čia bus nustatyta 
ateities politinė linija, juk pri
klauso ir visų kitų politiniai žy
giai. Dabar ta linija jau yra pa
aiškėjusi, ir vakariečiai daugiau 
ar mažiau prie jos prisitaiko, o 
“liaudies demokratai” skuba tą 
liniją užblokuoti.

Vakarų politikoj šie pasikal
bėjimai mažiau esminių pasikei
timų įnešė, negu buvo kai kieno 
laukta —

išsigandusiems anglams Tru- 
manas tik dar kartą patvirti
no, kad JAV Europą gins, 
kartu gana įsakmiai pabrėž
damas, jog ji privalo nelaukti, 
kad tik kiti ją apgintų, bet ir 
pati pasiruoštų gintis.
Anglai čia laimėjo tiek, kad 

Europos ginklavimas bus pasku
bintas ir jai suteikta reikalingų 
medžiagų. O jie, galmas dalykas, 
to pageidavo su nemažu pagrin
du, nes yra balsų, jog agresijos 
prieš Vakarų Europą jau laukti
na ateinantį pavasarį.

Bet Tol.zRytų klausimais an
glams teko jau daugiau priside
rinti prie JAV pažiūros, 

kad Korėjoj bus kariaujama 
ir toliau, Kinijos komunistams 
nebus užleista Formoza ir JAV 
neįsileis jų, į Junąfc Taftas bei• 
iš viso nebus komunistams pa-Q 
taikaujama bei daroma nuo
laidų.
Anglams tik pavykę kiek dau

giau amerikiečius palenkti de
ryboms. Jie yra įsitikinę, jog be
sąlyginės kapituliacijos iš vokie
čių reikalavimas praėjusio karo 
metu prailginęs bent metais ka
rą. Tad jie nori, kad dabartinia
me konflikte ir ateity tokių rei
kalavimų būtų vengiama. Šių 
pasikalbėjimų metu Attlee dau
giau ar mažiau tuo pavykę prez. 
Trumaną įtikinti.

Tai yra pagrindinės šiuose pa
sikalbėjimuose priimtos politi
nės gairės, pagal kurias derin
sis, bent artimiausioj ateity, va
kariečių politiniai žygiai.

Suprantama, kad Vakarams 
tokioj plotmėj atsistojus, galima 
laukti kietų politinių, o kaip, 
pav,. Korėjoj ir ginklo kovų, ku
rios jau ir eina. Jungt. Tautose 
JAV atstovas W. R. Austin kie
tai pareškė, kad Jungt. Tautos 
smurtui nenusilenks ir dėl gra
sinimų savo principų neatsiža 
dės, kartu paremdamas Saugu 
mo Taryboj Sovietų užvetuoU. 
rezoliuciją, pasmerkiančią ko
munistinės Kinijos agresiją. Sa
vo ruožtu Višinskis, gana atvira; 
kalbėdamas, jog toks nutarimas 
gali sukelti naują pasaulinį ka
rą, reikalauja, kad būtų ati
trauktos iš Korėjos svetimos pa
jėgos,-aiškiai leisdamas suprasti, 
kad jis turi galvoj Jungt. Tautų 
pajėgas ir kad jo reikalavimas 
neliečia komunistinės Kinijos pa
jėgų.

Tokie du priešingi ir nesude
rinami nusistatymai, žinoma,, 
neveda į konflikto likvidavimą 
Tad nenuostabu, kad atsiranda 
bandymų tarpininkauti. Ypač 
atkakliai šioj srity darbuojasi 
Indija, sutelkusi visą eilę Azijos 
kraštų. Jie norėtų, kad komunis
tai sustotų prie 38 paralelės ir 
būtų bandoma derybomis klau
simą išspręsti. Bet kol kas nėra 
duomenų, kad to pavyktų pa
siekti. Tokio pažado Kinijos ko
munistai neduoda. Tik nenorė
dami parodyti, kad jie kurti tai
kiems balsams, prabilo, jog jie 
esą pasiruošę deryboms. Deja,

ne toms, apie kokias kalba tie 
tarpininkai — jie derėtųsi, jei

būtų prie derybų stalo lygūs 
partneriai ir būtų sprendžia
mos visos pagrindinės Azijos 
problemos.
Praktiškai tai reiškia, jog tu

rėtų atkristi kaltinimas, kad jie 
yra agresoriai, pripažinta (ir gal 
net į Jungt. Tautas priimta) ko
munistinė Kinijos vyriausybė ir 
sprendžiami Formozos bei kiti 
panašūs klausimai. O tokių de
rybų sunku tikėtis, bent JAV 
nepasiryžusios leistis į derybas 
kitais klausimais, kol Korėjos 
reikalas nebaigtas. Žinoma, Mao- 
Tse-Tungas taip pat gerai žino, 
kad tokių derybų šansai labai 
maži, bet propogandos tikslui ir 
toks pasiūlymas pasitarnauja, 
nes taikos trokštantiems ji rodo 
“gerą valią”. Be abeji, jei tai 
pavyktų, jis būtų labai patenkin
tas, todėl net bando ta prasme 
Vakarus “paspausti”, nurodyda
mas, kad jei su juo jie kariaus, 
tai gali būti “išvaduota Europa”, 
atseit — Sovietai čia pradės 
veiksmus. Bet JAV, o su jomis ir 
jos sąjungininkai, kaip minėta, 
nutarė daugiau nebeglostyti ko
munistų, tad ir šis Mao manev
ras vargu ar pasiseks. Juo la; 
biau, kad šios savo politikos Va
karai pasiryžę laikytis ir kituose 
regionuose. Štai dėl pakartotina* 
keliamų reikalavimų ir siūlymų 
pradėti “keturių didžiųjų’-^pasi- 
tarimus’ dėl Vokietijos Vakarai 
aiškiai atsako, panašiai kaip ir 
dėl Azijos, kad

tokių pasitarimų su Sovietais 
nepradės, kol nebus sudaryta, 
taikos sutartis su Austrija.
žodžiu sakant, Vakarai dau

giau nenori leistis už nosies va- 
džiojami ir visai nesirengia bėgti 
į kiekvienas Sovietų propogan
dos sumetimais sugalvotas dery
bas. Bet Sovietai nebūtų tuo, 
kuo jie yra, jei nepasistengtų 
kiekvieną panašų dalyką panau
doti savo tikslams. Kai Vakarai 
,’ietoj leidęsi į derybas dėl Vo
kietijos daugiau rūpinasi, kaip 
įą įrikiuoti į Vakarų gynybą, jie 
iradeda tariamai kompaniją už 
Vokietijos sujungimą. Ir ne tik 
Pieckas “tiesia ranką” Adenau
eriui, bet užkinkoma į tą propo- 
?andos žygį kas tik gyvas visoj 
Rytinėj Vokietijoj — įvairios są
jungos ir paskiri asmenys laiš
kais, peticijom, pareiškimais turi 
lombarduoti Vakarų Vokietijos 
politikus Vokietijos sujungimo 
eikalu — žinoma, Pragos kon- 
erencijos sąlygomis: kad, nors 

trečdalį gyventojų kaip Vakarų 
Vokietija beturinti, Rytų Vokie
tija turėtų lygų balsą.

Tai, žinoma, nei Vakarų są
jungininkams, nei Vakarų Vo
kietijai nepriimtina, bet Sovietai 
ir jų satelitai naudojasi proga 
šūkauti, kad jie yra taikos ba
landėliai, o kiti — karo kursty
tojai.

Dėl visų šių priežasčių taikos 
vežimas iki ašių įklimpęs ir ne
juda iš vietos, o karo vežimas 
tuo pačiu metu, kaip išrodo, .ga
na sparčiai rieda pirmyn. Bent 
taip spręsti leidžia ne tik Attlee 
tokia skubi ir gana nervinga 
kelionė į JAV, bet ir tai, kad 
JAV ruošiasi paskelbti pavojaus: 
tautai padėtį. Toki dalykai taip 
sau “pramogai” nedaromi. Tai 
reiškia, jei ne betarpišką karo 
grėsmę, tai bent labai rimtą ir 
pilno pasiruošimo reikalaujančią 
padėtį. Ar tam karo vežimui pa
keliui pasitaikys kalniukas,, ku
ris ja riedėjimą sulaikytų ar 
bent sulėtintų —. šiandien, nie
kas nedrįsta spėlioti.

J. ŠIMKUS PUOLA BOLŠEVIKINIUS
(Atkelta iš 1 psl.)

Šia proga Šimkus puola Venc- ■ 
lovą, Mikutaitį, Vengrį, Myko
laitį-Putiną, Jocaitį ir kittis,“ku
rie pasireiškė kritikos darbais, 
bet pastaruoju laiku vengia įsi
jungti į kritikos talką”. Menkai 
prie kritikos prisidėjusi spauda 
ir Lietuvių Literatūros Institu
tas. Rašytojų kūryba svarstoma 
tik tada, kai priartėjąs kurio 
nors rašytojo jubiliejus. Viskas 
daroma paskubomis ir nevyku
siai.

Toliau Šimkus prisipažįsta, 
kad mūsų kritikai nesugebėję 
subolšeVikinti mirusių rašytojų 
kūrinių ir tai esanti jų didelė 
gėda.

Nežino ką daryti su buvusiais 
“buržuaziniais” rašytojais

Negeriau esą ir su gyvaisiais 
rašytojais. Taip dabar jau bol
ševikams beveik pakankamai 
prisitaikę ir į jų dūdą pūčią V. 
Mykolaitis-Putinas, J. Grušas, 
J. Paukštelis, P. Vaičiūnas, K. 
Inčiūra, St. Anglickis, praeityje 
pasireiškę vis dėlto “toli gražu 
ne revoliucinės literatūros kryp
timi”... Jaunimui kyląs klausi
mas: rašytojas tai tarybinis, o 
kokie jo kūriniai, kaip jis pats 
dabar vertina tuos savo praei
ties veikalus ? Kaip su jais pasi
elgti, neišmano ir pats Šimkus.
Vargas su tremtinių rašytojų 

kūryba
Šimkui ir, visiems bolševikų 

vadams labai nemalonūs lietu
viai tremtiniai rašytojai. Ir šia
me rašinyje Šimkus paskiria 
jiems daug karčių žodžių. Štai 
keli posmeliai:

“Visi žinome, kad buržuazinės 
Lietuvos laikais reakcingasis 
klerikalizmas, nacionalizmas ir 
kosmopolitizmas bujote bujojo. 
Lankstymasis prieš supuvusius 
buržuazinius Vakarus buvo-ofi
cialaus “patriotizmo” mada. Tie- 
sa, daug tų batlaižių, garbinusių 
buržuazinius Vakarus, pabėgo 
nuo savos tautos pas tuo^į.kurių 
batus jau Lietuvoje būdarnF'lal- 
žė. Bet jų darbeliai ir visokios 
“teorijėlės” liko ne tik knygose, 
žurnalų komplektuose, bet blo
giausia — žmonių sąmonėse” 
(mūsų pabraukta. Elta).

Toliau J. Šimkus giriasi, kad 
komunistų partija čia daug pa
dariusi, likviduodama tokių ra
šytojų likučius, kurie dar nespė
jo pasprukti užsienin: “Daug ši
tos rūšies usnių išravėjo partinė 
kritika ir daug nušlavė naujo 
socialistinio gyvenimo statyba. 
Bet, žinoma, praeities palikimo 
drumzlės dar tebeniurkso tam 
tikros visuomenės dalis sąmonė
je”.

Ir “Trečias Frontas” ne be 
nuodėmės

Paėmė praeityje parašytą beidė- 
jinį, kriminalini veikalą ir. leng
va ranka ėmė jį “perdirbinėti”. 
Rezultate .išėjo knyga, kuri su- 
profanavo, suklastojo eilę lietu
vių liaudies revoliucinės kovos 
momentų (jeigu nekalbėti dau
giau), o mūsų kritikai tokį “kū
rinį” sutiko kaip teigiamą reiš
kinį. Be partijos CK kritikos 
mes nesugebėjome tų klaidų pa
matyti.” Panašiu būdu buvusi 
perdirbta^ ir K. Jankausko kny
ga — “Beržėnų stoties kūrikas”, 
kuri pagaminta “iš nepažangios 
knygutės”, parašytos buržuazi
nės Lietuvos jaunimui”.

Drg. Šimkus įsismaginęs ima 
kritikuoti netgi tuos rašytojus, 
kurie Nepr. Lietuvos laikais pū
tę į maskolišką dūdą pagal bol
ševikų partijos tonus. Kai kurie 
jų jau tada nukrypę nuo komu
nistų partijos linijos. Ypač įtū
žęs Šimkus ant šiaip jau bolše
vikams artimesnio “Trečiojo 
Fronto”:

“Trečiojo Fronto” rašytojų 
kolektyvo tarpe kai kurie nariai 
vadovaujami komunistų partijos, 
semdami įkvėpimą iš darbo liau
dies kovų su reakcija, anuo me
tu pasiekė vertingų literatūrinių 
laimėjimų. Bet negalima nepri
pažinti, kad tame rašytojų ko
lektyve nedaryta klaidų. Juk ko
lektyvo narių tarpe atsirado net 
išgamų ir judošių. Mūsų kritika 
turėtų įvertinti ir šio kolektyvo 
literatūrinį palikimą”.

Naujos plunksnos — sena 
dvasia. , •

Iškoneveikęs gyvus bei miru
sius kritikus su rašytojais, drg. 
Šimkus kiek ilgėliau sustoja prie 
tarybinių rašytojų bejėgiškumo. 
Esą- nemaža jų dalis nieko dau
giau neįstengia, kaip perdirbinė
ti ant bolševikinio kurpalio savo 
N. Lietuvos laikais parašytus 
kūrinius. Ypač daug karčių žo
džių tenka J. Marcinkevičiui:

“Jau minėjome J. Marcinkevi
čiaus romaną- “Nemunas patvi
no”, Ką autorius su juo padarė?

KRITIKUS Tomas Žiūraitis, O. P.
Gri)r>rJ'"iO

šiam labai dažnam “perdirbi
nėjimo” momentui Šimkus tei
kia daug dėmesio:

“Su tokiais perdirbimais, kai 
iš praeityje reakcinio veikalo 
dabar bandoma padaryti revo
liucinį, esmėje padarant tik sche
matinius pakeitimus, paliekant 
senus vardus ir pavardes, vieto
vardžius bei kitą butaforiją — 
literatūros kritika turi griežtai 
kovoti. Tai ne kūryba, o speku
liacija, ir tuo ji šlykštesnė, kad 
bandoma spekuliuoti idėjomis ir 
tokiu būdu ramiai iš buržuazi
nės praeities įaugti į ... socia
lizmą”. •

DIDŽIOJI ASMENYBĖ
Kiekvienas žmogus yra as- ■ 56; Luk. 

muo, turįs protą, laisvą valią, P—= r
. II, 48 ir Jon. II, 3.

Regėdama savo Sūnų mir- 
savarankišką individualybę, Į štantį ant kryžiaus, ir ta

da ji buvo tyli, didvyriškai

Lietuviai pasauly
VATIKANAS

Popiežius priėmė pavergtų 
tautų atstovus

Gruodžio 2 d. bendrojoj šv. 
Tėvo audijencijoj šv. Petro ba
zilikoj tarp kitų gausių maldinin
kų dalyvavo dauguma Romoje 
gyvenančių bei šia proga iš kitur 
atvykusių įvairių tautų pabėgė
lių, kurie čia atstovavo savo tau- 
tautiečius, persekiojamus ana
pus geležinės uždangos. Lietuvo
je pasilikusius ir ir žiaurią bol
ševikų priespaudą nešančius sa
vo brolius šioje audiencijoje at
stovavo ir Romoje gyveną lietu
viai. Visiems audiencijos daly
viams tyliai besimeldžiant už ko
munistų persekiojamus katali
kus, per garsiakalbius šv. Petro 
bazilikoj suskambėjo lietuviškai 
Tėve mūsų.-* Po to Viešpaties 
malda buvo perskaityta rusiš
kai, lenkiškai, čekiškai, kroatiš
kai ir kitų geležinės uždangos 
atskirtų tautų kalbomis. Maldi
ninkus sveikindamas, šv. Tėvas 
ypatingą savo palankumą paro
dė už tikėjimą persekiojamųjų 
tautų atstovams. Laimindamas:

tiekti duomenys. Departamente 
gyvena 50 lietuvių, jų tarpe 24 
vaikai. Iš tų vaikų 2 kalba lietu
viškai, 2 kalba blogai ir 20 vi
siškai lietuviškai nemoka. Per 
daugelį metų lietuviams besigin
čijant dėl Bendruomenės statu
to paragrafų skaičiaus, Calvados 
departamente daugiau kaip 80% 
vaikų nutauto.

Kaip nurodė Seine Inferieure 
departamento atstovė, iš 10 
Rouene esančių šeimų, tik 2 tėra 
grynai lietuviškos.

Šie dalykai paskatino Prancū
zijos lietuvius daugiau nebedels
ti, bet burtis j PLB-ir dėti visas 
pastangas savo tautybei išlaikyti.

kad Dievas išklausys visų ben
dras maldas ir vėl įsiviešpataus 
laisvė ir taika pasaulyje.

Audiencijos metu šv. Tėvas 
pašventino žibintą, kuris bus pa
statytas prie šv. Petro karsto 
kaip simbolis to nepalaužiamo 
tikėjimo, dėl kurio šiandien mirš
ta tūkstančiai sovietų mirties 
stovyklose ir kalėjimuose.

PRANCŪZIJA-
Lietuviai persiorganizuoja į PLB

Prancūzijos lietuviai sujudę 
persiorganizuoti* į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės padalinį, 
nes yra jau paaiškėję, kad, no
rint nugalėti nutautimo pavojų 
būtinai reikia susitelkti į tautinį 
sambūrį, kurio pirmas ir pagrin
dinis tikslas išlaikyti tautinę lie
tuvių sąmonę ir ugdyti tautinę 
kultūrą.

Daugumas lietuvių Prancūzi 
ioje ligi šiol buvo susispietę apie 
šalpos Draugiją, kilusią iš Lie
tuvių Sąjungos, įsteigtos Pary
žiuje jo išlaisvinimo metu, 1944 
netų rugsėjo mėnesy. Kiek vė
jau Strasbųrge įsikūrė lietuvių 
sąjunga, kuri stengėsi veikti sa
varankiškai. Šalpos Draugijos 
kyriai buvę įsteigti daugelyje 
Prancūzijoj departamentų, kur 
dk atsirado didesnės lietuvių ko- 
'onijos. šie skyriai bendradar
biavo su centrine šalpos Draugi
ja Paryžiuje. Paryžiaus prefek
tūrai leidžiant mieste veikti tik 
vienai lietuvių draugijai, lietuvių 
vienybė buvo išlaikyta prieš jų 
nacių norą. Tik pereitais metais 
dalis darbininkų buvų suburta 
Prancūzų Krikščionių Darbo Fe
deracijos lietuvių sekcijoje.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės steigimas visad turėjo prita
rimą Paryžiaus lietuvių tarpe. 
Bet ta steigimo stadija truko il
gai.

Bendruomenės reikalingumas 
ypač paaiškėjo per š. m. spalio 
22 dieną sušauktą nepaprastą 
Draugijos susirinkimą, dalyvau
jant skyrių atstovams.-

Ypatingai susirinkimą nukrė
tė dail. Kolbos, Calvados depar
tamento skyriaus pirmininko pa-
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*-ic--. ?r^-% - ‘ o j

AUSTRIJA
Mirė prof. prel. P. Penkauskas

Gruodžio mėn. 1 d. netikėtai 
mirė Kauno kapitulos prelatas, 
ilgametis Kauno kunigų semi
narijos rektorius bei Teologijos 
Filosofijos fakulteto profesorius, 
paskutiniu laiku Austrijos Lie- 

Į tuvių Tarybos pirmininkas Pran
ciškus Penkauskas. Velionis pas- 

ikutiniu laiku gyveno Sigharting 
miestelyje hetSli Linzo, iš kur 
rengėsi emigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Prelatas Penkauskas yra gi
męs 1888 metais Šiaulių apskr. 
Meškučių parapijoj. Mokėsi Šiau
lių gimnazijoj, Kauno kunigų se
minarijoj ir Petrapilio dvasinėj 
akademijoj, kurią baigė magis
tro laipsniu. Kurį laiką kapelio- 
navo Voronežo lietuviškoj gim
nazijoj. Vėliau tęsė studijas 
Muencheno universitete. Grįžęs 
į Lietuvą, profesoriavo Kauno 
kunigų seminarijoj bei Teologi
jos-Filosofijos fakultete. Netru 
kus buvo paskirtas seminarijos 
vicerektorium ir 1932 m. po 
Maironio mirties rektorium. 
Kauno kunigų seminarijos rek
toriaus pareigose išbuyo iki 1940 
metų, drauge Teologijos-Filoso- 
"ijos fakultete skaitydamas Baž- 
lyčios istoriją ir misijologiją.

Šalia mokslinio darbo ir kuni
gų auklėjimo pareigų velionis 
ilgą laiką yra buvęs Kauno Ar
kivyskupijos oficijolu. Už jo nuo
pelnus Bažnyčiai buvo paskirtas 
Kauno Arkivyskupijos kanau
ninku ir 1948 metais pakeltas 
prelatu.

bet ne kiekvienas žmogus 
yra asmenybė. Asmenybė kantri, išlaikyta, nesiblaš- 
yra daugiau negu asmuo, kanti... Sąmoningas ramu
nes ji yra dorybių ir gyve-jmas, skaudžiausiose gyveni- 

4; n)O va]an(iose sielos pusiaus
vyra — didžiųjų vertybių 
saikas, tikrosios, didžiosios 
asmenybės požymis. Tik van
dens paviršius blaškosi, ne
rimsta, drumsčiasi — jūrų 
gelmes visada ramios. To ne
paprasto Marijos ramumo 
pagrindas — tai jos tobulas 
tikėjimas.

Tobulas tikėjimas — tre
čiasis Didžiosios Asmenybės 
bruožas. Keletas pavyzdžių. 
Jeruzalėje . . . Velykų šven
tėms pasibaigus, Marijai 
dingsta Sūnus. Jį suradus, 
klausia: Sūnau, kam mums 
tai padarei”? (Luk.II, 48). 
Sūnus atsako: "Kam manęs 
ieškojote, argi nežinote, kad 
man reikia būti tuose daly
kuose, kurie yra mano Tėvo” 
(Luk. II. 49). Tas atsaky
mas Jo tėvams nebuvo aiš
kus. Marija laikė visus tuos 
dalykus savo širdyje (Plg. 

i Luk. II, 50-51). Tai pirtnas 
I mums
Marijos tikėjimo liudijimas, 

gimtąją I jų yra daug. Prisiminsime 
nuodėmę užgydo, bet. užgi-jpatį būdingiausią. Gerai pri- 
jimo žymės — žmogiškasis į įmename pasakymą: Palai- 
silpnumas lieka ... Marija I
tos prigimties pražūtingos nešiojo ir krūtys, kurios ta- 
žaizdos ir jos pasekmių ne
pažino. Taigi nepaprasta Ma
rija — aišku, bet kas mums 
iš tos jai vienai skirtos pri
vilegijos? Labai daug. Dievas 
tuo įrodė, kad išganymas 
nekaltuoju keliu čia atėjo ir 
kad būtis kaiščiam, po krikšJ 
to nesuteptam — kiekvienos 
asmenybės ir išganymo bū
tina sąlyga. Jei po krikšto 
sunkioji nudėmė mirtinai su
žeidė žmogaus sielą, tai ti
kroji asmenybė Atgailos Sa
kramente naujai užgimsta...
Marijos Nekaltumas davė I, 45), nors ne vieną kalavi- 
mums Kristų, p Jis — tikro
sios asmenybės gyvybę ir to
bulėjimo galią — Sakramen
tus.

Didvyriškas sielos ramu
mas yra antrasis, mažiau gir
dėtas, Marijos asmenybės į- 
domus bruožas. Marija visą Pasaulis iš pagrindų sukrės- 
gyvenimą buvo santūri kai- tas, nes jame pilna įvairių 
boję, išlaikyta, didvyriškai sričių specialistų, bet nuos- 
kenčianti, bet nesiblaškanti, tabiai maža asmenybių. Pa- 
rami. Keturiose Evangelijose miršta žmonės, kad per Ma- 
užtinkame keletą vietų, ro-1 riją yra tiesiausias kelias į 
dos penketą, kur Marija pra-| Kristų, į asmenybės viršu- 
kalba: plg. Luk. 1,34, 37, 46-, nes.

nimo vertybių aiškiaregė ži
novė, jų įgyvendintoja. Juo 
sėkmingiau jai tas pavyksta, 
tuo didesnė asmenybė. As
menybė — patobulintas as
muo. i

Didžioji dangaus ir žemės 
Asmenybė yra Dievo Motina, 
Marija. Didesnės asmenybės 
iš žmonių tarpo nėra buvę 
ir nebus. Nei pranašai, nei 
angelai Marijai neprilygsta. 
Ji yra viskas tik 
Štai keletas jos 
bruožų.

Nekaltumas.
Marijos Prasidėjimas reiškia 
skaisčią jos prigimtį, be nuo
dėmės prasidėjimą, gimimą. 
Nekaltumas nėra jos nuopel
nas, bet ypatinga jai Dievo 
skirta privilegija. Visi žmo
nės gimsta nuodėmės palies
ti. Krikštas, tiesa, tą gimtą
ją nuodėmę nuplauna, bet 
pažeistoji prigimtis ne savy
je, bet pajėgume, siekiant iš
ganymo, paskutinio tikslo, 
yra pažeista. Krikštas pri
gimties žaizdą

ne Dievas, 
asmenybės

Nekaltasis

žinomas, stipresnis

mintos ysčios, kurios tave

ve penėjo" ... Staiga Kris
taus lyg prieštaravimas: “Pa
laiminti, kurie klauso Dievo 
žodžio ir laikosi jo”... Ma
rija pilnai to visko nesupra
to. Kristus savo Motinos tuo 
nepažemino, tik jai priminė 
begalinės savo misijos pas
laptis. Ji nuolankiai atsidavė 
Dievo valiai, besąlyginio ti
kėjimo dėka ji tapo ramybės 
šaltiniu, tobulos asmenybės 
gyvu pavyzdžių, ypač šiems 
laikams ... Todėl “palaimin
ta tu, kuri įtikėjai” ... (Luk.

ją širdyje turėjai. Supranta- 
rriS, takios Asmenybės h- kū- 1 
nas buvo išskirtinai privile
gijuotas — jis buvo po mir
ties dangun paimtas.

Tai keletas svarbesnių Di
džiosios Asmenybės bruožų.

------------------------------------------------------------------------- a
“Išeivių Draugą”, kuris būrių pirmininkai ir vadai suda

ro Škotijos Lietuvių Tarybą.
Šios Tarybos žinioje yra 1940

aantį 
seniau yra suvaidinęs lietuvių 
gyvenime nemažą vaidmenį, o 
ir šiandien Škotijoj turi nemaža' metais įkurtas Lietuvai Gelbėti
pasisekimo. Didžiausias Škotijos Fondas. Tam tikslui jis jau išlei- 
lietuvių sambūris — tai Šv. Ka-, do 500 sv. ir banke dar turi 800 
zimiero Draugija, turinti vien iš sv. Pinigai yra surinkti iš aukų, 
šeimos galvų apie 750 narių. Jos vakarų, loterijų ir kitokių pra- 
skyrių yra visoj Škotijoj, kur tik mogų.
lietuvių esama. Tarybos žinioje ir globoje yra

Visų minėtų draugijų, sąjun- dvi vakarinės mokyklos, kurias 
gų, organizacijų ir kitokių sam- dabar lanko apie 75 vaikai.

Tarybos žinioje ir globoje yra

★ Pasaulio Lietuviu Kultūros Žurnalo ★

ANGLIJA
Iš Škotijos lietuvių gyvenimo
Škotijos lietuvių jaunimo 

“Aušros” draugija atšventė sa
vo organizacijos metines. Prieš 
metus draugija įsikūrė, auga ir 
turi palinkimo augti. Ji turi du 
skyrius su 130 narių. Jai vado
vauja A. Jovaras, o sekretorium 
— Juodvalkis. Daugumas narių 
yra Glasgove, kuriems vadovau
ja J. Serafinaitė ir Bellshillio 
chore, kuriam vadovauja M. Var. 
naitytė — Mullen. Turima ir sti
pri tautinių šokių grupė, kuri 
spėjo gražiai’ pasirodyti. Grupės 
vadovas — P. Paškevičius.

Škotijoj lietuviai turi visą eilę 
ir kitų draugijų. Glasgove Blai
vybės draugija turi 150 narių 
ir savo salę. Moterų draugija 
turi penkis skyrius su 300 narių. 
Darbininkai seniau buvo susibū
rę į Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungą, bet ji šiuo metu yra-su
silpnėjusi. Vis dėlto jie dar įs
tengia išleisti jau 36 metus ei-*

PLATINIMO VAJUS
lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDŲ

AIDŲ

menesiais
yra mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyve
nimo mėnesinis žurnalas.
puoselėja tautinę kultūrą ir savo puslapiuose talpina 
lietuvių mokslininkų, rašytojų ir menininkų naujausius 
kūrybos darbus.
apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems rūpi lietuviš
koji kultūrinė kūryba, tautines gyvybės išlaikymas ir 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimas.
redaguoja redakcinis kolektyvas sudarytas iš žymių 
lietuvių kultūrininkų su rašytoju Ant. Vaičiulaičiu prie
šakyje.
prenumerata metams: JAV ir Pietų Amerikoje $5.00; 
Kanadoje — $5.50 (kanadiški — $6.00); kituose kraš
tuose — $6.00. Atskiras numeris JAV — 50 c; kitur 55 c. 
administracijos adresas: AIDAI, Kennebunk Port, Me.
VISI KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO 

AIDŲ PLATINIMO TALKĄ.
Tenelieka ne vieno lietuvio, kuris neskaitytu
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Šitokiais 1 
Lietuvos nei 
šimtmetį kr<| 
cijos vadas I 
j organizacil 
kišką visuoil 
buvo įvertini 
prieš dvidešil 
pačioje Lieti 
tremtyje, kai 
kimą, vertini 
šimtmečius, I 
prisiminti ai 
laisvoje Lieti! 
laika vykdavl 
sai, konfcrenl 
tos, iškilos. M 
limą praeitį I 
vaizdus iš anl 
tuziazmu ir .1 
mu persunkti!
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vo veidą, savi 
ryškesne savoj 
ja gali didžiiioį 
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rie sugebėjo I 
jaunami' at-kl 
gyvastingai iii 
reiškėsi trema 
joje. Tos pat] 
ai-kai sugcbėjl 
įsijungti j pači 
kovą. būtent, 
tautinę laisvę, 
sistatymu jie 
statė ir vaistu 
tik 'š griuvėsiu 
tuvoje. Nepril 
voje. iš gausiu 
zijų. kada Li 
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atsirado gausi 
ta. Ji nešė s 
dalį ir totalitai 
tai lietuvių kat 
klojime, ar mo) 
tybių kūrime, 
christianizacija 
Didžiojo jubilit 
tame moksleiv 
gimė trečiosios] 
kurių veikimo 
būti nutęstas 
nuo 1940 m. a 
zistencinėje, po 
liau partizanii 
naujoje tremty 
ganizavo pagal’ 
tą truktūrą.

Kaip galimą 
pirmąjį dešimti 
veik ištisai lail 
veikti po svet 
karto pastebiu
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Gruodžio 15, 1950 . AMERIKA

ATEITININKUOS KETURIASDEŠIMT METŲ SUKAKTIS
Prof. Dr. Zenonas Ivinskis

“Šeši tūkstančiai susipratusio, I nizacinis šuolis, sakytume, lyg suformuluotieji principai ir pa- 
drausmingo, susidraugavusio in- koks biologinis įsigalėjimas vi- rcigos, at-kų uždavųiniai ir tiks- 
teligentiško jaunimo, jungiančio suomeniniame organizme, susi-, lai. Visa tai buvo išleista 1933 
savo gyvenimo bei veikimo pa
grinde dvi visuomenines galybes 
— religiją ir tautybę — yra ne
didelei tautai pajėga, kuri gali 
nulemti žymioje dalyje tolimesnį

tiems savo nariams palieka šiuo 
klausimu laisvę. Tačiau, neprisi- 
imdama jokiu atveju atsakomy
bės už politinę bet kurio savo

radimas ir užėmimas jame sau m. atskiroje knygoje “Ateitinin- 
skirtos vietos. Čia reiškiasi jau- kų ideologija”.
natviškas ir kovingas idealizmas,
ryškiai aptinkamas tremties me- išrinktas prof. Dr. K. Pakštas, 
tais Rusijoje, kada Voroneže,' Šalkauskio

Per II-ąjį kongresą vadu buvo

20-tį kartų daugiau negu 1912 
m., nes tada studentų katalikų 
sąjungoje buvo buvę apie 50. At- 
kai sendraugiai 1932 m. pabai
goje turėjo 14 organizuotų sky- nario akciją, ji reikalauja, kad
rių su ca. 300 narių. Bet du kar- tokia akcija, asmenine atsako- 
tu daugiau jų buvo išsibarstę mybe vedama, neprieštarautų 
ten, kur nebuvo suorganizuota katalikiškos pasaulėžiūros princi- 
skyrių. Į pams, ir jo nekompromituotų,

Ketvirtasis at-kų kongresas kaip Federacijos nario.” 
žemaičių sostinėje 1935 m. lie- j Šalkauskis kongresui 1930 me- 
pos mėn. 20-24 d. pademonstra- j tais buvo metęs šūkį: “susipras- 
vo didžiulę' trilypės organizacijos ti, susiorganizuoti, kurti ir kovo- 
jėgą. Iš viso atstovų buvo apie ’ ti.” Tas šūkis trumpai reziumavo 
1500 ir daug svečių, be kitko, iš visados aktualius organizacinius 
15 atstovų lietuvių Amerikos at-kų uždavinius, o jie turėjo bū- 
studentų katalikų ir profesijona- Į ti vykdųmi su niekados nepaliau- 
lų delegacija,

įspėjamasis balsas 
tiems, kurie vairavo politinį gy
venimą, buvo praleistas negir
domis. Nuo režimo kentėjo sen
draugiai, studentai ir mokslei
viai. Tų pat metų rugpiūčio mėn. 
buvo uždaryta moksleivių atei
tininkų sąjunga. Moksleivių atei
tininkų sąjūdis turėjo pereiti į 
slaptą veikimą. . ,

Bet ir šitokioje atmosferoje 
organizacija plėtėsi ir augo. 1930 
m. t. y., moksleivių at-kų užda
rymo metais moksleivių at-kų 
buvo 72 kuopos su 3550. Slaptas 
veikimas tą skaičių dar padidino. 
1932 m. vien Vytauto D. un-te 
buvo 12 korporacijų ir draugo
vių su 596 nariais. O kur dar 
Prekybos Institutas, Pedagoginis savo narius”. 
Institutas, Ž. Ūkio Akademijoje! Labai svarbi at-kams buvo 9- 
1932 m. lapkričio mėn. buvo dvi j ji rezoliucija, liečianti organiza- 
korporacijos ir vienas klubas su cijos narių santykį su politika: 
115 narių ir 57 filisteriais. 1933 “At-kų Federacija, kaip nepoliti
ni. gale studentų at-kų (įskai- nė organizacija, į 
tant ir užsienyje studijuojan- moksleiviams griežtai draudžia 
čius) buvo apie tūkstantį, t. y. bet kurią politinę akciją, o ki-'KVC,

gavo nariams

Telšių, t. y., paskutiniajame

Ateitininkų vadai kovoje už Lietuvos išlaisvinimą— 
VLIKo ir VT. pirm. prel. M. KRUPAVIČIUS (vidury) ir 
buv. Laikinosios Vyriausybės ministeris pirm, bei VLIKo 
narys prof. J. BRAZAITIS (kairėje ) Lietuvos reikalais 
audiencijoj pas Popiežių. 1949-50 m. Amerikos 

Ateitininkų Sąjungos 
valdyba: sėdi (iš kai
rės) prel. J. BALKC- 
NAS, J. B. LAUČKA ir 
kun. P. M. JURAS, sto
vi — Dr. K. AMBRO- 
ZAITIS, P. NAUJO
KAITIS ir DR. Z. PRŪ
SAS. •'

kultūrinį jos likimą” (“Židinys”, Petrapilyje, Maskvoje, Tambove, 
t. VII (1928) 109 p.). į Kazanėje, Jaroslavlyje, Taganro-

Šitokiais žodžiais per pirmąjį ge ir kitur, evakuotose įvairiose 
Lietuvos nepriklausomybės de- Lietuvos mokyklose, ėmė reikš- 
šimtmetį kreipėsi At-kų Federa- tis at-kai. čia pastebimas didelis 
cijos vadas prof. St. Šalkauskis patriotizmas, visuomeniškumas, 
į organizacijos narius ir katali
kišką . visuomenę. Tais žodžiais 
buvo įvertintas at-kų vaidmuo 
prieš .dvidešimt su viršum metų 
pačioje Lietuvoje. O šiandieną, 
tremtyje, kalbėti apie at-kų vei-

suda- 
'4-
1940 

elbėti
išlei

di 800 
aukų, 
pra-

e yra 
urias

žinomas ir toje tremtyje įvai
riais socialiniajš' patarnavimais, 
darbininkų šeimų lankymais, jų 
organizavimais ir t. t. Neužmirš
tamus pavyzdžius čia yra palikę 
be laiko staiga miręs Vytautas 

kimą, vertinti jį per keturis de- Endziulaitis ir laisvės kovose kri- 
šimtmečius, reiškia sau gyvai 
prisiminti anuos laikus, kada 
laisvoje Lietuvoje pakilusia nuo
taika vykdavo iškilmingi kongre
sai, konferencijos, metinės šven- susipratimo gilinimas, nuoširdus 
tės, iškilos. Minėti tą dar neto- nagrinėjimas pasaulėžiūrinių 
limą praeitį — reiškia atkurti klausimų. Apie tai mums gyvai 
vaizdus iš anų visuomeniniu en- liudija “Ateities” puslapiai. Švar- 
tuziazmu ir jaunatvišku idealiz- blausioji tų jaunuolių žymė, kuri 
mu persunktų laikų. 1 išskyrė juos iš kito jaunimo, yra

Nedėstysime čia visos ketu-1 katalikiškumas. O savo patrio- 
riasdešimt metų at-kų istorijos. ■ tizmą jie paliudijo kraujo auko- 
Kiekvienas dešimtmetis turi sa- mis nepriklausomybės kovose, 
vo veidą, savo nuotaikas, kokią sudarydami reikšmingą savano- 
ryškesnę savo žymę. Organizaci-. r*U branduolį.
ja gali didžiuotis tebeturinti gyvų | Lietuvos Steigiamojo Seimo 
narių, kurie organizavo, arba įsi-' metais, dar vykstant kovoms su 
jungė, kai tas sąjūdis gimė, ku-: lenkais, kuriose at-kai neteko 
rie sugebėjo aktyviai dalyvautižymių savo narių, buvo suorga- 

• ... .....................!nizuotas pirmasis at-kų kongre
sas, atšvęstas pirmasis dešimt
metis, nustatytos gairės ateičiai.

į Įvairiuose Lietuvos kampuose 
jau buvo spėję susikurti gimna
zijos, ir kur tik buvo kokia nors

tęs Antanas Matulaitis.
Šalia atitinkamo organizavi

mosi šitą laikotarpį chrakteri- 
zuoja ir reikalingas ideologinio

jyve-

Ipina 
tįsius

uviš- 
is ir

rtnių 
prie-

5.00; 
craš- 
55 c. 
Me.

jauname at-kų judėjime, kai jis 
gyvastingai ir tiesiog herojiškai 
reiškėsi tremties dienomis Rusi
joje. Tos pat kartos seniausieji 
at-kai sugebėjo uoliai kūrybiškai 
įsijungti į pačią reikšmingiausią 
kovą, būtent, į likiminę kovą už vidurinė mokykla, visur jau bu- 
tautinę laisvę. Su tokiu pat nu-; vo at-kų kuopos, kai kur net at
sistatymu jie vieni iš pirmųjų skiros berniukų ir mergaičių, 
statė ir valstybinį gyvenimą ką su atskiromis sekcijomis ir t. t. 
tik iš griuvėsių atsikėlusioje Lie- 1920 m. kongrese buvo žymi 
tuvoje. - Nepriklausomoje Lietu- moksleivių persvara.
voje, iš gausių Lietuvos gimna-' Iš Aukštųjų Kursų buvo greit 
zijų, kada Lietuvos kaimas iš suorganizuotas Lietuvos un-tas, 
visų jėgų ėmė veržtis į mokslą,1 atsirado ir kitos aukštosios mo- 
atsirado gausi antroji at-kų kar
ta. Ji nešė savo reikšmingąją 
dalį ir totalitariniame rėžime, ar 
tai lietuvių katalikų jaunimo au
klėjime, ar mokslo ir meno ver
tybių kūrime, ar kovoje su de- 
christianizacija. Nuo Vytauto 
Didžiojo jubiliejinių metų slap
tame moksleivių at-kų veikime
gimė trečiosios kartos kovotojai, j persiorganizuoti. Ir ten buvo pa
kurtų veikimo dešimtmetis turi j darytas svarbus sprendimas — 
būti nutęstas iki okupacijų. O nutarta sukviesti reorganizaci- 
n.uo 1940 m. at-kai reiškėsi re-|nę at-kų konferenciją. Ji įvyko 
zistencinėje, pogrindinėje, paga-. 1927 m. liepos 14-19 d. Palan- 
liau xpartizaninėje veikloje, o goję. Tad nuo 1927 m. at-kų or- 
naujoje tremtyje jis vėl susior- ganizacija tapo didžiulė trijų 
ganizavo pagal Lietuvoje sukur- Sąjungų Federacija, su aiškiai 
tą truktūrą. 1 nustatyta valdomųjų bei vykdo-

Kaip galima charakterizuoti mųjų organų hierachija, su tiks- 
pirmąjį dešimtmetį? Tai yra be- liai formuluotais principais ir 
veik ištisai laikas, kada reikėjo pareigomis.
veikti- po svetimųjų jungu. Iš Šalkauskio nemirštamas kūri- 
karto pastebimas greitas orga-Įnys at-kų organizacijai buvo jo

kyklos, kur būrėsi studentai ata
kai. Gyvenimas reikalavo tiks
liai precizuoti savo ideologiją, ir, 
kaip tinka subrendusiam orga
nizmui, persitvarkyti. Jau antra
sis at-kų jubiliejinis kongresas 
(1925 m. Kaune), atsižvelgda
mas į gyvenimo iškeltus reikala
vimus, buvo konstatavęs reikalą

Naktis. Ji, kaip juoda paukš
tė, lėtai nuleidžia sparnus ant 
žemės veido. Užsimerkia langai, 
užsnūsta gatvės. Jomis lėtais 
žingsniais vaikščioja tyla, pirštų 
galais vos tepaliesdama akmens 
grindinį. Kai ji stabteli ties lan
gu, aš baigiu niekad nepabaigia
mus dienos darbus. Užgesinu 
šviesas. Pakeliu lango užuolai
dą. Lempa, kabanti gatvėje, svai
do šviesos skeveldras tarp ap
nuogintų medžių šakų, šešėliai 
supasi namų stoguose, užgula 
varpinę ir suklumpa prieš Nu
kryžiuotąjį šviesiai pilko akmens 
bažnyčios laiptų trijulėje. Kai 
žiūriu į beržą, stovintį šventovės 
sargyboje, matau jo plonas Sa
kelytes, nusagstytas smulkiais 
dangaus žibūriukais. Atrodo, lyg 
šv. Jono vabalėlių visas spiečius 
būtų jame susimetęs. Skurdus 
kiparisas už lango, kurį lengvai 
galėčiau pasiekti ranka, 
šešėlius ties manimi ant 
viršūnę atremdamas į 
žvilgančius “Paskutinės
rienės” paveikslo rėmus. Tai vie
nintelis paveikslas šiame kamba
ryje ... Siūbuojanti šviesa išju
dina apaštalus ir jie ima tary
tum kuždėtis. O Kristaus veidas 
toks perregimai liūdnas. Užmer
kiu.akis apmąstymui. Tyla glos
to blakstienas...

Apaštalai, prisilaikydami ki
pariso viršūnės, leidžiasi žemyn. 
Jie tokie mažučiai, kokie jie yra 
paveiksle. Kristaus nematau ... 
Kristus jau Alyvų kalne. Iš tuš
čio paveikslo rėmų gyvomis a- 
kimįs žvelgia Leonardo da Vinci. 
Nuovargis laiko mane apkabinęs 
— toks saldus, alpinantis nuo
vargis. įsižiebiau lempą ant ra
šomojo stalo, šešėliai išsislapsto. 
Palieka tik kaktusai išsirikiavę 
palangėj, molinėj čerpėj, kurie,

paklojo 
grindų, 

auksu 
Vaka-

U 11 pi V71CO1JVM 1O.“ |

latvių studentų i jamu įsitempimu. Tas šūkis tu- 
Vienatnų Vienkopa ir t. t . Per rėjo reikšti “aiškų ideologinį šu
tą 25-rių metų jubiliejinį kon- sipratimą, atitinkamą tvirtą su- 
gresą buvo priimta 18-ka rezo- siorganizavimą, statomąją kūry- 
liucijų, kurių kai kurios buvo. bą 'krikščioniškos pasaulėžiūros 
reikšmingo deklaratyvinio pobū- j dvasioje ir idėjinę kovą už savo 
džio. Štai 2-ji: “At-kų Federacija idealus prieš pasaulio dechristia- 
yra ne politinė, bet pasaulėžiūri-! nizaciją” (“Žid.” XI, 1930, p. 
nė, tautinė, kultūrinė organiza- 130).
cija, kuri į savo veikimo pagrin
dą deda katalikiškąją pasulėžiū- nepriklausomos Lietuvos, at-kų 
rą ir stengiasi šitos pasaulėžiū
ros dvasioje išlavinti ir išauklėti

PROF. DR. K. PAKŠTAS
paskutinis Nepriklausomoje Lietuvoje Ateitininkų Federa
cijos vadas

kongrese, Federacijos Vadas K. 
Pakštas metė plačiai nuaidėjusį 
šūkį “Pasukti Lietuvos gyveni
mo laikrodį šimtu metų į prie
kį.” Šitas šūkis, be abejo, apėmė 
plačiąją programą, kuri nebuvo 
spėta įgyvendinti, nors patys j 
at-kai stipriai reiškėsi visoje, ka
talikų

' V XT C
akcijoje. Jie reiškėsi

pavasarininkuos, ka-

Kotryna Grigaitytė

atrodo, panašus į karavaną, su
stojusį pailsėti dykumoje. Šyp
sausi ir laukiu. Ar daug praeis 
laiko, kol pro miglą ir nuovargį 
aš prišauksiu jus iš dykumų, ma
no vaikai. Sieloje jūs gimę, šir
dyje išnešioti, dienų dienas bran
dinti, ateikite mano džiaugsmui 
ir sielvartui su šiuo nakties tyliu 
atodūsiu. Jūsų bežadžiai žings
niai nepabudins sapne besišyp
sančių kūdikių, nė po sunkaus 
darbo kritusių artimųjų. Jūs a- 
teisite be durų varstymo ir be 
prašymo' užimsitę savo vietas. 
Jūs esate taipgi šešėliai, kuriuos 
aš regiu gyva akimi: Jūs esate 
mano dalis, o taip nepanašūs vie
ni į kitus, šalia skurdaus apdaro 
šlama šilkas ir brangakmeniai 
tviska. Vieni iš Jūsų nešate tokį 
begaliniai didelį skausmą, jog 
galite padėti jį šalia Kristaus 
kančių taurės. Kiti lengvabūdiš
kai žarsto gyveniino vertybes, 
kurios neturi nė spalvos, nė svo
rio, tiktai vardą, rašomą mažąją 
raide ... Tretieji, aistrų išdegin
tom širdim, blaškotės, kaip ru- 
dehio lapai vėjuje. Dar kiti plau
kiate, kaip laivai įtemptomis bu
rėmis, kurių stiebo nepajėgia pa
lenkti jokia audra. Aš jus visus 
turiu perkelti į popierį. Mažiau
sia rūpesčio su puošniomis da
momis. Joms gal palyginsiu rū
bų klostes ar rožę įsegsiu į plau
kus, ištrauksiu cigaretę, kuri ga
li būti tik nesusipratimas moters 
lūpose...

Su vargšais kita kalba: lopy
dama jiems drabužių skyles, gy
venimo nuoskaudas neuž lopysiu.

O tiems, kurių širdys išdegin
tos, ką gi beduosiu aš?

Jūs gi, žaismingieji, lengvabū
džiai, užpildykit puslapius tarp 
ašarų ir kraujo lengvam atsi
kvėpimui. Tik nepakliūkite po Į

laivais, kurie nepameta kelio au
droje ir skrodžia bangas perkū
no kirčiais. Duokite jiems kelią 
— tokių mums labiausiai reikia.

Nešantieji skausmą, didesnį 
negu gali sutalpinti žmogaus šir
dis... Jūs visi atėjusieji kru
vinom kojom iš mano žemės ... 
Vieni Jūs laikote ant rankų ka
lėjimo grandines, kiti eglės ša
kelę iš girių tankmės, o trečiųjų 
kaulai trupa nuo Sibiro taigų. 
Žiūriu į jus ir pradedu rašyti 
jau nebe rašalu, o ašaromis ...

Keliuos nuo kėdės. Noriu ap
kabinti tuos mažutėlius, sutūpu
sius čia prie židinio. Jie nebepa
žįsta savo gimdytojų. Skausmas 
jžlaužia rankas ir nebegaliu jų 
oasiekti. Sausos, apmirusios tū
los šaukiasi Tavęs, Viešpatie.! 
šiuos kūdikius atplėšė nuo ma- 
no Žemės ir nuo motinos kruti-j 
nės,-kad ten, tame pasaulio pra
gare, išaugintų juos Tavo prie
šais, o Viešpatie!

Mano jėgos permenkos, kad 
galėčiau perkelti į popierį tuos 
mažutėlius...

talikų vyrų sąjungoj, katalikių 
moterų draugijoj, Šv. Vincento 
a Paulo draugijoj. Jie ėjo į dar
bininkus, atkreipė dėmesį į krikš
čionių darbininkų organizavimą. 
At-kai reiškėsi socialiniais patar

navimais, ligonių lankymu, kali
niams valandėlių organizavimu 
ir t. t. Bet pats reikšmingiausias 
jų vaidmuo buvo spaudoje. 1936 
metų kovo mėn. dvidešimties 
sendraugių būrys buvo paskel
bęs plačią programą “Į organi
nės valstybės kūrybą”. Judrus 
ir visada pilnaš projektų prof. 
Pakštas skelbė kultūrinę auto
nomiją, kantoninę Lietuvos san
tvarką, davė originalų Vilniaus 
klausimo sprendimą, kėlė Bal
toskandijos sąjungos idėją ir tt. 
Gal to dinamizmo pagauti astuo
ni un-to dėstytojai ir pedagogai 
1936 m. Joninėms suorganizavo 
redakcinį kolektyvą ir perėmė 
cenzūrų nukamuotą “Rytą”., Gi
mė dienraštis “XX Amžius”, ku
ris pasidarė įdomiausias dienraš
tis. Šalia to vienintelio kątalikų 
dienraščio,-at-kų rankosęT buvo 
“Lietuvos Mokykla”, “Ūkinin
kas”, “Mūsų Laikraštis”, “Stu
dentų Dienos” ir tt. neminint 
pačių at-kų spaudos (“Ateities”, 
“Ateities Spindulių”, “Naujosios 
Vaidilutės”), neminint “Židinio” 
ir “Naujosios Romuvos”, Tuo 
laiku žymus ateitininkų būrys 
viešai reiškėsi mene, literatūroj, 
moksle. Visa eilė profesorių ir 
rašytojų buvo išėję iš at-kų ei
lių.

Prieiname prie paskutinio, 
t. y., prie tragiško okupacijų de
šimtmečio ir tremties laiko. Kai 
Lietuvą 1940 m. birželio vidury
je prislėgė rytų despotas, at-kai 
turėjo laikyti skaudžius egzami
nus. Nemaža at-kų veikėjų buvo 
deportuota. Anuo keliu, kur ki
tados buvo išvežti kovotojai už 
lietuvišką raštą, daug brutales
ne ir žiauresne jėga buvo išga
benti senieji at-kai Dovydaitis, 
Bistras, Bizauskas, Ruginis; vei
klieji antrosios kartos vyrai 
Skrupskelis, Pankauskas, Mant- 
vydas, Dagelis, Valatka ir tt. 
Slaptame bolševikų okupacijos 
veikime, ar keliant pasipriešini
mo dvasią mokyklose, at-kai bu
vo pirmieji. Jų jaunieji vadai 
buvo vieni iš svarbiausių orga
nizatorių sukilimo, kuris spon
taniškai pasireiškė Lietuvoje pir
momis . bolševikų-vokiečių karo 
dienomis. Sendraugis J. Ambra
zevičius atsistojo Laikinosios 
Vyriausybės priekyje. Savo pa
triotinį veržlumą vokiečių oku
pacijos laikais at-kai taip pat. 
apmokėjo kalėjimais ir koncen-'

: tracijos stovyklomis. Stutthofe 
kaip kankiniai mirė buvęs “Atei
ties” redaktorius gimn. dm A. 
Januševičius, buvęs “Ateities” ir 
“Židinio” redaktorius gimn. dir. 
K. Bauba. Žuvo taip pat ir ne
užmirštamos atminties veiklusis 
kapelionas apaštalas Al. Lipniū- 
nas, stud, at-kų Sąjungos Kaune 
pirmininkas inž. šapalas ir tt. 
Tik kažkokiu Dievo Apvaizdos 
parėdymu nuo mirties ištruko 
kun. prof. Yla ir dar vienas kitas 
sendraugis bei studentas.

Kai raudonasis tvanas antru- 
kart užliejo tėvynės laukus, su 
didele Lietuvos tremtinių dalimi 
išvyko ir daug at-kų. Lietuvoje 
likusieji, kiek šiandien galima 
nujausti ir patirti — nors dar 
peranksti apie tai konkrečiau 
kalbėti, — buvo ir yra vieni iš 
veikliausių aktyvios rezistencijos 
organizatoriai, ir ne vienas jų 
yra už savo idealus ir įsitikini
mus atidavęs brangiausią žemiš
ką auką.

O tie at-kai, kuriuos pasitiko 
tremtinio dalįą, .veikliai parodė 
savo organizacijos gajumą. .Jau 
1945 m. rudenį buvo imtos gai
vinti, kurti at-kų kuopos Vokie
tijos tremtinių mokyklose nuo 
Muencheno iki Luebeko, buvo 
imta organizuoti studentų at-kų 
draugovės Vokietijos un-tųose. 
Atsikūrė, žinoma, ir sendraugiai. 
Tad vėl išaugo visa trilypė Fe
deracija.

Trumpai charakterizuojant 
paskutinįjį dešimtmetį, reikia 
pasakyti, kad šalia idealizmo, 
pakilusio religinio uolumo, šalia 
noro veikti ir organizuotai reikš
tis, tremtyje buvo konstatuota 
ideologinio sąmoningumo stoka. 
Tam buvo įvairių priežasčių. Ne 
tik okupacijų, bet ir dar iš anks
čiau — autoritetinio režimo lai
kai buvo atnešę at-kams ryškių 
ideologinių spragų. O jų papil
dyti, kaip buvo užsiangažuota į 
slaptą pogrindinį veikimą, į re
zistencinės spaudos platinimą, ir 
tt., jau nebebuvo galimybių ir 
laiko. Anuose pavojinguose dar
buose (spauda, jos paskirstymas, 
ginklų supirkinėjimas, jų gabe
nimas ir tt.) parodyta daug ide
alizmo. Bet nebuvo progų, kas 
įkvėptų idėjų. Pasigesta entu- 
ziasmo teoretiškai lavintis, susi
durta su tuo pačiu abuojumu pa
saulėžiūros klausimais, nors ne- . 
truko noro atlikti konkrečius' 
darbus.

Šios pastabos jokiu būdu ne
gali užtemdyti tų rezultatų, ku
rie organizacijos tremtyje buvo 
pasiekti. Neturint atitinkamų

(Perkelta į 5 psl.)

Moksleivių ateitininkų 1950 m. vasaras stovykla Clevelande
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VANDUO VIETOJ
BENZINO

Vokiečių spauda- praneša, kad 
vienas iš Rytų Vokietijos pabė
gęs chemikas savo išradimu ga
lįs padaryti milžinišką techninį 
perversmą — iš vandens paga
minti motorams varyti medžia
gą. Tasai išradimas, tiesa, jau 
buvęs karo metu padarytas vie
noj vokiečių laboratorijoj, bet 
dėl karo buvo nespėta jį pakan
kamai išvystyti ir praktiškai pri
taikinti. Dabar tasai chemikas, 
kurio pavardė viešai neskelbia
ma, dalyką tiek pastūmėjęs prie
kin, jog galima jį pritaikyti 
praktiniams reikalams. Savo 
bandymų su vandeniu serijoj jis 
parodė, kaip vandens pripiltas 
stiklas, įdėjus tam tikrų chemi
kalų, per kelias sekundes pasi
darė tuščias — virto jį suda
rančiomis dujomis. Ilgamečių 
tyrimų dėka pavykę nustatyti 
tokį chemikalų kiekį, kad iš van
dens susidaro tam tikros dujos 
be didelio sprogimo. O, išradėjo 
nuomone, tos dujos, kurios su
sidaro iš 90% vandens ir 10% 
pigių chemikalų, esančios visai 
tinkamos varyti visų rūšių mo
torams. Ta nauja motorų varo
moji medžiaga būtų 10 kartų 
pigesnė už benziną. Taip pat be 
didelių sunkumų ir dabartiniai 
motorai būtų galima naujos va
romosios medžiagos naudojimui 
pritaikinti. Išradėjas jau pradė
jęs su JAV konsulu Bremene 
derybas dėl šio molekulių skal
dymu paremto išradimo panau
dojimo pramonėj ir tikisi per pu
sę metų laboratorijoj pilnai baig
ti su šios naujos medžiagos ga
myba ir naudojimu susijusius 
tyrimus.

KAIP HITLERIS SU MUSSOLINIU 
STEBUKLO LAUKE

Pritrenkianti žinia — iš tolo 
susprogdina municiją

1943-44 metais vokiečiai pa
matė, kad jie gali pralaimėti ka
rą. Tuomet Hitleris ir jo štabas 
sujudo, ieškodami priemonių pra
laimėjimui išvengti. Nugalėjęs 
net savo intelektualų neapykan
tą, jis išleido į vokiečių moksli
ninkus atsišaukimą, kad dėtų 
visas pastangas išrasti kokių 
priemonių karui laimėti. Paga
liau buvo įsteigta speciali įstaiga, 
kuriai kiekvienas vokietis turėjo 
siųsti savo įvairius pasiūlymus 
ir kilusias mintis, kaip galėtų 
būti vokiečių naudai pakreipta 
karo eiga. Buvo tikimasi, jog 
tarp tūkstančių nesąmonių gali 
pasitaikyti ir kokia tikrai nepa
prasta mintis.

Ta įstaiga susilaukė įvairiau
sių pasiūlymų — atsirado taria
mų mirties spindulių “išradėjų”, 
sumanymų, kaip sustabdyti tan
kų bei lėktuvų motorus, iš tolo 
padegti priešo benziną, susprog
dinti municiją ir t.t Tik tai buvo 
vien karą pralaiminčių vokiečių 
svajonės, kurių negalima buvo 
praktiškai įvykdyti. Bet 1944 m. 
spalių mėn. vokiečių vyriausybę 
ir karinę vadovybę sujaudino ne
paprasta žinia — Berlyne buvo 
gautas pranešimas, kad jaunas 
italas, kurio pavardė keistai su
tapo su garsiojo radijo pionie
riaus Marconi pavarde, padaręs 
išradimą, kuris galįs nulemti ka
ro eigą. Tasai išradėjas naujai 
surastų spindulių pagalba iš tolo 
susprogdinąs šaudmenis. Vokie
čių karinė vadovybė Italijoje 
jau parėmė kuo tik galėdama 
jauną išradėją, bet dabar jam 
prireikę aparatų ir medžiagų, 
kurių Italijoj nesą, ir todėl Ber
lynas skubiai buvo prašoma^ tais 
dalykais Marconi aprūpinti.

Vokiečių specialistai, gavę to
kį pranešimą, labai suko galvas, 
kokie tai spinduliai galėtų būti. 
Be to, juos stebino, kad prašoma 
ęlaug aukso bei platinos, bet pra^

mos dovaną, o Himleris savo 
mostu vėl norįs, kad ne kas ki
tas, o tik esesininkai pirmieji 
fronte tą išradimą panaudotų. 
Bet plačiausiai buvo užsimojęs 
Mussolinis. Jis artimiausiomis 
dienomis norįs suruošti iškilmin
gą diplomatinį aktą. Ligi šiol jis 
dar vis negalėjęs tinkamai vo
kiečiais padėkoti už Skorzeny 
įvykdytą jo išvadavimą. Bet da
bar jis tai padarysiąs — sun
kiausiu jam momentu vokiečiai 
atsiuntę į pagalbą didvyrį Skor
zeny, o dabar italų tautos sūnus 
Marconi didžiausio karinio pavo
jaus valandą vokiečiams įduo- 
dąs į rankas nepaprastą ginklą. 
Šį aktą pasirašysiąs pats Musso
linis, o iš vokiečių pusės Wolffas 
ir vokiečių pasiuntinys Rahn. Ir 
tai dar ne visa — pats Marconi 
norįs pačiam Hitleriui savo iš
radimą pademonstruoti. Kai jis 
tą išradimą tik baigsiąs, iš savo 
laboratorijos Veronoje susprog
dinsiąs municiją Hitlerio būsti
nėje, kuri tuomet buvo Korshen, 
Rytprūsiuose.

specialis- 
laborato-

vokiečiai

PER DIDELIS AMŽIAUS 
SKIRTUMAS

Johannesburge* gyvenantis se
niausias pasaulio žmogus P. Ch. 
Pringle savo 120 metų sukak
ties proga gavo iš vienos 54 me
tų amžiaus vokietės vedybinį pa
siūlymą. Ilgesnį laiką dalyką 
svarstęs, Pringle pagaliau pa
reiškė: — Buvau du kartu ve
dęs, tad galėčiau ir trečioms ve
dyboms ryžtis, bet 66 metų am
žiaus skirtumas ir man yra per 
didelis.

Riebiij laikij 
pavojus

Po dešimties liesų metų žmo
nės dabar stengiasi bent šiek 
tiek atlyginti savo skilviui ir 
gomuriui jų patirtus nuostolius, 
valgydami, kięk tik. sveikata ne-t 
ša. Bet pasirodo, kad tai nėra šomieji aparatai geriau tiko mu- 
toks nepavojingas dalykas. Ne- ziejui, negu moderniškai labora- 
seniai šveicarų medikai paskel-, torijai. Tad jie ir paprašė smul- 
bė, jog dėl persivalgymo pasku
tiniu laiku žymiai pablogėjo tau
tos sveikata. Tas pats ir Suomi
joj, kur vadovaujanti gydytojai 
sukūrė net valdžios remiamą 
kovai su persivalgymu draugiją, 
nes jų turimais duomenimis žy
miai padidėjęs krašte mirtingu
mas, kai tik buvo panaikinta 
maisto racionavimas.

Bet gero kąsnio draugai gali 
nenusiminti, nes tuo pat metu 
susikūrė ir kovai su griežtu aske
tizmu draugija, kurios tikslas'— 
lavinti gomurį. Jie nori vietoj 
gausaus rijimo kiekvieno pakliu
vusio valgio maitintis mažesniu 
kiekiu, bet gerai parinktų ska
nių kąsnelių — esą taip būtų iš
vengta žalingo apsirijimo, o ma
lonumo ne tik nebūtų mažiau, 
bet gal net daugiau.

Siame taip pat valstybė ra
gina gyventojus mažiau valgyti, 
nes labai didėja skrandžio ligos 
ir virškinimo sutrikimai. Vyriau
sybės per radiją ir plakatais sten 
giasi žmones nuo per gausaus 
valgymo susilaikyti, nes siamie- 
čių pagrindinio valgio ryžių ir 
žuvies krašte tiek gausu, kad 
visi valgo nesivaržydami.

kesnių apie tą išradimą duome
nų.

Bet tuomet į reikalą įsikišo ne 
tik politikai, bet ir Himmelis, 
kad be atidėliojimų būtų deda
mos pastangos naujam išradi
mui kuo greičiausia pritaikyti 
fronto reikalams. Specialistams 
tad nieko neliko, kaip patiems 
vykti į Italiją.

Marconi tikrai iš tolo 
susprogdina municiją

Matydami, kad būsimam brie
džiui kepti toks ilgas iešmas nu
drožtas, vokiečių specialistai pa
siteiravo, kaip gi. yra su pačiu 
išradimu. Wolffas atsakė, kad 
jis nesąs specialistas, tik karys 
ir politikas, todėl moksliniu at
žvilgiu išradimo negalįs įvertinti, 
bet bandymų metu Marconi ti
krai iš tolo susprogdinęs muni
ciją. To jis pats ir kiti vokiečių 
viršininkai esą liudininkai. Mu
niciją patys vokiečiai davę. Tie
sa, buvę ir nepavykusių bandy
mų, bet Marconi tai aiškinęs 
tam tikrais sugedimais jo labo
ratorijoj. Todėl ji kaip tik dabar 
turinti būti iš naujo pertvarkyta. 
Sprogdinimui Marconi naudojęs 
kažkokį į radijo panašų aparatą. 
Bet apie savo aparatą ir išradi
mą nieko nesakąs, .Iš viso tai 
esąs labai jautrus ir sunkiai su
kalbamas žmogus. Kai kurių 
bandymų metu jis net kritęs ant 
žemės konvulsijų tampomas.

savaitėmis apie naujus bandy
mus negalį būti nė kalbos. Iš 
Berlyno specialistų jis laukęs tik 
patarimų, jei kokie nauji klausi
mai iškiltų. Po ilgų kalbų tik 
šiaip taip gauta iš Marconi suti
kimas, kad vokiečių 
tams bus parodyta jo 
rija.

Kai rytojaus dieną
ten nuvyko, toje Marconio labo
ratorijoje rado skersai ir išilgai 
išvadžiota šimtus vielų, o ant 
sienų įvairių išjungtukų, skirs
tomųjų lentų bei matavimo prie
taisų. Visur buvo pilna apdulkė
jusių indukcijų špūlių ir pa
našių dalykų, kurie greičiau tiktų 
mokyklai, negu modemiškai la
boratorijai. Į “centralinę” jis vis 
dėlto atsisakė vokiečius įleisti.

Pradėjus kalbėtis, vokiečių 
specialistai negalėjo paslėpti sa
vo nustebimo — Marconi atsa
kymai buvo kaip mokinio arba 
fantastiški. Pagaliau jis pasisako 
norįs statyti cyklotroną. Pa
klaustas, kokio dydžio, parodo 
čia pat stovinčią dėžutę. To jau 
buvo perdaug. Bet Marconi lei
džiasi dar toliau. Jis parodo bu
teliuką, kurio sienos apsikloju
sios juodos medžiagos sluoksniu. 
Jis pradėjęs atomo branduolio 
skaldymą — su spindulių pagal
ba orą jis pavertęs anglimi, ku
ris ir nusėdęs ant butelio sienų.

Vokiečiai specialistai išeina iš 
Marconi laboratorijos parblokšti 
— tai arba juokingai naivus žmo
gelis, arba sukčius! Rytojaus die
ną naujas pasikalbėjimas su 
Marconi tik dar ryškiau parodo, 
kad jo galvoj tik klaidų ir fan
tazijų kratinys.

Kai tai išgirsta Wolffas, jo 
veidas mainosi tarp kraujo rau
donumo ligi numirėlio išblyški
mo. Jis klausia Berlyno specia
listus, ką daryti. Bet tie geresnio 
patarimo neranda, kaip atidėti 
visus diplomatinius aktus ir im
tis tirti, kaip Marconi iš tikro 
susprogdino šaudmenis.

GEROS NUOTAIKOS 
DAVĖJAI

PAR-

Paryžiuje atsirado 
verslas — geros nuotaikos par
davinėjimas. Kadangi yra pas
tebėta, jog žmonėse vis mažėja 
gera nuotaika, visur girdėti tik 
rūpesčiai ir skundai, tad atsira
do žmonių, kurie pakviesti už 
nedidelį atlyginimą pasakoja a- 
nekdotus, ir taip taiso savo sam
dytojų nuotaikas. Kadangi tie 
geros nuotaikos pardavėjai yra 
gerai išauklėti bei išlavinti žmo
nės, daug kur keliavę, tad jie 
mielai kviečiami prablaivinti at
mosferą ne tik kavinėse, bet ir 
šeimose bei draugų rateliuose.
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KIŠKIS IR NKVD
Per suomių sieną iš Sovietų 

atidumia, lyg gaujos šunų veja
mas, kiškis.

— Kur taip skuti? Ar šunys 
vejasi? — klausia pas jį dobi
luose lapelius kramsnojęs Suo
mijos kiškis.

— Broliuk, — sako dusdamas 
pabėgėlis iš anapus geležinės už
dangos, — tik tu pagalvok: N K
V D įsakė iššaudyti visas lapes!

—Lapes iššaudyti? Tai ko gi 
tau bėgti — tu gi ne lapė.

— Tau taip išrodo, — sako at- 
bėgėlis. — Bet tu pabandyk N K
V D įrodyti, kad tu ne lapė!

KARTAIS IR TAIP 
ATSITINKA

New Orleans mieste užsidegė 
namas. Gaisras sunaikino viską, 
kas tik name buvo. Nepaliesta 
paliko tik viena knyga “Kaip 
pasistatjti namą.”

“SUTVIRTINO” ATMINTĮ
Iš vienos New Yorko viešosios 

skaityklos vienas amerikietis 
1944 m. pasiėmė skaityti knygą 
“Kaip sutvirtinti savo atmintį”.

Jis tą savo atmintį taip sutvir
tino, kad tik pereitą savaitę, tai 
yra po šešerių metų, atsiminė, 
kad reikia knygą grąžinti.

Ne kiekvienas didelis darbas 
yra geras, bet kiekvienas geras 
darbas yra didelis.

Dovanoja vienas kitam dar 
tik būsimą dalyką.

Atvykę į Italiją, vokiečių spe
cialistai sužinojo, kad Marconi 
išradimu labai susidomėję ne tik 
esesininkų generolas ir visų vo
kiečių dalinių Italijoje vadas 
Wolffas, bet ir pats Musolinis. 
Wolffas norįs iš šio nepaprasto 
išradimo padaryti visų esesinin
kų galvai Himleriui gimimo die-

JUNGTINES TAUTOS PIRŠLIO 
PAREIGOSE

Artimuosiuose Rytuose pa
brango ne tik nafta, bet ir nuo
takos, kurių visoj eilėj arabų 
kraštų didelis trūkumas. Pav., 
Palestinoj sulaukusi vedybinio 
amžiaus muzulmonė šįmet apie 
tris kartus vyrui daugiau pinigo 
iš kišenės ištraukia, kaip prieš 
metus. Taip pat ir Irake kainos 
tiek pakilo, kad susidarė rimtas 
klausimas, kaip sudaryti mažiau 
pasiturintiems vedybinias sąly
gas. Izraelyje gyvenančių arabų 
šeikai kreipėsi į kulto ministerį 
Maimon ir prašo valstybinės in
tervencijos, kad ir neturtingesni 
jaunuoliai galėtų vesti.

Ryšium su tuo pasigirdo ir 
originalus, nors praktiškai, iš
rodo, neįvykdomas pasiūlymas, 
kad įsikištų Jungtinės Tautos ir 
paragintų tuos kraštus, kuriuose 
yra moterų perteklius, kad jie 
aprūpintų atitinkamu kontingen
tu “moterų badą” kenčiančius 
kraštus. Šio dalyko sumanytojai 
savo siūlymą remia tuo, kad 
Jungtinėms Tautoms ėmusis Art. 
Rytuose žygių prieš moterų pre
kybą, per tai iškilo dabartinė

Demostenas krizė.
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Pasaulinio masto pasekmės
Specialistai negalėjo ilgiau 

laukti ir grįžo į Berlyną. O po 
keturiolikos dienų atėjo prane
šimas: “Marconi — apgavikas.” 
Paaiškėjo, kad jis prieš bandy
mą su kišenvagio apsukrumu 
prie municijos pridėdavo chemi
kalų, kurie po tam tikro laiko 
patys ore užsidega. Jie ir su- 
progdindavo municiją.

Bet tai pribloškė Wolffą. Jis, 
ligi šiol jau matęs, kad viskas 
pralošta, išsigelbėjimo laukė tik 
iš Marconi. Bet tai pagalbai ne
atėjus, 1945 m. balandžio mėn. 
be vyriausios vokiečių karinės 
vadovybės žinios kapituliavo. O 
vokiečių armijos Italijoj kapitu
liacija reiškė jau ir karo galą, 
nes iš karto vokiečių pietų armi
ja neteko savo užnugario prie
dangos ir visa “Alpių tvirtovė”

Marconi laboratorijoj
Visa tai išgirdę, vokiečių spe

cialistai būtinai norėjo pamatyti 
patį išradėją ir jo laboratoriją. 
Bet kadangi tasai išradėjas bu
vo toks jautrus ir kartais užsi
spyręs — staiga net atsisakyda
vo vykdyti sutartą bandymą — 
Wolffas ėjo prie reikalo su visu 
atsargumu. Jis suruošė pirmiau
sia pasikalbėjimą su Marconiu 
pas save prie kavos puodelio. O 
kad jis būtų kalbesnis, net įteikė 
jam Mussolinio raštą. Vokiečių 
specialistai jį apsėdo iš abiejų 
pusių ir bandė kalbinti. Bet Mar
coni kalbėjo išsisukinėjamai — 
jo laboratorija dabar kaip tik 
perstatoma ir artimiausiomis, vienu kartu sugriuvo.

Tai buvo 1960 metais
Vos tik karas 1960 metais pa

sibaigė, tuoj buvo pradėta teisti 
karo nusikaltėlius. Pirmoji byla 
buvo profesoriaus Kuckucshei- 
mo. >

— Aukštasis Teisme, — gavęs 
žodį, tarė prokuroras, — vietoj 
ilgos kalbos aš prašau leidimo 
Jums perskaityti vienui vieną 
puslapį iš mano ką tik pasiro
džiusios briošuros “Nusiginkla
vimas.”

Teismo pirmin-kui leidus, pro
kuroras paskaitė: “Tikroji nusi
ginklavimo era prasidėjo tik 
1950 m. šių metų pradžioje dar 
visi nusiginklavimo planeli išro
dė galį niekais nueiti, kaip Brian- 
do ir Stresemanno laikais, bet 
toliau nusiginklavimo mintis 
taip skubiai buvo pradėta vyk
dyti, kad teorija vos spėjo prak
tiką pasivyti, ši dalykų pervarta 
atsitiko dėl naujos Sovietų lai
kysenos. Ligi tol šios Sąjungos 
vadas Stalinas sukliudęs kiek
vieną praktinį nusiginklavimo 
bandymą, staiga atsisakė nuo 

I atominės bombos ir ją' sunaikino, 
[prie-šios demonstracijos tuoj

.V -X<r

H. Riebau

prisijungė Vakarai ir sunaikino 
savo atomines bombas. Tada 
tuo pačiu laikų ir Rytuose ir 
Vakaruose buvo panaikinta pati 
sunkiausioji artilerija, paskui iš 
eilės tankai, sunkioji artilerija, 
povandeniniai laivai, kovos lai
vai, lėktuvnešiai, šarvuo
čiai, naikintuvai, jūrų minos, 
lengvoji artilerija, aviacija ir 
pagaliau žemyno minos, ranki
nės granatos, kulkosvaidžiai, 
šaudmenys ir net generolai. Mi
nioms džiūgaujant, buvo sude
gintos ir uniformos. Bet kaip tik 
tuo laiku Stalinas įsakė du 
šimtu milijonų kautis pajėgių 
vyrų, kuriuos Sovietų Sąjunga, 
įskaitant ir kinus, turėjo, perkel
ti prie Elbės ir apginkluoti kuo
komis. Kadangi nusiginklavimo 
konferencijos pirmininkas neat
kreipė dėmesio, kad Vakaruose 
yra tik penkiasdešimt milijonų 
kautis pajėgių vyrų, Sovietai su 
kuokų ir baslių pagalba per tris 
savaites užėmė Europą ir, kaip 
kiekvienam žinoma, nemaža bu
vo vargo, kol juos pavyko išguiti
lauk.” ’ /
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Be reikalo pumpavo skilvius
Viena šveicarų šeima, su geru 

apetitu valgydama grybus, davė 
jų ir katei paragauti. Bet neilgai 
trukus jai pasidarė taip bloga, 
kad nė ant kojų nebegalėjo pa
stovėti. Visi dėl to labai nusigan
do ir skubiai nuvyko į ligoninę, 
kur jiems išpumpavo pilvus. Bet 
kai nors ir išvargę, bet ramia 
širdimi grįžo namo, katę rado 
jau su būriu kačiukų.

Vaistas nuo tėviškės ilgesio
Muitininkai tikrina išvykstan

čių iš Bulgarijos į Izraelį žydų 
turtą. Tarp kita ko jie turi pa
sakyti, nuo kokios ligos kiekvie
ni jų turimi vaistai.

— O čia kas? — klausia pa
galiau muitininkas ,radęs Anna 
Pauker paveikslą.

— Tai nuo tėviškės ilgesio. — 
atsako žydelis.

Tokia apdrauda nereikalinga
Sudegus žmogelio kluonui, 

draudimo bendrovė pareiškė, 
kad jį nukentėjusiam atstaty- 
sianti naują daržinę visai tokią, 
kaip buvo sudegusioji.

— Jei jūs šituo būdu nuosto
lius atlyginate, — supyko ūki
ninkas, — tai mano žmonos gy
vybės draudimą prašau tuojau 
pat nutraukti.

AUKSO MINTYS
Gydytojas: — Mes turime sau

goti savo akis, nes tai vienintelė 
mūsų kūno vieta, kuria matome.

Filosofas: — Ne vienas numi
rėlis jau save klausė, kokia nau
da, kad aš gyvenau.

Politikas: — Kad valstybėje 
būtų tvarka, išmintinga ranka 
turi laikyti valstybės laivo va
džias.

Valdininkas: — Kad nebūtų 
daugiau kyšių skandalų, tuojau 
reikia duoti kyšį kiekvienam, 
kuris apie tai sužino.

Tai paskaitęs, prokuroras nu
leido briošiurą, pasižiūrėjo į kal
tinamąjį ir paklausė:

— Ar prisipažįstate kaltas?
Tada profesorius Kuckuks- 

heimas, ano meto 
mo konferencijos 
atsistojo ir tarė:

— Prisipažįstu.

nusiginklavi- 
pirmininkas,

Vertė P. J.

ZUPP’S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA 

jIpgr1 — NEBRANGU — ir — SMAGU -----
Visokiu importuotu gėrimų — VODKOS r- KONIAKO ir kitokių rūšių

Jos. Zeidat, Jr. — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
’ Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

58-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO

KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

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

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

Todėl

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

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

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

“AMERIKA”
metams kainuoja tik.......................... $3.00
Užsienyje ........ .................... .< ............$3450

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui

“AMERIKA”
417 Grand Street Brooklyn 11, N. T.

■ .. .. ... sfeWĮ|Į
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— Tremtinių naujoji valdyba 
išrinkta gruodžio 3di eną: pirmi
ninku K. čikotas, vicepirminin
ku P. Gečauskas, sekretorium 
J. Naras, iždininku P. Balčius ir 
kultūros reikalų vedėju B. Vo
sylius. Naujoji Valdyba perėmė 
pareigas iš buvusios valdybos ir 
jau padarė savo posėdį. Tremti
nių susirinkime gyvai diskutuo
ta Tautos Fondo rėmimo prie
monės. Nutarta tuo tikslu mo
kėti po $6.00 į metus.

— šv. Kazimiero Veteranų 
kent,va.PtsoPetaoin etaoin e 

Posto nauju komandierium iš
rinktas A. Jotautas. Veteranai 
paremia visus labdarybės reika
lus. Jie paskyrė $10.00 ligoninis 
Vokietijoj ir 20.00 vaikučių eg
lutei, kuri bus gruodžio 30 die
ną šv. Kazimiero parapijos salėj.

— Katalikų istorikų draugija 
minėjo savo 75 metų sukaktį 
Pennsylvanijoj. Gruodžio 14 jų 
minėjimo pobūvis.

— Tarptautiniame Institute 
gruodžio 2 d. buvo bazaras. Ten 
buvo ir lietuviškų siuvinių, au
dinių bei valgių. Visi patenkinti 
lietuvaičių pasirodymu.

— Lietuvių choristai gruodžio 
4 dieną suruošė labai gražiai pa
vykusią programą vienoj di
džiausių Wanamaker krautuvėj. 
Daugybė klientų klausėsi lietu
viškų giesmių bei dainų ir džiau
gėsi lietuviškais drabužiais. Cho
rui dirigavo V. Macijauskas.

— L. Kaulinis, vadovaująs vy
rų oktetui, dabar įsteigė ir mote
rų oktetą. Tikima, kad oktetai 
bendradarbiaus su ansambliu ir 
vieni kitus parems, nes juk lie
tuviams reikia vieniems kitus 
suprasti.

— D. Slivynas parskrido iš 
Floridos į Philadelphia sutvar
kyti savo vasarnamio, kuris nu
kentėjo nuo paskutinės audros.

— Lituanistinis Institutas jau 
spausdina savo darbo programą 
— planą. Tikima, kad Institutas 
labai gerai išsilaikys, nes yra 
studėnftj lf ■profesūra pasfauko- 
ja.

— Kalėdų naktį, 12 vai., bus 
laikomos šv. Mišios šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje. Per mi
šias bus galima priimti šv. Ko
muniją. Tai šventųjų Metų pri-

vilegija turėti vidurnakčio 
Mišių auką.

šv.

Omaha, Nębr.
Fatimos stovyla buvo pas mus
Omahos katalikai su džiaug

smu sveikino Švenč. Marijos sto- 
vylą, kai buvo atvežta pas mus 
lapkr. 11 dieną. Pirmiausia pats 
arkivyskupas padėjo savo gany
tojo lazdą po Marijos kojų, tuo 
pareikšdamas, jog paveda Ma
rijos globai visą savo arkivysku
piją. Paskui buvo paskirtos ke
lios bažnyčios, kuriose žmonės 
pareiškė pagarbą Marijai. Sto- 
vylos atvežimo tikslas — para
ginti katalikus daugiau melstis 
prie Marijos už atsivertimą Ru
sijos ir už taiką pasaulyje. Oma
hos katalikai pasinaudojo ta pro
ga ir gausiai dalyvavo Marijos 
garbinime.

Padėkos diena
Šiais metais iškilmingai šven

tėme padėkos dieną. Tremtiniai 
pagamino vaelgius, sukvietė sa
vo geradarius ir gražiai pavaiši
no. Kiekvienas, kuris padėjo 
tremtiniams įsikurti Omahoje, 
buvo vaišinamas ir jam buvo su
teiktas lapas, kuriame dėkojama 
už suteiktą pagalbą. Po rimto
sios programos dalies prasidėjo 
šokiai ir dainos. Dainoms puikiai 
vadovavo kun. V. Martinkus, ku
ris tuo kartu lankė savo seselę 
Omahoje.

Naujai atvykuscieji -
Vėl susilaukėme naujų gyven

tojų. Jų tarpe atvyko pas mus 
Dūda, V. Petrikonis, J. Stukas, 
Starkevičius su šeima, Strasevi- 
čius ir kiti.

Gražus pagarsinimas
Omahos laikraštis savo atski

roje laidoje labai išgarsino lie
tuvių atvažiavimą į Omahą. Fo
tografas nufotografavo mūsų 
vaikus ir visą eilę namų, kuriuos 
išvietinti lietuviai užpirko. Ypač 
gražiai išėjo paveikslai Ribokų, 
kaip' jre parduoda maisto pro
duktus savo' naujoje krautuvėje. 
Dar ir dabar Omahos gyventojai 
kalba apie lietuvių įsikūrimą O- 
mahoje, o tuo būdu lengviau 
gauti atvažiuojantiems mūsų 
žmonėms darbą.

, N. T.
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LIETUVIAI Į DAFB LYGĄ
Šio mėn. 10 d. Lietuvių F. K. 

susitiko su Helenic S. C., kad 
išspręstų, kuris iš šių futbolo 
vienetų sekančiame sezone iš
kops į Lygą (iš A klasės). Sėk
mė buvo, kaip ir buvo manyta, 
lietuvių pusėje. Po kietos kovos 
rungtynės baigėsi 4:2. Lietuviai 
žaidė savo nuolatinės Sudėties 
(be Jokūbaičio): Bagdonas; Si- 
monavičius, Mileris; Madziliaus- 
kas, Saldaitis, Kligys I; Saba
liauskas, Steponavičius, Adoma!- 
vičius ir Gražys.

Žaidimo pradžia vis dėlto įne
šė nemaža abejonių dėl lietuvių 
laimėjimo, nes priešininkas visu 
svoriu užgriuvo vartus, bet jo 
netikslūs šūviai -ir pasimetimas 
baudos aikštėje baigėsi be rezul
tato. Prislėgtą žiūrovų nuotaiką 
praskaidrino Sabaliauskas (18 
min.), gražiu įstrižu šūviu fik
suodamas 1:0 ir 29 min. Adoma
vičius, iš susigrūdimo pridėda
mas 2:0. 32 min., Bagdonui pra
leidus kamuolį, Saldaitis gelbsti 
padėtį išmušdamas sviedinį į 
kampinį. Tačiau priešininkas ne
siliauja lankęs mūsiškių vartus 
ir 49 min. rezultatas sušvelnina
mas — 2:1. 63 min. Sabaliaus
kas tvirtina pasekmę 3:1 ir 76 
min. Adomavičius kelia rezulta
tą iki 4:1. Taip atrodė baigsis 
rungtynių pasekmė, bet 6 min. 
prieš rungtynių pabaigą prieši
ninkas sušvelnina santykį 4:2. 
Tokia pasekme baigiamos rung
tynės.

Žiūrovų apie 120.
Priešžaismyje susitiko Lietu

vių B su Eintracht B ir čia jau
nieji futbolininkai pasirodė pra
našesni ir išplėšė savo pirmeny
bių laimėjimą 3:2.

Lietuvių F. K. dar liko žaisti 
keletas rungtynių A klasėje 
prieš silpnesnius priešininkus.

Futbolo lygos New Yorke
Dažnai tenka išgirsti įvairius 

klausimus dėl futbolo > vienetų 
suskirstymo į lygas bei jų pa
jėgumą New Yorke ir apskritai 
U. S. A. šia proga reikia pažy
mėti, kad bene stipriausios fut- 

s bolo komandos yra New Yorke. 
T51 Kadangi Lietuvių Futbolo vie

netas žaidžia GASA (German- 
American Soccer Assotiation, 
vokiškai DAFB — Duetch-Ame- 
rikanisher Fushallbund), taigi 
pradėsiu nuo jo: 1. GASA (DA
FB) Aukščiausioji lyga, dar ži
noma, kaip “Big Ten” lyga — 
10 vienetų, pagal esamus duome
nis (iš XI. 26 d.) pagal pajėgu
mą įeina šios komandos: Duetsch 
Nngarn (14:2 pirmenybių taš-

kai), Eintracht (14:4) Schwei
zer (12:4), Newark S. C. (11:7), 
Hoboken F. C. (8:6), Pfuelzer 
(7:11), DSC Brooklyn (5:11), 
Hota S. C. (4:10), S. C. New 
York (3:15), Elizabeth (2:10).

2. GASA (DAFB) lyga (11): 
N. Y. Hungarians, Koolsman, 
Greek-Americans, West New 
York, Sportfreunde Passaic, 
GAAC, Schwaben S. C., White 
Plains, Minerva, Giuliana, Col
lege Point.

3. GASA (DAFB) A klasė 
(6): Lithuanians A. C. Hellenic 
S. C., Yonkers S. C., Sshleissier 
S. V., Forest Hills F. C. Calabria 
New Rochelle (pagal pirmeny
bių lentelę).

4. GASA (DAFB) B klasė, ku
riai priklauso daugiau kaip 20 
vienetų, jų tarpe ir Lithuanians 
A. C. H.

1-moji ir 2-ji lygos turi savo 
rezervines komandas.

Apie kitas lygas kitame šio 
laikraščio numeryje. A.

Jau 9-ti Metai Kai Visi

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w.

SAVI, PAS SAVUOSIUS!

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

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

Tel. WAverly 6-3325

SURINKO “TAG DAY” RINKLIAVOJ

.LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
KREPŠINIO

ATEITININKŲ SUKAKTIS
(Atkelta iš 3 psl.) ten turėtų tapti tikruoju lietu- 

priemonių, jaučiant Lietuvoje • vybės nugarkauliu, kuris taip 
likusių ideologinių knygų didelį prasmingai prieš 40-tį metų su
badą, net gana sunkiai verčian
tis su lėšomis buvo multiplikuo
ta visa eilė ideologinių raštų, net 
tokių, kokių neturėjome nepri
klausomoje Lietuvoje. Buvo iš
leisti keli numeriai “Studentų 
Dienų”, atgaivinta “Ateitis”, ku
rios Vokietijoje išėjo 12-ka nu
merių. Tas tradicijas palaiko ir 
dabar Jungtinėse Valstybėse lei
džiamoji “Ateitis”, tapusi viso 
pasaulio visų at-kų organu.

Šalia spaudos dar didesnis vy
ko organizacinis darbas. Net 
šviesių nepriklausomybės laikų 
Lietuvos at-kai būtų galėję tik
rai pavydėti, kai čia skurdų sto
vyklų gyvenimą vargstantieji at- 
kai (ypač anglų zonoje), žymio
se turistinėse vietose, kalnų vieš
bučiuose, prie ežerų ir tt. suor
ganizuodavo savo konferencijas, 
stovyklas, šventes, ideologinius 
kursus. Ir visi visada turės pri
pažinti, kad tokie parengimai, 
reikalavę daug darbo bei orga
nizacinio sugebėjimo, būdavo 
atliekami dideliu pasisekimu. 
Tad ir antroje tremtyje, lygiai 
kaip prieš 30 metų, bendrai pa
ėmus, at-kai išlaikė jiems žiau
rios gyvenimo tikrovės pastaty
tą egzaminą ir aiškiai įrodė, kiek 
jų ideologija stipri. '

Penkerių metų tremties vei
kime at-kai išėjo ideologinę mo
kyklą, kokią buvo galima tomis 
sąlygomis, su kaupu. Dabar iš
siskirstę po pasaulį, ypač Kana
doje ir Jungtinėse Valstybėse, 
sudarė atskiras pasaulines Są
jungas, apjungiančias visur iš
mėtytus trilypių sąjungų narius.

At-kai šiaurės Amerikos kon
tinente, atrodo, taps tuo lietu
viškai - katalikiškos kultūros 
žvirždu, kurio nepajėgs sumalti 
amerikonėjimo . girnos. At-kai

pirmasis vienetas pradeda žaidi
mo sezoną.

Sausio 6 d. L. A. K. krepšinio 
I vienetas vyksta į Amsterdam, 
N. Y. žaisti draugiškų krepšinio 
rungtynių su Amsterdamo Lie
tuvių Sporto Klubu (seniau at
vykusių lietuvių klubas). Numa
tyta suorganizuoti žiūrovų kelio
nę autobusu.

Sausio 14 d. L. A. K. I — 
Brooklyno “Vyčiai”.

Sausio mėn. 20 ar 21 d. LAK 
priims Amsterdamo L. S. K. 
Brooklyne. Ta proga numatyta 
surengti didesnėje salėje plates
nio masto parengimą su šokiais.

savo

atei- 
tada

jungė tautybę ir religiją.
Ateitininkijos keturių dešimtų 

metų nueito kelio perspektyvo
je žvelgiant į artimiausiąją atei
tį ryškėja šiokios išvados:

Pastarųjų dviejų dešimtmečių 
tarpsnis buvo nepalankus ateiti
ninkų brendimui. Todėl pasitai
ką ideologinės seklumos reiški
niai turi būti ir individualiniai, 
ir organizuotai šalinami. Ateiti
ninkijos stiprybė ir jos reikšmė 
ateičiai pareis nuo to, kiek atei
tininkai pajėgs įsigyventi į 
nuostabią ideologiją.

Tačiau gilus ideologinis 
tininko sąmoningumas tik
bus prasmingas bei veiksmin
gas sau pačiam ir aplinkai, kai 
asmeninis tobulinimasis ir tobu
lėjimas bus pripažintas kiekvie
nos pažangos pradžia. Todėl gre
ta ideologinio įsisąmoninimo turi 
eiti domėjimasis dvasinėmis ver
tybėmis, širdies skaistumas, va
lios lavinimas ir įsijautimas į 
evangeliškąją religijos dvasią, 
žodžiu, ateitininko gilų ideologi
nį sąmoningumą turi įprasminti 
Gyvoji Dvasia.

Tik šitoks ateitininkas bus 
priaugęs savam tremties ir emi
gracijos uždaviniui: veikliai ir 
pozityviai įsijungti į Lietuvos 
laisvinimo kovą; kūrybos žygiais 
ar bent jų parėmimu veiksmin
gai dalyvauti tautinės kultūros 
išlaikyme ir ugdyme, turint gal
voj, kad okupanto Lietuvoj vyk
domas kultūrinis ir biologinis ge
nocidas, laisvojo pasaulio lietu
vių tautinės kultūros ir tautinės 
bendruomenės atžvilgiu ypatin
gai įpareigoja skleisti ir ugdyti 
ateitininkų idėjas senojoj lietu
vių katalikų išeivių kartoje, mo- 

■bilizuoti priaugančiąja 
į ateitininki  jossą jūdį.

kartą į

, Y. a
■

Šachmatų žaibo turnyras be 
nugalėtojo.

Kaip buvo skelbta, Lietuvių 
Atletų Klubo šachmatų sekcija 
surengė gruodžio 10 d. žaibo tur
nyrą. Turnyre dalyvavo 12 žai
dėjų. Baigus lošti visas partijas, 
paaiškėjo, kad 4 šachmatininkai 
(p. p. Vilpišauskas, Galminas, 
Staknys ir Trojanas) surinko po 
8 taškus (iš 11 galimų). Nutar
ta padaryti minėtų 4 šachmati
ninkų žaibo turnyrą sekantį sek
madienį. K. Čerkeliūno paskirta 
šiam žaibo turnyrui dovana bus 
įteikta paaiškėjus nugalėtojui.

Šia proga L. A. K. šachmatų 
sekcija dėkoja p. K. čerkeliūnui 
už dovaną.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BROOKLYNE POSTAS

(Tęsinys)
Mod. Bichnevičiūtė 13.44; Mari
ja ir Algimantas Šaulys —13.41; 
Juzė Vebeliūnas — 12.43; Mary 
Martin 12.35; J. Ambrozaitė Jol- 
kovski — 12.13; Vaclovas Žukas 
—11.98; Petras Montvila—11.97; 
Mary Akelis — 11.76; Vacys 
Mikalauskas — 11.65; Marijona 
Dumblienė — 11.64; Jonas Kliu- 
činskas — 11.44; Guodė Maciū- 
naitė — 11.12; Uršulė Stum- 
brienė — 11.00; Josephine Gra
žienė — 11.00; Irena Kazakaus- 
kaitė ir D. Savickaitė — 10.96; 
Juozas Sabanauskas — 10.75; 
Ona Benikas — 10.72; Ona Moc
kevičienė —10.28; Ona Jankevi
čiūtė — 10.05; Elena Brokaitė— 
9.49; Viktoras Šilėnas — 9.19; 
Vincas Dubauskas — 9.00; Vla
das Balsys — 8.99; Anelė Raga- 
žinskas — 8.74; Mąry Frankai- 
tis
— 8.23; Marija šaltenienė—8.07; I 
Ona Butkus — 8.00; Ona Šva
bas — 7.96; C. Klikūnas — 7.79; 
Ant. Samolis — 7.55; Adelė 
Bernotienė 7.40; Mary Krasaus
kas — 7.19; Jadvyga Bichnevi
čiūtė — 7.07; Vytautas Kaman- 
tavičius — 7.07; Stasys Bichne- 
vičius — 6.98; Vincė Jonuškaitė 
Leskaitis — 6.91; Veronika Stel- 
mokienė — 6.88; Emilija Putvy- 
tė —6.73; Vanda ir Aldona Bich- 
nevičiūtės — 6.61; Antanas Mus
teikis — 6.55; Izidorius Paukš
tys — 6.51; Stasė Ruokienė — 
6.43; Reg. Ingelevičiūtė — 6.33; 
Vladas Bichnevičius — 6.24; 
Magdalena Jenkevičius — 6.07; 
Pranas Naujokaitis — 6.07; 
Antanas Bobelis — 6.06; Marce
lė Schultz — 5.90; Eduardas Pet
kevičius — 5.76; Anelė Bagdo
nas — 5.64; Marija Graužinytė
— 5.40; Monika Merkevičienė— 
5.18; kan. j. Meškauskas —5.14; 
Anna Kiburys — 5.02; Marytė 
Pupiūtė — 5.02; Juozas Ratkelis
— 5.00; Vytautas Graužinis — 
4.99; Stasys Daugėla — 4.89; 
Gražina Ruokis — AŠtkiviadas 
Švipas — 4.45; Algimantas Krei
vėnas — 4.42; Gerimantas Peni-

ŠĮ SAVAITGALĮ:
Krepšinis:

Šeštadienį 9:45 v. v. YMCA 
salėje (Marcy Ave. prie Broad
way) Lietuvių Atletų Klubo II- 
sis krepšinio vienetas žaidžia 
prieš Irving Square Presb.

Šachmatai:
3 vai p. p. sekmadienį, Lietu

vių Atletų Klubo patalpose, 168 
Marcy Ave., Brooklyne, žaibo 
turnyro užbaiga ir simultanas, 
kurį duos ž. turnyro nugalėtojas. 
Simultane kviečiami visi 
matininkai dalyvauti,.

šach-

8.26; Rima Grudzinskaitė

kas — 4.32; Henrika Gražiūnie- 
nė — 4.28; Osvaldas Žadvydai
— 4.13; Sigutė Dopkevičiūtė ir 
Prikockytė — 4.08; Juozas So- 
daitis — 4.07; Juozas Baužins- 
kas — 3.96; Vladas Mylimas — 
3.94; Algimantas Vasiliauskas— 
3.93; Anelė Garliauskas — 3.72; 
Algirdas Alksninis — 3.66; Vla
das Pečkaitis — 3.56; Ant. Mar
tin — 3.44; Česlovas Grincevičius
— 3.43; Marija Ingelevičiūtė — 
3.27; Leonardas Šimkus— 3.22; 
Liutaveras Siemaška — 3.20; 
Juozas Bartkevičius— 3.14; Al
dona Grudzinskaitė — 2.66; O- 
na Raubienė — 2.46; Robertas 
Žukas — 2.44; Juozas Brizgys
— 2.36; Jonas Rauba — 2.34; 
Marija Graužinienė — 2.32; Mar
tynas Subačius — 2.31; Giedrė 
Zauniutė — 2.21; Algis Ratkelis 
—2.20; Albinas Gražiūnas—2.07; 
Aldona Brizgys — 1.94; Jone 
Mathews —• 1.94; Zinaida Kaz
lauskienė — 1.90; Vytautas Ve- 
beliūnas — 1.87; Jonas Deniunas
— Rožė šomkaite — 1.25; 
Laima Vasiliauskas — 1.22; 
Krištaponis — 1.09; Marijona 
Skabeikienė — 0.54.

įteiktos atskiros aukos: Frank 
Rutovski ir Joseph Arteris per 
Mary Krasauckas — 10.00; Mi
kalina Vainienė — 5.00; Mr. & 
Mrs. McMahon — 5.00; Jonas 
Narvydas — 5.00; Marijona Ska
beikienė — 5.00; Ona Sniečkus
— 5.00; Zenonas Merkevičius — 
3.00.

Apreiškimo Parapijos postas 
viso surinko $1,524.43. Posto 
vedėju buvo kun. J. Pakalniškis 
ir pavaduotoju kan. J. Meškaus-, 
kas. šiame dideliame poste ypa
tingai padėjo dežuruoti Aldona 
ir Vladas Bichnevičiai.

(Bus daugiau)

Pranešame, kad šventiniai 
sveikinimai “Amerikoj” dar pri
imami.

(50)

“Gabija” išleido naują katalogą
Lietuvių Spaudos-Centras A- 

merikoje “Gabija” :’(340 Union 
Ave., Brooklyn llpN. Y;) išlei
do naują knygų katalogą, kuria
me įtrauktos, visos'šiuo metu 
laisvame pasaulyje išspausdina
mos lietuviškos knygos.

Tas knygas “Gabija” platina, 
siųsdama pastų į visus pasaulio 
kraštus. Katalogas prisiuntu- 
siems adresą siunčiamas nemo
kamai.

Reikalingas vyras nuolatinei 
namų priežiūrai ir moteris namų 
ruošai bei vaikų priežiūrai.

Skambinti po 10 vai. ryto, 
telef. C. E. 9-4174

(50)

Telt Market 2-51,72

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi sale 

' Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Matthew A. Buyus
" (Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

8T*fg I-14M - ;
:: F. GRAŽYS ir SŪNUS I 
j; KONTRAKTORIAI
■« Atliek* mūrinių namu rienq H- J 
o lygintam, pl*»t«ri*vim*, IsBcat- * 
• < rių eementavimn ir Irt. darbu*.

SM MAUJER 8T, 
BROOKLYN «, N. Y.

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

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystes ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, 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 daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:.

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

Telefonas: E V 4-3049

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

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

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pieta

Sventsdieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

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

hattliew p; Ballas
(Armakauskas) y

(Bieliauskas)
Grabo rius—Bals amuoto jas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
Į (šalinskas)
> Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
i Laidotuves

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

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA1 R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

"AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.



*•

--- - —----- -—
• ■ >. t i'J , .V.

6 AMERIKA

-’v

i

1

r

Gruodžio 15, 1950

VIETOS ŽINIOS
Apreiškimo Parapija Angelų Karalienes

■ — Sekmadienį, gruodžio 17 d. 
parapijos salėje bus rodoma fil- 
tna šv. Antano gyvenimas. Vai
dams pradžia 1 vai. p. p. Įėjimas 
25 c. Suaugusiems — 4 vai —. 
50 c.
.• — Pereitą sekmadienį, gruo
džio mėn. 10 d., po 8 vai. Mišių 
parapijos salėje įvyko Šv. Vardo 
draugijos Komunijos pusryčiai. 
Buvo susirinkęs gražus būrys 
vyrų. Po pusryčių buvo susirin
kimas, kuriame nutarta ieškoti 
daugiau narių ir susirinkimų me
tu kviesti paskaitininką.

Keliolika Šv. Vardo draugijos 
narių dalyvauja Švč. Sakramen
to naktinėje adoracijoje Šv. Ma
rijos bažnyčioje (Maujer ir Leo
nard St.). Toji valanda pavadin
ta lietuvių Apreiškimo parapijos 
valanda. Sveikintinas vyrų pasi
ryžimas.

Maspetho Žinios

Katalikų Seimelis

Parapija
—Šį sekmadienį švento Vardo 

Draugijos vyrai savo susirinki
me nutarė po švenčių surengti 
keletą paskaitų iš šv. Povilo gy
venimo. Po paskaitų bus rodo
mos atitinkamos filmos iš šv. 
Povilo gyvenimo.

— Pirmadienį buvo parapijos 
draugijų atstovų susirinkimas, 
kuriame tartasi “Amerikos” ba- 
zaro reikalais.

— Kūčios šiais metais sekma
dienį, todėl tą dieną pasninko 
nėra. Vigilijos pasninkas yra 
šeštadienį, t. y. gruodžio 23 d.

Kalėdų švenčių pamaldos mū
sų parapijos bažnyčioje bus šia 
tvarka:

Bernelių mišios 12 vai. naktį, 
o Kalėdų pirmąją dieną šv. mi
šios aukojamos 8, 9, 10, 11 ir 
12:15 vai.

Per Naujuosius Metus pamal
dos bus ta pačia tvarka, kaip ir 
kiekvieną sekmadienį.

Išpažintys prieš Kalėdas ir 
Naujuosius Metus klausomos 
šeštadieniais nuo 4 iki 6 vai. ir 
nuo 7:30 iki 9 vai. vakare. (

Katalikų seimelis bus V. J. 
Atsimainymo par. salėje 64-25 
Perry Ave., Maspeth, L. I., N.Y. 
gruodžio 17 dieną, 2 vai. po pie
tų. Katalikiškos draugijos jau 
rimtai rengiasi seimelyje daly
vauti. Visos šios apylinkės kata
likiškos draugijos, kurios kad ir 
negavo pakvietimų, yra kviečia
mos seimelyje dalyvauti. Taip 
pat kviečiami ir pavieniai lietu
viai katalikai ir katalikiškosios 
lietuvių visuomenės veikėjai sei
melyje dalyvauti.

Seimelio dienotvarkėje, be 
svarbių šios apylinkės lietuvių 
katalikų veiklos reikalų, bus ir 
paskaitos: paskaitą "Mūsų arti
miausios ateities gairės” skaitys 
Pr. Naujokaitis, jaunimo reika
lu kalbės Liet. Vyčių pirm. A. 
Vasiliauskas, katalikų spaudos 
reikalų “Amerikos” redakt. A. 
Gražumas ir lietuv. tremtinių 
šalpos reikalu BALFo reik. ved. 
P. Minkūnas. Taip pat seimelyje 
pranešimus padarys Liet. Dienos 
Komitetas ir Lietuvybei Ameri
koje Gaivinti Komisija.

Liet Kat. Fed. N. Y. apyl.
Valdyba

— Gruodžio 9 d. mirė Mykolas 
Mcreškevičius ir palaidotas 
gruodžio 12 d.

— Ligoninėn išvežta M. če- 
ponienė, daugelio draugijų narė.

— šv. Vardo draugija išsirin
ko naują pirmininką — Juozą 
Bencdiktavičių. Kiti nariai pasi
liko tie patys.

— Prie Katalikų Seimelio pa
siruošė draugijos stropiai. Posė
džiai prasidės antrą valandą. 
Baigsis Seimelis apie šeštą vai. 
su Palaiminimu Šv. Sakramentu 
Bažnyčioje. Delegatai bus pavai
šinti salėje per bazarą.

. — Bazaras “Amerikos” nau
dai bus parapijos salėje gruodžio 
16, 17 ir 18 d. Taigi, prasideda 
šį šeštadienį 7 vai. vakare. Bū
das turės kiekvieną parapija sa- 
Vp. Bus gražių laipięjimų, užkan
džių ir gėrimų. Sekmadienį ba
zaras atsidarys 6 vai.. vak. ir 
pirmadienį 7 vai. vak. Išpardavi
mas atliekamų daiktų bus an
tradienio vakare 7 vai. Visi lie
tuviai kviečiami atsilankyti.

— Kalėdose bus vidurnakčio1 pirm. Elena Miliunaitienė, sekr. 
mišios 12 vai. ir kitos mišios pra- Izabelė Razmantienė, ižd. Stella 
dedant 8 vai. kas pusvalandis.! Strazdienė.
Mišparų nebus. Sekmadienį prieš j Nuoširdi padėka priklauso 24 
Kalėdas nebus klausomos išpa- 1: -- —i!—  :— 
žintys.

— Kunigai kalėdos parapijoje 
tuoj po Kalėdų. Bus pranešta į 
namus, kada kurį vakarą kuni
gas atsilankys.

GRAŽUS MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 10 d. Angelų Kara
lienės parapijos salėje įvyko New 
Yorko ir New Jersey Moterų 
Sąjungos apskričio suvažiavimas.

Suvažiavimas pradėtas 11 vai. 
Šv. Mišiomis už gyvas ir miru
sias sąjungiętes. Mišias laikė 
kun. Vytautas Pikturna, kuris 
taip pat dalyvavo suvažiavime 
ir pasakė labai turiningą kalbą.

Dalyvavo šešių kuopų atsto
vės. Visos kuopos gerai veikia, 
iždas rūpestingai ir gerai tvar
komas, pageidaujama daugiau 
paųjų narįų.

Aptarta sąjungos veiklą, pa
sidalinta džiaugsmais ir laimėji
mais ir nutiestos gairės ateities 
veiklai.

Išrinkta ta pati valdyba: pir- 
min. Agota Liudvinaitienė, vice-

kuopai už svetingą suvažiavimo 
priėmimą, ypač jos pirm. Tvas- 
kienei ir Dumblienei, Adomaitie
nei bei Kazlauskienei.

Izabelė Razmantienė
N. Y. ir N. J. apskr. rast.

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITYJE

ATEITYJE

ATEITIES

ATEITIES

K X

X

IŠ

rašo žymiausieji mūsų literatai, visuomenininkai bei 
mokslininkai, tačiau
turi progą pasireikšti ir jaunos jėgos — pats jau
nimas.
prenumerata metams 3 dol. Garbės pren. 10
Užsieny — pagal dolerių kursą.
redakcijos ir administracijos adresas:

‘‘ATEITIS’’
417 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

SALDAINIŲ PALOCIUS

dol.

DARBININKŲ KLUBO 
VEIKLOS

Gruodžio 8 dieną, 8 vai. vaka
re, “Amerikos” būstinėje, įvyko 
Lietuvių Katalikų Darbininkų 
Klubo narių susirinkimas, ku
riam pirmininkavo G. Žerolis, o 
raštininkavo S. K. Lukoševičius.

Po įžanginės pirmininko kal
bos, kurioje jis trumpai ir vaiz
džiai apibrėžė Darbininkų Klubo 
veiklą bei tikslus, paragindamas 
narius, kiek jiems laikas ir gy
venimo aplinkybės leidžia, lan
kyti savo Klubo susirinkimus ir 
pakalbinti gerus, rimtus ir dorus 
katalikus lietuvius tapti šio Klu
bo nariais, buvo perskaitytas pe
reito susirinkimo protokolas, ku
ris priimtas be pakeitimų.

Toliau ėjo pranešimas ir pa
sikalbėjimas rengiamos Klubo 
vardu vakarienės su paskaita' ir 
kitais programos paįvairinimais. 
Tuo reikalu kalbėjo P. J. Mont
vila, J. Žerolis, K. Krušinskas, 
K. Gagas, J. Andriuškevičius, O. 
Sijevičienė, B. Adomaitienė, P. 
Plaktonienė ir kiti nariai. Po pa
sikalbėjimu buvo nutarta vaka
rienę rUoštt gavėnios metu sek
madienį, ir tas reikalas paliktas 
komisijai galutinai sutvarkyti.

Katalikų Seimelyje Darbinin
kų Klubą atstovauti išrinkti G. 
žerolis, K. Gagas ir S. K. Luko
ševičius.

Į Dariaus Girėno Monument 
Fund’ą išrinkta du atstovai: Pr. 
Vainauskas ir Felix Marcišaus- 
kas.

Į Lietuvių Tarybą palikti tie 
patys atstovai: G. Žerolis ir Pr. 
Naujokaitis.

Nutarta į Kalėdinį “Ameri
kos” numerį įdėti Klubo sveiki
nimą ir tam tikslui paskirta 
$5.00. Į Klubą įstojo naujas na
rys M. Dailydėnas.

S. K. Lukas

NAUJAS “ATEITIES” 
NUMERIS

Jau išėjo iš spaudos lapkričio 
mėnesio “Ateities” numeris, skir
tas Šv. Metams paminėti. Turi
ny:

Stud. Žiogelis, Šv. Metų pras
mė, Antanas Maceina, Katedrų 
lankytojai, Kazys Bradūnas, Ei
lėraščiai, Zenonas Ivinskis Ka
talikų. Bažnyčios vaidmuo lietu
vių tautai, šv. Tėvo laiškas XXI 
pasauliniam Pax Romana kon
gresui, Ada Karvelytė, Eilėraš
čiai, V. Jonikas, Vieno žygio dai
na, eil., Stasys Raštikis, Lietu
vos kariuomenės šventės progą, 
S. P., Lietuvos drąsuolio likimas, 
Jonė Jonaitytė, Žiedas, Prąnas 
Naujokaitis, Mes turime išlikti 
lietuviais, Oi B. Audronė, Tu ly
di, eil., Tomas Žiūraitis, O. P., 
Padalintas Kristus, L. Dambriū- 
nas, Lietuvių Kalbos Vadovui 
pasirodžius, Paulius Stelingis, 
Prabėgusių dienų ilgesys, eil. 
Mūsų jauniesiems: EI. Miniataitė, 
Rudens belaukiantį eil. J. Juozu
kas, Vėlinės, Nix, Mano knygy
nėlis. Sportas: K. Ganvytas, Šis 
tas apie krepšinį JAV, K. Gan
vytas, Pasaulinėms futbolo pir
menybėms praėjus. Kreivos Šyp
senos, įvykiai, darbai, žmonės, 
mes plačiame, pasaulyje.

Viršelio pirmam psj.: Kovars- 
ko bažnyčia su paminkliniu kry
žium, V. Augustino nuotr. Teks
te 11 iliustracijų.

Kalėdine j.' Stuko radijo 
programa

Šeštadienį, gruodžio 23 d., J. 
Stuko vadovaujama radijo va
landa bus transliuojama visą va
landą nuo 4:30 ligi 5:30 vai. po 
pietų. Bus duota speciali kalėdi
nė programa. Dalyvaus Newar- 
ko šv. Cecilijos; parap. choras, 
vadovaujamas M. Bernoto, 
rinktiniais solistais.

su

J. Stuko radijo valanda 
mini sukaktį

J. Stuko vadovaujama radijo 
valanda sausio 28 d. ruošia savo 
10 pietų sukakčiai paminėti bąn- 
kietą, kurią įvyks 5 vai. po pietų 
Newarko .šv/, Jurgio draugijos 
salėje. Bus meninė programa ir 
šokiai. ■ ■

New Yorko Ateitininkai rengia
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Bus įdomi programa
Norintieji dalyvauti, prašomi 

iki Kalėdų pranešti šiuo adresu: 
"Ateitis”, 213 So. 4th St.,

Brooklyn 11, N. Y.
Sutikimas rengiamas Angelų 

Karalienės parapijos salėje.
(50)
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44 Amerikos”

B AZARAS
GRUODŽIO - DECEMBER 16, 17 ir 18, 1950

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE

ŠIOKIADIENIAIS pradžia 7 vai. vak.
SEKMADIENĮ pradžia 6 vai. vak.

LIKUSIŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS GRUODŽIO 19 d. 7 vai. vakare

Visi “Amerikos” Bičiuliai prašomi dalyvauti

RENGIMO KOMISIJA
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Entered 
Office at

$2.00

Aukos "Amerikai”
William Palevicz, 

Maspeth, N. Y..
Petras Mikonis,

Philadelphia, Pa.......... 2.00
Už aukas nuoširdžiai dėkoja

“Amerikos” Administracija

RENGIA VAKARIENĘ
Lietuvių Katalikų Darbininkų 

Klubas vasario 25 d. 6 vai. vak. 
Apreiškimo parap. salėje Brook- 
lyne rengia didelę vakarienę su 
menine programa ir muzika. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvauti, 
įėjimas tik $2.50.

Rengimo Komisija

Parduoda
NAMUS, BIZNIUS

Namų ir biznių pirkinio Ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Lietuvis laikrodininkas
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

245 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
taiso laikrodžius ir juvelinius 

dalykus.
sąžiningai ir nebrangiai.

Darbas atliekamas greitai,

Metai baigiasi
Neužmiršk atnaujinti
AMERIKOS

prenumeratą

AMERIKOS”

(oncertas
IR --------

REPUBLIC WINE & LIQUOR STORE
322 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

XAVIER STRUMSKIS, Sav.

Tol. EVergreen 7-2089

KCČIOMS, KALĖDOMS ir NAUJIEMS METAMS

Didelis pasirinkimas degtinių, Vyno, Prancūziškų Koniakų 
ir Likerių.

Imant dėžėmis, duodama nuolaida.

Kalėdų dienoje krautuvė bus visą dieną uždaryta.

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 
(tranportacijos).

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
barių, atskiras, arti parko, atskirai 
apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesių kam
barių, geram stovy — $12,500.

Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sius kambarius, mūrinis, geros įplau
kos, arti parko — $14,500.

3 šeimoms mūrinis, šviešūs kamba
riai — $10,500.

6 šeimoms mūrinis su dviem Sto
rais, geros įplaukos — $9,500.

East New York — 2 šeimoms, II 
kambarių, geram stovy — $6.300.

5 akrai žemes prie geriausio Jericho 
Turnpike kelio — $3,000.

J. VASTCNAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI

Jamaica — a. Didelėje prekybinėje 
(biznio) gatvėj 2 namai, vienas iš jų 
kampinis. Du lotai. 16 kambarių. Flo
ras tuščias, štymas. Nėra listo. Turi 
būti parduoti už žemiausią kainą. 
Priežastis — senatvė ir liga.

b. Mūrinis dviem šeimom namas, 
tuščias floras, 14 kambarių, uždaryti 
porčiai, aliejum apšildomas, garažai. 
Lotas 40x100.

Maspeth — Mūrinis namas, 11 kam
barių, dviem šeimom, tuščias floras. 
Atskirai statytas. Gyvenama vieta ir 
beismente. Aliejum apšildomas. Dviem 
karam garažas. Kaina $15,000.

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

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

REpublic 9-1506

kO.O.O.O.Oj

I
 Stephen Bredes Jr.

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

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

EVergreen 7-1423

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO

495 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
pilnai pasiruošęs Kalėdų šventėms

ČIA GAUNAMI:
Kalėdiniai eglutės papuošalai — importuoti iš Europos, viso- S 
kių pavyzdžių ir gražiausių spalvų.
Rašomosios plunksnos Parker.
Kalėdiniai eglutės papuošalai — importuoti iš Europos, viso- x 
kių pavyzdžių ir gražiausių spalvų. g
Kalėdiniams sveikinimams atvirutės — angliškos ir lietuviš- J 
kos, geriausių menininkų pagamintos. J
Saldainiai — specialiai Kalėdoms pagaminti, geriausių išdir- * 
bysčių. -
Kalėdų dovanoms dėžutės. I
Vaikams žaislai.

Šioje krautuvėje galima gauti visokių tinkamiausių do
vanų suaugusiems ir jaunimui.

Trisdešimtieji metai šioje krautuvėje, tad turim pakan- 
| karnai patyrimo parinkti ir pagaminti šventėms dovanas.

ONA, JUOZAS IR SŪNUS GINKAI

Tel. EV.4-9293 ' ”
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Išnuomojamas 6 kambarių, su 
virtuve, vonia ir kitais patogu
mais, butas.

Antanas Šinkūnas
497 Lincoln Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.

(51)

Skubiai ir pigiai 
parduodami miegamojo, valgo
mojo ir virtuvės baldai.

Galima pirkti ir atskirai kam
bariais.

Kreiptis į Petrą Kičą
116 Waltos St., 

Brooklyn, N. Y.
• (50)

Išnuomojamas kambarys 
baldais

su
vienam asmeniui.

Mrs. Protas
6507 Hull Ave., 
Maspeth, N. Y.

(50)'

<

1951 metais sausio m. 7 dieną 
ŠV. STANILOVO PARAP. SALĖJE

DALYVAUJA
Žinomi Kauno operos solistai.

Vietos parapijų chorai.

&

SPALVUOTOS LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS

16 atviručių su vokais $2.20 vertės tik už 1.00 
Gražiausi religiniai, tautiniai ir gamtos vaizdeliai,

•! miausių Lietuvos ir Amerikos menininkų piešti.
žy-

;; Krautuvininkams ir pavieniams asmenims urmu perkant 
■! didelė nuolaida.

Siųskit užsakymus

v .»■ Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Tel. E. V. 4-9293

-
• :
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895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y
PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
| Siūlo Geriausių Firmų
t REFRIGERATORIES '
| • GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
| • WESTINGHOUSE • PHILCO
| TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
t RADIO APARATŲ
I TELEVIZIJOS APARATŲ
! SKALBIMO MAŠINŲ
8 Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, ; 
a itad mūsų prakčs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.
X Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
K JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .... Į
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Dar n| 
bant apil 
tykius, ll 
matiški I 

reiškė, I 
bet tikril 
sime”. bI 
kalba ir | 
JAV kelitl 
ėmėsi, gel 
no, kokiai 
kad laisvi 
ir JAV, I 
Tai yra nl 
kos žmoni 
šai, su ypI 
ir kartu vii 
ta, net sil 
ir suprasti! 
daugiau ji 
nės, kokio! 
pasaulis. !

Žinoma, I 
ir šiose I 
viską, kas I 
Tad Jungti 
įmanydami 
karui likvil 
sudaro dicl 
iš jo gali ii 
konfliktas. I 
mos savo I 
komunistini 
kad būtų I 
taikiu būdl 
monių klaul 
Kinijos kori 
sakė, o jei I 
ža kas tiki! 
išeitų. Tai, I 
ras ženklas! 
išlaikyta, oi 
patvirtindal 
žodžius, jol 
kariaujant, I 
Europa. Sol 
savo šarvui 
prie Elbės, I 
pia nusirami 
ateitimi.

Šie reiškil 
tindami prel 
skatina Vai 
du sustiprirl 
kad jis laidl 
mas agresol 
rizikingą avi 
dėlto į ją 11 
ir sudrausti! 
Vakarų politl 
tis. Ir šį nl 
daugiau jaul 
stengiasi įgyl

Ką JAV ši] 
visiems gani 
trumpai saki 
tu mobilizuol 
ir visi ištekli! 
džio pajėgai! 
krašto saul 
paramą sąjul 
čiu metu Vali 
darė paskutil 
Europos arni 
armijos prieki 
D. Eisenhovl 
reiškė, kad 1 
kia visų past! 
ką. Bet ne I 
nepavykus tai 
davinys ir kai

Reikia pasl 
Europoje vyl 
neišsprendžial 
lieka ArtimiJ 
tai, kur agresl 
žiau gresia. ŠI 
do Vakarams 
stiprinti saugi 
ir tai padarl 
greitu laiku. I 
kol kas tekti 
būtų tik pril 
dažniau ar rel 
tys. Pa v., Aru 
jau ne kartą 1 
kad būtų imi 
duržemio jūr 
mui sustiprin 
sistemą įtraul
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