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Jau seniai buvo pakanka-! 

mai įrodymų, kad ne su Ru-i 
sija, nei su jos satelitais ne-' 
galima geruoju gyventi. Nei 
kartą atrodė, kad JAV visai1 
nustojo savigarbos: leido 
bolševikams įvairiausiais bū-j 
das žeminti JAV autoritetą, i 
niekinti jos atstovus ir juosi 
kaltinti šnipinėjimu. Paga
liau, bent kiek prasivėrė a- . 
kys ir nutarė su bolševikais 
kalbėtis jiems suprantama; 
kalba: nutraukė diplomati
nius santykius su Bulgarija,! 
iš kur atšaukė savo atstovy-; 
bės visus tarnautojus ir iš
prašė Bulgarijos atstovus iš! 
svetingosios Amerikos.

Kalbama, kad JAV linksta! 
griežčiau laikytis ir su kito-, 
mis Sovietų Sąjungos sateli
tinėmis valstybėmis, ypač su 
Vengrija.

• * •
Trumanas savo kalboje, 

pasakytoje Alexandria, Va., 
atidarant Washingtono pa
minklą, pareiškė: “Jei bus 
reikalas, demokratiją ginsi
me jėga.” Be to, užsiminęs 
apie atominės jėgos kontro
lę, pasakė, kad jis nepritaria 
deryboms tiesiog su Stalinu, 
nes tai galima atlikti per ati
tinkamas komisija Jungtinių 
Tautų Organizacijoje.

Atremdamas Churchill siū
lymą dar kartą bandyti tar
tis su Stalinu, Trumanas pa
reiškė, kad derybose su ru
sais dėl atominės energijos 
jis laikysis Barucho plano, 
kur reikalaujama kontrolės 
visose valstybėse, atseit ir 
Rusijoje. Tą planą bolševi
kai atmeta, nes nenori pas 
save įsileisti tarptautinių 
kontrolės komisijų^ Atrodo, 
kad Amerikos vadai pradeda 
pažinti savo buvusį sąjungi
ninką, su kuriuo be atomi
nės bombos negali drįsti kal
bėtis

c

■ALIETUVOS SODŽIUS
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AJV vyriausias valstybės 
gynėjas J. H. McGrath pra
nešė, kad rusijos satelitų — 
Vengrijos, Rumunijos ir Bul
garijos piliečių turtai šiame 
krašte yra užšaldomi, tai yra 
sutabdomas naudojimas jų 
savininkams. Tai labai rimtas 
įvykis tarptautiniuose’" šių 
dienų santykiuose.

Šį dalyką išprovokavo anų 
kraštų Maskvos patatytų vy
riausybių elgimasis su AJV. 
Paskutinis skambutis buvo 
amerikono Vogeler byla Ven
grijoje, o visą reikalą užant
spaudavo Amerikos karo a- 
tache nužudymas. Amerikos 
kantrumas išsibaigė. Buvo 
pradėta diplomatinių santy
kių nutraukimu su Bulgarija.

Iš Valstybės sekretoriaus 
pareiškimų paskutinėje spau
dos konferencijoje atrodo, 
kad artimiausioje ateityje 
gali būti diplomatiniai san
tykiai nutraukti ir su Rumu
nija bei Vengrija.

Kelyje iš Vienos į Paryžių, buvo vengrų “liaudies teis- 
netoli Salzburgo, Austrijoje, mo” už akių nuteistas 15 me- 
tunelyje, vasario mėn. 24 d. tų kalėjimo 
geležinkelio darbininkai ra
do JAV karo attache E. 
Karpe lavoną. Kūnas buvo 
taip sužalotas, kad tik iš do
kumentų ir uniformos tebu
vo galima nustatyti asmens 
tapatybę. Diplomatinis pa
sas pavogtas. Nei amerikonų 
valdžios organams ,nei Aus
trijos policijai dar nepavyko 
nustatyti nužudymo priežas
ties. Spėjama, kad ta žmog
žudystė įvykdyta politiniu 
pagrindu. Karpe buvo arti
mas dabar Vengrijoje nutei
sto Amerikos piliečio R. Vo- 
geler ir jo šeimos daugas. 
Jis, prieš vykdamas į Pary
žių, kaip tik ir buvo susto
jęs Vienoje, kur, prabuvęs 
15 dienų, prasitarė save 
draugams, kad jis jaučiasi 
nesaugiai.

. Ir

AMERIKONAI VEŽAMI Į RUSIJĄ
Vokiečių spauda plačiai pa

skelbė žinias, kad sovietai iš 
koncentracijos lagerių rytų 
zonoje išvežė į Rusiją Ame
rikos piliečius, daugiausia pa
kliuvusius į garsiąją Sach
senhausen koncentracijos 
stovyklą. Paskelbtos net iš
vežtųjų pavardės.

Be to, išvežtųjų tarpe yra 
prancūzų, italų, šveicarų, bel-

Komunistai išnau
doja streikus

- Matthew Cvetic, buvęs 
FBI agentas, kuris savo lai
ku buvo įlindęs į komunistų 
eiles Amerikoje, š. m. vasa
rio 23 d. prieš amerikinės 
veiklos komisijoje davė pa-
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mentu net revoliucijos keliu 
nuversti Amerikos demokra
tinę, valdžią. J

Be to, jis dokumentaliai į- 
rodo, kad Amerikos Slavų 
Kongresas ir Piliečių Teisių 
Kongresas yra aktyvūs prog
resyviųjų —komunistų—par
tijos nariai. Iki šiol jis išaiš
kino 150 komunistų.

— Žinios iš- Hongkong sa
lio, kad Kinijos Racionalistai

Santikiai su Vati
kanu

Karpe Mirtis 
Dar Neišaiškinta

Ketvirtadienio spaudos 
konferencijoje Trumanas, į 
reporterių paklausimą apie 
santykius su Vatikanu, atsa
kė, kad klausimas dėl J. A. V. 
atstovo pasiūlimo į Vatikaną 
dar tebesvarstomas. Truma
nas pareiškė, kad valstybės 
departamente išsiaiškinta, 
jog prezidentas, siųsdamas 
pastovų valstybės atstovą

Vengrijoje.” 
mas draugas 
geler šeimos 
damas į Paryžių, buvo užė
jęs Vienoje atsisveikinti po
nios Vogęlerienės, kuri grįž
ta į JAV.

Kadangi pas žuvusį rasth. 
visi jo popieriai ir pinigai, 
negalima prileist, kad jis nu
žudytas plėšikų. Austrų gelž- 
keliečiai pareiškė, kad atsi
tiktinai pats iškristi iš vago
no jis negalėjo, nes durys a- 
tidaromos į vidų.

Vienos spauda šitam įvy
kiui davė labai daug vietos. 
Visi laikraščiai, pradedant 
dešiniaisiais, ir baigiant ko
munistiniais, yra nuomonės, 
kad tai politinio atentato - 
darbas. Visi laikraščiai lai
kosi nuomonės, kad tai so
vietų agentu darbas, o komu
nistai paleido antį... kad tai 
pačių amerikonų agentų 
darbas, nes jis per daug ži
nojęs apie Vogelerį. Gi vie
nas konservatyviu laikraštis 
parašė, kad tai lavonas ne 
kap. Karpe, bet visai kito 
žmogaus, kurį agentai nu
stūmė vaidindami Karpe nu
žudymą, o pats Karpe esąs 
išvežtas “saugion vieton.”

Šias eilutes rašant, dar ne
buvo išaiškinta Amerikos ka
ro atache kapitono E. Karpe 
mirtis. Daugelis aplinkybių 
veda į tai, kad šis Amerikos 
karininkas, tarnavęs Buka
rešte Amerikos pasiuntinybė
je, tapo nužudytas politiniais 
sumetimais balkanų komu
nistinių specialistu, su sovie
tų agentų žinia. Tiems agen-_____ f _____ _____
tams artimi sluoksniai teigia, I nimo būdus. Bet lietuviams 
kad kap. Karpe iškrito pats tai nebus jokia naujiena, nes 

žmonių, kurie

—Valstybės departamen
tas ruošiasi paskelbti visus 
Rusijoje naudojamus kanki-

rimą..

McCarthy, demokratų se- 
* natorius, tvirtina, kad Vals

tybės departamente buvo ir 
dabar dar yra 81 komunis
tas. Anot senatoriaus, visam 
šnipinėjimui (departamente 
vadovauja du vyrai ir viena 
moteris. Vienas šnipas dirba 
net baltųjų rūmų štabe.

Senatorius tų asmenų pa
vardžių dar nesuminėjo, bet 
paaiškino, kad visą įrodomą
ją medžiagą perduos anti- 
amerikinei veiklai tyrinėji
mo komisijai.

Acheson gi, pareiškė, kad 
šitoms kalboms jis netikįs. 
Jei žino, kad šnipų departa
mente nėra, tai kam delsia 
tą dalyką galutinai išaiškin
ti? Atrodo, kad bijo ir pats 
pamatyti, kas per padėtis 
valstybės departamente. Lai
kas būtų namus išvalyti. ...

Prieš kurį laiką mūsų laik
raščio skiltyse buvo tvirtina
ma, kad bolševizmas yra gi
męs iš socializmo. “Naujie
nos” bandė tai paneigti.

Dabar tuo pačiu klausimu 
rašo “Dirva”, kur sakoma: 
Ir atsitiko taip, kaip tai viš
tai, išperėjusiai anties kiau
šinius: kai tik priėjo prie 
vandens, ančiukai nuplaukė, 
o višta su keliais viščiukais, 
likusi ant kranto, kudakina 
pasipiktinusi, nesuprasdama, 
kas čia atsitiko, ir ieškoda
ma kaltininkų... Bet ančiukų 
nesuvarysi atgal į kiauši
nius... Reikėjo savo laiku 
apsižiūrėti, ką rengiesi pe
rėti...

Anglijos rinkimuose ko
munistai nepravedė nei vieno 
savo atstovo. Vienas Ameri
kos radio komentatorius, tą 
dalyką pranešdamas, aįški- 
na, kad komunistams ir be 
rinkimų vienam atstovui, —

dų yra nuvykę į kasyklų ra
jonus streikuojančiųjų tarpe 
skleisti komunistines nuo
taikas, kurios prieš tai netu
rėjo jokio pasisekimo. Jų 
uždavinys esąs galimai il
giau pratęsti streiką. Kad

šiemečių, jau seniai buvo kal
bama.

Kuo šitie sovietų veiksmai 
baigsis, sunku pasakyti. Jų 
akyplėšiškumas, kaip mato
me, yra tiesiog negirdėtas. Į- 
tartina, kad šis akyplėšišku
mas kaip tik šiuo metu įgavo tai lengviau vyktų, jie orga- 
nepaprasto aktyvumo. Jie 
pradėjo svetimtaučius kal
tinti, teisti, tremti, žudyti.

ANGLĮ TAUTOS PASISAKYMAS

— Berlyne išeinantis vo
kiečių laikraštis “Der Ab
end” praneša, kad Leningra
de suimta apie 200 aukštų 
sovietų sąjungos valdininkų. 
Jie kaltinami ruošę sukilimą 
prieš Staliną. Sąmokslui va
dovavęs raudonasis maršalas 
Leonidas A. Govorovas.

nizuoja streikuojantiems pa- 
gelbą maisto siuntinių for
moje.

Tas žinias Matthew Cvetic 
gavęs iš Bill Gordon, kurį 
Cvetic apibūdina kaip komu
nistų veikėją ir organizato
rių.

Tas 7 metus komunistu ei
lėse išbuvęs liudininkas ko
misijoje dar kartą tvirtina, 
kad Steve Nelson turįs Rusi
jos įsakymą tinkamu mo-

Kristaus Kančios Vaidinimas Bavarijoje
Oberammergau miestelio 

gyventojai, prieš 100 metų 
pergyvenę baisų marą, pa
darė įžadus kas 10 metų vai
dinti Kristaus kančias, šiais 
metais ruošiamasi tuos vai
dinimus tęsėti, kurie karo 
'metu buvo nutraukti. Dabar 
Oberammergau visi gyven
tojai tiems vaidinimams visu 
tempu rengiasi.

Kristų vaidins 37 metų 
senumo Anton Preisinger, 
penkių vaikų šeimos tėvas. 
Jis jau tris kartus dalyvavo 
tuose vaidinimuose, kur vai- Cushing specialioje audienci- 
dina keliolika šimtų žmonių, joje priėmė Bostono Ateiti- 
Pirmą kartą prieš 27 metus ninku Valdybą, 
jis vaidino angelo vaidmenį.

Tuose vaidinimuose rolę Petro parapijos 
tegali gauŲ tik pastovieji t kun. P. Virmauskis, pirmi- 
Oberammergau miestelio gy- ninkas Stasys Lūšys, sekre- 
ventojai, tačiau šiuo sykiu 
bus leidžiama vaidinti ir iš 
rytų pabėgusių vokiečių vai
kams.

Daug galvosūkio turi mie
stelio taryba dėl finansų,

daktarui Fuchs — vieta už- 
tinkrinta, tik ne parlamente, 
o kalėjime.

e.

Penkeris metus Angliją rinko nei vieno komunisto, 
pavaldžius darbiečių partijai,, Įdomus mums šis momentas 
atrodė, šių rinkimų metu I ypač dėl to. įkad kraštą valdė 
yra šansų konservatoriams darbininkų spirti ja, Taigi, 
triumfaliai laimėti rinkimus, i darbininkų, kurių vardu kal- 
Ypač dar ip dėl to, kad šiuo ba komunistai. O juk jau 
metu konservatorių partijai laisvesnių rinkimų, kaip An- 
vadovauja W. Churchill, ku
ris nesiskaito su jokiom prie
monėm savo priešus darbie- 
čius sutriuškinti. Jis juk šių 
rinkimų kompanijos metu 
priėjo net prie to, kad savo 
tautai pareiškė tarsiasis vėl pabalsuota, 
su Stalinu, jei bus išrinktas 
į valdžią.

Bet anglų tauta,

___ ___ „arfrrinira 
kuris buvo siųstas į Paryžių rė. 
tyrinėti greitojo traukinio, 
kuriuo važiavo kap. Karpe, 
nasažierių, pareiškė, kad įvy
kis iš viso varmai bus aiškiai 
išaiškintas. Viena tik aišku, 
kad kap. Karpe nebuvo tuo 
metu girtas ir neįvykdė savi- veiksmai. įdomu, kad net na- 
žudvstės.

Kaip žinome, kap. Karpe prie streiko.

— Iš gerai informuotų 
šaltiniu
kad čnknslovakiinie pras'de
da angliakasiu ir plieno darbi
ninkų streikai bei sabotažo

gaunamos žinios,

| tys komunistai prisideda

glijoje, vargiai ar rasime. Ir 
toje milžiniškos industrijos 
šalyje, kur visas gyvenimas 
paremtas ant darbininkijos, 
kuri laisva yra už ką nori 
balsuoti, už komunistus ne-

ŠIĄ SAVAITĘ

Darbiečiams šį kartą bus 
labai sunku vykdyti pradėtą- 

Bet anglų tauta, matyt, sias reformas, nes jie turi 
nepanorėjo tartis su Stalinu j nepaprastai stiprią opoziciją 
ir pono Churcillio partija ne- iš konservatorių pusės. Pra
laimėjo. Laimėjo darbiečiai. dedama net kalbėti apie grei-
Tiesa, darbiečiai laimėjo ne
paprastai maža persvara, bet 
vistiek daugiau negu konser
vatoriai..

Bet mums visų įdomiausias 
momentas šitame anglų tau-

nes įvairiems pasirengimams 
reikia apie 1.500.000 mar
kių.

Šiais metais tikimasi su
laukti daug žiūrovų iš Ame
rikos ir laisvųjų Europos.tos pasisakyme yra tai, kad 
kraštų. I jįe į savo parlamentą neiš

Ateitininky Atstovus
Vasario mėn. 18 dieną Bo- dr. A. Šapokos knygą “Lith- 

stono Arkivyskupas Richard uania trough the Ages”, pa-
puoštą rankų darbo tautine 
juosta.

tą naujų rinkimų galimumą.

Jungtines Valstybes 
• ir Kinija

Senatorius Wm. F. Know- 
land viename respublikonų 
klubo užsienio reikalų komi
sijos susirinkime griežtai rei
kalavo pagrindinio išvalymo 
departamento Tolimųjų Rytų 
skyriaus. Senatorius labai e- 
nergingai pasisakė prieš pro
jektuojama komunistinės<Ki- 
niios valdžios pripažinimą ir 
aštriai kritikavo visą ligšio- 
linęj. A. V. politiką Kinijos 
atžvilgiu.

Audiencijoje dalyvavo šv.
i klebonas

J. A. V. šią savaitę siunčia 
svarbią misiją, susidedančią 
iš politinio ir techninio per
sonalo, į pietvakarių Azijos 
kraštus, kur ji turės paruošti

tartus Petras Kaladė ir na
rys Vladas Kulbokas.

Pasikalbėjime paliesta ei
lė svarbių ir aktualių klausi
mų, kuriais Jo Ekscelencija 
Arkivyskupas labai gwai dirvą ko tikslingiausiam su
domėjusi ir parodė didelio naudojimui tų kreditų, kurie 
prielankumo. i yra skirti aniems kraštams

Sovietų radio praneši
muose skundžiamasi, kad 
žemės kolektyvinimo progra
ma Ukrainoje labai trugdo- 
ma aršių kovų su buržuazi
nių nacionalistų liekanomis, 
kurie nenori nustoti savo že-

• Suplanuota neužilgo Europon- pasiųsti 150 Jet kovos 
lėktuvų, vadinamų Republic F-84, pakeist ten esančius Lock
heed F-80 ir Republic F-47 lėktuvus, kurie šiuo laiku yra 
ten vartojami ir jau pasenę.

• Vadovaujama Gen. MacArthur Japonijos okupacinė 
vyriausybė leido japonams dalyvauti tarptautiniuose su
sirinkimuose.

• Juhgt. Am. Valst. Ambasadorius Pakistanui A. M. 
Warren įteikė Pakistano valdžiai savo paskyrimo raštus ir 
pranešė jai, kad į Pakistaną pašalpos reikalais atvyksta 
Jungt. Am. Valstybių trys Misijos.

• Apie 80 mylių šiaurės link nuo Rio de Janeiro kalnuo
se į tarpeklį paslydo iš kelio autobusas. Žuvo penki asmens 
ir 25 liko sužeisti.

• Jung. Am. Valstybėse susirgimai Influenza šiuo lai-. 
ku labai žymiai pašoko. Sulig Sveikatos Departamento 
pranešimo šį metą šioje šalyje Influenza jau sirgo suvirs 50 
tūkstančių asmenų.

• Naujoji Zelandija sutiko pas save apsigyvenimui pri
imti tūkstantį senesnio amžiaus išvietintų asmenų.

• Vykdami Romon Amerikos maldininkai su Kardino
lu Francis Spellmanu priešakyje pakeliui aplankė garsiąją 
stebūklais Fatimą Portugalijoje.

• Šiomis dienomis šion šalin kaipo svetys atvyksta Ita
lijos oro jėgų viršininkas gen. Mario Aimone Cat tikslu su
sipažinti su Jungt. Valstybių kariškais ir industriniais į- 
rengimais.

• Pabagoje karo bolševikai paėmė belaisvėn 2,723,492 
japonų karius ir civilius, iš kurių apie 30% belaisvėje mirė 
iš bado, šalčio ir sunkaus vergijos darbo. Gen. MacArthur 
pranešė, kad bolševikai belaisvėje dar laiko su virš 370 
tūkstančių japonų, nors karas jau penki metai kai pasibai
gė.

• Viešojo Miesto Knygyno Brooklyne prezidentas H. J. 
Davenport pranešė, kad pereita metą šis nkygynas savo 
gyvavimo istorijoje turėjo didžiausią skaitytojų skaičių.

mes sklypelį ir vengia tap- knygynu naudojosi net 711,312 aspienų.
ti Stalino baudžiauninkais,

— JAV Ipiporto-Eksporto agam iš Ceilono, Indijos, Ceilono ir Malajų Tamil Literatū- 
bankas ' vėl svarsto reikalą ros draugijos įsteigėjas ir direktorius šiuo laiku svečiuoja- 

Ta malonia proga ateiti- kovai prieš komunizmo agre- i suteikti diktatoriui Titui 
ninku atstovai įteikė profesiją. ' 'milijonų dolerių paskolą.

• Penkių svetimu kalbu žinovas kun. Ks. S. Thani Nay-

j yra skirti aniems kraštams

A

/

10 si Brooklyne ir kovo 2 dieną dalyvavo surengtoje Tarptau- 
I tinęs Katalikų Alumnų Federacijos programoje.

i
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RaStus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PER DIDELEJE PASAULIO ĮTAKOJE
—

Kai stabmeldžių milijonai, pasinėrę stabmeldystės i 
tamsybėse, bei kiti paklydę įvairiose klaidžiatikystėse ar 
atpuolę nuo tikėjimo nesupranta pilnogyvenimo ir nežino 
kelių, kurie veda prie jo, tai yra gaila, bet suprantama. Bet 
yra baisi tragedija, kai tie, kurie yra užgimę ir užaugę Ap
reiškimo šviesoje ir Bažnyčios mokslu penisi, būtų daugiau 
ar mažiau tame pat tamsume, kaip ir tie, kurie yra gimę 
ir užaugę mažiau palankiose aplinkybėse. Tie, kurie yra pa-i 
veldėję Katalikų Bažnyčios mokslą, neturėtų turėti ma-| 
žiausių abejojimų kokia vaga pakreipti savo gyvenimą.

Daugelio katalikų praktiškas gyvenimas mažai kuo 
skiriasi nuo tų, kurie nėra nėra katalikai. Jie daugiausiai 
yra pavyzdingi, kartais net uolūs paviršutinės religijos for
mų pildytpjai. Jie atliks viską, ką išoriniai tikėjimas nuo 
jo reikalauja: jie išklausys kas sekmadienį Mišių, jie ne- • 
apleis velykinės, jie priklausys parapijai, jų stuboje pama-; 
tyisi gryžių ir net šventųjų paveikslų. Bet savo pažiūrose,, _ 
salvo pasikalbėjimuose ir pasielgimuose, savo siekiuose | 
ir įvertinime žemiškų dalykų, savo pasilinksminimuose ar ■ 
madų vaikymesi mažai kuo skiriasi nuo pažiūrų net visai be 
religijos žmonių. Jųjų religija yra lyg garnitorius: atėjus1 
šventadieniui jie apsivelka gražiais ir švariais šventadie- j 
nio rūbais, praėjus gi šventadieniui jie velkasi paprastais Į 
kasdieniais darbo rūbais ir jais visą savaitę dėvės, kaip ir į 
visi kiti Išganytojaus mintyje buvo, kad tie, kurie yra Jo 
pasekėjai, turėtų būti kitokios dvasios, negu tie, kurie nėrė 
Jo. “Aš jumis išrinkau iš pasaulio, todėl pasaulis jūsų ne
apkenčia.”

Tokia tai buvo Dieviškoji intencija, bet gaila, kad ta I 
skirtumo linija tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų išsitrina, j 
Tenai, kur turėtų būti ar juoda ar balta, dažnai belieka į 
tik balzgana. Nuolaidumas ir kompromisas yra dažnai mū-1 
sų gyvenimo žymė. Daugelis katalikų eina į tuos pačius 
tvirkinančius kinus ir teatrus, mokančius jaunimą piktada
rysčių, skelbiančius laisvąją meilę, kaip ir tie, kurie nėra 
katalikai. Jie skaito tuos pačus laikraščius, žurnalus be; 
knygas, kaip ir netinkintieji ir neretai, įėjus į~katalikų na
mus, pamatysi po kryžiumi ar kokio šventojo paveikslu ko
munistų laikraštį ar brošiūrą. Kiek yra draugijų su šve.n 
tųjų vardais, o iš savo konstitucijos yra išmetę velykinei 
atlikimo pareigą*. Kiek yrSHfevų, kurie, turėdami savo para., 
piijnę mokyklą, savo vaikus leidžia į viešąsias mokyklas 
arba savo jaunimą leidžia priklausyti tokioms organizaci 
joms ir dalyvauti jų susirinkimuose, kur visai priešing.' 
katalikams dvasia vyrauja. Kiek yra šeimų, kur divorsas 
gimdymo kontrolė atranda pritarimą. Kaip katalikai įsi 
leidžia į savo organizacijas komunistus ir jiems simpatizuo 
jančius asmenis, perstato juos į valdybą ir už juos balsuo 
ja. Kaip neretai geri katalikai duoda savo vardą būti pir 
mininkais komunistų ar jiems giminingų organizacijų, kai 
tokiu būdu greičiau ir lengviau suklaidinus neapsišvietu 
sius ar mažiau sąmoningus katalikus. Nebėra labai dažna: 
opozicijos bei pasipriešinimo ar parodymo savo pažiūrų te 
na, kame būtinai tai turėtų būti, šiandien katalikai yra di 
desnėje pasaulio įtakoje, negu pasaulis katalikų, šiandiei 
šv. Povilas galėtų daugeliui katalikų pasakyti, kaip jis yrt 
pasakęs Korintiečiams: “Koks gali būti bendravimas teisy 
bės ir neteisybės? Kokia gali būti vienybė tarp šviesos ii 
tamsybių? Koks sutikimas tarp Kristaus ir Baalio?” (i

AMERIKA

ŠV. KAZIMIERAS
Dail. Vi. Vijeikio raižinys liaudies meno motyvais

Kotryna Grigaitytė-Graudušienė

KAZIMIERAI ŠVENTASIS

Ar Tu girdi, Karaliau, 
atodūsius Neries, 
jau greit ir Tavo karstą 
kraujo banga užlies.

ir kalno Gedimino 
žaizda pačioj širdy. 
Ar protėvių garbingų 
Tu aimanas girdi?

Kazimierai šventasis, 
mes laisvės meldžiam vis. 
Prie karsto Tavo liūdi 
šiandien ir mūs Vytis.

nėm likvidavo pavojų, šitai 
. skaudžiai paliečia šventojo 
kara^Haio; dvasią, ir. jis atsi
joja prieš savo tėvą, siūly- 
lamas kitą kelią sulaikyti 
Maskvos įtakai kelią, kuris 
ireventyvišku būdu apsau
gotų Lietuvą nuo panašaus 
lavojaus ir kartu nuo krau- 
jo aukų. Jis siūlė išleistą de- 
:retą, kuriuo visiems lai
kams būtų išspręsta Mask
vos įtakos # klausimas, už- 
Iraudžiant plėstis provosla- 
vijai. Šia dramatiška sūnaus 
kova su tėvu pavaizduoja 
mūsų rašytojas Jurgis Jan
kus savo novelėje “Didysis 
intspaudas.”

Šiuo atžvilgiu šventojo 
pažiūra sutampa su Vytauto 

Kor. VI: 14). Teisybė, ne apie visus tai galima pasakyti, be! pažiūra. Ir šis valdovas, į- 
apie kuriuos to negalima pasakyti, skaičius yra labai ma- ‘ vesdamas Lietuvoj vakarų 
žas. O jei galima būtų įeiti į vidujinę žinogaus šventyklą krikščionybę, siekė be kitko 
kur įvyksta tikra gyvenimo drama su visais abejojimais to paties — sulaikyti rytų į- 
pasiryžimais ir slaptais nepastovumais, tai pamatytumėm, taką etnografinėje Lietuvo- 
kad daugelis katalikų pergyvena tą_ patį neramumą, tuos je. ir j0, kartu su Jogaila, 
pačius savimi nepasitenkinimus, tą pačią baimę, kad mūsų ; išleistieji dekretai, suvaržė 
viduje yra kažkas netvarkoje, kaip pergyvena ir nekatali- provoslavų didikų’ įsigalėji
mai- : mą, buvo tos pačios politikos

Tik aiškus ir drąsus katalikiškų principų laikymasis vaisius.
atneš vidujinį ramumą ir pasitenkinimą, iššauks kitų pa
garbą ir bus Evangelijos ranga, kuris atgaivins negalvo
jantį pasaulį.

SKRAJŪNAS

St. Yla

ŠVENTO KAZIMIERO ASMENYBĖ
Kaune, Šančių gimnazijos 

salėje, buvo nutapyti du di
džiuliai paveikslai: viename 
vaizduojamas visoje kuni
gaikščio didybėje, su kardu 
rankoje, Vytautas Didysis, o 
antrame,— soste sėdintis ir 
rankose knygą laikantis šv. 
Kazimieras.

Prii 
tume, 
vos a 
vyzdžiai — Dux Magnus ir 
Princ 
tybinmkas karys ir valstybi
ninkas asketas ,senis ir anū- 

* kas.
Jiedu nepalyginami, 

rint pirmu požiūriu, 
dėlto
ną tie patys bruožai pasi-

eš jaunimo akis—saky- 
prieš jaunosios Lietu

mis — pastatyti du pa

:ppts Sanctitatis, vals-

ziu- 
ir vis 

labai panašūs: pas vie-

reiškė viena forma, pas kitą 
— kita.

Nors Kazimieras neturėjo 
galimybės pastoviai save 
pareikšti Lietuvoje, tačiau ir 
tas neilgas, palygint, jo dar
bas, vedant tėvo kanceliari
ją, Vilniuje, parodė didelį jo 
rūpestį Lietuvos valstybės 
reikalais ir kartu retą vals
tybinę išmintį. Įdomi švento
jo pažiūra į Lietuvos rytų 
politikos dalykus, kurie tada 
buyo itin jautrūs. Lietuvos 
provoslavai Maskvos įtakoje 
ruošė sukilimą, kurio tikslas 
buvo išžudyti Gediminaičių 
dinastiją ir pakeisti Lietuvos 
politiką Maskvos naudai. 
Karalius Kazimieras, šitai 
susekęs, kruvinom priemo-

i Vytautas ir Kazimieras y- 
ra artimi ir kitais bruožais: 
Vytauto santūrumas asme
niniame gyvenime pas Kazi
mierą išauga iki herojinės 
asketo — šventojo dorybės. 
Vytautas nevartoja svaigalų, 
nemėgsta pramogų, nežino

; palaidumo. Jo šeimyninis ir 
| dvaro gyvenimas yra be še
šėlio dėmės. Kazimieras gy
vena kitoj aplinkoj., Lenkiš-

I kųjų karaliaus dvarų tradi- 
j cijos buvo paliestos morali
nio vėžio. Ir vis dėlto šitas 
•lepus ir palaidas dvaras jau
čia karalaičio vidaus jėgą. 
Niekas jo akivaizdoje nedrį
sta ištarti biauraus žodžio. 
Jo akių žvilgsnis varžė poel
gių laisvumą. Jo valios jė
gai paklūsta administracijos 
aparatas ir pagal jo nurody
mus vykdo, jam esant tėvo 
vietininku, socialines ir mo
ralines reformas visame 
krašte. Ne be reikalo biogra
fai vaizduoja jį , stipraus 
žvilgsnio, kietai suspaustų 
lūpų, 'aukštos kaktos, ’ sta
čios — kifck kumpos nosies,

žodžiu, išmintingo ir valingo 
veido bruožų.

Kazimieras buvo iš tų, ku
rie žino, ko siekia. Nei garbė, 
nei dinastiniai išrokavimai 
nenukrepia jo nuo savo tiks
lo. Jį§ atsisako teisių į veng
rų sostą, į kurį iš motinos 
pusės turėjo pagrindą. Tei
singa ir jautri jo prigimtis 
purtėsi kraujo ir skriaudos 
savai valstybei, kuri, šitoj 
grynai dinastinių interesų 
kovoj, būtų turėjusi pakelti 
daug aukų. Paniekinęs kara
lišką didybę, sakytume, nu
sviedęs po kojų karališką 
vainiką, jis savo valios jėgas 
įtempia heroinese asketo pa
stangose.

Pareigos ir darbo meilė 
pasireiškė jame jau mokyk
loj. Jis uoliausias iš visų še
šių brolių ir penketos sese
rų. Tėvas, kad pats ir nebū
damas aukšto išsilavinimo, 
savo vaikams jo nešykšti. Ir 
geriausiam tų laikų mokyto
jui istorikui Dlugošui, Kro
kuvos kanauninkui, o paskui 
Kailmakui, jis patiki šį sun- 

| kų darbą, įsakydamas “spau
sti vaikus, o jei reikia ir 
rykštę panaudoti.” Ir moky
tojai su nuostaba pripažįsta, 
kad Kazimierui ne tik rykš
tės, bet ir žodžio nereikėjo 
pavartoti. Jis pačius mokyto
jus stebino savo darbštumu 
ir jauna išmintimi.

Ir paskui, kai Kazimieras 
baigs mokyklą, kai niekas 
nebeseks jo studijų, jis ne
siskirs su knyga, ieškos iš
minties storuose klasikų ir 
šventųjų raštuose. Neramus 
jo protas eis da rtoliau —ieš
kos ryšio su pačiu išminties 
šaltiniu. Dievo artumo ilge
sys jį svaigins iki ekstazės. 
Ties Vilniaus katedros duri
mis jis bus rastas iš nakties 
užmigęs ir taip išduos tik 
jam vienam žinomą naktų 
budėjimą, kada niekam ne
kliudant gali susitikti du ka
raliai, kaip Čiurlionio Rexų 
pasakoje^ Vienas italo pieš
tas paveikslas - vaizduos šią 
didingą sceną, panašiai kaip 
mūsų rašytojas Paulius Jur
kus vienoj savo novelių.

t
Įsijausti, ekstazėje pa- 

‘ skęsti gali tik lyriškos pri
gimties žmonės. Kazimieras 
toks ir yra: jis žavisi muzi
ka, ypač bažnytine, rašo him-, 
nūs, su pamėgimu skaito I 
mistikus ir didžiuosius lyri
kus, ypač religinius. Jis pa
sidaro Marijos poetas, ir jam 

i prisikiriama giesmė “Mano 
siela, tark ^kasdieną garbę 
skaisčiai motinai” įeina į mū
sų giesmyną. Taip brangi ji 
buvo šventajam, kad jis, mir
damas, paprašė ją įdėti į 
karstą.

Ir šiuo atžvilgiu Kazimie
ras tik paryškina savo sene
lį. Kaip nesistengtumėme 
Vytautą vaizduoti realiu po
litiku, jis vis dėlto buvo iri 
mistikas. Ir jo gyvenime 
Marija yra, sakytume, silp
nasis punktas. Jai jis sudeda 
apžadus sunkiausiais valsty
bei momentais, su Jos šven
tėmis suriša savo laimėjimų 
ir žygių dienas, Jos paveiks
lą vežiojasi su savim į karo 
žygius, paveikslą, kuris ir 
dabar kabo Vilniaus katedro
je, palei taką, vedantį iš zak
ristijos į šv. Kazimiero kop
lyčią.

Šv. Kazimieras turi kaž ko
kios užburiančios galios. Už
tenka iš arčiau jį pažinti, 
kaip nejučiom pasidarai jo 

.gerbėjas, ši užburiamoji jo 

.galia išvedė jį į platųjį pa- 
I šaulį, net į šventojo garbę. 
Dabar jo garbė paplitusi pas 

I italus, bavarus, olandus, 
| portugalus... O pas mus jis 
j gyvas liaudies legendose, 
i bažnyčių altoriuose, kaimo 
|grįčių ir koplytėlių “galeri-Į 
į jose.” Yra labai gražių le i LIETUVOS GEN. KONSULO J. BUDRIO 

. gendų, tik gaila — neuzra-
šytų ir mūsų laikams mažai ZoCllS, pasakytas New I Ol’ko llCtllViaillS 

ibežinomų. Vieną tokią legen- vasario 19 d.
i dą — “Kazimiero kariuome- _ 
nė Kauno požemiuose” yra j. .. ........ .. ..

. atkūręs poetas Kazys Inčiū- 
ra.

( Kariuomenė?! Ką bendra 
jis turi su ja? Gyvas būda- 

. mas nevadovavo jokiam ka
ro žygiui, o miręs...??? Štai 

į Polocko pilies išlaisvinimo 
. istorija! Nepakartosime visų 
. jos . aplinkybių, užrašytų 
į šventojo kanonizacijos bylo- 
. je 16-jo šimtmečio pirmojoje 
i pusėje lietuviai ėjo šios pi

lies ginti. Dauguva buvo pa
tvinusi ir niekaip nebuvo ga-

i Įima per ją persikelti. Mask-i 
vos kariuomenė, apsupusį 1^7 

. pilį, pasistatė palapines iri 

. sukūrė laužus. Ji rami, nia- 
: tydama natūralią kliūtį, gi- 

| nančią ją nuo lietuvių. Bet 
štai pasirodo paslaptingas 
baltas raitelis, pasuka į Dau-1 
guvos srovę ir moja sekti 
juo. Padrąsinti šio žygio, me
tasi į vandenį ir raitoji lie
tuvių kariuomenė. Kai prie
šas netikėtai užkluptas, išsi
sklaidė, ir pilis buvo išgelbė
ta, pradėta tyrinėti, kas gi 
tas paslaptingasis raitelis. 
Niekur jo nerasta ir niekas 
jo daugiau nėra matęs. Visų ■ 
įsitikinimas buvo vienas — 
tai būta šv. Kazimiero!

Šį įvykį ir įsitikinimą 
liudijo po priesaika žygio 
dai ir dalyviai.

Vadinamieji normalūs lai- -Lietuvos statymo. 1 „ 
kai vadins tai legendomis, I kad jie patys džiaugėsi ir šven- 
tuo tarpu herijiniai — įžiū-|tė bei švenčia Lietuvos išlais- 
rės jose stebuklą, žavėsis juo1 vinimą, jie savo iniciatyva iško- 
ir guosis tais atvejais, kai iš I vojo, kad Marylando valstybė 
rytų pusės grąsys nelygių• pripažino ir iki šiai dienai kas- 
jėgų grėsmė. Ir štai šalia Vy- met mini Vasario šešioliktąją, 

‘tautų kovų ženklo —- balto-1 Tai buvo pirmas pavyzdys, kū
jo vyčio — daug kas matys jį I riuo dabar pasekė virš dešimt 
— šventąjį — baltu žirgu ve- i kitų valstybių bei daugelis mie- 
dantį tą pačią kovą aukšty- i stų ir oficialiai skelbia tą šventę, 
bių parama. Tai, ką senelis 
pasėjo ir puoselėjo — Lietu
vos didybę ir laisvę, anūkas 
gins gyvas būdamas ir miręs. 
Taip jis pasidarys šventuoju 
Lietuvos globėju anksčiau, 
negu oficialiai Bažnyčia jį 
tokiu pripažins.

Kazimieras ir Vytautas y- 
ra dvi herojinės asmenybės, 
abi kovojančios tvirtai tikin
čios į pergalę, abi pagaliau 
sugulančios šalia viena ant
ros toj pačioj Lietuvos širdy 
—Vilniuje, toje pačioje šven-

I tovėje.

KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA
Vaistai prieš komunizmą

POPIEŽIUS PIJUS XI

Meilė nėra tikra, jei nesi
remia teisingumu. Apašta
las sako: “Kas artimą myli, 
tas įvykdo įstatymą.” Tai jis 
šitaip pdaiškina ir pagrin
džia: “Nes įsakymai: nesve
timoteriauk, neužmušk, ne
vok... ir kiekvienas kitas įsa
kymas yra apimtas šiuo pa
sakymu : mylėk savo artimu, I 
kaip pats save.” Kadangi, 
pagal Apaštalą, visos parei
gos eina iš vieno meilės įsa
kymo, tai ši dorybė apima iš 
griežtojo teisingumo parei
gas. kaip neužmušti, nevog
ti. Todėl meilė, kuri nutrau
kia nuo darbininko' atlygini
mą, į kurį jis turi griežtą 
teisę, nėra tikra meilė, bet 
tik tariama, tik tuščias žo
dis. Darbininkas neturi gau
ti išmaldos pavidalu tai, kas 
jam teisingai priklauso. Jo
kiu būdu negalima atsipirkti 
nuo griežto teisingumo pa
reigų mažomis dovanomis, 

; teikiamomis gailestingumo 
i vardu. Meilė ir teisingumas 
į dažnai deda pareigų, kurios 
| liečia tą patį dalyką, bet 
kiekvieną kitu atžvilgiu. 
Darbininkų jautrumas dėl 
savo teisių, kuris jiems iš ki
tų priklauso, yra visiškai su
prantamas ir pateisinamas,
nes juk ir jie nusimano apie paniekint jam prklausančias 
savo vertę. • socialines teises?

Divini Redemptoris

Todėl ypatingu būdu Mes 
kreipiamės į jus, krikščionys 
darbdaviai ir . įmonininkai, 
kurių uždavinys dažnai labai 
sunkus, kadangi jūs esate 
paveldėtojai klaidų nedoros 
ekonominės santvarkos, kuri 
darė žalingos įtakos dauge
liui karttų. Atsiminkite savo 
atsakomingumą! Tai liūdna, 
tiesa, bet, deja, tikra, jog ir 
kai kurių katalikų elgsena 
nemaža kalta, kad darbinin
kijos pasitikėjimas Jėzaus 
Kristaus religija yra prany
kęs. Mat, nenorėta suprasti, 
jog krikščioniškoji meilė 
reikalauja pripažinti tam 
tikras teises, kurias Bažny
čia yra aiškiai ir viešai jiems 
pripažinus. Ką gi bemanyti 
apie tuos katalikus, kurie pa
sistengė sukliudyti Mūsų 
Enciklikos “Quadragesimo 
anno” skaitymą savo globo- 
jmosiose bažnyčiose? Arba 
apie tuos darbdavius katali
kus, kurie ligi šiol priešina
si darbininkų susiorganizavi- 
mui, kurį Mes esame patarę? 
O argi ne skaudus dalykas, 
kad Bažnyčios pripažintoji 
nuosavybės teisė ne kartą 
būva piktai panaudojama, 
stengiantis nutraukti darbi
ninkui teisingą atlyginimą ir

d

b' r":

| žodis, pasakytas Webster Hall gu buvo Washingtone stiprūs 
| N. Y. vasario 19 d. 1950 m. | pasmerkimo žodžiai Lietuvos 
I Buvo laikai, kada Lietuvos pavergėjams, jei iki šiol brangi 
Nepriklausomybės Diena buvo |mums vėliava plevėsuoja šioje 
minima nepaprastu pakilimu. | šalyje kaipo Laisvos Lietuvos 
Visa Lietuva ruošėsi ir puošėsi > simbolis, kitaip tariant, kad aš 
tai dienai iš anksto. Senesnioji l šiandieną kalbu į Jus kaipo Lic- 
karta, svetimos valdymo tvar-

i kos liudininkė, ir laisvės pajau-
I timo įkvėpėja, jaunesnioji karta
i— iškovojusi tą laisvą ir staty-
I tojai - kūrėjai naujos, savos Lie-
1 tuvos, gražios savo išorine iš
vaizda ir gražios dvasia, pagal 
Tautos Himno žodžius “Ir

*!" i sa ir tiesa mūs žingsnius tely-
1 ✓j; ”

švie-

dvi-

tuvos Gen. Konsulas, tai di
džiausias nuopelnas tenka Ame
rikos lietuviams ir įrodo, kad 
lietuviai J. A. Valstybėse liko ir 
mirs lietuviais. Pagarba Jums, 
broliai ir sesės!

Bet vėl atėjo laikotarpis, ka
da mes galime susirinkti ir lais
vai tarti žodį, ne Lietuvos že
mėje, o tik už jos ribų. Vasario 
16 d. Lietuvoje ateidavome prie 
Nežinomojo Kario paminklo, 
kad atiduoti pagarbą žuvusiems 
už Lietuvos laisvę didvyriams. 
Per pastarąjį dešimtmetį tų

Vasario šešioliktoji per 
dešimt metų buvo visuotino 
džirfugsmo diena! Tas pat 
džiaugsmas, tas pąt jausmas ap- 

į ėmė ir Amerikos lietuvius, ir jie 
metai iš metų iškilmingai mini Į didvyrių eilės dešimteriopai pa
ltį dieną. Juk jie, būdami čia didėjo, užkankintų ir žuvusių 
Amerikoje, kovojo už savo tėvų nelygioje kovoje su žiauriu oku- 
žemės laisve, tad suprantama, pantu, 
kad žinia, jog jų tėvai, broliai, 
sesės, pagaliau tapo laisvi per- nemažiau svarbus mums ir da- 

Susirenkame ne džiaugs
mui, bet susikaupimui ir ap
mąstymui. O apmąstyti yra ką 
— per paskutinius metus di
džiulė Kinijos tauta, kaip jau 
buvo laukta, pateko į Maskvos 
glėbį. Nedaug ims laiko, ir In
dijai bei visai Azijai grės bolše- 
vistinis tvanas. Bet nebūkime 
nei pesimistai, nei optimistai, o 
tik realistai. Be abejo, mums 
skaudu, kad Lietuva kenčia, 
mūsų tauta ne per savo kalte 
žiauriai naikinama. Reikalas jau 
penki-šeši metai eina ne vien tik 
apie vienos-kitos tautos išlaisvi
nimą, bet apie viso civilizuoto 
pasaulio išgelbėjimą. Ir tas pa
saulis, galbūt pavėluotai, bet 
sistematiškai imasi priemonių 
netik apsiginti, bet ir visas pa
vergtas tautas ir valstybes su
grąžinti į laisvų Suvienytų Tau
tų šeimą. Gal tas įvyks po dvie
jų - trijų metų, bet įvyks; ii; 
laisvos Lietuvos atstovas dar 
užims ten lygią su kitais vietą.

Toje kovoje ir mes turime 
prievolę dalyvauti, ne pavieniai, 
bet organizuotai ir vieningai. 
Tai vienintelis mūsų kelias. Tu
rime Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, turime ne 
konkurentą jam, o dirbančią iš
vien su juo Amerikos Lietuvių 
Tarybą*, taigi rikiuokimės su jais

(Nukelta j 4 psl.)

Vasario 16 dienos minėjimas

pildė ir jų širdis džiaugsmu. Jų bar. 
teisinga kova prisidėjo prie to

įsi-■ i laimėjimo ir jų troškimas
j kūnijo.
j. Ir aš per daugelį metų 
liudininku to, kad Vasario 
šioliktoji yra didžiausia išeivijos 

pa-; šventė. Amerikos lietuviai nenu- 
va-1 siramino ir po laisvės atgavimo.

I Jie prisidėjo ir prie tolimesnio 
Negana to,

esu 
še-

Amerikos lietuviai ir toliau 
gyveno su savo tauta, jutriai 
oergyvendami jos pasisekimą ir 
jos pavojus. Reikėjo matyti j 
ką išsiliejo protestai laike Len
kijos ultimatumo Lietuvai, ar
ba tuos tūkstančius telegramų 
JAV vyriausybei su protestais 
dėl Sovietų klastos ir brutalaus 
Lietuvos pavergimo.

Amerikoje aš esu apie 14 me
tų ir veikiu su Amerikos broliais 
ir jų organizacijomis ranka į 
ranką, ir šiandieną skaitau vie
toje ir savo pareiga pareikšti 
viešai gilų įsitikinimą, kad jei-
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V. ČIŽICNAS

VAIKO AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE

3

S. Ąžuolaitis

VALYMAS DĄR TĘSIAMAS
NEBAIGTAS DARBAS

PR. LAPIENĖ

.Mes Žinome Visą Jų Tvarką
Mums, Amerikos gyvento

jams, yra labai gerai žinoma 
visa Rusijos vidujinė tvar
ka. Apie ją mes žinome iš 
esančių tenai mūsų spaudos 
atstovų, iš pačios Rusijos ko
munistų spaudos, iš sugrįžu
sių iš Rusijos asmenų ir iš 
atvykusių išvietintų žmonių 
papasakojimų, kurie patys 
matė ten visą komunistų

Išaugęs iš žindomojo kūdikio amžiaus, vaikas iki įženg
damas į pradinę mokyklą, taigi iki šešerių metų amžiaus, 
yra vis dar mažas vaikas. To amžiaus vaikas, jei šeimoje 
viešpatauja normalūs santykiai, yra visiškai glaudžiai su
sirišęs su motina, kuri yra pirmoji ir svarbiausioji jo auk
lėtoja. Motina savo pačios laikysena nustato vaiko santy-! tvarką, jų valdymo būdus ir 
kius su artimaisiais: tėvu, broliais - seserimis, seneliais ir 1 net savo kailiu tai patyrė. Iš 
visais kitais šeimai artimiausiais žmonėmis. Motina įveda 
vaiką į tolimesnę aplinką, imdama jį su savimi viešnagėn ar 
eidama apsipirkti, prižiūri, kaip vaikas susiduria ir santy
kiauja su atsilankančiais namuose svetimaisiais. Taip vai
kas mokosi pažinti tolimesnę žmonių aplinką. Tokiu būdu 
motina šiame vaiko amžiuje daro didžiausios įtakos jame, 
pergyvendama kartu jo fizinį (kūno) ir dvasinį vystymąsi, 
džiaugdamasi ir didžiuodamasi vaiko pažanga seka kiek-

didelę knygą, kurioj plačiai 
apbūdino vyriausąjį Rusijos 
slaptosios policijos NKVD 
arba dabar vadinamos MVD 
viršininką Laurenti Paulo
vich Beria, kurio įsakymu 
Rusijoje ir jos užgrobtuose 
kraštuose, apsivalymo tiks
lu, tapo nukankinta ir išžu
dyta nepageidaujamų komu
nistams milijonai abiejų ly
čių ir įvairaus amžiaus asme
nų. Tas ten dar yra tęsiamas 
iki šiai dienai.

šitų patikimų šaltinių gautų’ 
žinių susidaro labai aiškus 
Rusijos vidaus tvarkos vaiz
das.

Neseniai, praleidęs du mė
sų ištikimo triumvirato: 
sugrįžęs namo vienas Ame- 

„ . _ rikos didžiosios spaudos ži-
vieną jo žingsnį. Tačiau motinai tuo pačiu metu tenka ir nių rinkėjas parašė apie tai 
dideli įpareigojimai. ' i ............... ........ ----

Kiekviena motina yra paties likimo •įpareigota nuolat | 
galvoti apie vaiko auklėjimą, nes ji auklėja jį ne vien sau, 
bet ir tautai bei žmonijai. Ji privalo savame vaike matyti 
labai rimtą uždavinį: bręstančią žmogiškąją būtybę, mažą 
busimąją asmenybę. Todėl vaikas turi būti visada labai 
rimtai sutinkamas ir traktuojamas. Juokavimas iš jo išsi
reiškimų, lygiai kaip ir stebėjimasis juo bei perdėtas gyri
mas, ardo vaiko vystymosi pusiausvyrą. Vaikas šeimoje 
niekuomet neturi tapti mažu aktoriumi, kurio vaidybą ste
bėtų jo tėvai, artimieji ir svečiai, kaip neturi tapti ir ne
laimingu, visų ujamu, pastumdėliu. Protinga pusiausvyra 
visada nesunkiai surandama dorose, savo atsakomybę su
prantančiose, šeimose.

Motina pirmoje eilėje turi turėti pakankamai laiko sa-;tą veiklą, paskelbė sąrašą 
vam vaikui. Jis turi būti šeimos ašis, ne ta prasme, kad jis, organizacijų, kurios yra lai- 
pats save jaustų namų ir visų dėmesio centru, bet gyveni- į komos pavojingomis ir kurių 
mq tvarkoš, tėvų minčių ir meilės jam prasme. Tikrai pa-i vadovybėje yra komunistai 
žangus vaiko auklėjimas reikalauja iš motinos tam tikro i arba jų šalininkai. Sąraše y- 
aukojimosi, tačiau vaiko meilė ir pasitikėjimas visada bu- ’ ra ir lietuviškos komunisti- 
vo, yra ir bus motinai gražiausias ir brangiausias atlygini-! nes organizacijos.
mas šiame žemiškame gyvenime. ; — Floridoje lietuvių gyve-

Ten, kur motinos dėl kurių priežasčių negali pačios! na apie 300 šeimų. Jų tarpe 
auklėti savo vaikų, turi rastis pakankamai motiniškų jaus- i randasi ir raudonųjų. Sako, 
mų turinčių moterų, kurios namie arba vaikų darželiuose1 laikas pradėti organizuoti 
teiktų vaikui atsakomybės sąmoningą auklėjimą ir meilę, Į lietuvišką parapiją, tiktai 
kurios šio ankstybojo amžiaus vaikas taip yra reikalingas, l niekas nepradeda darbo.

Įsidėmėtina yra vokiečių filosofo Šleiermacherio min- i — luokieti joje tebėra Lie
tis apie vaiką šeimoje: “Vaikai yra ne tik draugiški dan-tuvių Tremtinių Bendruo- 
gaus spinduliai ir Dievo palaima, kuri mūsų namus apšvie- menės kartoteka, kurioje y- 
čia, bet ir rimti amžinybės klausimai'bei sunkūs uždaviniai ra suregistruoti beveik visi 
ateičiai.” ši mintis svarbi visų pasaulio tautų šeimoms, bet tremtinių adresai. Paskuti- 
ji dar svarbesnė lietuvių emigrantų šeimoms. i niame LTB posėdyje nutarta

: šią kartoteką perkelti į JAV, 
kur bus sudaryta pasaulio 
lietuvių centrinė kartoteka.

1 — Vokiečių skautų spau
dos skyrius, leidžiąs visą se
riją skautavimo knygelių, at- 
spsrusdino savo leidiniuose 
“Skautų Aido” paveikslus. 
Kai kurių knygelių net virše
lius papuošė vyr. skltn. Jur- 

į gio šapkaus Šv. Jurgio pa- 
I veikslu, atspausdino palapi- 
, nių papuošimus ir lietuvai- 
j tęs skautes su tautiškais rū- 
■ bais.

— VLIKąs ir Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės va
dovybė tremtyje bendrame 
savo posėdyje nutarė gali-

; mai didesnį dėmesį skirti lie- 
I tuviškųjų mokyklų veiklos
ura tęsimui Vokietijoje. Ypa
tingai būsią rūpinamasi vai
kų darželiais ir pradžios mo
kyklomis, nes dauguma gim
nazijų, dėl sumenkėjusio mo-

II VISUR
Lietuvių Kalbos Draugi

ja, Nepriklausomoje Lietu
voje išvariusi gilią vagą 
mūsų kalbos kultūroje, lei
dusi “Gimtąją Kalbą”, da
bar vėl atkuriama. Iniciato
riai — Dr. Pr. Skardžius ir 
St. Barzdukas, abu Cleve- 
lande, Ohio.

— Prof. dr. Zubkus, žino
mas ausų-nosies-gerklės li
gų speciailstas, po sunkios 
širdies ligos, dabar gerėja. 
Gyveno Chicagoje, III.

— Prof. dr. J. Meškauskas 
lietuvių gydytojų susirinki
me Chicagoj supažindino gy
dytojus su memorandumais, 
kuriuos jis įteikė AMA pir
mininkui DP gydytojų reika
lu. Susirinkime išrinkta ko
misija (prof. Meškauskas, 
dr. Elvikis, dr. Gylys k kt.), 
kuri įsteigs Lietuvių Tremti
nių Gydytojų Draugiją ir jai 
laikinai atstovaus. Paaiškė
jo, kad Kauno V. D. Univer
siteto reguliamino tremty 
nėja, bet prof. Meškauskas 
jį tikisi gauti iš Grace Uni 
versiteto, Austrijoj, arba iš 
Vatikano Lietuvių Pasiunti
nybės.

— L. Dambriūnas, žino 
mas kalbininkas, “Ateities’' 
žurnale sutiko vesti gimto 
šio "kalbos skyrių. Jis gyve
na netoli Philadelphijos ir 
turi labai varginantį darbą, 
kur jam tenka dirbti po 14 
valandų per dieną.

— Studentės Dalės T ely- 
čėnaitės pastangos patekti j 
universitetą buvo aprašytos 
“Cleveland Press” pirmam 
pslapy. Po to vienas senato
rius, norėdamas jai padėti, 
pats nuvežė ją pas Columbus 
Universiteto prezidentą.

(kai pavalgydinami, daugelis su- 
! serga. Kai kurie, gavę pavėluo- 

1 tai pagalbą, visai nebepagyja. 
Jaučiu, jei mes galėtume tai vi
sa savo akimi pamatyti, mes be 
jokių svarstymų tiestume jiems 
pagalbos ranką.

Ypač aš kreipiuos į jus, mieli 
prieteliai, su kuriais taip gra
žiai kartu esame dirbę tremti
nių reikalu. Pajudėkime smar
kiau dar kartą. Pasiųskime šį 
kartą savo piniginę auką tie
siog j BALFą sulaikytųjų trem
tinių atgabenimo reikalui. Ne
laikykime mažiau reikalingų 

1 drabužių, žinodami, kad nema
žas skaičius lietuvių Vokietijoj 
dar ilgai bus reikalingi mūsų 
pagalbos. Taia padarykime tuo
jau, dabar.

Imdama plunksną į ranką, aš 
prisimenu laiką, kuomet krei
piaus į savo tautiečius prašyda
ma gelbėti tremties gyvenimą 
vargstančius mūsų sesutes ir 
brolius. Daugelis man po to ra
šė, prašydami adresų, siuntinė
jo jiems paketėlius, vėliau su
darinėjo afidavitus, pagaliau 
siuntė buto-darbo garantijas ir 
kvietė juos į šią šalį. Daug ta
po atkviesta. Patys tremtiniai, 
jau čia įsikūrę, man parašo.

Jaudina mane toki jų laiškai, 
kuriais jie nieko nebeprašo, ne- 
besiskundžai, o tik padėkoja už

das apmokėti nuo uosto iki dar
bo vietai.

Argi galima užsikimšti ausis? 
Tegu jau mes esame davę, tegu 
jau niekas mums nedrįs prikiš
ti kietaširdiškumo, bet mūsoji 
sąžinė negali duoti mums ramy
bės. Juk tai beveik lygus žmo
gui gyvybę gelbėti, žinau, man 
nuoširdžiai yra pasakoję jau čia 
atkeliavusieji, turėti mano sve
čiai, kad stovyklose, kuriose 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių sulaikomi tremtiniai, yra 
baisu. Besikankindami neaiškia 
būtimi, gyvendami šaltyje, men-Slaptų šnipų Tinklas '

Rusijos šalį valdo Stalinas! j* J
su tišitikimo triumvirato: ' ’' 
Malenkovo, Molotovo ir Be
ria pagelba. Beria yra deši
nioji Stalino ranka ir, gal 
būt, yra tik yįenas toks pa
saulyje asmuo, turįs tiek 
daug valdžios ant žmonių, 
nes jis pats asmeniai valdo 
visą Rusijos slaptąją polici
ją, o kaip žinoma, Rusija y- 
ra policijinė valstybė. Berios 
darbas yra priversti kiekvie
ną Rusijos žmogų jo bijoti. 
Bet ir jis pats taip pat labai 
bijo tų žmonių, kurie jo la
bai bijo. Jo šnipai yra ne tik 
pačiame Kremliuje, kad ir 
mažiausiame kolchoze, toli
miausiame Sibirijos kampe
lyje, kur tik žmogus gali pa
siekti, bet net ir užsienyje 
ir kitų šalių valdžios būsti
nėse : Washingtone, Londo
ne, Paryžiuje, Bangkoke ir 
kitur.

Su pagelba šitų šnipų Be
ria surenka iš viso pasaulio 
kampų žinias, kurių dalį, sa
vo nuožiūra, perduoda savo 
bendradarbiams Politbiuro 
nariams, o kitą dalį pasilieka 
vien tik savo žinioje. Jis dau
giau žino, kas darosi Rusijos 
viduje ir už jos rubežių, ne
gu kuris kitas Rusijos val
džios narys.

Slaptasis Ministras
Nors 1946 metais forma

liai ir oficialiai Beria pasi
traukė iš Vidaus Reikalų ir 
iš Valstybės Saugumo minis
terijų, kurios plačiai naudo
jasi policijos jėga, bet jis 
valdo tas abi ministerijas 
slaptai. Tos abi ministerijos 
yra tik dviejų uniformuotų 
policininkų žinioje, o jų tele
fonų vielų galai yra sujung
ti pas Beria rašomąjį stalą 
Kremliuje. Visos daboklės, 
kalėjimai ir priverstinojo 
darbo stovyklos yra vien tik 
Beria policininkų priežiūro
je. Taip pat visa valstybės 
apsaugos kariuomenė, švie
suomenė, kariško pobūdžio 
policija, kurios Rusijoje yra 
šimtai tūkstančių, parubeži- 
nė policija ar sargai, visa ci
vilinė užrašų tarnyba, gimi
mų, vedybų,'persiskyrimų ir 
mirties užrašai, išdavimai 
visokių asmens liūdymų ir 
kelionės dokumentų, be ku
riu Rusijoje viešas keliavi
mas iš vienos vietos kiton y- 
ra neįmanomas, yra tų mini
sterijų žinioje juodu ant bal
to užrašyta. Tų ministerijų 
žinioje ir priežiūroje dar yra 
ir didžiuma užsieninių šnipų," 
šalies vidaus sekliai ir šni
pai, ir vienas biauriausių ir 
painiausių šnipų tinklas — 
sekimas savo bendradarbių.

Policija Palaiko Vidaus 
Tvarką

Kaip tik kada nors Rusijo
je iškyla kokie nors žmonių 
bruzdėjimai ir nepasitenkini
mas komunistų tvarka ir 
gręsia jų režimui pavojus, 
tai policijos rūpestis yra tai 
sulaikyti ir apsaugoti komu
nistinę “tvarką.”

Kaip tik pasibaigė Rusijo
je civilis karas, tai slaptoji 
komunistų policija vardu Če
ką, OGPU, NKVD, o dabar 
MVD, perėmė į savo rankas 
visą šalies tvarką ir iki šiai 
dienai ją ten palaiko. Visi 

sueigoje vyr. skatn. A. Krau-(ūkninkų pasipriešinimai dė- 
sas skaitė paskaitą. 'tis į kolektyvius ūkius buvo

tuvos moterys turi atiduoti 
vos gimusius vaikus, kad 
auklėtų iš pat mažų dienų 
komunistinėje dvasioje. Vė
liau, kiek paaugusius, ati
duoda j panašios rūšies vai
kų darželius. Visos tos akci
jos tikslas — išauginti iš jų 
gerus komunistus.

— Šiomis dienomis kong
reso komitetas, kuris tiria 
prieš amerikiečius nukreip-

— Rašytojas Aloyzas Ba
ronas dirba vienam metalo 
fabrike Chicagoj ir baigia 
rašyti naują romaną.

— Kun. S. Grigaliūnas per
nai Montevideo, Pietų Ame
rikoje, arkivyskupo paskir
tas Jėzaus ir Marijos Širdžių 
parapijos klebonu, Montevi
deo. Šį paskyrimą labai pa
lankiai sutiko Montevideo 
katalikiškas laikraštis, pažy
mėdamas, kad kun. S. Griga
liūnas yra kilęs iš Lietuvos, 
atvykęs Urugvajun labai pa
sišventęs, uolus savo parei
goms. ___ _____________________

— Laiške iš Lietuvos pra- kinių ir mokytojų skaičiaus,
nešama, kad jėzuitai nebegy- nebebus tikslu išlaikyti. Taip 
vena Kaune. Spėjama, kad pat LTB skatina 
visi ištremti ar išvežti. | jaučius L_—-t__I

— Lapkr. 13 d. įvykusia- 'lankyti IRO suorganizuotas 
me ALT susirinkime Los An- speciales mokyklas, kad 
gėlės, Calif., buvo išrinkta tremtiniai išmoktų bent vie- 
nauja valdyba, kurion įėjo ną amatą.
St. Raštikis, pirm., kun. L.
Tankus, vicep., A. Skirius, tyje buvo sudaryta lietuviš- 
iekr., A. Deringienė, ižd. ir 
V. Kazlauskas su V. Archiu 
nariais.

— Lapkr. 5 d. Tarpt. Insti
tuto salėje Los Angeles, Cal., 
Liet. Taut. Šokių Grupė su
rengė savo pirmąjį vakarą.

Šokėjai gavo daug aplo
dismentų. Vakaro vedėju bu- į tais leidiniais. LTB Vyr. Val- 
vo adv. J. Petraitis.

Ši grupė, kuriai vadovau
ja L. Zaiakienė, yra susilau
kusi ne tik vien lietuviu di
delio įvertinimo. Ją kviečia

i emigruo
jančius tremtinius uoliau

— Prieš keletą metų trem-

ka biblioteka, kurioje buvo 
sukoncentruota daugelis iš 
Lietuvos atgabentų knygų, 
jų tarpe buvo ir gana vertin
gų dalykėlių. Po kiek laiko 
ši biblioteka dar buvo papil
dyta iš JAV atgabentomis 
knygomis ir tremtyje išleis-

dyba nutarė perkelti i JAV 
ir brangesnius šios bibliote
kos raštus. Tų knygų, kurių 
yra po keletą egz., dalj pa
siųsti ir kitu kraštų lietuvių

su lietuviškais šokiais pasi-1 bendruomenėms, 
rodyti ir amerikonų įvairios 
organizacijos.

— Prie daugelio fabrikų 
dabartinė je Lietuvoje įsteig
ti vaikų lopšeliai, kurių auk
lėtojomis pastatytos patiki
mos komunistės. J juos Lie-

— Prie “Baltijos” Vieti- 
ninkijos Bonegilloje, Austra
lijoje, įsisteigė sk. vyčių bū
relis, kuriam vadovauja 
psktn. A. Talačka. Būrelio

1 tis į kolektyvius ūkius buvo

i iki tol jiems nepažįstamais žmo
nėmis.

j Nemažas skaičius jau ir ma
no namų slenkstį yra peržengę 
ir dar kiti tebesidairo savaran
kiškai įsikurti. Ne visi laimingi 
čia atkeliauja. Kitus dar kelyje 
ligos prislegia, kiti nelengvai su- 

: siranda darbą ir butą. Tenka 
mus, jų vadinamiems gerada
riams, kiek labiau susispausti ir 
kambariuose ir kasdieninėmis 
išlaidomis. Bet už tat kaip leng
va širdyje, galint nelaiminges- 
niam padėti.

Taip, mes galėjome būti~pa- 
galbos reikalingi, vietoj kad ga
lėti ją teikti, šitoji mūsų laimė 
ir įpareigoja mus dalintis jąja 
su nelaimingais savo tautiečiais, 
kurie visko yra netekę tik to
dėl, kad jų Tėvynę yra užgrobęs 
žiauriausias pasaulyje priešas.

Keleri metai praslinko varge. 
Tūkstančiai tremtyje gyvenusių 
žmonių jau susimaišė su mumis, 
surado ramų kampelį šioje šaly
je. Veik kožnas sąmoningas A- 
merikos lietuvis yra jiems šiuo 
ar kitkuo padėjęs. Tačiau šis 
mūsų geras darbas dar nėra 
baigtas. Dar iki šiai dienai yra 
tremtyje čfeug žmonių, kurie 
veltui laukia kam nors pakvie
čiant juos į šią šalį. Jų vardai ir 
pavardės randasi BALF’o įstai
goj, kurios adresas: LITHUA
NIAN RELIEF FUND, 105 
Grand St., Brooklyn 11„ N. Y.

Kuomet jų pažįstami jau iš
vykę, likusiesiems dar graudes- 

; nis gyvenimas.
O, štai, per visą lietuviškąją, Galifornija valstijos pageri- 

spaudą nuskambėjo BALF’o no įstatymą, parūpindami 
šūkis, raginąs visuomenę padėti 
600 lietuvių, kurie turėdami vi
sus reikalingus dokumentus at
važiuoti j šią šalį, yra sulaikyti 
Vokietijoj tik todėl, kad nėra 
kam garantuoti jų kelionės išlai-

LIGOS IR NEDARBINGUMO 
ĮSTATYMAS

Nauja Kryptis Darbo 
Legislatūroje.

Nauja kryptis, kuri liečia 
ligas ir nedarbingumo mo
kesčius yra pastebėta darbo 
legislatūroje.

Darbininkas, sužeistas prie 
darbo, gauna atlyginimą už 
sugaišintą laiką ligos metu. 
Darbininkas, atleistas iš dar
bo, negalintis gauti kito, ir
gi gauna atlyginimą. Tokie 
atlyginimai yra išmokami 
jau per eilę metų. Bet, dar
bininkas, kuris neturi darbo, 
ir negali dirbti todėl, kad 
susižeidė kitoj, ne savo dar
bovietėj (ne ten, kur pasto
viai dirba), ligi šiol, negavo 
jokio atlyginimo už sugai
šintą laiką. Ligi šiol teorija, 
kad darbininkui būtų atly
ginta už sugaišintą laiką li
gos metu, nebuvo priimta ne 
vienoj valstijoj.

Rhode Island valstija bu
vo pirmoji susirūpinus šiuo 
reikalu. Įstatymas, pradėjo, 
veikti gegužės 10 d., 1942 m., 
įr mokesčiai prasidėjo ba
landžio mėn. 1943. Kaliforni
ja pravedė tokį pat įstatymą 
1945 metais, ir New Jersey 
pasekė 1947 metais. -

1949 m. Rhode Island ir

didesnius mokesčius. New 
Yorko ir Washingtono vals
tijos irgi pritarė įvesti pana
šius mokesčius. New Yorko 
įstatymas pradėjo veikti 
saus. m. 1950 m. ir mokesčiai 
prasidės liepos 1 d. šiais me
tais. Washingtonas sulaikė 
teisės pravedimą iki refe
rendumo, lapkričio 1950 m. 
rinkimuose.

■ Iš viso, penkios valstijos 
pravedė šį įstatymą. Nors į- 
statymas bendrai pritaiko
mas tiems, kurie dėl ligos 
negali dirbti, įvairūs punktai 
įstatymo skiriasi įvairiose 
valstijose. Išskyrų# New 
Yorko valstiją, • įstatymas 
pritaikomas darbdaviams ir 
darbininkams pagal valsti
jos nedarbingumo teisę. New 

šimtus metų Rusijos carai Yorke teisė liečia darbdavį,! 
ir per ketvirtį šimtmečio da- jei&u Pas Jį dirba arba dirbo 
bar bolševikai neleidžia Ru- 4 arba daugiau darbininkų 
sijos žmonėms žinoti, kaip P61" 30 dienų per metus, 
žemai yra nupuolęs ir atsili-Į Darbininkai turi išdirbti 
kęs jų gyvenimo lygis ir kiek nustatytą laiką, vadinamą 
mažai jie laisvės turi, paly.
ginus su jų Vakarinias kai- kesčius. Rhode Island valsti- 
mynais. Kas atsitiktų, jei tie 
milijonai žmonių sužinotų 
teisybę? Įsi vėlus Rusijai į 
karą su Suomiais ir vėliau su 
vokiečiais, Beria labai tuom 
susirūpino ir bijojo, kad ru
sai teisybės nesužinotų. Tam 
užbėgti už akių, jis pasirū
pino sugrąžinti į kariuomenę 
senos tvarkos politinius ko
misarus, kad palaikyti stip
rią tarp kareivių propagan
dą.

Kai rusų kariai stebėjosi 
Budapešte miesto gyventojų 
namuose trijų kambarių bute 
naujoviškais virtuvių įren
gimais, maudynėmis ir bal
dais, tai tų politinių komisa
rų pareiga buvo tiems ka
riams pasakoti, kad tai yra 
tik turtuolių, vargšų žmonių 
išnaudotojų namai.

tos policijos žiauriai sutriuš
kinti.

Pasibaigus šiam pasauli
niam karui, Beria vadovau
jama slaptoji policija atliko 
labai sunkų uždavinį, per
orientuojant milijonus rau
donosios armijos karių, ku
re tik turėjo progos už “ge
ležinės uždangos” laisvąjį 
pasaulį pamatyti.

Melaginga Propaganda
Ne paslaptis, kad per kelis

nustatytą laiką, vadinamą 
“base period”, kad gauti mo-

gerintą aktą yra nuo 10 ligi 
2 dol. į savaitę per 26 savai
tes. Tai yra vienerių metų 
maksimumo periodai. New 
Yorko valstijoj mokesčiai 
prasideda nuo 10 ligi 25 dol. 
per 13 savaičių. Maksimumo 
suma kuri yra išmokama per 
vienerius metus laiko yra — 
Rhode Island ir Kalifornijoj 
...650. New Jersey $572, 
New Yorke $338, ir Wash
ingtono $600. Kalifornijos 
valstija turi specialius mo
kesčius dėl ligoninės; pagal 
1949 m. aktą toje valstijoje 
$8. į dieną yra mokama per 
12 dienų periodą.

Šie įvairių valstijų ligos ap- 
draudos planai yra finansuo
jami darbdavių ir darbinin
kų.

Privati apdrauda, ne val
stybinė, gali veikti kiekvie
noj valstybėj, išskyrus Rho
de Island, bet ta apdrauda 
turi prisilaikyti prie tam tik
rų standartų ir turi būti ly
gi su valstijų planais.

, C.C.P.R.

LIETUVA BUS LAISVA!

Vietos vyčiai pravedė vasario 
19 d. Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimą su pa
maldomis šv. Kazimiero bažny
čioje, kurias laike ir pritaikintą 
pamokslą pasakė Tėv. Tomas 
žiūraitis, O. P., tema: “Optimi
stinis mūsų tautos tragizmas” ir 
po pietų 4:30 vai. su programa, 
kur įžanginį žodį tarė dr. puik. 
B. Mtulionis. Kalbėjo vietos kle
bonas kun. J. Vaitekūnas tauti
nio ryžtingumo ir atsparumo 
klausimu. Minėjime dalyvavo ir 
Providence miesto burmistras 
(majoras) D. J. Roberts, pa
skelbęs savo miestui Vasario 
16-tąją Lietuvos Nepriklauso
mybės diena, kuris trumpoje, 
bet nuoširdžioje kalboje skati
no kovoti ir melstis. Programai 
vadovavo Dom. Tėv. K. Žvirb
lis, vadovaujant muz. J. Baino- 
riui, choras užtraukė burmist
ro garbei “Jūreivių maršą”. Su
sirinkusiųjų tarpe dalyvavo ir 
šios valstybės gubernatorius J. 
O. Pastore, kuris savo kalboje 
ragino lietuvius kovoti už Lie
tuvos laisvę, žadėdamas jiems 
pagelbėti.

Jūs turite būti kovūnai iki 
galutinos pergalės. Lietuva bus 
laisva,—pabriežė gubernatorius 
savo kalboje.

Pertraukos metu surinkta 
300 dol. Pusę jų gauna BAL- 
Fas, antrąją pusę —ALTas. Se
ka adv. J. Giedraičio paskaita: 
“Kultūrinis mūsų gyvenimas 
praeityje ir dabartyje.” Meninę 
dalį užpildo varg. J. Beinoriaus 
vaikų ir mišrus choras. Dainos 
gyvai klausytojus nuteikė.

Pasiųstos rezoliucijos: prez. 
H. Trumanui, Valstybės Sekre
toriui Achesonui, Rhode Island 
gubernat. J. O. Pastore ir Pro
vidence miesto burmistrui D. J. 
Roberts. Vasario 16 pasiruoši
mai ir pats minėjimas plačiai 
paminėti milijoniniame Provi
dence dienraštyje “The Provi
dence Journal”. Minėjimas bai
gėsi tautos Himnu.

Vyt. žarenas.

joj darbininkas turi uždirbti 
$100 per šitą “base period”. 
Kalifornijoj $300. Washing
tone $600. New Yorko valsti
joj darbininkas kvalifikuo
tas gauti nedarbingumo mo
kesčius, jeigu jis dirbo 4 sa
vaites prieš ligą, o darbinin
kas, kuris neturi darbo, gali 
gauti atlyginimą, jeigu jis 
uždirbo 13 dol. kiekvieną sa
vaitę per 20 savaičių, viso 
30 darbo savaičių. New Yor
ko įstatymas irgi liečia be
darbį darbininką, kuris yra 
kvalifikuotas gauti nedar
bingumo mokesčius, bet ta 
kvalifikacija atpuola, jeigu 
jis suserga.

Mokesčiai, kurie yra mo
kami pagal Kalifornijos ir, 
Washingtono mokesčių aktą, | 
ir Rhode Island valstijos pa-: Providence, R. I.

♦ I
*
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PHILADELPHIJOS KATEDROJE
sirinkusiems kartu su kunigais 
atkartojant tą pačią choro už
intonuotą invokaciją. Choras 
kartu su visais bažnyčioje esan
čiais giedos Tegul buna garbi
namas, O salutaris, Prieš taip 
didį Sakramentą, Marija-Marija 
(Sasnausko), Tantum ergo, 
Garbinkime Šv. Sakramentą ir

Organizuojamoji atgailos, pa
siaukojimo ir maldos šv. Va- 
Valanda už kenčiančią Lietuvą, 
Šv. Kazimiero - Lietuvos Patro
no Šventės proga, šių metų ko
vo mėn. 5 d. (sekmadienį), 3 
vai. p. p., Philadelphijos kated
roje (18th St. and the Parkway, 
opposite Logan Circle) , Jo Emi
nencijos Philadelphijčs Kardi- pačoije pabaigoje giesmė: Svei- 
nolo DOUGHERTY buvo sutik
ta su tikrai nuoširdžiai didžiu 
prielankumu ir tėviška globa. 
Pamaldose Jo Eminenciją Kar
dinolą atstovaus Jo Ekscelencija 
Vyskupas J. Carroll McCOR- 
MICK, kuris baigdamas šv. Va
landą palaimins visus susirinku
sius Šv. Sakramentu ir suteiks 
jiems ganytojišką palaiminimą. 
Angliškai pamokslą pasakys 
katedros Rektorius Prelatas 
Hubert J. CARTWRIGHT, o 
lietuviškai pamokslą pasakys 
Prelatas Jonas Balkonas, Mas- 
peth, N. Y., lietuvių parapijos- 
klebonas. Be aukščiau išvardin
tų kilnių asmenų, šioje- religinė
je valandoje dalyvaus dar daug 
kitų žymių svečių ir Philadel
phijos bei apylinkių lietuvių pa
rapijų kunigai. o

Adoracijos metu giedos šv.
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujamas muziko p. Jono 
Mickūno. Suplikacijos: “šven
tas Dieve”, bus giedamos pakai
tomis su choro, t. y. visiems su-1 Visagalis Dievas įžiebtų

ka Mrija Dievo Motina.
Visi lietuviai, kurie bent kiek 

turi užuojautos mūsų kenčian
tiems broliams ir seserims pali
kusioms Lietuvoje, kuriems yra 
brangi Lietuvos laisvė bei jos 
Katalikiškas Veidas, yra kvie
čiami kuo skaitlingiausiai šioje 
šventoje Maldos Valandoje ir 
kartu Religinėje Lietuvių De
monstracijoje dalyvauti. Mo
kyklų vaikučiai, veteranai ir vi
sos kitos organizacijos, drau
gijos, brolijos bei sodalicijos, 
prašomos Šv. Valandoje daly
vauti organizuotai su vėliavo
mis. Mes kviečiame visus lietu
vius į šį bendrą didįjį Mąldos 
Vajų — melstis, kad Dievas ati
tolintų nuo mūsų Tėvynės siun
čiamas bausmes ir grąžintų Jai 
laisvės dienas, kad Jis suteiktų 
jėgų bei stiprybės mūsų bro
liams ir seserims persekioja
miems, kenčiantiems ir kovo
jantiems Lietuvoje dėl tikėjimo 
ir tautiškumo išlaikymo, kad 

viso

LIETUVIŲ EKSKURSIJA
Keturi mėnesiai greitai pra

bėgo kai Kunigų Vienybės sei
mas nutarė organizuoti Ameri
kos Lietuvių Tautinę Ekskursi
ją j Europos šventoves bei Ro-; Kristaus 
mą šventųjų metų jubiliejinių C 
atlaidų proga. i

Daug buvo nuveikta tame .
laikotarpyje ir galima šiuo lai
ku pranešti, kad visos šios isto- : 
rinės kelionės datos nustatytos.
Jo Ekscelencija Richard J. Cu- i 
shing, D. D., Bostono Arkivys- j 
kūpąs, pilnai užgyrė kelionės ; 
tvarką. Laukiame iš spaustuvės ] 
brošiūrėlių — vienos lietuviš
kai, o antros anglų kalba—ku
riose bus paduotos dienos, ap- ; 
lankymo vietos bei šventovės, 
pasirinkimas trumpesnės ar il
gesnės kelionės (trijų, keturių 
ar penkių-savaičių), ir kaip rei
kia užsiregistruoti kelionei.

Visoms kolonijoms ir visiems 
laikraščiams bus pristatytos 
brošiūrėlės. Taip pat ir pavie
niams asmenims bus siunčia
mos paštu. Iki šiam laikui jau 
40 asmenų pareiškė norą va
žiuoti su lietuviais maldininkais 
j Romą. Greitu laiku registraci
jos vajus prasidės.

Šio pranešimo tikslas — pa
informuoti visuomenę apie eks- 
kusijos dabartinį stovį.

Dr: Thaddeus Raczynski, bu
vęs Lenkijos vicekonsulas Bos
tone, ir ilgus metus tvarkąs ke
liones į Europą, jo kompanijos 
ir asmeniškoje priežiūroje, mū
sų maldininkai padarys istorinę 
kelionę. Šiš keliautojų vadas 
taip pat tvarko ii’ Amerikos 
Švento Vardo Draugijų šventų 
metų ekskursiją. Šiomis dieno
mis Dr. Raczynski išskrido į 
Romą ir Europos šventoves pa
rinkti viešbučius nakvynėms.

Visų dėmesiui paduodame 
trumpai kelionės kai kuriuos 
svarbesnius punktus. Lėktuvas 
išskris iš New York sekm. 'lie
pos 30 d. — sustos Bostone ir 
tą patį rytą skris Lisbon, 
Portugaliją, kur nusileis anksti 
pirmadienio rytą. Aplankysime 
Fatimą. Po to traukiniu į Liur- 
dą, kur apsistosime (ris dienas. 
Iš ten į Prancūzijos Rivierą po
rą dienų, ir tada į Romą, kur iš
busime ištisą savaitę — nuo 
rugp. 10 iki 16 d. Per tą savaitę 
bus galima daug ką pamatyti 
Romoje ir apylinkėje. Aplanky
sime keturias bazilikas įgyti vi
suotinius jubiliejinius atlaidus. 
Numatoma audienciją pas Šv. 
Tėvą, Popiežių Pijų XII, Kata
likų Bažnyčios aukščiausį vadą, 
Kristaus vietininką.

Parleidę tris savaites, pasirin
kusieji trumpesnę kelionę, lėk-

somis išlaidomis kainuos $990. 
Galima pratęsti šią kelionę vie
ną ar dvi savaites — aplankant 
iš Romos Šveicariją, Vokietiją, 

Kančios vaidinimą 
Oberammergau, Teresę Neu- 
manaitę, Paryžių, Angliją, ir iš 
Airijos grįžtant į Bostoną- New 
Yorką lėktuvu. Ilgesnė kelionė, 
žinoma, daugiau kainuos.

Reikia pabrėžti šios kelionės 
šventą tikslą — įgyti visuoti
nius šventųjų Metų jubiliejinius 
atlaidus, aplankyti Katalikų 
Bažnyčios centrą ir Šventą Tė
vą, dalyvauti pamaldose bei iš
kilmėse pasaulyje pagarsėjusio
se šventovėse, ir pasimelsti to
se vietose, kur šventieji gyveno, 
kentėjo ir mirė. Tai beveik vie
natinė žmogaus gyvenime pro
ga aplankyti šias vietas šventai
siais Metais.

Į visus su šia Amerikos Lietu
vių šventųjų Metų Kelione su
sijusius klausimus, maloniai at
sakys Kunigų Vienybės įgalioti
nis:

Kun. Jonas Bernatonis,
94 Bradford Street 

Lawrence, Mass.

pasaulio lietuvių širdyse krikš
čioniškosios artimo meilės ugnį 
ir pašalintų jų tarpe visus ne
sutarimus siekiant vieno bend
ro tikslo mūsų brangios Tėvy
nės išlaisvinimo ir pagalinus, 
kad Sovietų Rusijoje įsiviešpa
tautų tikėjimo laisvė ir kad Ji 
grįžtų Katalikų Bažnyčios —vi
sų mūsų Motinos prieglobstin. 
Šia Šventąja Maldos Valanda bei 
Religine Lietuvių Demonstraci
ja mes norime parodyti, kad 
mes mylime savo Tėvynę Lietu
vą ir kad Jos sunirtu užgrobi
mas, tai yra didžiausia mums 
padalyta skriaudą bei neteisybė, 
kuri artimiausiu laiku turi būti 
atitaisyta.

Vyr. Šv. Valandos Rengimo 
Komitetas:

Kun. Leonas Pečiukevičius, 
Kun. Dr. Vito J. Martusevičius,

Kun. Ignacas Valančiūnas.

LAIKRODIS
(Tęsinys)

A. Markelis

Konsulo Budrio

— (Atkelta iš 2 pusi.) 
kovai, o tada ir jie galės drąsiai 
kalbėti mūsų vardu ir bus iš
klausyti.

Nepriklausomybės Aktą pasi
rašiusieji vadovavosi ne savo 
asmenišku noru — jie žinojo 
žmonių norą ir valią; partiza
nai pavergtoje Lietuvoje irgi 
veda kovą ne už savo gerbūvį, 
bet kovoja ir žūna už Lietuvos 
laisvę, už visą kenčiančią tau
tą. Ir mūsų šventa pareiga gy
venti su savo tauta. Kaip neto
limoje praeityje Lietuva prisi
kėlė dėka visų jos vaikų kovai
— Mažoje Lietuvoje, J. A. Val
stybėse — taip ir šiais laikais, 
jei visi, turėdami praeities pa
vyzdį, kovosime iš vien tai ma
tysime brangią tėvynę Lietuvą 
laisvame pasaulyje, laisvą ant 
visados!

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

pas Jakimavičius, 306 Parkvill 
Avė., Brooklyn, N. Y. vienam ar 
dviem žmonėm. Pasižiūrėti ga
lima šeštadieniais.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI

Brooklyne, 200 So. 2nd st. išnuo
mojami 2 kambariai su baldais. 
Išnuomojama suaugusiom dviem 
žmonėm. Matyti galima kasdie
ną vakare.

IŠNUOMOJAMAS

kambarys 1 vyrui. Kreiptis: 
Anna Mockevičienė, 378 Hooper 

St., Brooklyn 11, N. Y.

Tcvų Pranciškonu Misijos 1950 Metais
CHICAGO, ILL. — ŠV. Jurgio parapijoje misijos ir tretininkų 

vizitacija kovo 5—12 d. — Tėv. Bamardinas Graus- 
lys„ O.F.M.

BAYONNE, N. J. — Šv. Mykolo parapijoje Šv. Juozapo novena ir 
tretininkų vizitacija kbvo 10—19 d. — Tėv. Kornelijus 
Gaigalas, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — Visų šventųjų misijos, ir tretininkų vizitacija 
kovo 12—19 d. — Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — švenč. P. Marijos Gimimo parapijoje misijos 
ir tretininkų vizitacija kovo 19—26 d. — Tėv. Kęstutis 
Butkevičius, O.F.M. 1 (

NEW BRITAIN, CONSj. — šv. Andriejaus parapijoje misijos ir 
tretininkų vizitacija kovo 13 — 19 d. — Tėv. Kęstutis 

i Butkevičius, O.F.M.
HARRISON, N. J. — Sopulingosios Dievo Motinos parapijoje 

moterų ir vyrų misijos kovo 20—bal. 2d. — Tėv. Mo- 
t dėstas Stepaitis, O.F.M.

CHESTER, PA. — Aušros Vartų parapijoje misijos kovo 15—19 
d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

BROOKLYN, N. Y. — Apreiškimo parapijoje moterų-vyrų mi
sijos ir tretininkų vizitacija kovo 20-—bal. 2d. — Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

BROOKLYN, N. Y. — Šv. Jurgio parapijoje misijos kovo 26— 
• bal. 2 d. Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — Šv. Petro r Povilo par. misijos ir tretininkų 
vizitacija kovo 20—26 d.— Tėv. Bamardinas Grauslys, 
O.F.M.

DETROIT^ MICH. — Šv. Antano parapijoje misijos ir tretininkų 
vizitacija kovo 27 — bal. 2. d. — Tėv. Kęstutis Butkevi
čius, O.F.M.

ELIZABETH, N. J. — šv. Petro ir Povilo par., misijos, kovo 5— 
12 d. — Tėv. Kęstutis Butkevičius, O.F.M.

MASPETH, N. Y. — Atsimainymo par., šv. Juozapo novena, kovo 
12—20 d. — Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M.

Kad Dievo palaima lydėtų Tėvų Pranciškonų vedamas misi
jas, nuoširdžiai prašome visų kunigų jas prisiminti (Memento) 
savo šv. Mišiose. Ta intencija taip pat prašome visų tikinčiųjų pa-tuvu grįš iš Romos i Bostoną- savo Šv. Mišiose. Ta intencija taip pat prašome visų tikinčiųjų 

New Yorką. Šioji kelionė su vi-|simelsti, klausyti Šv. Mišių ir per jas priimti šv. Komuniją,

— Tėvą ladojom, regis, prieš 
rugiapiūtę ar mėsiedą, — gerai nebeprisimenu, — neverkė, 
jo mergą nusivedė Valiulio Pranys — neverkė, o dabar, kad 
nori, — dėl laikrodžio. Tai kaip žmogus atsimainai... Vyras 
sveikas, kaip kumpis, o širdis suslobnėjus. Seneliu nusida
vęs. Tas ir verkdavo, peilį pametęs. Visa parapija žinojo, 
kaip jis buvo nelaimingas, kai razbaininkai iš kamaros pa
vogė gramafoną. Ko iš proto neišėjo. Žinoma, gramafonas 
— kaip ir gyvas daiktas, bet daugiau kaip ir negyvas, tai 
kas, kad šneka ir graina, bet ne tėvas ar močia. Geležis tai 
geležis, bet ne kūnas ir dūšia...

Matydamas, kad Justinas vis dar nesikelia nuo smėlio, 
Škėma vėl pasilenkia prie nelaimingojo.

—Justinai, ko nesikeli? Gal plaštalunkis tave sutrau
kė, gal kojų nebepajudini? Ar ko nepersivalgei? Gal blogos 
žuvies? Ar nevirinto vandens negėrei? Taip ir man buvo 
pasitaikę, nebijok! Persivalgiau žuvies prieš pat vestuves. 
Išgulėjau kaip suvystytas ant žemės, maniau, kad mirsiu. 
Parvirtau ir nebegaliu atsikelti.

Ir kaip pasibaigė? Nenumirei? — kažkas užklausia 
Škėmą.

— A, ne. Paskui parėjau namo ir apsiženijau.
Škėmos žodžius palydi arkliams giminingas juokas. 

Atrodo, lyg kas tyčiotųsi iš mirštančio žmogaus. Visai ne 
vietoj.

Žvengimui nesibaigiant, Justinas sunkiai atsikelia nuo 
smėlio. Veidas, rankos ir keliai žemėti, nusikorusi galva ir 
sunkus žingsnis išduoda jo užsnudusią sielą. Dabar jis pa
našus į savo paveikslą ciferblate: mažytis, sugniuždytas ir 
užčirpęs. Ranka nubraukia pora ašarų, kurios nukrinta į 
geltoną smėlį. Akys žiūri į žemę, gal būt, ten, kur tik ką 
neseniai ištirpo dvi ašaros smėlyje; gal būt, jos nedrįsta 
jasižiūrėti į žmones.

Škėmos paragintas, įbrenda Justinas į vandenį, tėkšte
li delnais pora kartų ir lipa į krantą apsirengti.

—Nebijok, nuneši laikrodį į kalvę, tai ne tik valan
das rodys, bet ir dviratį atstos, — kažkas jam šūkteri.

Justinas nieko negirdi. Tartum drumzlinas maudyklos 
vanduo būtų ne tik jo laikrodžio gyvybę nutildęs, bet ir jo 
šventadienišką nuotaiką nuo veido nuplovęs. Galva nusvy
ra, lyg beržo stuobrys po audros. Daug žemiau, negu pa
prastai. Eina jis vienišas, ir po kojų mato tik siaurą kele- 
į, tarpais apžėlusį žole ar nusėtą pilkais akmenėliais. Stai
ga sustoja po alksniu ir drebančia ranka atriša įmirkusią 
aikrodžio juostelę. Pakrato laikrodį. Neina. Pasuka sraig- 
;elį — neina. Pasuka dar daugiau—sraigtelis įkrinta į žo- 
ę. Justinas niekaip nebegali jo surasti.

— Justinai, Justinai, koks tu šiandien nelaimingas. 
Taip, visą dieną nuo pat ryto. Tu niekad nebuvai laimingas, 
net ir, kai tėvas nupirko puštalietą, net ir, kai dviratį tu
rėjai. Gi šiandien tu esi nelaimingiausias. Tavo laimė vos 
dešimt valandų išnešė. Tūkstantinė laimė. Tai, kaip anąsyk 
Valiulio Pranys tau Palią atėmė, taip dabar šis sumautas 
vandenėlis tavo mylimai sugadino širdį. Nėr širdies — nėr 
gyvybės. Ir tu jau nebetiksi. Mano širdis dar plaka, tavo gi 
ne. Ką aš sakau, ir mano širdis vos vos plaka, gali sakyt, 
tik klebatuoja. Sustos ir ji kada nors plakus. Galbūt, šian
dien; jei ne šiandien, tai ryt, ar užporyt, ar už kokių dvie
jų savaičių. Taip taip. Toks gyvenimėlis.

—Nors tebespindi ir mane rodai šitam veidrody, bet 
nebelinskimini manęs savo tiksėjimu. Pirma žinojau, kad 
su manim yra kaip ir gyvas sutvėrimas, nelyginant, koks 
švelnus žvėrelis, kaip voveris kokia; sakiau, lydės visą ma
no gyvenimą, b dabar kad iškrėtei, tai iškrėtei, padaryda
mas šuniui juoko, o man ašarų. Taip, brangioji. Pažįstu aš 
tave ir tavo ištikimybę. Apgavai, tai apgavai, gali sakyt, 
net apvylei, — stovėdamas po alksniu apmąsto jis visą ne
laimės įvykį ir bučiuoja juodą laikrodžio ciferblatą.

Išlenktas laikrodžio stiklas parodo iškankintą Justino 
veidą, mažytį ir apskritą, lyg burbuliuką. Akys mirksi pil
nos ašarų. Viena ašara nukrinta ant ciferblato, uždengda
ma mažytį Justino paveikslą.

— Nemanau, kad tiek skausmo man suteiksi, mano 
mylimoji. Taip, esi blizganti, bet jau nebegyva, o man to
kio labiau gaila, kaip gyvo žmogaus. Žmonės nebuvo man 
geri, maniau, tu būsi geresnė, bet ir tu mane palieki. Matyt, 
man skirta būti visuomet vienam. Visi gi turi ką nors. Jei 
ne žmogų, tai bent katiną ar šunį. Jiem linksmiau, negu 
man. O man gyvenime nejosi nei katinai, nei šunes, net 
puštalietas ir dviratis... Ir tu, lyg tyčia, pačioj mano lai
mės aukštumoj ėmei ir sustojai, — svarsto Justinas, eida
mas pamiške.

— Durnius, kad išėjau iš namų, tikras durnelis. Kad 
taip žinojęs būčiau, nė iš tolo į tą susmirdėlį vandenį ne
būčiau pasižiūrėjęs. Ir koks gi čia oras, ko gera, tik lie
taus betrūksta. Ale tas Mockus!!... Kad šimtai perkūnų jį 
susvilintų! Jį reikėtų taip mušt ir pasiklausyt, ar dar gy
vas, ir vėl mušti. Bet ne. Neužtenka jo tik mušti, geriau jis 
nustumt nuo šio kalno, kad visas į šipulius sueitų, baisiau, 
kaip mano dviratis. Ir to jam maža! Įkišt jį į šiečkinę ma
šiną, ir taip paverst į pašarą.

Jau buvo gerokai pritemę, kai Justinas prisiartino prie 
barakų. Seniai dingo šilkavilnis debesėlis, matyt, giliau pa
sislėpęs užu Vacmano pečių, nuėjo gulti. Gatve nebevaikš- 
tinėjo net ir įsimylėjusieji; ant laukų ir gatvės asfalto gu
lo tamsos sluogsniai, tokie švelnūs ir lengvi, kaip brangaus 
šilko balinė suknelė. Visi buvo jau sulindę į kambarius, tik, 
vienas Škėma laukia Justino.

— Na, kaimyne, maniau, kad kur paraviais nugoglinė- 
iš tos smūtnasties, arba nusiskandinai? —
— Paduok Mockų! — grūmojančiai surinka Justinas.
—Mockų? Surask, jei geras. Mockus išbėgo...

— Išbėgo? Kur?
— Niekas nežino! Sako, į kitą apskritį. Bet nenusi

mink, jis net penkiems pardavė tokias omiegas, tik pigiau, 
rodos, po keturis šimtus. .Tu gi būsi truputį daugiau sumo
kėjęs. j

—Sakai, penkiems? — kiek lengviau atsidūsta Justi
nas.

jai,

— Taigi ir pamisliau: be reikalo, Justinai, pasididžia- 
' vai. Jei nebūtum didžavęsis, tai gal ir dabar tebeitų laik
rodis, kaip ėjęs, žinoma, kiekvieną gali ištikti tokia nelai- 

i mė, perdaug nėra ko juoktis, — Škėma murma panosėj, lyg 
i tai pats sau kalbėtų, lyg tai Justiną pamokytų.

Justinas stovi, pasirėmęs barako sienos, ir jau ne tiek 
piktas, kad laikrodis sustojo; jam gaila, kad Mockus iš
bėgo.

— Sakai, Mockus išbėgo... kaip gaila, — atsidūsta Jus
tinas ir lėtu žingsniu pasuka į savo kambarį.

— Net baisu klausytis, kaip pasakoja laikrodininkas. 
Tai esąs tikrai wasserdichtas, tik mechanizmas, atseit, vi
si rateliai ir ratai, skaitos, pati aparatūra, daugausia pen
kiasdešimt šilingų verti. Tai kiek mažausia? Dešimt.... — 
ant lovos atsisėdęs, galvoja Justinas: — Ar gali taip būti? 
Tai paprastas peilis, net ne lenktinis, bet stalavas tiek te
kainuoja.

Padeda Justinas laikrodį ant stalo. Saulės spindulėlis 
žiburiuoja stikle, ir šviesus ruožas tingiai guli ant lubų. 
Bet Justinas lyg ir nemato jo. Jam rodos, jog paslaptingą 
laikrodžio šviesų žaismę kažkas būtų pavogęs; lyg į jo 
kombarį nakčia būtų įsiveržęs niekadėjas, kaip pats Justi
nas vadina, niekadarys ir pačiam puotos įkaršty užgesinęs 
lempą. Laikrodis guli, o Justinas mato ne laikrodį, tą tūks
tantinį, bet nabašninką. Taip kadais gulėjo, amžiną atilsį, 
jo tėvas, Širmulis Danipota. Justinas atsidūsta ir sukalba 
“Amžiną atilsį”; nežinia, ar už savo tėvą. Širmulį Danipota. 
ar už savo mieląją Omegą.

Persižegnojęs pakelia laikrodį nuo stalo prie ausies. 
Tyla, mirtina mechanizmo tyla, tik pelės po grindimis kaž
ką čiužina ir voras piauna musę.

— Kad nors batų aulo nesukapotų. — pasilenkia Justi
nas paloviu ir apčiupinėja batus: — Tiek jų prisiveisė, kad 
apsigint nebegali...

— Tu tyli, — atsikėlęs iš palovio, svajoja Justinas. — 
Omiega, tu miegi ir niekad nebesikelsi, o man širdy kurtu, 
kurtu, kaip jaujoj naktį. Tu, mano nelaimės paukšti, iš- 
skrendi, skaitos, į rojų...

Tyliai paima jis laikrodį, ir per atvirą langą sviedžia. 
Saulės ugnis blykstelia nikeliniuos rėmuos ir tuoj pat už
gęsta.

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

“Amerika”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N.

NELEISKIME UŽGŲSTI

KUTUROS ŽURNALO

Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais
® Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška - 
gy kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve
sta Skaito, remia ir platina

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIU 
s# MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 
Sį VISUOMENINIO GYVENIMO

MĖNESINĮ ŽURNALĄ
® AIDUS

redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 
M mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias

redaktorius rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis

AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose 
kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c. 

3? AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS

Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talkij 
M Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 
$ AIDŲ

Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

.«Įklausykite «£ 
I 
k 
k "Lietuvos Atsiminimų1' 

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

J Stotis WEVD (A. M. )1330 kil. 5000 w.
Direktorius JOKŪBAS J. STEKAS 

*429 Walnut Street Newark 5, N. J. 
| Tel. MArket 2-5360 *
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PHILADELPHIJOS KATEDROJE
surinkusiems kartu su kunigais 
atkartojant tą pačią choro už
intonuotą invokaciją. Choras 
kartu su visais bažnyčioje esan
čiais giedos Tegul buna garbi
namas, O salutaris, Prieš taip 
didį Sakramentą, Marija-Marija 
(Sasnausko), Tantum ergo, 
Garbinkime Šv. Sakramentą ir

Organizuojamoji atgailos, pa
siaukojimo ir maldos šv. Va- 
Valanda už kenčiančią Lietuvą, 
Šv. Kazimiero - Lietuvos Patro
no šventės proga, šių metų ko
vo mėn. 5 d. (sekmadienį), 3 
vai. p. p., Philadelphijos kated
roje (18th St. and the Parkway, 
opposite Logan Circle), Jo Emi
nencijos Philadelphijčs Kardi- pačoije pabaigoje giesmė: Svei- 
nolo DOUGHERTY buvo sutik
ta su tikrai nuoširdžiai didžiu 
prielankumu ir tėviška globa. 
Pamaldose Jo Eminenciją Kar
dinolą atstovaus Jo Ekscelencija 
Vyskupas J. Carroll McCOR- 
MICK, kuris baigdamas šv. Va
landą palaimins visus susirinku
sius šv. Sakramentu ir suteiks 
jiems ganytojišką palaiminimą. 
Angliškai pamokslą pasakys 
katedros Rektorius Prelatas 
Hubert J. CARTWRIGHT, o 
lietuviškai pamokslą pasakys 
Prelatas Jonas Balkūnas, Mas- 
peth, N. Y., lietuvių parapijos- 
klebonas. Be aukščiau išvardin
tų kilnių asmenų, šioje- religinė
je valandoje dalyvaus dar daug 
kitų žymių svečių ir Philadel
phijos bei apylinkių lietuvių pa
rapijų kunigai. o

Adoracijos metu giedos šv.
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujamas muziko p. Jono 
Mickūno. Suplikacijos: “šven
tas Dieve”, bus giedamos pakai- ir tautiškumo išlaikymo, kad 
tomis su choro, t. y. visiems su-, Visagalis Dievas įžiebtų viso

ka Mrija Dievo Motina.
Visi lietuviai, kurie bent kiek 

turi užuojautos mūsų kenčian
tiems broliams ir seserims pali
kusioms Lietuvoje, kuriems yra 
brangi Lietuvos laisvė bei jos 
Katalikiškas Veidas, yra kvie
čiami kuo skaitlingiausiai šioje 
Šventoje Maldos Valandoje ir 
kartu Religinėje Lietuvių De
monstracijoje . dalyvauti. Mo
kyklų vaikučiai, veteranai ir vi
sos kitos organizacijos, drau
gijos, brolijos bei sodalicijos, 
prašomos Šv. Valandoje daly
vauti organizuotai su vėliavo
mis. Mes kviečiame visus lietu
vius i šį bendrą didįjį Maldos 
Vajų — melstis, kad Dievas ati
tolintų nuo mūsų Tėvynės siun
čiamas bausmes ir grąžintų Jai 
laisvės dienas, kad Jis suteiktų 
jėgų bei stiprybės mūsų bro
liams ir seserims persekioja
miems, kenčiantiems ir kovo
jantiems Lietuvoje dėl tikėjimo

pasaulio lietuvių širdyse krikš
čioniškosios artimo meilės ugnį 
ir pašalintų jų tarpe visus ne
sutarimus siekiant vieno bend
ro tikslo mūsų brangios Tėvy
nės išlaisvinimo ir pagaliaus, 
kad Sovietų Rusijoje įsiviešpa
tautų tikėjimo laisvė ir kad Ji 
grįžtų Katalikų Bažnyčios —Vi
sų mūsų Motinos prieglobstin. 
Šia šventąja Maldos Valanda bei 
Religine Lietuvių Demonstraci
ja mes norime parodyti, kad 
mes mylime savo Tėvynę Lietu
vą ir kad Jos smurtu užgrobi
mas, tai yra didžiausia mums 
padaryta skriaudą bei neteisybė, 
kuri artimiausiu laiku turi būti 
atitaisyta.

Vyr. šv. Valandos Rengimo 
Komitetas:

Kun. Leonas Pečiukevičius, 
Kun. Dr. Vito J. Martusevičius,

Kun. Ignacas Valančiūnas.

LAIKRODIS
(Tęsinys)

A. Markelis

Konsulo Budrio

LIETUVIŲ EKSKURSIJA
somis išlaidomis kainuos $990. 
Galima pratęsti šią kelionę vie
ną ar dvi savaites — aplankant 
iš Romos Šveicariją, Vokietiją, 
Kristaus Kančios vaidinimą 
Oberammergau, Teresę NeU- 
manaitę, Paryžių, Angliją, ir iš 
Airijos grįžtant į Bostoną- New 
Yorką lėktuvu. Ilgesnė kelionė, 
žinoma, daugiau kainuos.

Reikia pabrėžti šios kelionės 
šventą tikslą — įgyti visuoti
nius šventųjų Metų jubiliejiriius 
atlaidus, aplankyti Katalikų 
Bažnyčios centrą ir Šventą Tė
vą, dalyvauti pamaldose bei iš
kilmėse pasaulyje pagarsėjusio
se šventovėse, ir pasimelsti to
se vietose, kur šventieji gyveno, 
kentėjo ir mirė. Tai beveik vie
natinė žmogaus gyvenime pro
ga aplankyti šias vietas šventai
siais Metais.

Į visus su šia Amerikos Lietu
vių šventųjų Metų Kelione su
sijusius klausimus, maloniai at
sakys Kunigų Vienybės įgalioti
nis:

- - (Atkelta iš 2 pusi.) 
kovai, o tada ir jie galės drąsiai 
kalbėti mūsų vardu ir bus iš
klausyti.

Nepriklausomybės Aktą pasi
rašiusieji vadovavosi ne savo 
asmenišku noru — jie žinojo 
žmonių norą ir valią; partiza
nai pavergtoje Lietuvoje irgi 
veda kovą ne už savo gerbūvį, 
bet kovoja ir žūna už Lietuvos 
laisvę, už visą kenčiančią tau
tą. Ir mūsų šventa pareiga gy
venti su savo tauta. Kaip neto
limoje praeityje Lietuva prisi
kėlė dėka visų jos vaikų kovai
— Mažoje Lietuvoje, J. A. Val
stybėse — taip ir šiais laikais, 
jei visi, turėdami praeities pa
vyzdį, kovosime iš vien tai ma
tysime brangią tėvynę Lietuvą 
laisvame pasaulyje, laisvą ant 
visados!

Keturi mėnesiai greitai pra
bėgo kai Kunigų Vienybės sei
mas nutarė organizuoti Ameri
kos Lietuvių Tautinę Ekskursi
ją į Europos šventoves bei Ro-] 
mą šventųjų metų jubiliejinių 
atlaidų proga.

Daug buvo nuveikta tame 
laikotarpyje ir galima šiuo lai
ku pranešti, kad visos šios isto
rinės kelionės datos nustatytos. 
Jo Ekscelencija Richard J. Cu
shing, D. D., Bostono Arkivys
kupas, pilnai užgyrė kelionės 
tvarką. Laukiame iš spaustuvės 
brošiūrėlių — vienos lietuviš
kai, o antros anglų kalba—ku
riose bus paduotos dienos, ap
lankymo vietos bei šventovės, 
pasirinkimas trumpesnės ar il
gesnės kelionės (trijų, keturių 
ar penkių savaičių), ir kaip rei
kia užsiregistruoti kelionei.

Visoms kolonijoms ir visiems 
laikraščiams bus pristatytos 
brošiūrėlės. Taip pat ir pavie
niams asmenims bus siunčia
mos paštu. Iki šiam laikui jau 
40 asmenų pareiškė norą va
žiuoti su lietuviais maldininkais 
į Romą. Greitu laiku registraci
jos vajus prasidės.

Šio pranešimo tikslas — pa
informuoti visuomenę apie eks- 
kusijos dabartinį stovį.

Dr: Thaddeus Raczynski, bu
vęs Lenkijos vicekonsulas Bos
tone, ir ilgus metus tvarkąs ke
liones į Europą, jo kompanijos 
ir asmeniškoje priežiūroje, mū
sų maldininkai padarys istorinę 
kelionę, šiš keliautojų vadas 
taip pat tvarko ir Amerikos 
švento Vardo Draugijų šventų 
metų ekskursiją. Šiomis dieno
mis Dr. Raczynski išskrido į 
Romą ir Europos šventoves pa
rinkti viešbučius nakvynėms.

Visų dėmesiui paduodame 
trumpai kelionės kai kuriuos 
svarbesnius punktus. Lėktuvas 
išskris iš New York sekm.' lie
pos 30 d. — sustos Bostone ir 
tą patį rytą skris Lisbon, 
Portugaliją, kui’ nusileis anksti 
pirmadienio rytą. Aplankysime 
Fatimą. Po to traukiniu į Liur- 
dą, kur apsistosime (ris dienas. 
Iš ten į Prancūzijos Rivierą po
rą dienų, ir tada į Romą, kur iš
busime ištisą savaitę — nuo 
rogp. 10 iki 16 d. Per tą savaitę 
bus galima daug ką pamatyti 
Romoje ir apylinkėje. Aplanky
sime keturias bazilikas įgyti vi
suotinius jubiliejinius atlaidus. 
Numatoma audienciją pas Šv. 
Tėvą, Popiežių Pijų XII, Kata
likų Bažnyčios aukščiausį vadą, 
Kristaus vietininką.

Parleidę tris savaites, pasirin
kusieji trumpesnę kelionę, lėk
tuvu grįš iš Romos į Bostoną- savu □». j- —r r— , —----- •*>•«
New Yorką. šioji kelionė su vi-|simelsti, klausyti šv. Mišių ir per jas priimti šv. Komuniją.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

pas Jakimavičius, 306 Parkvill 
Avė., Brooklyn, N. Y. vienam ar 
dviem žmonėm. Pasižiūrėti ga
lima šeštadieniais.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI

Brooklyne, 200 So. 2nd st. išnuo
mojami 2 kambariai su baldais. 
Išnuomojama suaugusiom dviem 
žmonėm. Matyti galima kasdie
ną vakare.

IŠNUOMOJAMAS
Kun. Jonas Bernatonis,

94 Bradford Street 
Lawrence, Mass.

kambarys 1 vyrui. Kreiptis: 
Anna Mockevičiene, 378 Hooper 

St., Brooklyn 11, N. Y.

Tčvų Pranciškonų Misijos 1950 Metais
CHICAGO, ILL. — ŠV. Jurgio parapijoje misijos ir tretininkų 

vizitacija kovo 5—12 d. — Tėv. Bamardinas Graus- 
lys„ O.F.M.

BAYONNE, N. J. — šv. Mykolo parapijoje Šv. Juozapo novena ir 
tretininkų vizitacija kJovo 10—19 d. — Tėv. Kornelijus 
Gaigalas, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — Visų Šventųjų misijos, ir tretininkų vizitacija 
kovo 12—19 d. — Tėv. . Jurgis Galliums, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — švenč. P. Marijos Gimimo parapijoje misijos 
ir tretininkų vizitacija kovo 19—26 d. — Tėv. Kęstutis 
Butkevičius, O.F.M. . <■ ,

NEW BRITAIN, CON*N. —šv. Andriejaus parapijoje misijos ir 
tretininkų vizitacija kovo 13 — 19 d. — Tėv. Kęstutis 

t Butkevičius, O.F.M.
HARRISON, N.’J. — Sopulingosios Dievo Motinos parapijoje 

moterų ir vyrų misijos kovo 20—bal. 2d. — Tėv. Mo- 
z dėstas Stepaitis, O.F.M.

CHESTER, PA. — Aušros Vartų parapijoje misijos kovo 15—19 
d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

BROOKLYN, N. Y. — Apreiškimo parapijoje moterų-vyrų mi
sijos ir tretininkų vizitacija kovo 20—bal. 2d. — Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

BROOKLYN, N. Y. — Šv. Jurgio parapijoje misijos kovo 26— 
• bal. 2 d. Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — Šv. Petro r Povilo par. misijos ir tretininkų 
vizitacija kovo 20—26 d.— Tėv. Bamardinas Grauslys, 
O.F.M.

DETROIT^ MICH. — Šv. Antano parapijoje misijos ir tretininkų 
vizitacija kovo 27 — baL 2. d. — Tėv. Kęstutis Butkevi
čius, O.F.M.

ELIZABETH, N. J. — šv. Petro ir Povilo par., misijos, kovo 5— 
12 d. — Tėv. Kęstutis Butkevičius, O.F.M. •

MASPETH, N. Y. — Atsimainymo par., šv. Juozapo novena, kovo 
12—20 d. — Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M.

Kad Dievo palaima lydėtų Tėvų Pranciškonų vedamas misi
jas, nuoširdžiai prašome visų kunigų jas prisiminti (Memento) 
savo Šv. Mišiose. Ta intencija taip pat prašome visų tikinčiųjų pa-

— Tėvą ladojom, regis, prieš 
rugiapiūtę ar mėsiedą, — gerai nebeprisimenu, — neverkė, 
jo mergą nusivedė Valiulio Pranys — neverkė, o dabar, kad 
nori, — dėl laikrodžio. Tai kaip žmogus atsimainai... Vyras 
sveikas, kaip kumpis, o širdis suslobnėjus. Seneliu nusida
vęs. Tas ir verkdavo, peilį pametęs. Visa parapija žinojo, 
kaip jis buvo nelaimingas, kai razbaininkai iš kamaros pa
vogė gramafoną. Ko iš proto neišėjo, žinoma, gramafonas 
— kaip ir gyvas daiktas, bet daugiau kaip ir negyvas, tai 
kas, kad šneka ir graina, bet ne tėvas ar močia. Geležis tai 
geležis, bet ne kūnas ir dūšia...

Matydamas, kad Justinas vis dar nesikelia nuo smėlio, 
Škėma vėl pasilenkia prie nelaimingojo.

—Justinai, ko nesikeli? Gal plaštalunkis tave sutrau
kė, gal kojų nebepajudini? Ar ko nepersivalgei ? Gal blogos 
žuvies? Ar nevirinto vandens negėrei? Taip ir man buvo 
pasitaikę, nebijok! Persivalgiau žuvies prieš pat vestuves. 
Išgulėjau kaip suvystytas ant žemės, maniau, kad mirsiu. 
Parvirtau ir nebegaliu atsikelti.

Ir kaip pasibaigė? Nenumirei? — kažkas užklausia 
Škėmą.

— A, ne. Paskui parėjau namo ir apsiženijau.
Škėmos žodžius palydi arkliams giminingas juokas. 

Atrodo, lyg kas tyčiotųsi iš mirštančio žmogaus. Visai ne 
vietoj.

Žvengimui nesibaigiant, Justinas sunkiai atsikelia nuo 
smėlio. Veidas, rankos ir keliai žemėti, nusikorusi galva ir 
sunkus žingsnis išduoda jo užsnudusią sielą. Dabar jis pa
našus į savo paveikslą ciferblate: mažytis, sugniuždytas ir 
užčirpęs. Ranka nubraukia pora ašarų, kurios nukrinta į 
geltoną smėlį. Akys žiūri į žemę, gal būt, ten, kur tik ką 
neseniai ištirpo dvi ašaros smėlyje; gal būt, jos nedrįsta 
pasižiūrėti į žmones.

Škėmos paragintas, įbrenda Justinas į vandenį, tėkšte
li delnais pora kartų ir lipa į krantą apsirengti.

—Nebijok, nuneši laikrodį į kalvę, tai ne tik valan
das rodys, bet ir dviratį atstos, — kažkas jam šūkteri.

Justinas nieko negirdi. Tartum drumzlinas maudyklos 
vanduo būtų ne tik jo laikrodžio gyvybę nutildęs, bet ir jo 
šventadienišką nuotaiką nuo veido nuplovęs. Galva nusvy
ra, lyg beržo stuobrys po audros. Daug žemiau, negu pa
prastai. Eina jis vienišas, ir po kojų mato tik siaurą kele
lį, tarpais apžėlusį žole ar nusėtą pilkais akmenėliais. Stai
ga sustoja po alksniu ir drebančia ranka atriša įmirkusią 
laikrodžio juostelę. Pakrato laikrodį. Neina. Pasuka sraig
telį — neina. Pasuka dar daugiau—sraigtelis įkrinta į žo
lę. Justinas niekaip nebegali jo surasti.

— Justinai] Justinai, koks tu šiandien nelaimingas. 
Taip, visą dieną nuo pat ryto. Tu niekad nebuvai laimingas, 
net ir, kai tėvas nupirko puštalietą, net ir, kai dviratį tu
rėjai. Gi šiandien tu esi nelaimingiausias. Tavo laimė vos 
dešimt valandų išnešė. Tūkstantinė laimė. Tai, kaip anąsyk 
Valiulio Pranys tau Palią atėmė, taip dabar šis sumautas 
vandenėlis tavo mylimai sugadino širdį. Nėr širdies — nėr 
gyvybės. Ir tu jau nebetiksi. Mano širdis dar plaka, tavo gi 
ne. Ką aš sakau, ir mano širdis vos vos plaka, gali sakyt, 
tik klebatuoja. Sustos ir ji kada nors plakus. Galbūt, šian
dien; jei ne šiandien, tai ryt, ar užporyt, ar už kokių dvie
jų savaičių. Taip taip. Toks gyvenimėlis.

—-Nors tebespindi ir mane rodai šitam veidrody, bet 
nebelinskimini manęs savo tiksėjimu. Pirma žinojau, kad 
su manim yra kaip ir gyvas sutvėrimas, nelyginant, koks 
švelnus žvėrelis, kaip voveris kokia; sakiau, lydės visą ma
no gyvenimą, o dabar kad iškrėtei, tai iškrėtei, padaryda
mas šuniui juoko, o man ašarų. Taip, brangioji. Pažįstu aš 
tave ir tavo ištikimybę. Apgavai, tai apgavai, gali sakyt, 
net apvylei, — stovėdamas po alksniu apmąsto jis visą ne
laimės įvykį ir bučiuoja juodą laikrodžio ciferblatą.

Išlenktas laikrodžio stiklas parodo iškankintą Justino 
veidą, mažytį ir apskritą, lyg burbuliuką. Akys mirksi pil
nos ašarų. Viena ašara nukrinta ant ciferblato, uždengda
ma mažytį Justino paveikslą.

— Nemanau, kad tiek skausmo man suteiksi, mano 
mylimoji. Taip, esi blizganti, bet jau nebegyva, o man to
kio labiau gaila, kaip gyvo žmogaus. Žmonės nebuvo man 
geri, maniau, tu būsi geresnė, bet ir tu mane palieki. Matyt, 
man skirta būti visuomet vienam. Visi gi turi ką nors. Jei 
ne žmogų, tai bent katiną ar šunį. Jiem linksmiau, negu 
man. O man gyvenime nejosi nei katinai, nei šunes, net 
puštalietas ir dviratis... Ir tu, lyg tyčia, pačioj mano lai
mės aukštumoj ėmei ir sustojai, — svarsto Justinas, eida
mas pamiške.

— Durnius, kad išėjau iš namų, tikras durnelis. Kad 
taip žinojęs būčiau, nė iš tolo į tą susmirdėlį vandenį ne
būčiau pasižiūrėjęs. Ir koks gi čia oras, ko gera, tik lie
taus betrūksta. Ale tas Mockus!!... Kad šimtai perkūnų jį 
susvilintų! Jį reikėtų taip mušt ir pasiklausyt, ar dar gy
vas, ir vėl mušti. Bet ne. Neužtenka jo tik mušti, geriau jis 
nustumt nuo šio kalno, kad visas į šipulius sueitų, baisiau, 
kaip mano dviratis. Ir to jam maža! Įkišt jį į šiečkinę ma
šiną, ir taip paverst į pašarą.

Jau buvo gerokai pritemę, kai Justinas prisiartino prie 
barakų. Seniai dingo šilkavilnis debesėlis, matyt, giliau pa
sislėpęs užu Vacmano pečių, nuėjo gulti. Gatve nebevaikš- 
tinėjo net ir įsimylėjusieji; ant laukų ir gatvės asfalto gu
lo tamsos sluogsniai, tokie švelnūs ir lengvi, kaip brangaus 
šilko balinė suknelė. Visi buvo jau sulindę į kambarius, tik, 
vienas Škėma laukia Justino. .

— Na, kaimyne, maniau, kad kur paraviais nugoglinė- 
iš tos smūtnasties, arba nusiskandinai? —
— Paduok Mockų! — grūmojančiai surinka Justinas.
—Mockų? Surask, jei geras. Mockus išbėgo...

— Išbėgo? Kur?
— Niekas nežino! Sako, į kitą apskritį. Bet nenusi

mink, jis net penkiems pardavė tokias dmiegas, tik pigiau, 
rodos, po keturis šimtus. Tu gi būsi truputį daugiau sumo
kėjęs. 7

—Sakai, penkiems? — kiek lengviau atsidūsta Justi
nas.

— Taigi ir pamisliau: be reikalo, Justinai, pasididžia- 
j vai. Jei nebūtum didžavęsis, tai gal ir dabar tebeitų laik
rodis, kaip ėjęs, žinoma, kiekvieną gali ištikti tokia nelai- 

■ mė, perdaug nėra ko juoktis, — Škėma murma panosėj, lyg 
i tai pats sau kalbėtų, lyg tai Justiną pamokytų.

Justinas stovi, pasirėmęs barako sienos, ir jau ne tiek 
piktas, kad laikrodis sustojo; jam gaila, kad Mockus iš
bėgo.

— Sakai, Mockus išbėgo... kaip gaila, — atsidūsta Jus
tinas ir lėtu žingsniu pasuka į savo kambarį.

— Net baisu klausytis, kaip pasakoja laikrodininkas. 
Tai esąs tikrai wasserdichtas, tik mechanizmas, atseit, vi
si rateliai ir ratai, skaitos, pati aparatūra, daugausia pen
kiasdešimt šilingų verti. Tai kiek mažausia? Dešimt.... — 
ant lovos atsisėdęs, galvoja Justinas: — Ar gali taip būti? 
Tai paprastas peilis, net ne lenktinis, bet stalavas tiek te
kainuoja.

Padeda Justinas laikrodį ant stalo. Saulės spindulėlis 
žiburiuoja stikle, ir šviesus ruožas tingiai guli ant lubų. 
Bet Justinas lyg ir nemato jo. Jam rodos, jog paslaptingą 
laikrodžio šviesų žaismę kažkas būtų pavogęs; lyg į jo 
kombarj nakčia būtų įsiveržęs niekadėjas, kaip pats Justi
nas vadina, niekadarys ir pačiam puotos įkaršty užgesinęs 
lempą. Laikrodis guli, o Justinas mato ne laikrodį, tą tūks
tantinį, bet nabašninką. Taip kadais gulėjo, amžiną atilsį, 
jo tėvas, Širmulis Danipota. Justinas atsidūsta ir sukalba 
“Amžiną atilsį”; nežinia, ar už savo tėvą, Širmulį Danipota, 
ar už savo mieląją Omegą.

Persižegnojęs pakelia laikrodį nuo stalo prie ausies. 
Tyla, mirtina mechanizmo tyla, tik pelės po grindimis kaž
ką čiužina ir voras piauna musę.

— Kad nors batų aulo nesukapotų. — pasilenkia Justi
nas paloviu ir apčiupinėja batus: — Tiek jų prisiveisė, kad 
apsigint nebegali...

— Tu tyli, — atsikėlęs iš palovio, svajoja Justinas, — 
Omiega, tu miegi ir niekad nebesikelsi, o man širdy kurtu, 
kurtu, kaip jaujoj naktį. Tu, mano nelaimės paukšti, iš- 
skrendi, skaitos, į rojų...

Tyliai paima jis laikrodį, ir per atvirą langą sviedžia. 
Saulės ugnis blykstelia nikeliniuos rėmuos ir tuoj pat už
gęsta.

44AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai
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KUTUROS ŽURNALO

Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais 
Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška - 

kultūra, tautos išlikimu ii’ Lietuvos laisve
Skaito, remia ir platina

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINIO GYVENIMO
MĖNESINĮ ŽURNALĄ

AIDUS
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 

mokslininkų, rašytojų ii’ kitų kultūrininkų. Vyriausias 
redaktorius rašytojas
Antanas Vaičiulaitis

AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50: kituose 
kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c.
AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS

Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

AIDŲ

Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu:
AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

ĮKLAUSYKITE ’
jai,

"Lietuvos Atsiminimy"
RADIJO VALANDŲ

Šeštadieniais, 5:00 — 5:30 vai. vak.
Stotis WEVD (A. M. )1330 kil. 5000 w.

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS 
*429 Walnut Street Newark 5, N. J.

s a>°
I

| Tek MArket 2-5360 >
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TAUTOS ŠVENTĖS ATGARSIAI Elizabeth, N. J PADĖKA

So. Boston, Mass.
Bostono ir apylinkės lietuviai 

vasario 12 dieną High School 
auditorijoje labai stipriai pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę ir priėmė rezoliuci
jas, pasmerkiant Sovietų Sąjun
gą už pamynimą visų su Lie
tuva pasirašytų visų taikos ir 
draugingumo sutarčių ir už o- 
kupavimą ir įvedimą Lietuvoje 
žiaurios priespaudos ir vykdymą 
negirdėtų istorijoje mastu fizi
nio lietuvių tautos naikinimo ir 
masinio lietuvių gyventojų iš
trėmimų neišvengiamai mirčiai 
į Sibiro taigas ir tolimas šiaurės 
sritis, ir prašo Jungt. Am. Valst. 
vyriausybės pareikalauti Sovie
tų S-gos sustabdyti vykdomą 
Lietuvoje tautžudystę ir iš
traukti iš Lietuvos okupacinę 
kariuomenę, policijos divizijas ir 
grąžinti Lietuvai laisvę, ir kvie
čia visus lietuvius kovon prieš 
Lietuvos pavergėjus.

Bayonne, N. J.
Lietuvių parapijos klebonas 

kun. M. Kemežis grįžo iš Šven
tųjų Metų kelionės Romon. Ku
nigas klebonas ilgiausia išbuvo 
Romoje, kur Tėvai Marijonai 
vasario 13 d. surengė jam pri
ėmimą, kuriame dalyvavo ir J. 
E. Vysk. P. Būčys, su kuriuo 
klebonas Kemežis buvo nuvy
kęs į Šv. Pranciškaus gimtinę 
Asižų. Be to, klebonas Kemežis 
aplankė dar Portugaliją, Ispa
niją, Prancūziją, Šveicariją ir 
šiaurės Afriką.

“The Bayonne Times” įdėjo 
platų aprašymą su kun. M. Ke- 
mežio kelionės fotografijomis.

Paterson, N. J.
Vasario mėn. 18 d. Patersono 

lietuvių kolonija minėjo 32-ją 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Programa buvo įvairi 
ir turininga. Susirinkusius svei
kino miesto burmistro atstovas 
ir Dažytojų Unijos vicepirmi
ninkas. Paskaitą skaitė J. Ku
biliūnas. Vargonininko p. V. 
Justo vadovaujamas mišrus ir 
vyrų choras padainavo tai die
nai pritaikintas dainas. Buvo 
padeklamuota gražių, patrijo- 
tiškų eilėraščių, o tremtinių 
vaikai, vadovaujami p. E. Au- 
gulienės pašoko tautinius šo
kius. Julija Skiparytė, iš New 
Yorko padainavo Ganiau pal
šus jautelius, Oi gražu, gražu 
ant kalno ir Oi greičiau, grei
čiau, ir Kur bakūžė samanota. 
Dainavimas buvo palydėtas 
gausiais plojimais. Jai akompa- 
riijavo Aldona Kepalaitė iš New 
Yorko.

Susirinkimas priėmė rezoliu
ciją greitesniam Genocido kon
vencijos ratifikavimui ir Lietu
vos laisvės atstatymo reikalu, 
kurią pasiųs J. A. V. preziden
tui, Valstybės sekretoriui ir 
kongresmanams.

Minėjimo metu buvo rinkta 
aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalui.

Vyriausias minėjimo organi
zatorius ir pirmininkas buvo 
Jurgis Jasulaitis, miesto admi
nistracijos Health Commisio- 
ner. Burmistro atstovas pasvei
kino dalyvius. Koresp.

palūžti kovoje dėl tėvų žemės 
laisvės.

Kun. kleb. L. Vaicekauskas 
papasakojo savo asmeninius į- 
spūdžius iš N. L. gyvenimo.

Meninę programą atliko pa
rapijos choras, vad. muziko J. 
Dulinsko ir vietiniai solistai — 
G. Mozoriūtė, D. Strolkiūtė ir 
K. Savickas padainuodami ke
letą liaudies dainelių. Deklama
vo A. Vanagas ir R. Kohanskis.

Buvo perskaityta ir pasiųsta 
rezoliucija prez. H. Truman, 
min. D. Acheson ir senatoriams, 
kongreso nariams, N. J. guber
natoriui.

Suruošti minėjimą pagelbėjo 
vietos Vyčių veikėja‘O. Klima
šauskai tė. Vakarui vadovavo J. 
Bulevičius. VI. Pauža

-
Marianapolis

s •

Marianapolis Nepriklausomy
bės sukaktuves labai iškilmin- 
ai paminėjo.

Minėjimo iškilmės prasidėjo 8 
v. 30 m. ryto kolegijos koply
čioje šventomis mišiomis, ku
riose dalyvavo visi mokiniai ir 
visi mokytojai. Iškilmingąsias 
šv. mišias atnašavo Kolegijos 
Rektorius, kun. Dr. A. Jagmi
nas, asistuojamas dijakono kun. 
A. Šeputos, subdijakono kun. 
W. Brazausko ir ceremonijų va
dovo kun. Bulovo.

Pati minėjimo programa pra
sidėjo 7 vai. 15 min. vakare 
mokyklos sporto salėje, išpuoš
toje lietuviškomis spalvomis bei 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis. Lietuvos vėliava buvo per
rišta gedulu.

Programą paruošė ir puikiai 
pravedė principalas, kun. J. 
Dambrauskas, įjungdamas pro- 
gramon visus turimus lietuvius 
mokinius h’ pasikvietęs patalki
ninkauti Šv. P. Nekalto Prasidė
jimo seselių pensionate esančią 
tautiškų šokėjų grupę.

Buvo nemkža kitataučių mo
kinių ir pora mokytojų. Kita
taučiai alabai entuziastingai su
sižavėjo mūsų tautiniais šokiais.

Šv. P. Nekalto Prasidėjimo 
Seselių vienuolyno kapelionas, 
kun. Stasys Būdavas, paprasta 
ir meistriška iškalba pasakė tai 
progai pritaikintą gilią, gražią 
ir turiningą kalbą. Iškilmės bai
gėsi su Lietuvos himnu.

Per eilę metų mus tremtyje 
šelpusiam maisto ir kt. siunti
niais, sudariusiam į USA atvy
kimo dokumentus, daugiau kaip 
per 4 mėn. suteikusiam pas sa
ve pastogę, parūpinusiam darbą 
ir šiaip visada mūsų gyvenimu 

inuširdžiai besisielojančiam savo 
pusbroliui D. Gerb. Kazimierui 

■ Bernotui ir jo šeimai (Elizabeth, 
N. J.) tikrai nuoširdžiai dėkoja
me.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me dėdei Kazimierui Yankun ir 

1 jo šeimai (Watertown Mass.), 
Mr. ir Mrs. Rogers (Plainfield,

vyrų choras. Tautinius šokius1 ,(E"za,b2'?’vN;“i• ^n«c- 
pašoko vietos šokikai ir iš 
Brooklyno atvažiavę šokikai ir 
artistai; žmonių buvo virš 000.
Kun. T. Kasperas perskatė re
zoliuciją, kuri vienbalsiai pri
imta ir pasiųsta prez. H. Tru
man ir valdžios atstovams.

Iš tremties atvykusių lietuvių 
Elizabethe yra apie 3 šimtai, iš 
kurių visi jau turi pragyvenimo 
šaltinį. Naujakuriai yra gabūs 
ir inteligentai. Tik jaunimas 
kaž kodėl nedrąsus visuomenes 
veikime. — Let’s go — ir prisi
rašykime prie vyčių,, choro So- 
daliečių ir kitų draugijų bend
ram veikimui.

Elizabetho draugijų ir New 
York ir New Jersey apskrities 
vyčių pastangomis pereitą sek
madienį buvo iškilmingai pami
nėta 16 Vasario Laisvės svetai
nėje. Minėjimą pradėjo įnešant 
Amerikos, Lietuvos ir Vyčių 
vėliavas ir sudainuojant Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Minėji
me kalbas pasakė katalikų tei
sių gynėjas ir lietuvių prietelius 
atstovas P. W. Rodino, Eliza
betho miesto majoras J. T. 
Kirk, P. Vainauskas ir kt. Me
ninę dalį išpildė parapijos cho
ras vadovaujant muz. Juozui

Amer. Liet.

SPORTAS

Omaha, Nebr.

Kearny, N. J.
Vasario 16 d. LPC salėje, 134 

Schuyler Ave. gražiai ir įspū
dingai buvo atšvęsta 32 m. Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktis.

Šventė buvo pradėta JAV- 
Lietuvos himnais ir malda už 
tėvynę.

Kun. D. Pocius kalbėjo apie 
Vyčių tikslus ir nuopelnus Lie
tuvos laisvinimo darbe.

Miesto valdžios atstovas adv. 
McCurry palinkėjo ištvermės ir 
pasisekimo Lietuvos laisvinimo 
kovoje.

Vaizdžiai ir turiningai kalbė
jo kun. K.' Pikturna ir adv. 
P. Stravinskas, skatindami ryž
tingai, sutartinai dirbti ir ne

Archivyskupas pas mus
Vasario 19 didelis skaičius 

lietuvių nuvyko į Memorial 
Park ir tenai sudėjo gyvų gėlių 
vainiką prie nežinomo kareivio 
kapo. Vietos laikraščiai daly
vius nufotografavo. Paskui vėl 
sugrįžo į bažnyčią išklausyti šv. 
Mišių bei pamokslo. Choras į- 
spūdingai giedojo per Mišias ir 
pamaldas pabaigė su tautos 
himnu.

Po pietų žmonės susirinko į 
mokyklos salę.programai. Prog
ram© vedėju buvo Feliksas 
Smolskis, kuris trumpai paaiš
kino reikalą ir pakvietė Juozą 
Sakalą pasakyti iškilmiems 
pritaikintą kalbą. Taip pat visi 
garbės svečiai tarė žodį ar kitą.

Kleb. Kun. Juozas Jusevičius 
perstatė Archivyskupą Gerald 
Bergan kalbėti. Savo kalbos 
pabaigoje jis įteikė jam gražią 
aušros vartų koplytėlę, padary
tą tremtyje iš medžio. Archi
vyskupas savo trumpoje kalbo
je ragino lietuvius neprarasti 
vilties Lietuvai laisvę atgauti.

Po prakalbų sekė meninė 
programos dalis ir šokiai. Oma- 
hos gyventojai amerikonai la
bai domisi lietuvių dainomis ir 
šokiais.

AN TELEVIZIJOS
Vasario 16 Omahos tremti

nių choras dalyvavo televizijos 
programe ir sudainavo tris dai
nas. Chorui vadovavo Mečys 
Leškys. Grupė šokėjų pašoko 
lietuvių šokius. Jiems vadovavo 
Mečys Aukštolis. Dainos ir šo
kiai labai patiko televizijos sa
vininkams, kurie vėl pakvietė 
lietuvius dalyvauti programe 
ateityje.

| Vietinis

kas (Elizabeth, N. J.), Mr. ir 
Mrs. Gursky, senj. ir jr. (Eliza
beth, N. J.), Mrc. Yocius (Eli
zabeth, N. J.), Miss Stella Mate- 
junas (Brooklyn, N. Y.), Mr. 
Ant. Domeika (Durand, Ill.), 
Mr. ir Mrs. Dzevalis (Elizabeth, 
N. J.) ir Mrs. V. Shirųkus 
(Newton, Mass.), be kurių ver
tingos paramos mūsų gyveni
mas tremtyje ir įsikūrimas šia
me krašte būtų buvęs žymiai 
sunkesnis.

Liucija ir Kazys Jankūnai

Tel. POPlar 4110

Charles J. Kpman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

Sekmadienį Klasčiaus salėje 
E. P. Mitchell Co. įspūdingose 
krepšinio rungtynėse vieno taš
ko persvara nugalėjo Lietuvių 
Atletų Klubą 52-51. Tai buvo 
reto grožio, aukštos klasės krep
šinis, kur abi komandos išryški
no savo sugebėjimus. E. P. Mit
chell buvo suorganizavęs stiprų
vienetą kur tarp, kitų, matėme g j 5136 
tokią profesionalų žvaigždę kaip S
Lucas Lietuviu Atletu Klubas Į jog Kavaliauskas 
pasirodė pilnai pribrendęs to- • 
kiam rinktiniam priešininkui ir 
garbingai išlaikė apilygią kovą, 
kuri prie didesnės sėkmės galė
jo nukrypti ir atletų naudai. 
500 žiūrovų turėjo progos pa
matyti retas krepšinio rungty
nes, kurios praėjo draugiškoj 
dvasioj — E. P. Mitchell Co. 
garbingai laimėjo, o Lietuvių 
Atletų Klubas garbingai pralai
mėjo.

šios rungtynės ilgai liks žiū
rovų atminty.

Reikia priminti, kad kovo 
mėn. pabaigoj numatomos dar 
vienerios rungtynės tarp šių 
dviejų priešininkų. Kartu džiu
gu, kad New Yorko lietuviams 
sudaromos progos pasidžiaugti 
krepšiniu ir pamatyti, kad iš 
Europos atvykę žaidikai yra pa
jėgūs kibti į stiprius amerikiečių 
vienetus.

Priešžaismyje Apreiškimo pa
rapijos Vyčiai nugalėjo L.A.K. 
antrąją- komandą be vargo pa
sekme 63—33.

S LalsniuotM
į LIETUVIS GRABORIUS | 

S Fennš ir New Jenhy valstijose 5
S Nuliūdimo valandoje prašau S 
J šauktis prie manes X 
f 1601-03 So. 2nd SL | 

Philadelphia, Pa.

Lietuvitį Atletų Klubo krepši
ninkai praeitą šeštadienį laimė
jo lemiamas E. 
Church League 
rungtynes prieš 
Pentecostal 55—36.__
vienerios rungtynės prieš Trini
ty, kurios įvyks šeštadienį 8,45 
vai. YMCA namuose. Viena iš 
stipriųjų komandij, Ridgewood • 
Presbyterians, dėl registracijos 
klaidų iš pirmenybių išbraukta. 
Prieš paskutinį priešininką, 
Trinity, pirmam rate buvo lai
mėta 66—54. Tikimės, kad At-į 
lėtų klubas šią paskutinę kliūtį 
įveiks ir pasipuoš meisterio 
vardu.

D. YMCA 
pirmenybių 
Ridgewood 
Dar liko

Brooklyno šachmatų mėgėjai 
kas šeštadienį nuo 8 vai. Lietu
vių Atletų Klube žaidžia pirme
nybes. Iki šiol suažisti 3 ratai.

Šeštadieni, kovo 4d., 7,30 vai. 
Atletų Klubo patalpose (168 
Marcy Ave.) šaukiamas futbo
lininkų (soccer) pasitarimas. 
Organizatorius — V. Steponavi
čius. Visi futbolininkai prašomi 
susirinkti. Bus aptart aktualūs 
klausimai ir gal pavyks suda
ryti lietuvių futbolo komandą.

čk.

Endrius Varaškevičius, 
Šv. Kazimiero Dr-jos 
pirmas pirmininkas
PATERSON, N. J.

Kovo 5 dieną šv. Kazimiero 
Draugiją mini savo 50 metų ju
biliejų. Platesnis tų iškilmių ap
rašymas tilps sekančiame nume
ryje.

JUOZŲ IR JONŲ GADYNE

Įdomus supuolimas

Vasario 16 d. minėjime 
kalbėjo: Juozas Ginkus (pir
mininkavo), Juozas Tyslia- 
ta, Juozas Pajaujis, 'Jonas 

Budrys, Jonas Pakalka ir 
prel. Jonas Balkūnas. Taigi 
trys Juozai ir trys Jonai. 
Kitokiais vardas kalbėjusių 
nebuvo.

— Amerikos okupacinė ad
ministracija Vokietijoje pa
reiškė,, kad voikečių kariuo
menė nebus kuriama.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius'

426 Lafayette Street X
Newark 5, N. J.

SUTVARKOMI BIZNU TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jun "i 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalam j i, 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportą vim ui 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste n 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz. I-: 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis t: ■ 
Ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai 
naudojant sį patarnavimą visur Jungtinėse . ■

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai :i l 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZlTAVICil'S)
111 Ainslie Street Brooklyn II,

Telefonas: EV 4-3" 1"

pavienių vj 
; nuėsto fl 

p-.-.'.kti- 4 
ir kuris \

link

ALLIANCE NITE CLUB Ž 
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai | 

Viens iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke j)
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI ?
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW 4

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vaitarą J)
80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE i

(8th Street ir 1st Ave. kampas) A

Tel. Gramercy 7-9765 b

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
-Nebrangiausia—ir—Geriausia

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

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVercreen 8-9229

- Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
10 ryto

1—2 po pietų
6—-8 vakare

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6368
VALANDOS: 
9—12 ryte

• Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 rel. STagg 2-5043

teplien Aromiskis
(Armakauskas)

ŠV. ANTANO GARBEI 
Kovo-March 14, 1950 

Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE 

Kennebunk Port, Maine H 
Prasideda

iškilmingos 13-kos Antra
dienių Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—13 d.

Šv. Antano Mišių Novena.
.Už visus ,Sv. Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

ergreen 8-9770

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public ■

Kas Antradienf:
7 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS, 

7 F. M. — IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENČ. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame > 
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose; 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS! ,
Si quaeris miracula... Jei ieškai stebuklų, kreipkis j šv. Antaną. 

Iki Kovo 16 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS
• Kennebunk Port, Maine.

Telefonas: EV 7-7411 
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

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

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

(Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

VYNAS — LIKERIAI — ALUS 
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson A venae Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646
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AMERIKA Kovo 3, 1950

J^APYLINKiJB
• “Amerikos” Koncertas po p. Apreiškimo parapijos 

įvyks balandžio 16 d. Hotel salėje Bčooklyne. Bus pas- 
New Yorker, New York, C. kaitą, ir meninė dalis.
Dalyvauja operos solistai Ip. 
Nauragis, St. Baranauskas 
ir Iz. Motiekaitinė.

• Poetė K. Grigaitytė - 
Graudušienė greit išleidžia 
savo lyrikos antrąją knygą. 
Rinkinys vadinsis “Paslap
tis”.

• Dr. K. Ambrozaitis, At
eitininkų Sąjungos Ameri
koje vicepirmininkas, “At
eities redakcinės kolegijos 
narys, savo atostogų praleis
ti išvyko į Waterbury, Conn, 
pas gimines. Atostogų metui 
jis mano aplankyti Chicagą, 
Detroitą ir k.

• Šv. Vardo Draugijos, 
Apreiškimo parapijos Brook-

• Tremtinių \usirinkimas 
įvyks kovo 1 2d. 12 vai. 30 
min. po p. Karalienės Angelų 
parapijos salėje Brooklyne, 
Havemayer ir So. 4th St. 
kampas.

• Dr. St. Daugėlos šeima 
sulaukė svečių iš Vokietijos 
— atvyko inž. 0. Mikuckis su 
žmona ir Irena Kersnauskai- 
tė.

• Jonas Staškevičius, gyv. 
Yonkers, N. Y., staiga buvo 
sunkiai susirgęs, bet jau bai
gia sveikti. Staškevičių šei
ma prieš pusmetį atvyko iš 
Austrijos.

• Adolfas Markelis, vienas
lyne, šv. Mišios už Lietuvą \ s3aunW rasyto™> SY^n- 
bus kovo 17 d., sekmadienį, darnas vlsai svetimoj aphn- 
8 vai. Po mišių bus bendri koJ; kur ?era ANeb' 
pusryčiai ir Dr. A. šerekšno ^a®ko^’ laisvalaikius įsnau- 
paskaita. Kviečiami atsilan- 
kyti nariai ir svečiai. 11

• Šv. Pranciškaus Treti-J 
ninku, Apreiškimo parapijos •' 
Brooklyne, iniciatyva kovo 
12 d. bus rodoma Kristaus 
Kančios filmą. Vaikams 2 
vai. po pietų, suaugusiems 
4 vai. po p.

• Šv. Kazimiero mnėjimą 
rengia jungtinėmis jėgomis 
katalikiško jaunimo organi
zacijos Vyčiai, Ateitininkai 
ir Skautai — kovo 5 d. 4 vai.

i ir rašo didoką apysaką.
1 • V. Bernotienė iš Ne- 
! wark, N. J., mūsų skaitytoja 
ir rėmėja, besilankydama 
Brooklyne, aplankė ir mūsų 
įstaigą.

• “Tėvynės Sargo” pasku
tiniojo numerio didesnį kie
kį atsiuntė į mūsų redakci
ją, ši kur gali kas nori gauti. 
Šis numeris yra nepaprastai 
įdomus, knygos formato, ne
toli poros šimtų puslapių.

Atidaromos Lietuviškos Mokyklos

KONCERTAS
Sekmadienį

KOVO-MARCH19
4 vai. po piet

NEW YORK CITY

Bilietai: $2.00, $1.50 ir $1.20

RENGIMO KOMITETAS

Washington Irving

High School
Irving Pl. prie 16 gatvės 

tarp 3 ir 4 avė.

PROGRAMOJE LIETUVIŲ IR
KLASIKŲ DAINOS, ARIJOS

IR DUETAI

Lietuvos Operos Dainininku
V. JONUŠKAITĖS IR VL IVANAUSKO

+ Važiuoti: Požeminiais iki Union Square stoties ir Eleva- J
t ted — 3rd Avė. iki 14 Street stoties. t
T ' t

PALAIDOJO P. SIJEVIČIŲ

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietelės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-7142
1. P. GINKUS A D. JEZA VITAS V. UBAREVIČIUS

Direktorių* Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9737

Maspetho parapijoje
Šį šeštadienį, kovo 4 d. 10 

vai. ryte bus registruojami 
vaikai į lietuvių mokyklą. 
Bus mokoma lietuvių kalbos, 
Lietuvos geografijos ir Lie
tuvos istorijos. Mokykloje 
pamokos bus šeštadieniais 
nuo 10 vai. iki 1 vai. po pietų. 
Mokytojai bus iš tremties 
atvykę. Visi prašomi savo 
vaikus siųsti į lietuvišką Ma
spetho mokyklą. Adresas: 
64-14. — 56th Rd., Maspeth, 
N. Y.

Apreiškimo parapijoje
Brooklyne susidarė lietu

vių tėvų komitetas, kuris or
ganizuoja lietuviams vai
kams ir jaunuoliams, gyve
nantiems Brooklyne ir apy
linkėse, lietuvišką mokyklą 
šeštadieniais. Mokykla pra
deda darbą šį šeštadienį, ko
vo 4 d. 9 vai. ryte Apreiški
mo parapijos mokyklos pa
talpose, No. 5th ir Havema
yer St., Brooklyn, N. Y. Mo
kytojais sutiko būti: Dr. A. 
šerkšnas (vedėjas), mok. 
Putvytė, mok. Kulys ir kun. 
V. Pikturna. Kas šeštadienį 
bus po 4 pamokas, nuo 9—1 
vai. Bus mokoma lietuvių 
kalbos, Lietuvos kraštoty
ros, istorijos ir tikybos lie
tuviškai. Bus priimami vi- 
soko amžiaus vaikai ir jau
nuoliai. Tėvai prašomi at
siųsti savo vaikus šį šešta
dienį, 9 vai. ryte į pradeda-Į 
mą veikti mokyklą.

Pr. Naujokaitis, 
Mačiūnienė, 
Tercijonienė

Vykdomasis Komitetas

Maspetho Žinios
— Lietuvos Nepriklausomy

bės šventės proga parapija įtei
kė BALFui 500 dolerių lietuvių 
tremtinių pervežimui į Michi
gan valstybės ūkius.

—Kovo 5 d. bus Maldos už 
Tėvynę Diena, švenčiausias bus 
išstatytas nuo sumos ligi 4 vai. 
p.p., kada įvyks šv. Valanda už 
Lietuvą. Visa parapija lankys 
bažnyčią ir melsis už kenčiančią 
tautą.

— Šiais metais kun. Jonas 
Dyburys, O.F.M. duos gavėnines 
rekolekcija parapijai kartu su 
šv. Juozapo Novefia kovo 12-20 
dienomis.

— Mažai kas naudojasi lietu
višku knygynu parapijoje. Sek
madieniais ir vakarais galima 
nemokamai skolintis iš skaityk
los lietuviškas knygas seselių 
vienuolyne, 64-25 Perry Ave.

—Anglų kalbos pamokos 
tremtiniams yra duodamos: pra
dedantiems antradieniais 1—3 
v. p.p. par. salėje ir ketvirtadie
niais 7—9 v. vak. lenkų pobaž- 
nyt. kambariuose; prasimoku- 
siems antradieniais ir ketvirta
dieniais 7—9 v. vak. lenkų po- 
bažyt. kambariuose 
Clinton Ave.).

— Prl. Jonas Balkūnas sakys 
pamokslą Šv. Povylo katedroje, 
Philadelphijoje, kovo 5 d. 3 v. 
p.p., kur vyks pamaldos 
Lietuvą.

Angelų Karalienes 
Parapija

šį penktadienį, kovo 3 d. Ka
ralienės Angelų Maldos Apašta
lavimo Draugija šaukia svarbų 
susirinkimą parapijos salėje. 
Šaukiama po vakarinių pamal
dų. Visos narės prašomos atsi
lankyti.

Lietuvės katalikės moterys, 
prašydamos šv. Kazimiero už
tarimo; Lietuvos kančiose, 4 
kovo, Šv. Kazimiero dieną, 9 
vai. 30 min. organizuoja Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioje 
iškilmingas pamaldas už Lietu
vą, už kalėjimuose bei ištrėmi
me kenčiančius bei už Lietuvos 
laisvę žuvusius lietuvius.

Tose pamaldose prašomi visi 
ko skaitlingiausiai dalyvauti.

Mirusio brooklyniškio Pet
ro Sijevičiaus palaikai palai
doti pereitą trečiadienį Vete
ranų kapuose Long Island. 
Mišios buvo tą pačią dieną 
Karalienės Angelų parapijos 
bažnyčioje.

O. Sijevičienė dėkoja pa
rapijos kunigams, ypač kun. 
Masaičiui, už paskutinį pa
tarnavimą ir J, Garšvos lai
dotuvių įstaigai.

PADĖKA .

(61-21

Apreiškimo 
Parapija

uz

die-

VYČIŲ PRANEŠIMAS 
VISIEMS

Pranešama, kad antroji Tėvy
nės prisiminimo valandėlė — 
prof. Ant. Bendoriaus paskaita 
apie Lieuvą su meninine prog
rama įvyks š. m. kovo 12 d. 12 
vai. 15 min. (tuojau po sumos) 
Apreiškimo parapijos salėje.

Įėjimas visiems laisvas ir ne
mokamas.

Lietuvos Vyčių 41-ji kuopą

Kovo 5 dieną, 5 vai. po piet, 
Karalienės Angelų par. šv. Var
do Draugija parapijos salėje tu
rės paskaitą apie Šv. Kazimierą, 
kurią laikys kun. Vyt. Piktur
na. Kviečiami visi Šv. Vardo 
Dr-jos nariai ir abiejų lyčių as
menys į paskaitą ateiti. Įžanga 
veltui.

IŠ KATALIKU FEDERACIJOS 
VEIKLOS

Visiems prieteliams, kurie 
dažnaį lankė mane, o ypač 
V. Grajauskaitei,tA. Baužin- 
skaitei, A. Butenaitei, R. 
Šomkaitei, K. B. Kraučiūnui, 
A. Pociui, J. Baužinskui, A. 
Šleževičiui, Z. K u n g i u i , 
Kriaučeliūnienei, Dr. Majau
skui ir visiems kitiems, ku
rie maloniais savo atsilan
kymais sutrumpino mano il
gas valandas ligoninėje, nuo
širdžiai dėkoju.

Kazys Ambrozaitis

Jonas Jakaitis
BUČERNE IR GROSERNE 

33 Siegel St, Brooklyn, N. Y. 
Užlaiko geriausios rūšies ski

landžius, dešras ir visokią 
šviežią mėsą.

Prašome užeiti ir pamėginti

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

. Joseph Vastunas
10M Gate* Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Voket
(VOKETATHS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

ST*« 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKIORIAI

Atlieka mūriniu tumu (ienų ii- 
lyginima, plasteriavlmą, taligat- 
viu cementavimą ir kt darbiu.

293 MAUJKR 8T., 
BROOKLYN «, N. Y.

įStephen B redes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

> Tel. EVergreen 7-9394

*

: John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATASi

! 15 Park Row, New York
IĮ Telefonai:
j Ofiso Tel. Namu T«t
Į WO 2-3497 NE k-568»
Į S
L---------—-----—----- --

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

KLAUSYKITE!

Šv. Jurgio parapija
— Pereitą savaitę buvo atlai

kytos šv. mišios su ekzekvijom 
už a. a. kun. Antaną . Kuodį, 
kun. Miką Brundzą ir kun. Vin
cą Pinkų. Šios mišios buvo su
dėtinės, gerų moterėlių rūpes
tingumų.

-j— Jau dveji metai sukanka 
nuo mirties a. a. kun. Vinco 
Pinkaus. Tąja proga bus iškil
mingos pamaldos šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj kovo 11 die
ną, šeštadienį, 10 valandą ryte. 
Laike mišių giedos specialiai už
kviesti žymūs solistai. Kadangi 
visi dar gerai prisimena a. a. 
kun. Pinkaus buvimą šioje pa-

— Sekmadienį, kovo 19 
ną L. Vyčių 41 kuopos nariai eis 
prie Bendros Komunijos per 11 
valandos mišias, o po mišių pa
rapijos salėje bus jų bendri 
pusryčiai, kurių metu kalbės 
žymūs kalbėtojai.

Po pusryčių bus trumpas 
kuopos susirinkimas. x

Vasario 24 dieną Apreiškimo 
parapijos mokyklos patalpose į- 

i vyko Kat. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkimas, ku
riame dalyvavo gražus būrys 
draugijos atstovų.’

; Susirinkimą vedė S. K. Lu- 
i kas, raštininkavo J. Skarulienė.

Buvo tariamasi ir kalbama 
katalikų veiklos Reikalais.

Sekantis Kat. Fed. N. Y. aps
krities susirinkimas bus kovo 
31 dieną, 8 vai. vakare, Apreiš- 
kimofparapijos salėje, Brookly
ne. Ęus ir paskaita.

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

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.
6167 Grove St., Ridgewood 27, N. Y.

Joseph Baltailis
RESTAURANT 
BAR & GRILL

518 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
—1950—License Nr. 2-RL-9533 
Degtinės, vynas ir alus vietoje 

vartojimui.

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Kiekvieną sekmadienį, 1:15 
valandą popiet, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va
landą. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

ATITAISYMAS

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

HY 7-4554 - 4555

ILARD1 CO
895 Broadway, Brooklyn 6, TN. Y

_ PIGIAU, NEGU KADA BUVO
te-" _u~~ia PARDUODAMA!

Moterų Sąjungos’ 29-ta kuo
pa rengia susipažinimo vakarą 
su ateivėms ir Bunco party va
karą visiems. Kviečiame ateives 
moteris tapti Moterų Sąjungos 
narėmis. Maloniai kviečiame vi
sas atsilankyti. Per šį surengtą 
vakarą bus visom viešniom vis
kas nemokamai, įvyks sekma- 
dieinį, kovo 5, 4 valandą poKU11. JTlIindU2) UUVIIIlcį blUJt? pd- Į UlClių, AUVU cz, * ’ 

rapijoj ,tai ir j šias pamaldas* piet, parapijos salėje. Į Bunco
turėtų prisirinkti skaitlingai pa
rapijom) ir bendrai visi pasi
melsti.

kviečiam visus, kurie nori pra
leisti smagų vakarėlį. Bus'gra
žių dovanų ir užkandžių.

Praeitame numeryje atspaus
dintoje prel. J. Balkūno kalbo
je įvyko korektūros klaidų, ku
rias čia atitaisome: vietoje iš
spausdinto posakio “Lietuva ne
teko arti 30 nuoš. jos gyvento
jų <iš 300,000)” turėjo būti _| 
“Lietuva neteko arti 30 nuoš. '’ 
jos gyventojų (iš 3,000,000),” o | 
vietoje išspausdinto posakio — , 
‘vos 1^00 tikrų komunistų esą-1’ 
ma Lietuvoje” turėjo būti “vos į 
14,000 tjkrų komunistų esama ( 
Lietuvoje.’* - " . J

INCOME TAX
Raportų Reikale

Nuo pajamų valdžiai taksų 
mokesčių lakštus gerki išpildo, 
ypač namų savininkams daug 
pagelbsti šiame reikale —

’ J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St.,,
Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway stoties— 
BMT Jamaica linija),
Tel. Virginia 7-1896

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Pardavimai Namu
RICHMOND HILL

1. Tuščias floras, 2 šeimom, 
mūrinis, 1 baksinis kambaris, 
aliejum šildomas, ■ garažas. Kai
na $11.250.
. 2. Dvidešimt dviejų šeimų, su 
dviem storais, mūrinis, aliejum 
šildomas, tuščias floras, skly
pas 60x100, nuoma $8400, kai
na $32,500.

Telef.: Republic 9-1506

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik S149.9S
Duodami lengvam ir ilgalaikiai 

išmokėjimui

J EV 4-9293 i
SALDAINIŲ PALOCIUS J 

į GERIAUSIOS RŪSIES J
į Lengvi Užkandžiai Kava, Arbata, Hot Chocolate A
S PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKA1UENS. Geriausias pasirinkimas / 
p AISKRYMAS gamintas narni* 11 gariausioa isaetonoc, ALUS U go- A 
b riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KUEIPKITBS: 2 

J / Juozas Giiikus • S
[ 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. J

Siūlo Geriausių Firmų 
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniii ir aliejum šildonui PEČIŲ 

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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