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KAS ir KUR 
• Clevelande pereitą savaitę 
įvykusiame biologų suvažiavime 
dalyvavo dr. Vyt. Povilanis, ku
ris dirba Montrealio universi
teto bakteriologijos institute, 
(šiuo metu atlieka polio tyrinė
jimo darbus) ir dr. Margeris Ja
saitis, dirbąs Rockfellerio insti
tute New Yorke. 

• Pavergtų tautų konferencija 
šiais metais įvyksianti Londone, 
rugpjūčio, mėnesį. Joje tarp kitų 
bus atstovaujama ir Lietuva. 

• Vokietijoje jau padeda veikti 
Tremtinių Bankas. Paskolos bus 
duodamos Vokietijoje pasilie
kantiems tremtiniams, norin
tiems jsijungti j Vokietijos ūki
nį gyvenimą, steigiant įvairias 
įmones. Paskolos bus ribotos pa
skiriems asmenims 5,000 mar
kių, o bendrovėms ir kooperty-
vams iki 50,000 markių. Reikė
sią mokėti tarp 2 x/> — 5/4 pa
lūkanų. Paskolos ilgalaikės. 

• Vokiečių laikraštis Die Neue 
Zeitungt rašydamas apie trem
tinius, nurodo, kad Vokietijoj ir 
Austrijoj iš viso buvo apie 30 
milionų įvairių pabėgėlių (skai
tant su vokiečiais iš rytinės Vo
kietijos). Kitataučių buvę apie 
10 milionų, jų tarpe apie 90,000 
latvių, apie 70,000 lietuvių ir 
ape 40,000 estų. IRO perėmė į 
stovyklas apie 1,200,000 tremti
nių, iš kurių beveik milionas jau 
įkurdinti. Visoj Europoj IRO da
bar savo globoj tebeturi 260,000 
tremtinių, iš kurių 212,000 dar 
tikisi išemigruoti. Ligonių ir se
nelių yra 16,236, be to^ 30,000 
intelektualų. Per 38 IRO veiki
mo mėnesius į Pabaltijo kraštus 
repatriavo 3,117 tremtinių, jų 
tarpe daugiausia buvo latvių. 

• Jaunosios dailininkų kartos 
atstovai — A!f. Docius ir Dociu-
vienė - šidlaitė, gyveną Kana
doje, dirba kaip dailininkai de
koratoriai žymiose Toronto fir
mose. 

• Austrijoje mirė Jurgis Ger
manas - Pliuskaitis, buvęs Klai
pėdos komendanto pavaduoto
jas. 

• Dr. J. Salys luri pasirašęs 
sutartį su vokiška knygų leidyk
la Vandenhoeck und Ruprecht 
Goetingene parašyti knygą Li-
tauische Volkskunde (Lietuvių 
tautosaka, arba tiksliau, tauto-
tyra). Tai viena žymiausių ir se
niausių vokiečių leidyklų, įsteig
ta 1735 metais. Knyga, žinoma, 
bus parašyta vokiškai, turės 240 
spaudintų puslapių ir jos bus at
spausdinta 3,000 egz. Autoriu's 
įsipareigojo parašyti knygą per 
metus laiko. 

Chicago® liet. ini. ir archi
tektų sąjunga pradėjo leisti mė
nesinį technikos darbuotojų laik
raštį Technikos žodį. Redaguo
ja gausi inžinierių ir architektų 
komisija. Laikraštį techniškai 
tvarko P. Jurėnas ir G. J. La
zauskas. Laikraštis metams kai-
noja 2 dol. Užsisakyti galima: 
1616 S. Christiana Av«., Chica-
go, 111. 

• Vokietijos lietuvių bendruo
menės žiniomis, Vokietijoje te
begyvena 10,271 lietuviai. Iš jų 
6,836 gyvena stovyklose, o kiti 
privačiai. 

• New Yorke gyvenantieji lie
tuviai, latviai ir estai nutarė 
rengti Pabaltijo Dieną birželio 
16 d. Tai būsianti bendra de
monstracija prieš komunistinį 
terorą. 

• Senyvo amžiaus tremtinis 
Juozas Bartuška mirė pakeliui į 
JAV "General Muir" laive. Pa
laidotas vandenyne. 

te 
• Atvyko iš Vokietijos į JAV 
rašytojas kanauninkas Mykolas 
Vaitkus. Apsistosiąs Providence 
vyskupijoj, kur kapelionausiąs 
viename moterų vienuolyne. 

• Dailininkas A. šepetys, gyve
nąs Edmontone, Kanadoje, ati
darė savo studiją. 

• Gegužės 12 dieną sueis 10 
metų, kaip Philadelphijoj mirė 
kun. Ignas Zimblys, Philadelphi-
jos šv. Jurgio parapijos klebo
nas, pasižymėjęs žmonių.gera
daris. 
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Amęrikonejame ar airišejme ? 
Kafp*šf)ygliuočių rrriSke lapuo

čių mažuma esti stelbiama, kaip 
lapuočių giridje reti spygliuočių 
daigai skursta, taip mažesnių 
tautų mažumos svetur turi sun
kiai kovoti dėl savitos gyvybės 
išlaikymo. 

Kiekviena tauta instinktyviai 
stengiasi išlikti gyva, amžina, 
bu jojanti, auganti. Augščiausias 
siekimas — būti laisvai, nepri
klausomai, gyventi savo valsty
bėje. Tik žmonių perteklius ir 
kitos priežastys verčia kitus 
emigruoti. Kiekvienas emigran
tas svetimųjų jūroj rizikuoja il
gainiui nustoti dalies įgimtų sa
vybių ir vaikus išauginti sveti
mos padangės įtakoje. 

Liberalinėj dvasioj sukurtoji 
ir išbujojusi šiaurės Amerika, 
atrodė, bus idealiausia išimtis, 
kur Europos tautų imigrantų 
bendruomenės galės ilgiausiai 
išsilaikyti neištirpusios. Deja, 
tikrovė yra neraminanti. Didžio
ji Demokratinė Federacija na-
ciftnalėja ir vis daugiau panašė
ja į didžiąsias Europos naciona
lines valstybes, kur vyrauja vie
na kuri kalba, viena tauta, są
moningai siekianti išvengti gy
ventojų mozaikos, besistengian
ti nutautinti mažumas ar imi
grantus. 

Nors Amerikę atrado lotynai, 
bet JAV ateitį lemia britų salų 
imigrantai, ši anglo-saksų ener
gija sugebėjo visur pasirodyti 
pranašesnė už kitų, net gauses
nių tautų energiją. Būdinga, kad 
net ir tokie airiai^ kurie Airijoje 
buvo spaudžiami anglų, visur ki
tur vykdo britų ekspansiją. 
Nuostabu, kad JAV jaučiama ne 
tiek jankiu, kiek airių vyraujan
ti dvasia. 

JAV yra protestantų daugu
mos kraštas. Daugybė senų baž
nyčių, ypač Naujoje Anglijoje, 
pastatytų sunkiame angių goti
kos stiliuje, yra pustuštės. Gre
ta jų vis daugiau iškyla naujų 
Romos katalikų bažnyčių, kurios 
rodo katalikų skaičiaus didėjimą 
ir įsivyravimą, šios bažnyčios 
tvarkomos stiprių rankų. Bet jo
se jau nėra tiek Romos dvasios, 
kaip Europos katalikų bažnvčio-

Ko galima pasimokyti iš airių. 
Jų kunigai eina su savo tauta. 

sey; čia, pasakyčiaû  daugiau 
Dublino dvasios, nes jos vado
vaujamos nacionaliai tvirtų ai
rių arkivyskupų ir vyskupų, ne
skaitant iš pavardžių atspėja
mų kelių vokiškos kilmės aukš
tų dvasininkų. 

Nors lietuviai ateiviai daugu
moje yra katalikai, susispietę 
gausiose lietuviškose parapijose 
ir turi daug lietuvių kunigų, bet 
reikia apgailestauti, kad ligi šiol 
dar nei vienas iš lietuvių prela
tų nepakilo į vyskupus JAV. 

Kodėl taip yra? Ar jie tam ne
tikę, ar lietuvių katalikų tiek 
maža ? Ar lietuviai katalikai yra 
blogesni katalikai ir amerikonai ? 
(Galėtų ir iš tremties kuris lie
tuvis vyskupas,čia įsikurti). At
sakymas, manau, ir be komen
tarų yra aiškus. 

Romos Katalikų Bažnyčia yra 
seniausia ir galingiausia krikš
čioniškojo pasaulio organizacija, 
šios organizacijos vidaus disci
plina yra tiek griežta ir konser
vatyvi, kad ten, kur ji gali veik

ti nekliudoma, ji pasireiškia kaip 
galingas "juodasis internaciona
las". Bijodami ekskomunikos, 
kunigai laikomi beveik kariškos 
disciplinos. Užtat lietuviai ku
nigai yra aklai paklusnūs savo 
dvasinei vyriausybei. Ir jie ne
pakenčia pasauliečių kritikos, 
kaip kišimosi, į "ne savo rei-
kalus". 1 

Lietuviai kunigai čia yra sun
kioje būklėje. Lietuviškumo ne
suprantanti ar jį ignoruojanti 
dvasinė vyresnybė iš lietuviškų 
parapijų kunigų reikalauja vie
no, o naujais ateiviais sustiprė
jusios lietuviškos parapijos da
bar greičiau reikalauja kito — 
kad būtų daugiau pabota tauti
niai reikalai. Senųjų klebonų 
konservatyvumas ir aklas klus
numas dvasinei vyresnybei, ka
da jie per dešimtmečius jautė
si karaliukais parapijose ir net 
kolonijose, neleidžia jiems leng
va širdimi, kaip Kristaus moks

lo skelbėjams priderėtų, dau
giau paklusti savo tautos balso. 
Jie į viską žiūri pro katalikybės 
akinius ir tik dėl jos pasiryžę 
laikytis savo šiltose vietose, ne
atsižvelgiant, kad kiekvienoje 
tautoje tikybą yra tik tada nuo
širdi religija, kai bažnyčioje ti
kintieji nesijaučia pažeidžiami 
tautiškai, kai bažnyčios yra 
Dievo ir Tautos namai. Jie jau 
taip toli nuėję, kad jiems širdis 
neskauda lietuvių vaikus auklė
ti be lietuviškos dvasios, igno
ruojant tėvus ir savo tautą? iš
raunant iš jų širdžių Dievo do
vanotą tautiškumą. 

Atrodo, mūsų klebonai neran
da galimybės žengti žingsnį at
gal. Jie eina "per lavonus", kad 
tik nepasiduotų "tamsių avelių" 
miniai, kuri drįsta kovoti už 
Dievo pripažįstamas ir valdžios 
leistas elementarines teises baž
nyčioje — garbinti Dievą gim
tąja kalba ir vaikus mokyti ta 
kalba poterius kalbėti. Jie nėra 
tikri Kristaus ir savo tautos 
kareiviai. Jie jau seniai susi
gyvenę su likimu, kad reikia 
ruošti lietuviškas parapijas "ne
išvengiamam" likimui — pa
versti jas airiškomis, nes airiš
koji dvasinė vyresnybė to siekia. 
Galbūt jie yra permenko *išsi-
lavinimo, kad galėtų suderinti 
religiją su tautybe, tautybę su 
valstybingumu, kad galėtų at
skirti, ko vertas dvikalbis ir 
vienkalbis žmogus, kad galėtų 
atskirti amerikonėjimą nuo ai-
rišėjinao. 

Kad valstybė vykdo nutauti
nimą — suprantama, bet kad 
tai daro bažnyčia — daugiau 
negu keista ... 

Antra vertus, airius reikia 
pagirti už jų tautinį susiprati
mą. Ir jų kunigai yra verti bū
ti pavyzdžiu lietuvių kunigų 
daugumai. Atsiminkime tik šv. 
Patriko dieną. Tą dieną jie pa
sirodo, kas jie tikrai yra. Vi
soje' Amerikoje jie suorgani
zuoja masines ir įspūdingas de
monstracijas. Ir priešaky ma
sių, kurias sudaro iš Airijos at
vykę ir čia &imę airiai, nuo se
niausio iki mažiausio, paskui 

pr 

Per tokį tiltą Seulo gyventojai traukė iš miesto artinantis frontui 

Tikrasis tiltas subombarduotas, šis nutiestas iš lentelių, ant tuš-'k 
čių alyvos statinių. Priešo puolimas ties Seulu tuo tarpu sulaikytis. 

ITi'rffru 

dryžuotai žvaigždėtą JAV ir 
Airijos vėliavas eina jų dvasi
ninkai, prisisegę žalio dobilo 
trilapius. Ar nepasigėrėtina, ar 
tai ne pavyzdys lietuviams!? . 

šv. Patriko dienos airių de
monstracijas nėra vien tik re
liginio pobūdžio. Jie stipriai 
reiškiasi tautiškai ir politiškai, 
šiais metais jų demonstracijas 
matėme su Šukiu: "šalin Airi
jos padailinimas" 

O' kada Amerikos lietuviai 
pasirodo airių pavyzdžiu? Tik 
per Dievo Kūno parapines pro
cesijas; jei kur surengiamos, 
mūsų kunigai išeina ribotų ma
sių priešakyje. O ar nėra die
nų, kada lietuviai galėtų pa
našiai pasirodyti? Kad ir per 
šv. Kazimierą, sakysim. #uk 
Lietuva yra daug liūdnesnėj re
liginėj ir politinėj būklėj. Kaip 

ir anais Lietuvos Nepriklauso
mybės prisikėlimo metais, Wil-
sono prezidentavimo metu. 

Be šv. Kazimiero, yra dar 
liūdnos birželio dienos, šiais 
metais sukanka dešimt metų, 
kai buvo. pradėti masiniai lie
tuvių išvežimai Sibiran. Tai 
yra ne* vien tautinis ar poli
tinis reikalas. Tai yra ir religi
nis skaudulys, nes gi viena iš 
katalikiškiausių tautų blaškoma 
ir žudoma dėl prisirišimo prie 
laisvės^ religijos ir savo tėvynės. 

Birželio dienų minėjimą šiais 
metais galima sujungti su Lie-'•fi f. ' >, 
tuvos karaliaus Mindaugo ir 
kartu Lietuvos apsikrikštijimo 
700 metų sukakties minėjimu. 
Ar tai nėra proga lietuviams 
kunigams pasinaudoti airių ku
nigų pavyzdžiu ? 

Ed. Krnėnas 

^ Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas, {steigtas 1938 m. '• 
Prenumeratos kaina 1 metui $2.00; 3 metams $5.00. Adresuok: 

LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa. 

Jis nueina ir už poros žingsnių atsisu- ir kad labai ją myli. Argi ji to neži- kingas, kad įvyko taip, — ji nebeišski-
ka: ' no? Tuo metu ji galvoja: — Kokios ria, ar jo balse piktumas, ar rimtas 

— Tik šiandkfi jsitikinau, kad keistos akys buvo to žmogaus šian- užtikrinimas, tačiau nuoširdžiai kalba 
malonu ką nors nustebinti, pasakant dien, — ir krūptelėja: ar ištikrųjų yra jam: ^ 
jam nežinomą dalyką: reikėjo tau pa- taip, kaip vyras kartais sako, kad jis — Tu turi patikėti, kad mes nie-
matyti Broniaus veidą, kai pasakiau, myli ją labiau? Jie varžosi dėl pir- kuomet nekalbėjom apie tai. — Ir stai-
ted tu jau ponia. mumo, bet kartais ji pati bijo, jog ga prasiveržia išdidumas: — Klausylį, 

(Teunyt iii pereito numerio) ^ vįsaį pajuodę, kaip senas medis. Ir — Ištikro, liriksma, — sako ji yra taip, kaip jis sako, tik ji nenori, kodėl tu manai, kad kas nors galėjo 
Ach, tai vistiek gražu, — sako ji, jis pažvelgė tik vieną kartą. — Bet abejingai, — matai, kaip mažai apie kad taip būtų, ne. — Ji kremtasi visą ar negalėjo manęs išsižadėti ar pa

šau — paskui ir jai neaišku, kas iš- kodėl aš turiu galvoti? — sako sau, mane žmonės kalba, net užgaulu. kelią iki namų. Ji kremtasi, ar sakyti likti kam kitam! 
tikrųjų yra taip gražu. Tik jau ne tai stačiai juokinga, kaip žmogus rū- jį nueina juokdamosi, bet tuojau jam apie šiandien, o j vidų įeidama, Meiliai ir paprastai jis sako: 
tai, kad turi grįžti prie darbo, šitas pinasi smulkmenomis, kurios jam vi- nustoja: jis sužinojo tik šiandien, —-• juokdamosi taria: — Atleisk, meile. Aš esu laimin-
siaubingas įkyrus darbas! Tačiau kiek- sai nerūpi. galvoja ji, — tik šiandien. Jis nebuvo — Tas girininkas juokingas— jis gas, daugiau nieko nežinau, aš esu lai-
vieną kartą, kai jis ateina pasitikti ir jr jį tikrai negalvoja, nes užplūs- girdėjęs, jis anąsyk neregėjo jos žiedo, Šiandien buvo labai nemandagus ir nė mingas, kad tu mano. Bet ar tu ne
žiūri į jos išvargusias akis, ir nekant- ta tiek darbo, kad nebėra tarpo jokiai nors jos ranką laikė ir bučiavo. — Ko- rankos nepabučiavo. Dėl to, matykit, nori suprasti, kad kažkaip pavydi, ne
riai, susirūpinęs sako "Kada aš gale- minčiai, net apie mylimąjį. O kai po dėl? — sako ji ir bijo, kad nebūtų at- kad aš ponia — o juk pasaulyje yra norom. Visiems tavęs pavydžiu, ta* 
siu tave pakeisti, brangi", ji šypsosi ir darbo išeina — skauda galva, beveik sakyta. — Šiandien jis buvo neman- visai atvirkščios taisyklės. Na, tik tu čiau šito žmogaus labiausiai negaliu 
tvirtina, jog jai labai patinka čia, ne- gvaigsta, nes diena yra tvankiai šilta, dagus, — galvoja, — buvo žiaurus, at- būk geras ir negalvok ,kad ketvirtis pakęsti. Bloga, bet taip yra. 
paprastai. • jr tuojau iš kitos pusės šalygatvio mo- rodė, jam sunku buvo susivaldyti įle- žmonijos mane įsimylėjo. Ką jūs tu- — Tu jo nepažįsti, — sako ji šyp-

Ir ji galvoja apie vyrą, apie jų ja Grigas — jo įskypos mielos akys ttžrikus ar nesimųšus. Kodėl, kodėl rit pietums? sodama. 
gyvenimą, nuostabiai darnų, apie jo yra linksmos kaip visuomet, jis už- yra taip? Ir bijo, kad nebūtų atsa- Jis trumpai žvilgteri ir nenutrau- — Tu jį pažinai, — sako jis sal-
žodžius ir poeziją. "Galit nebijoti", beria klausimais, o paskui daug pasa- kyta. Ir jos širdį pereina keistas dre- kia jų pirmykštės kalbos. Ji pradžių- tai, ir ji ima jo ranką: v 
taip buvo pasakyta jai neseniai ir ji koja apie save ir jau atsisveikinęs atsi- bulys. go, kad jis taip ir priėmė juokais, kaip —To blogas vertėjas, mano 
prasijuokia. Ar ji bijotų dėl savo laiš- mena: - Ištolo ji mato mielą šypseną, ji ji pasakojo. Vakare jie eina į kinsį, džiaugsme aš maniau, kad tu neturi 
kų? Jie buvo tiktai gražūs, nedaugiau, — Per vieną plauką nepadarėm mato augštą, liekną savo vyro stovylą, paskui ilgai sėdi sodelyje, vaikosi su pavydėti žmogui, nežinodamas jo vef-. 
ai gi vyras to nesuprastų? Jis, poetas jums vizito, tai yra tas būtų įvykę ir nori bėgti ir pulti jam ant kaklo* — kiwiuku ... Staiga jis sako: tybės, nesulygink jo su savim; mail 
nesuprastų? šiandien pavakariais: matai pirmą Juk tai būtų visiškai tavo stilius,"— — Aš nesuprantu, kaip jis galėjo nėra nieko lygaus tau. 

Kodėl šitas žmogus buvo toks pik- kartą po karo užėjo Bronius, ir kai. mano, džiugiai žiūrėdama į jį, ir užtat tavęs išsižadėti, kai abu buvote laisvi. Ir jis įsikniaubia kaip vaikas į jol' 
tas, — galvoja, — kodėl? Ir kaip tas jau buvom aptarę medžioklės galimy- stengiasi būti rimta ir prieina ramiai, šito aš norėčiau jį paklausti. — Jo pelj w šnibžda: 
pyktis nepanašus į anų metų jų nuo- bes šitoj suvaržymų gadynėj, jis nu- Jis suima abi jos rankas į savo ir, kaip balsas yra labai rimtas ir jai suskaus- *— Kaip aš myliu tave, kaip auga 
latinius barnius, į grakštų, romantišką tarė, kad aplankvsim tave. Ir po ke- visada, eina žiūrėdami į vienas kitą. ta, širdį: aš nenoriu, kad tu kentėtum, mano meilė tau, kaip ji auga. 
žaidįmą. Čia buvo didelis, rimtas pyk- lių minučių staiga atsiminė, kad ne- Jis pasakoja, ką jie šiandien su mama — galvoja ji, o jis kalba: — Praeis, — sako ji juokdamosi 
tis.* Ir jo akys buvo tamsios, žalios, turės laiko. Bet kitą kartą atvesiu. — veikė,ir kaip puikiai auga jų daržas, — Žinoma, aš esu jam labai dė- tai, ką kitą kartą, pradžioje, sakė jam 
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