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į 339,000

niuose

‘Amerikos’ Pavasario Koncertas Baland. 16, Hotel New Y o

;os atsispirti So
os agresijai, ku-

Šitokį pareiškimą McCloy 
padarė Atstovų Rūmų komi
sijoje, kur jis turėjo referuo
ti apie padėtį Europoje.

Ir jam siaubą^ 
Apgaulngi ženki 
Faktai $, 
Jų manevrai. 
Kova dėl laiškų

Dabartinėje misjoje f Afga
nistaną Latrbimore siųstas 
buvo ne Departamento, bet 
Jungtinių Tautų organizaci-

Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post vrtprp a t yVT 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 vj.

Jei taip, tai kodėl komu
nistai taip balsiai ir visur rė
kauja apie taiką?Gi tam, kad 
užliūliuoti, užmigdyti vaka
riečius, kad šie nebesirūpin
tų kariškom pajėgom, gi ko
munistai, prisidengę “taikos” 
kalbomis, galėtų be jokios 
konkurencijos apsiginkluoti 
ligi dantų ir tada lengvai už
pulti miegančius. Reikia atsi
minti, kad vienas svarbiau
sių komunistų tikslų yra pa
saulinė revoliucija, keliama 
ne tik žodžiais, bet ir jėga. 
Šiuo metu, kol dar budi Va
karų demokratijos, sovietai 
nedrįsta pulti, nes nepasitiki 
savo satelitais. Jie dar nespė
jo “išvalyti” naujai užgrobtų 
kraštų, kur milijonai laukia 
išlaisivinimo.

• New Yorko mayoras O’Dwyer patiekė ateinantiems 
balansiniams metams (nuo liepos 1 d.) miesto etatams iš
laikyti sąmatą, kuri šio miesto istorijoje yra pati aukščiau
sia: $1,243,451,794.

♦,/AJV Senato užsienio komisijos pirmininkas sen. T. 
Connally pasipriešino Valstybės Departamento pasiūlymui,

TnimanDt-t^et'irtam punldAu’’Įvykdyti

AJV pakraščių sargybos 
Kalifornijoje pranešė, kad 
jos yra pastebėjusios prie 
St. Barbara, Calif., apie 8 
mylios nuo krašto svetimą 
povandeninį laivą. Toks lai
vas yra pastebėtas du kartu 
savaitės bėgyje.

Šitą faktą patvirtino ir ka
ro aviacijos postas, kurio už
davinys yra taip pat pakraš
čių sargyba. Lėktuvas yra 
pastebėjęs povandeninį lai
vą virš vandens. AJV karo 
laivynas pranešė, kad tai ne
buvo Amerikos povandeninis 
laivas.

nimą šiandieną kiekvienam 
yra aiški. Pagal B. Baruch 
planą, “atėjus valandai”, bū
tų išvengta didesnių gyvybių 
ir turto aukų, kurių Amerika 
turės, tai valandai nepasi
ruošus būdama.

— Vienas Portsmouth, Ang
lijoje, gyventojas “maisto pake
tais” parsisiuntė iš New Yorko 
11,900 cigarų, kas sudarė jam 
“pigių rūkalų kiekį ilgesniam 
laikui.” Teismas tačiau jį nu
baudė tiek, kad už cigarą jam 
išėjo maždaug penkis kart tiek, 
kiek jis būtų mokėjęs vietoje 
pirkdamas. Be to, gavo keturis 
mėnesius kalėjimo.

Jau kuris laikas, kai So
vietų Rusija ir jos .agentai 
visuose kampuose visu balsu 
šaukia, jog jie nori'taikos, 
tik JAV visą pasaulį; stumia 
į karą. Komunistai' visame 
demokratiškame pasaulyje, 
besinaudodami pilna veikimo 
laisve, plūsta Vakarų valsty
bes ir rengia “taikos” kong
resus, kur kalba apie taiką, 
biauriausiai keikia Ameri
ką. Bet kaip čia iš tikrųjų 
yra? Negi JAV tikrai nori 
karo, o Rusija ir jos satelitai 
geidžia taikos. Į taijgeriau-

Sovietų Sąjungą ginklavi-; 
muisi skiria 25% savo mėti
nio biudžeto, o JAV — tik 
6%; Sovietai šiuo metu po 
ginklu laiko 2,600,000 karei
vių, o JAV — tik 640,000; 
kovos lėktuvų sovietai turi 
9000, o JAV — 3300; trans
porto ir kitokių lėktuvų so
vietai turi 8,000, o JAV — 
5,600; metinė lėkutvų pro
dukcija Sovietuose yra 7,000, 
o JAV — 1,200; tankų sovie
tai turi 30 divizijų, o ameri
kiečiai tik 1; povandeninių 
laivų sovietai turi 270, o a- 
merikiečiai — tik 74; Vaka
rų Vokietijoje sąjungininkai 
vokiečiams neleidžia nei vie
no kareivio' turėti, o tuo tar
pu Rytų zonoje komunistai 
turi 45,000 ginkluotų “polici
ninkų.”

Valstybės sekretoriaus re
zervuotumas kai kuriuose 
argumentuose rodo, kad jis 
pats mano, jog senatoriui 
McCarthy pas’seks įrodyti 
tai, ką jis pradėjo teigti apie 
Lattimore. Senatorius pa
reiškė, kad jis turis ir liudi
ninkus ir dokumentus, ku
riais jis įrodys tai, ką jis 
pradėjo teigti.

dėžės laiškų pareiškė preten
zijas Cl. Petacci tėvai, kaip 
prie buvusios savo dukters 
nuosavybės. Bet nemažesnes 
pretenzijas prie jų reiškia ir 
valstybė. Kuo baigsis ta ko
va, dar nežinoma, o publikai 
įdomu šiandieną tik tai, kad 
tų laiškų autorius juos bera- 
šdamas turėjo šeimą,. o ita
lų tauta buvo verčiama lai
kyti jį italų šeimų pavyzdžiu. 
Paskutinę gyvenimo dieną, 
kaip žinome, Mussolinis buvo 
rastas pas ūkiningą irgi su 
ta Claretta Petacci. Labai 
charakteringa šitiems žmo
nių teisių uzurpatoriams — 
Hitlerio užkulisiai atidengti 
irgi tokie pat. žmonija lau
kia trečiojo uzurpatoriaus 
užkulisių atidengimo.

Valstybės sekretorius A- 
cheson spaudos konferenci
joje buvo apipiltas klausmais 
apie Lattimore, kurį senato
rius McCarthy apkaltino e- 
sant vyriausiu.sovietų agen
tu. Ponas Achesonas stengė
si įrodinėti, kad Lattimore 
nėra buvęs Valstybės De
partamento angažuotas auk
štas pareigūnas ir patarėjas 
svarbiais reikalais. Tačiau 
jis pripažino, kad Lattimore 
buvo patarėju ūkio reika
lams Amerikos reparacijų 
komisijoje Japonijai. Jis bu
vo ten iš Departamento fon
dų apmokėtas, bet nebuvo 
prieš Departamentą atsakin
gas, nes anoji misija buvo 
Baltųjų Rūmų dispozicijoje. 
1946 m. dalyvavo Lattimore 
Departamento debatuose Ki
nijos klausimais. Departa
mentas šituose pasitarimuo
se jo atvykimą ir dalyvavi
mą apmokėjo, bet jis nebuvo

Nežinomas poyande 
ninis Igiyąri Ameri

kos vandenyse

ACHESON AIŠKINA 
APIE LATTIMORE

Naujasis DP įsileidimo į 
AJV įstatymo projektas jau 
du kartu buvo Senate, kuris 
nepajėgė jo nei priimt, nei 
visai atmesti. Šiuo metu tas 
įstatymas vėl Senato kryž
minėje ugnyje. Šias eilutes 
rašant, buvo dar tik pats į- 
karštis debatų dėl projekto. 
Projekto likimas šias eilutes 
rašant d.ąr nebuvo aiškus.

Patiekta yra projekto du 
variantai: vienas iš jų nu
mato 1948 m. įstatymu nu
matytą įsileistinų į AJV DP 
skaičių 205,000 pakelti į 320,- 
000, o kitas

Dabar iškilo DP sąvokos 
aptarimo problema — kas y- 
ra DP ir kas ne iš tos ma
sės, kuri yra pabėgusi iš a- 
napus geležinės uždangos. 
Iškilo ir vadinamų repatri- 
jantų, arba volksdeutchen, 
klausimas, ši žmonių katego
rija Amerikos Senate turi 
taip pat gynėjų. :

Šito naujo įstatymo šali
ninkas, ’nkaip žinome, yra 
pats prezidentas Trumanas. 
Iš senatorių didžiausi gynė
jai yrą Douglas, H. Lehman, 
Kilgore. Prieš yra senatorius 
McCarran ir jo draugai.

- Urt kr B. Plockhortt
Aš atsikėlimas ir gyvybė. Kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, bus gyvas, ir kiekvienas, 

kurs gyvas ir į manę tiki, nemirs per amžius. (Jon. 11, 25-26).

eina iš to, kad rusai įsitikinę 
dabar susitvarkyti su pasau
liu, — tęsė toliau McCloy. Jo 
įsitikinimu, rusai puls dvie
juose punktuose 
joje ir Tolimuose Rytuose. 
Bet Vokietiją jie laiko pir
muoju ekspansijos išeina
muoju punktu, nes čia jie 
mano “priremti Vakarų de
mokratiją”.

Pono McCloy nuomone, 
kova vyksta nežmonišku 
smarkumu intensyvėdama, ir 
Amerikos administracija Vo
kietijoje yra tikra, kad šiuo 
metu stovima istorinio 
sprendimo išvakarėse. Nie
kas, kas šiandieninį žaidimą 
Europoje mato, neabejoja, 
kur tas žaidimas veda.

AJV aukštasis komisaras 
Vokietijai McCloy pareiškė, 
kad dabartinis rusų spaudi
mas į Vakarų Europą rodo, 
kad rusai jaučiasi pakanka
mai esą stiprūs, kad laimė
jus Europą. Kai rusai taip 
nuolat spaudžia į visas poli
tinio ir ūkinio gyvenimo, sri
tis pasauly, norėdami domi
nuoti,, kai jie begalines armi
jas laiko, kai jie savo laivy
ną, ir ypač povandeninį, 
taip stiprina, kai jie tokią 
milžinišką valymo akciją va
ro, x kai jie darbo prievolę ir 
propagandą Vokietijoje taip 
išplėtė, — visa tai daro jie, 
žinoma, ne jausdami silpni, 
arba ne bijodamiesi, kad 
juos kas nors puls. Visa tai

Įtikėjimą šiuo reikalo.
• Garsus prof. pr. U.Noack rytų Berlyne, buvęs di

džiausias šalininkas Vakarų susitaikymo su Rusija, šiomis 
dienomis pabėgo į vakarų Berlyną ir paprašė vakariečių 
globos. ; .

• Prof * Dr. U. Noack, pabėgęs į vakarus iš rytų Berly
no, tvirtina, kad sovietai vokiečių komunistų rankomis or- 
ganizuoja pilietinį karą Vokietijoje ir gali atsitikti, kas at
sitiko Kinijoje.

■ • Garsus prancūzų pdltikas Leon Blum mirė sulaukęs 
77 metų amžiaus. L. Blum buvo pirancūzų socialistų vadas, 
nacių kacetininkas, daug, kartų buvęs ministeris pirminin
kas*.

• Europos Taryba galutinai apsisprendė vakarų Vo
kietiją pakviesti Tarybos nariu. Saaro kraštą nustatyta 
kviesti atskirai.

• Senatorius McCarthy pareiškė, kad jis liudininkais į- 
rodys, jog O. Lattimore yra vyriausias Rusijos šnipas 
Amerikoje. Liudininkų vardą senatorius tačiau dar nesu
minėjo.

• Prezidentas Trumanas savo spaudos konferencijoje 
stipriai puolė senatorių McCarthy ir kitus respublikonus už 
“sukėlimą triukšmo” dėl rusų šnipų Valstybės Departa
mente.

• Sovietų leidžiamas anglų kalba žurnalas “New 
Times” išdirbo visas Jungtinių Tautų Organizacijos insti
tucijas, o ypatingai Tarptautinę Organizaciją pabėgėliams 
ir Tarptautinę Darbininkų Organizaciją.

• Amerikos laivas “Exilona” apleido New Yorko uos
tą, išvykdamas su ginklais, skirtais Italijai. Vyksta į 
Triestą. Vežama 155 milimetrų gaubicos, 57 milim. patran
kos ir smulkūs ginklai. Ginklų kiekis nėra žinomas.

• Sovietų biologas T. D. Lysenko laikraščiuose nepa
prastai puolė vakarų pasaulio mokslininkus, kurie esą 
“parsidavę Amerikos ir Anglijos politikieriams.”

• Šventųjų Metų proga Ispanijoje paleista iš kalėjimų 
apie 13,000 kalinių. Šitą amnestiją Franko vyriausybė pa
vadino religine amnestija.

• Pragos vyriausybė AJV pasiuntiniui įteikė griežtą 
notą, kurioje reikalauja išduoti Čekoslovakijos vyriausybei 
visus neseniai trimis lėktuvais pabėgusius ir U. S. zonoje 
nusileidusius čekus.

• Pragos komunitai iš Čekoslovakijos išprašė paskuti
nį Associated Press atstovą, kuris iki šiol vienintelis ten 
dar buvo užsilikęs.

• Rusų zonoje vokiečių komjaunimas yra mokomas 
partizaniniam karui. Šitie faktai patvirtina prof. Noacko 
teigimą, jog rusai Vokietijoje rengia pilietinį karą.

• Praeitą trečiadienį 9 vai. 43 min. ryte buvo jaučia
mas žemės drebėjimas visu, šiauriniu Long Island pakraš
čiu. Jokių nuostolių nepadaryta.

• Italijos policija surado daug slaptų ginklų sandėlių 
visoje Italijoje. Ginklai buvo komunistų suslėpti ir prižiūri-

Maskvinis agentas iš 
Brooklyno A. Bimba savo 
laikraštyj e ąprašinėj o kaip 
jam buvo karšta Clevelande, 
pakliuvus tarp lietuvių, ku
rie nenorėjo, kad jis ten pra
kalbas sakytų prieš Lietuvą 
ir prieš Ameriką, o už Rusi
ją. Šitas Maskvos agentas 
rašo: “Jokiu būdu negalėsite 
sau įsaivaizduoti tą baisų 
siaubą, kokį žmogus jaučia, 
tokioje padėtyje atsidūręs.” 
Neabejotinas siaubas, tikrai! 
Bet šitas “siaubas” negalitna 
būtų laikytį net menkiausiu 
vaikų žaidimu, lyginant * tai 
su tuo siaubu, kurį, sakysi
me, 1941 m. birželio mėn. 14- 
15 d. šito Bimbos darbdaviai 
buvo surengę Lietuvoje. O 
tokių siaubų juk Lietuvoje 
buvo ne vienas ir ne du. Apie, 
juos Bimba puikiai žino, bet 
jam tai niekis — ot jam Cle
velande tai buvo siaubas! 
Vadinasi, jo kailiukas jam y- 
ra viskas! Dėl šito menko 
kailiuko jis ir tuos gina, 
kure visą Lietuvą siaube lai-

Romos policija gavo ano
niminį laišką, pagal kurį, 
nuvykę į Vittoriale sodą, 'iš
kasė dėžę, kurioje rasta’ 
Mussolinio meilės laiškai 
Clarettai Petacci. Prie šitos

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISUOMENINK IR 
KULTŪRINIO GYVEN MO 

SAVAITRAŠTIS

DP įstatymas Kry: 
minėje ugnyje

B. Baruch, kalbėdamas 
vienoje karo laivyno mokyk
loje laivyno karininkams, 
pabrėžė: gyvename momen
tą, kai prieš mūsų akis įvy
kiai šuoliais rieda karo kryp
timi. Nelaikąs griebtis tada 
Amerikai, kai čia ant gąlvų 
mums kjriš bombos. Męs tu
rime šiandieną; mobiliziioti 
visas krašto jėgas, kad pas
kutinę minutę, kai karas tik
rai prasidėjęs bus, ir bom
bos tikrai mums ant galvų 
kris, nebūtų mestas mums 
kaltinimas, kad mes savo lai
kysena katastrofą paskubi
nome.

B. Baruch pabrėžė, kad 
Rusija organizuoja užsie- 

pilitinius karus. 
“Šiandieną yra kiekvienam 
aišku, kad taika šiose sąly
gose yri negalima.”

Kaip žinome, B. Baruch 
siūlo konkretų planą, pagal 
kurį turėtų būti suorgani
zuotos vfebs AJV protinės ir 
fizinės 
vietų Ss_ _ .
ri blaiva&žiūrihciam į gyve-

4 .u
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VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGAapleista, sumuštą; jei galėtum

Kun. Norbertas Pakalnis
. j UZj -fcUiugiancį ucujrĄq. juygiai x

toje ryto saulėje ir vandens la- i dabar pasaulis mato Prisikėlusį J
šus, krentančius nuo jo piršto; Kristų Mistiniame Bažnyčios
jei galėtum matyti tą jauną, Kūne, ir Jį laiko, kaipo darži- į

Apreiškimo Parapijos Klebonas. J

Brooklyn, N. Y.

Maspetho ir Great Necko parapijiečius

ir “Amerikos skaitytojus sveikiname

ŠVENTOMIS VELYKOMIS

Angelų Karalienės parapijiečius ir draugijas

Sveikiname

ŠVENTOMIS VELYKOMIS
Kun. Juozas Aleksiūnas
Kun. Antanas Masaitis
Kun. Vytautas Pikturna

Brooklyn, N. Y.

Laimėti kiekvieną suklaidintą
Sveikiname savo parapijiečius

VELYKŲ ŠVENTĖSE
ir linkime geriausios Dievo Palaimos

Ign. KelmelisPrelatas

Kun. P. Bastakys

Newark, N. J.

t t

žaizdomis aptekęs, skarmalais

stiprų vyrą 33 metų, einantį į 
prieš ankstyvą kryžiaus mirtį— 
niekad nepamanytum, kad tas, 
kuris buvo teisėjas, ištikrųjų

pasaulio ir prie savo asmeninio 
gyvenimo.

laikais su Juo vaikščioti gatvė
mis ir keliais, tai mes būtumėm 
pastebėję, kad Jis labiausiai ir 
vieninteliai interesavosi spaliegč-

nyčioje tik matosi žmogiškoji j 
dalis, susidedanti iš silpnų, pa
linkusių prie blogo ir klaidų tva
rinių. Čia padaroma ta pati klai
da, kaip Magdalena padarė Ve-

Raštus ir linias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui ncprisiunčiama pašto ženkltl.

Kun. Pijus Lekešis
Kun. Jonas Kartavičius

Nuoširdžiai sveikinu mano brangius 
parapijiečius

—r---------, -------------- j— o------------------ i ua. Kalu iviaKUaiena padalų ve-
girdėti tos minios riksmą: “Nu-ilykų rytą jį paiaikė prisikėlusį 
kryižuok Jį!”; jei galėtum maty- i Kristų daržininką, tai yra 
ti Pilotą, laikantį savo rankas 'tik žmogišką daiyką. Lygiai

Žmogaus prsikelimo 
viĮtis

Kas yra tiesa apie vilties nu- ■ 
stojusį pasaulį, lygiai tas yra 
tiesa ir apie atskiras sielas ja-:

tol

■ k i! n
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KRISTUS KEŲES—MIRTIS KRITO
Garsusis kalbėtojas Ciceronas, mirus jo dukrelei, labai 

liūdėjo. Jo geras draugas Servius Sulpicius, reikšdamas už
uojautą, bandė jį gudsti. Laiške jis įrodinėjo, kad kiekvie
nas žmogus yra mirtingas. “Dažnai tai prisimink, o tas su
mažins tavąjį skausmą,” — rašė Sulpicius. ,

Abejotina ar tie pagonio žodžiai bent kek suramino 
liūdintį Ciceroną. O vienok tik taip tegalėjo viens kitą pa
guosti pagonys, kurie, kaip apaštalas sako, “neturėjo jokios 
vilties.” . . .

Mes raminamės kitaip. Dėl vaiko mirties liūdinčiam tė
vui mes nesakome: “Nusiramink! Neliūdėk, nes ne tik vai
kas numirė, bet ir kiti tavo mylimi prieteliai mirs”, bet mes 
guodžiame: “Neliūdėk, nes tu savo vaiką sutiksi išaukštin
tą.” .

Ir taip sakydami, .mes neklystame! Nuo to laiko, kai 
Juozapo iš Arimatėjos sode, netoli Jeruzalės, saulei tekant 
nukrito antspaudai nuo Kristaus kapo angos akmens, o 
Kristus garbingai prisikėlė, mes žinome, kad visi kelsimės 
iš numirusiųjų. Išganytojas pats yra tai patvirtinęs: “Iš 
tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, ateis valanda ir dabar jau 
yra, kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą; ir kurie iš
girs, bus gyvi. Nes kaip tėvas turi gyvenimą pats savyje, 
taip jis davė ir sūnui turėti gyvenimą pačiam savyje. Jis 
davė jam taip pat valdžios daryti teismą, nes jis žmogaus 
sūnus. Nesistebėkite tuo, kad ateina valanda, kurią visi e- 
santįeji kapuose išgirs Dievo sūnaus balsą; kurie darė gera 
— išeis prisikelti į gyvenimą, o kurie darė pikta — keltis 
į teismą (Jon. 5, 25-29).

Taip kalbėjo Kristus ir savo prisikėlimu paliudijo, kad 
tai nėra tušti žodžiai. Po Velykų ryto mes matome, kad mū
sų tkėjimas nėra tuščias, kad Išganytojo mokslas yra tik
ras. Velykos mums aiškiai liudija, kad mes ne veltui po sun
kaus ir kančių pilno šios žemės gyvenimo tikimės išaukšti
nimo ir laimės. “Taigi, jei skelbiama apie Kristų, kad jis 
kėlėsi iš numirusiųjų, tai kaipgi kai kurie jūsų tarpe sako 
nesą mirusiųjų prisikėlimo?” (1 Kor. 15,12).

Mūsų kūnas bus prikeltas iš,dulkių, nes jis to prisikė
limo vertas, — sako Tertulijonas. Vertas prisikėlimo, nes 
nuplautas krikšto vandeniu, sustiprintas sutvirtinimo sak
ramentu, pašvęstas Kristaus kūnu ir tarnaują išganymo 
siekime; vertas prisikėlimo, nes atgailos dąrbąis buvov ma
rinamas, kovoje už skftjtflhimą buvo yaldomąs'.

Po Velykų tad drąsiai galime kartoti Jobo žodžius: 
“Žinau, kad Išganytojas yra gyvas ir teismo dienoje, prikels 
jis mane iš dulkių.”

Krikščionys savo tikėjimą į prisikėlimą iš mirties re
mia Kristaus liudijimu, paremtu Jo prisikėlimu, o kuo gi 
savo netikėjimą paremia netikintieji? Neveltui tad Bažnv
čia Velykas — Kristaus Prisikėlimo šventę — taip iškil
mingai mini ir visus ragina džiaugtis. Pelnytai tad galime 
džiaugsmingai giedoti: Aleliuja! Jis prisikėlė, — kelsimės 
ir mes! Aleliuja!

Žmogiškajam prisikėlimui tačiau yra nustatytos są
lygos; kurie darė gera — išeis prisikelti į gyvenimą, o ku
rie darė pikta — keltis į teismą. Įdomus dėl to žmogaus pa
skyrimas šioje žemėje: mažytis sapnas, palyginus jo žemiš
kąjį gyvenimą su amžinatve, apsprendžia jo atsikėlimą iš 
mirties ir amžinąjį gyvenimą, šis trumpas sapnas apspren
džia tai — į gyvenimą, ar į teismą. Jeigu į teismą, tame 
teisme nebus pasigailėjimo, nes būsi pats save nuteisęs. 
Taigi, pats sau pasigailėjimo neturėjęs, nes Kristaus moks
lo pagrindinis motyvas — laisva valia žmogui, kad jis galė
tų pats save išganyti. Tas, kuris tepasinaudos šia malone, 
laimingas per amžius, nes jis išeis prisikelti į gyvenimą.

Yrą kuo tad susirūpinti šiame gyvenime. Susirūpinti 
pačiu savimi. Savimi ne dienai, savaitei, mėnesiui, bet am
žinatvei. Amžinatvei, kur neturi pabaigos. Leistas šiam 
trumpo sapno gyvenimui šioje žemėje, žmogus pats nule
mia save amžinatvėje. Kasdieninė rutina ir gyvenimo 
smulkmenų dulkės teneųžneša mūsų paskirties amžinas- 
čiaį. KŪN. V. PIKTURNA

Lietuviai tremtiniai, gyveną 
didžiajame New Yorke, savo su
sirinkime 1950 metais kovo m. 
12 dieną vienu balsu priėmė šią 
rezoliuciją:

Žiaurūs Lietuvos okupantai 
ištrėmė mus iš gimtų namų. 
Bolševikai, teriedami mūsų kraš
tą ir naikindami lietuvių tautą, 
neleidžia mums grįžti į mylimą 
tėvynę. Tėvų kraujas ir gimto
sios žemės meilė verčia ir įparei
goja mus kovoti už mūsų tautos 
ir tėvynės laisvę. Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse mes esame 
laisvi ir saugūs, todėl reiškiame 
savo padėką bei visišką lojalu- 
mąJųngtinių Amerikos Valsty-

. bių Vyriausybei ir jos demokra
tinei politikai, tačiau matydami 
tame krašte siaučiant komunis
tų penktąją koloną, negalime 
viešai ne pareikšti savo nusista
tymo visomis jėgomis kovoti su kančią lietuvišku spaudą, 
komunistais, kurie yra -taip w 4) visur ir visada drąsiai pa

JAV, taip Lietuvos priešai. Bū
dami lietuviai, pirmoje eilėje 
kovosime su lietuviais komunis
tais, jų rėmėjais bei simpatikais, 
nes kiekvienas lietuvis, sąmo
ningas, komunistas, yra ypatin
gas mūsų krašto ir tautos išda
vikas, nes jis žino komunistų 
varomą mūsų tautos r naikinimą 
bei krašto plėšimą.

Todėl kviečiame visus bet 
kur pasaulyje gyvenančius lietu
vius prisijungti prie tos antiko
munistinės veiklos ir:

1) visomis išgalėmis dalyvau
ti kovoje dėl Lietuvos laisvės ir 
tą kovą materialiai bei mora
liai remti,

2) savo šeimoje ir aplinkumo
je palaikyti ir ugdyti gyvą tau- 
Ųnę'sąmonę.

3) skaityti ir remti lietuviš
ką sąmonę ugdančią bei palai-
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Isikūnimas >uvo apreikštas ’ nakties — tas laikinas apąki- 
Nekaltai Mergelei - Marijai,! mas šviesuma, po to bevilties 
bet Prisikėlimas tapo apreikštas valandų — ta Viltis, po to pa-

vilties, kai Išganytojas buvo nu
kryžiuotas; o vienok Jis jį pri
kėlė prie naujo krikščioniško 
gyvenimo ir civilizacijos. Prisi
kėlimo stebuklas gali vėl pasi
kartoti. Pasaulis gali vėl prisi
kelti, kaip jis nuo krikščionybės

KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA
POPIEŽIAUS KREIPIMASIS Į 
KATALIKUS DARBININKUS

atsivertusiai nusidėjėlei-Magda-1metimo — tas Atradimas! Magi I atsiradimo mažiausiai tuziną 
lenai. Kaip vienas, .taip ir kitas dalena buvo prisirengusi išlieti kartų prisikėlė. Bet neturėkime 
labai tinka. Tiktai nekaltumas 1 
ir laisvumas nuo nuodėmės ga
lėjo priimti Dievo Sūnų į pasau
lį ir todėl Nekaltai Pradėta Ma
rija sutinka Jį prie pasaulio du
rų - Betliejuje. Bįet tik atgailau
janti nusidėjėlė, kuri pati atsi
kėlė iš nuodėmės kapo prie nau
jojo gyvenimo Dievuje, gali tin
kamai suprasti triumfą ant nuo
dėmės. Ir todėl ne Nekaltai Mer
gelei Marijai, bet Magdalenai 
linksma Prisikėlimo naujiena ta
po paskelbta. Tame kontraste 
didelė Velykų dienos paslaptis 
yra paslėpta: ‘ Prisikėlimas yra 
nusidėjėliams, be vilties esan
tiems.

Velykų rytą, vos aušrai pra
sidedant; atsivertusi nusidėjėlė 
eina ieškoti kapo ir jame miru
siojo. Ji neateina laukti prisikė
limo, bet patepti, kvepalais Jo 
kūną. Bet štai: kapas tuščias! Didžiojo Penktadienio naktį, ka- • 
Tuoj skundo ašaromis apsipila: 
“Paėmė Viešpatį iš kapo ir neži
nome, kur Jį padėjo.” Pasken
dusi bevilties mintyse, ji atsisu
ka ir štai: šalia jos Jėzus! Bet 
tai buvo ne tas Jėzus, kurį ji 
žinojo. Jame, tame prisikėlusia- tykioje. Jei galėtum Jį matyti 
me ir garbingame kūne, buvo stovintį prieš Pilotą: išduotą, 
kažkas dvasinio, ne žemiško. Ar 
tai iš išvaizdos, ar iš apdaro, jos, 
ašarų paskendusioms akims, 
Jis pasirodė, kaip daržininkas.

Ir gal nelabai daug Magdale
na klydo, nes ištikrųjų Jis buvo 
Dangiškasis Daržininkas. Kiek
viena gėlelė, kuri žydi, kadaise 
buvo Jo mintyje, kiekvienas 
žiedelis savo grožį paėmė nuo 
to Aukščiausiojo Grožio; kiek
viena malonės sėkla tapo Jo pa- i buvo Pilotas; kad ta laimėjusi 
sėta. 1 _ ,
Jis turi tą Rojaus daržą išdirbti, 
savo įkvėpimais jį apsodinti ir 
amžinais malonės vandenimis jį 
palaistyti.

Savo beviltyje tikėdamasi, 
kad. gal tas daržininkas išaiš
kins tb tuščio, angelų apgyvento,' 
kapo paslaptį, ji Jam sako: 
“Viešpatie, jei tu Jį išsinešei, 
pasakyk man, kur Jį padėjai; aš 
Jį pasiimsiu.” Vargšė Magdale
na, dar iš Didžiojo Penktadie
nio ir šeštadienio išvargusi ir 
nusikamavusi, kurios' gyvybės 
tik šešėlis beliko, o jėgos lyg 
muselės — ji “Pasiimtų Jį!” Ant 
visados ji pasiliks, kaipo simbo
lis tos meilės, kuri pakelia ir 
sunkiausią naštą ir mano, kad 
ta našta yra lengva.

“Marija!” tik vieną žodį Jė
zus tarė', bet tame žodyje buvo 
visas dangus. Ir kai jos akys 
krenta ant raudonai melsvų 
ženklų ant rankų, kojų ir šono, 
ii tarė vieną žodį, kuriame visa 
žemė buvo: “Rabboni!” — “Mo
kytojau!”

Ir po tos minties ir širdies

pagarbos ašaras, bet ji nebuvo 
prisirengusi matyti Jį vaikščio
jantį. Bet tokia yra'Velykų tie
sa: Prisikėlimas iš Mirties, Nu
galėto Triumfas, Pamesto At
radimas; mirusios gamtos pava
saris, gyvybės atsigavimas, Pri
sikėlimo trimito balsai ant gy
vųjų krašto.

Nuo tos Velykų dienos niekas 
nebegali manyti, kad jam išga
nymo nebėra. Niekas nenuėjo 
taip toli, kad jam nebebūtų vil
ties. Nėra tos pamestos avelės, 
kurios negalima būtų atrasti; 
nėra to pinigėlio, kuris nebūtų 
suieškotas ieškotojo ir kaimy
nų džiaugsmui; nė vienas sūnus 
vėjavaikis nėra taip be vilties, 
kad nebegalėtų pulti į savo tėvo 
prieglobstį ir pasidžiaugti iškel- galybe yra tuščios pastangos, 
tu pokiliu. Jei bent kada daly- Ta Prisikėlusio Kristaus galybe 

' kas rodėsi visai praloštas, tai j

iliuzijos. Pasaulis neprisikels 
prie ramybės ir laimės vien po
litinėmis ir ekonominėmis prie
monėmis. Jis prisikels per dva
sinį sielų ir širdžių atgimimą 
žmonėse. Kristaus prisikėlimas 
nebuvo tai grįžimas .į seną gyve
nimą; buvo tai prasidėjimas 
naujojo gyvenimo. Pasaulis ga
li būti išgelbėtas ne socialėmis 
reformomis, bet jis turi atsikel
ti iš mirties Kristaus Dievybės 
Galybe.

Mes turime ne savo seną gy
venimą atstatyti, bet turime at
sikelti prie naujojo gyvenimo. 
Ta nauja energija turi ateiti iš 
kitur, be kurtos mes supusime 
kapuose. Kristus prisikėlė Die
vo Galybe. Mėginti prisikelti ki-

Jei šis uždavinys, kurį jie tu
ri atlikti kasyklose, fabrikuose, 
laivų dirbtuvėse ir visur, kur tik 
dirbama, reikalaus aukų, teatsi
mena katalikai darbininkai, jog

Mes norime čia tarti tėvišką 
žodį katalikams darbininkams, 
jauniems ir suaugusiems, ku
riems, tarsi atlyginimas už išti
kimai išlaikytą tikėjimą tokiais
sunkiais laikais, tenka labai kil- Jėzus Kristus paliko mums no 

tik darbo, bet ir pasiaukojimo 
pavyzdį...

Mes norime tarti žodį ir tiems 
Mūsų vaikams, kurie jau serga 
komunizmo liga ar yra ja dar 
tik užsikrėtę. Mes karštai prašo
me juos išklausyti tikrai juos 
mylinčio Tėvo įspėjimų; taip pat 
atsidėję maldaujame Dievą ap
šviesti jų protus, kad jie pasi
trauktų iš to slidaus kelio, ku
riuo eina į baisiausią žūtį, ir pa
žintų vienintelį žmonijos Išga
nytoją — Jėzų Kristų—, nes 
“neduota žmonėms kito vardo 
po dangumi, per kurį mes turė
tumėme būti išgelbėti.”

Divini Kedemptoris.

nūs, bet nelengvas uždavinys. 
Jie, būtent, vyskupų ii- kunigų 
vadovaujami, turi itin stengtis 
grąžinti Dievui ir Bažnyčiai di
džiules savo darbo brolių mi
nias, kurie, apkartę dėl to, kad 
nebuvo tinkamai suprasti, tei
singai įvertinti bei kaip reikiant 
pagerbti, nutolo nuo Dievo. Te
gul katalikai darbininkai tiek 
savo žodžiais, tiek pavyzdžiu pa
rodo šiems nuo tikrojo kelio nu- 
krypusiems savo broliams, jog 
Bažnyčia yra visų dirbančiųjų ir 
kenčiančiųjų Motina. Kaip pra
eityje, taip ir ateityje ji nieka
da nepaliaus gynusi savo vaikų.

ir gyvybę yra duota Jo Misti
niam Kūnui, Bažnyčiai. Gal vie- 

da Išganytojas su baisiomis nok pamanysime: gerai, Kris- 
žaizdomis ant kojų; rankų ir įus atsikėlė iš kapo Dievo galy- 
šono buvo palaidotas. Ir štai įje> įjeį prisikėlusio Kristaus Ga- 
po trijų dienų tas Akmuo, kurį lybė daugiau nebeveikia. Baž- 
statytojai atmetė, pasidarė 
Kertiniu Akmeniu Dievo šven- z mos 

m a i

ninką. Bet tenai yra Dievybė, 
kaip kad darže per pirmas Ve
lykas, ir tik ta Dievybė gali 
duoti vilties nustojusiam jos 
pasauliui. Mes galime susilaukti 
taikos ir ramybės, jei jos ieško
sime ne politikoje ir ekonomiko
je, bet Gyvybės Dievo Karalys
tėje. Tokia tai yra Velykų pa
slaptis: Prisikėlimas iš Mirties, 
Nugalėto Triumfas, Pamesto + 
Atradimas; mirusios gamtos J 

s pavasaris, gyvybės atsigavimas, į .... , . T
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Kaipo Naujasis Adomas, minia, ištikrųjų buvo pralaimė
jusi; kad tos rankos, kurios bu
vo vinimis pervertos, vieną die
ną laimins pasaulį. Tiesiog fan
tastiniai, tiesiog neįtikėtinai at
rodo pareiškimas, kad nukry
žiuotasis Kristus atsikels iš ka
po, kad palaidotas Karalius eis puvasans> gyvyoes ^gavimas, 

Prisikėlimo trimito balsai lleja- 
g. gyvųjų žemės.

sisakyti prieš komunizmą ir ko
munistų varomą propagandą,

5) prie kiekvienos progos iš
kelti komunistų prasižengimus 
visai žmonijai, ypač lietuvių tau
tai,

6) visomis priemonėmis boi
kotuoti lietuvių komunistų lei
džiamus laikraščius bei knygas,

7) niekada nelankyti įvairiais 
vardais prisidengusių lietuvių 
komunistų sanbūrių bei jų or
ganizuojamų parengimų,

2) boikotuoti komunistuojant 
čių ir tiesioginiai ar netiesiogi
niai komunistus palaikančiųjų 
biznius, pav. tų, kurie duoda 
skelbimus į komunistinę spau-

9) stengtis laimėti Lietuvai 
kiekvieną komunistų suklaidintą 
lietuvį,

10) dešifruoti visus komunis
tus bei jų simpatikus ir veikti, 
kad jie būtų deportuoti į tą ša
lį, kuriai parsidavę jie dirba.

Visi vieningai ir drąsiai stosi
me į ryžtingą kovą su mūsų 
krašto priešais bei tautos išdavi
kai^.”

Visos mūsų jėgos Lietuvai 
Tėvynei ir tikrajai demokratijai.

Prezidiumas

.„ujp, be 
vaikų nd 
faktai g

Tačiau 
bai svar| 
rų žmoni 
veninio. 1 
k am s du 
būsimam

ręs nusidėjėlis, kaip Magdalena, 
vėl gyvens. O vienok tokia yra 
Velykų dienos pamoka: Prisikė
limas iš Mirties, Nugalėto Tri
umfas, Pamesto Atradimas; mi
rusios gamtos pavasaris. Prisi
kėlimo trimito balsai liejasi ant 
gyvųjų krašto.

Dabar, jei Kristus Prisikėlė,
dėlko Velykų stebuklas vėl ne-1 me. Nūdieninis pasaulis yra pri-' X 
galėtų pasikartoti? Nustojęs vii- pildytas žmonėmis, kurie pame- t 
ties, vėl negalėtų atgauti .viltį? tė savo kelią; sielomis, kurių t 
Magdalenai vėl negalėtų būti at- nuodėmė ir klaidos yra anali- t 
leista? Mirties perspektyvą pa- zuojamos tūkstančiais kartų, t 
versta į Gyvybę? Pritaikinkime bet niekad neatleidžiamos; kū-i* 
vilties pamoką prie moderninio nais, paskendusiais kentėjimų * 
------ :---------- :----------------- kartybėse, bet niekad nepasal- *

dytais Kryžiaus vizija; širdimis, + 
gyvenančiomis svajonėmis, bet + 
galutinai nusivylusiomis; varg- f 
dieniais, kurie manė, kad turtai * 
atneš laimę ir ramybę; nusivyto- * 
siais, kurie manė, kad prisigėrus * 
pasaulio vyliais, galima viską f 
pamiršti. | ?

Toms visoms sieloms Velykų į 
naujiena skelbia: nėra priežas- 
ties nusiminti. Prisikėlimas bu- ^4 *1? *1* ’’l* *1* *1* *1* *1* *1* *1’ *1* *1’ ’i? *1* rt* 4? d.1* rl* *1* rl? 'i* *1* *1* rl? rl* 'i* *1* *1* *1* *1* *1* *1* 'i’ rl’ *1* *1* 'i* *1* *1* *1* 4* '1* *1**1'j*
vo paskelbtas Magdalenai —sie
lai tokiai pat, kaip ir mes nū
dien. Ramybę atrasi tarnyboje

Pasaulio prisikėli
mo viltis

Dabar mes gyvename tam
siausiame istorijos laikotarpyje, 
kuris pasitaiko į keletą šimtme
čių vieną kartą. Tas laikotarpis 
yra kaip tik tame taške, kai vie- 

: nas laikotarpis baigiasi, o ant
ras prasideda, o dar tebesame 
migloje, visur atrodo be vilties 
ir šviesos spindulėlio. Visas pa-. - - -
saulis atrodo, kaip didelis ir bai-: T°> Kuris mus sutvėrė; išgany- 
sus Penktadienis, kur viskas kas mas laukia Mišiose, atleidimas 
dieviška, atrodo nugalėta. Atei- klausykloje, Meilė Eukaristijoje.
tis niekad taip tamsi neatrodė, 
kaip nūdien. Pasaulis lyg gyve
na nuojautoje lyg išvakarėse 
gręsiančios katastrofos. Neužgi
jo dar praeito pasaulinio karo 
žaizdos, o jau gandai ir baimė 
apie naują pasaulinį karą su vi
somis atominės bombos baise
nybėmis, kurios, anot kai kurių 
mokslinikų, gali užmušti visą 
gyvybe pasaulyje. Komunizmas,

Tas viskas gali būti jūsų, jeigu 
jūs klaidingai Kristaus nepalai
kysite už darbininką ir nema
nysite, kad Bažnyčia, kuri pra
tęsia Jo gyvenimą čia ant že
mės, yra tik žmogiškas dalykas 
šiame merdijančiame pasaulyje.

Ką Jis darė kūno negalėms 
savo žemiškame gyvenime, tą 
Jis daro nūdien sieloms savo 
Mistiniame Kūne, Bažnyčioje.syvyuv pasaulyje. xvuin ui lizinas,, luxoumamc niuxc,

pavergęs žmogaus sielą ir kūną, Jeigu mes būtumėm galėję anais 
su savo teroru sparčiais žings
niais plečiasi ^platyn ir nūdien 
jau trečdalis žmonijos jo pa
vergta. Bažnvčia persekiojama,
nedorybės ir "širdžių ir protų nu- liais, paklydėliais ir prasikalte- 
sivylimas augą. Visur vyrauja liais. • Jo akys visad krito ant 
sumišimas, beviltis ir .desperaci- to elgetos, kuris kaip Lozorius, 
ja. t, ■ žaizdomis aptekęs, skarmalais

Bet nėra reikalo nusiminti.1 apsidengęs, gluti ties turtuolio 
Pasaulis; atrodė nemažiau be.durimis, nuo kurio visi žmonės

Prelatas Jonas Balkonas

nusisuka. Bet Jam tie visi yra 
begalinių galimybių asmenys. 
Tas senas elegta, tai nemirtin
ga siela, kuri yra užtektinai šva
ri, kad būtų priglausta Abraomo 
prieglobstyje; tas aklasis turėjo 
akis, kuriomis galėjo matyti Die
vybę, kurios žemiškos akys ne
galėjo pastebėti visi ir kiekvie-

'nas iš jų, kiekvienu momentu jų 
širtįyp galėjo būti pakeistos Die
vo meilės širdimis ir po tos mei
lės spinduliais pasidaryti gar
bingais ir kilniais tvariniais, 
jei jie tik matytų Jame ne dar
žininko žmogiškumą, bet Nu- 
kryžiavotojo Dieviškumą ir nau
ją gyvenimą.
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V. Čižiūnus

Mūsų vaikai — iiiūsų tautos ateitis
kovos dėl laisvės ir nepri
klausomybės, dėl savitos tau
tinės kultūros, taip ir kovos 
dėl fizinip tautos išlikimo di
delę dalį turi pasiimti ant 
savo pečių mūsų tremties ir 
emigracijos lietuviai. Bet ko
vojanti dabarties karta turi 
rūpintis ir tuo, kas ją pava
duos ateityje. Visais žmoni
jos gyvenimo laikais jauno
sios kartos tęsė ir plėtė savo 
tėvų kartos darbus; taip yra 
ir bus toliau, kol žmonija 
gyvens šioje planetoje. Lie
tuvių tautai reikia mobili
zuoti visas galimas savo na
rių fizines ir dvasines jėgas 
proporcingai tautą ištikusių 
nelaimių dydžiui: juo dides
nė nelaimė ir vargas užklum
pa tautą, juo stipresnės turi 
būti laisvųjų ir galinčių ko
voti jos sūnų gretos, juo di
desnis jų ryžtas ir patvara. 
Bet visos kovotojų pastan
gos yra veltui, jei nesirūpina
ma tautos prieaugliu, jos vai
kų auklėjimu. Ką duotų tau
tai iškovota laisvė ir nepri
klausomybė, jei nebus išug
dytos naujos, tikrai tos lais
vės vertos, jaunosios kartos, 
nebus kas perima ir tęsia tė
vų darbus ?

Kaip turi būti auklėjami 
vaikai lietuviškoje emigraci- 

j jos šeimoje, kad jie būtų vėr- 
' ti savo tėvų, prilygti jiems ir 

savarankiškame ! net pralenktų juos kaip žmo-

AMERIKA

Vincas Jonikas
ANTIFONA

Nutilkit raudos, kanklės ir litaurai! 
Sustokit, broliai, širdimis į šiaurę, — 
Galybių Dievas tegul žodį taria: 
Mane- tekel - fares!

| Šaltasis karas ame 
rikomj virtuvėje

Tėvai mato savo vaikuose ! 
ne tik savo pačių vienaip ar ; 
kitaip kombinuotus sudėti
nius kūno ir sielos atvaizdus, < 
bet dar labiau — savo gyvy- , 
bes pratęsėjus. Todėl gana 
dažnai girdime prasitari- 
inus: “Nepasiekiau to aš, tai 
gal mano sūnus tai pa
sieks...” arba: “Paliksime tai 
mūsų vaikams: jie gal geriau 
už mus tai padarys!...” Šito
kie pasisakymai nėra jau 
taip dažni, bet būkime tikri, 
kad kiekvieno iš tėvų sąmo
nėje yra jausmas, linkįs vai
kams geresnio, sekminges- 
nio, lengvesnio, iš viso — lai
mingesnio gyvenimo ne
gu tėvams likimo skirtasis. 
Tai tik vienas iš daugelio įro
dymų, kokie stiprūs dvasiniai 
ryšiai sieja tėvus su vaikais. 
Todėl kaip tik ir skaudžiau
sia žmogiškoji tragedija pa
tiriama tėvų su vaikais san
tykiuose. Tatai liudija mums 
ne tik Šekspyras -savo “Ka
raliaus Lyro” tragedijoje, 
arba latvių dramaturgas 
Blaumanis “Indranų” dra
moje, bet ir šiaip jau neretai 
vaikų nedėkingumo tėvams 
faktai gyvenimo tikrovėje.

Tačiau mums rūpi kitas la-> 
bai svarbus reiškinys paski
rų žmonių ir visos tautos gy-, 
venime. Tėvai linki savo vai-į 
kams didžiausios laimės jų j 
būsimame :______________
gyvenime ir tiki, kad vaikaitės ir kaip lietuviai savo . ■ « — • z-. V* O 1 4- t "B • « • 1 z-, n M I Z"* W

Ilgai ta žemė į dangų keršto šaukės: 
Mirties tarnai, nuo saulės pasitraukit! 
Gana karštų nekalto kraujo marių, — 
Mane - tekel - fares!

Nutrenk, ugnie, apokalipsį žvėrį! 
Paminklų akmens ašarų prigėrė, —- 
Galybės rankoj trupa sosto varis: 
Mane - tekel - fares!

LIETUVIAI COVENTRY

bus pakankamai gabūs ir pa
sirengę, kad tokią įsivaizduo
jamą laimę pasiektų. Bet tė
vai ir vaikai nėra šios dienos 
žmonės. Jie yra surišti nere- 
gmais ryšiais su milijonais 
mirusiųjų ir milijonais busi
mųjų savo tautos narių. Šei
ma — tėvai ir vaikai — yra 
tik dalelė, mažutė celė dide
lio žmonių visuomeninio jun
ginio, kuriam vardas — tau
ta. Todėl taip karštai byloja 
mums iš praeities savo žo
džiais apie vaikus Putvys- 
Putvinskis, pranašiškai re
gėdamas nemylinčios savo 
vaikų tautos ateitį.

Nes kasgi yra tie tautos 
idealai (siekimai), kurie, a- 
not Putvinskio, neturi rea
laus pagrindo, kuris /leistų 
tikėtis, kad vieniems neįvyk
džius tų siekimų, įvykdys 
juos kiti. Kas tie kiti? Nie
kas kitas, tik jaunoji tautos 
karta. Jeigu tėvai nori ir po 
mirties gyventi savo vaikuo
se, tai kultūringa tauta to 
norėti ir siekti dar labiau 
privalo, štai kodėl Putvys- 
Putvinskis kalba: “Atimkite 
iš tautos vaikus ir galią juos 
gimdyti, tuo pat akimirksniu 
padarysit tuščią ir betikslį 
visą tautos dvasios pasaulį, 
nes ji jau nebeturės ateities”. 
Kaip šiurpiai skamba pasku- 
tniai šio posakio žodžiai “ne
beturės ateties”!

Lietuvių tauta nori gyven
ti, nes ji jaučia esanti verta 
gyventi nei kiek ne mažiau 
už jos lygio ir visas didesnes 
skaičiumi pasaulio tautas. 
Bet ar nėra atimta galia gim
dyti mūsų tautiečiams tėvy
nėje? Ar yra ten žmogui 
bent kiek vilties susilaukti 
geresnio rytojaus esamoje 
visuomeninėje santvarkoje? 
Vargu. Būkime tikri, kad tė
vynėje tauta miršta ne vien 
dėl to, kad geriausi jos na
riai deportuojami į Sibiro 
plotus, ar kad žūva jie nely
gioje kovoje su nuožmiuoju 
priešu - okupantu, bet ir dėl 
to, kad ten geram žmogui ir 
lietuviui nebėra noro turėti 
vaikų. Ten, tėvynėje, vaikai 
yra tikrai tie Putvinskio nu
sakytieji tautos “apgailėtini, 
negausingi daigeliai.”

Tačiau lietuvių tauta nori 
ir turi norėti gyventi. Kaip

charakteriu, išsilavinimu ir 
būsima veikla tautos ir žmo
nijos labui, — štai didelis ir 
svarbus klausimas, kuris tu
ri rūpėti kiekvienam doram 
lietuviui, šis klausimas svar
bus nė tik tėvams, laukian
tiems ar jau susilaukusiems 
vaikų, bet ir visiems jau
niems vyrams ir mergaitėms, 
kurie nori ir tikisi sukurti 
šeimą. Ir vieni ir kiti nė vie
nu momentu nėtur užmiršti, 
kad šeima yra ve vien malo
nus dviejų širdžių bendravi
mas ar ekonominė dviejų 
skirtingų lyčių asmenų bend
rovė sekmengesniam asmens 
gyvenimui tvarkyti, bet di
delis ir šventas įsipareigoji
mas Dievui ir Tėvynei (tau
ta). Tas įsipareigojimas rei
kalauja ne tik tinkamų nu
siteikimų, ryžto ir patvaros, 
bet ir tam tikrų žinių iš auk
lėjimo srities, šio laikraščio 
skyrelio uždavinys ir yra 
teikti skaitytojams žinių a- 
pie vaikų auklėjimą. Tiki
mės, kad patys tėvai savo 
laiškais, patarimais ir pa
klausimais mums padės šia
me atsakingame darbe. Tik 
padavę vieni kitiems rankas, 
mes patarnausime ne tik pa
skirų šeimų naudai, bet dar 
labiau mūsų vaikų, o per juos 
ir visos tautos ateičiai!

— Generolas Bedell - Smith, 
buvęs neseniai AJV ambasado
riumi Maskvoje, parašęs knygą 
apie savo ten buvimą, rašo, kad 
Maskvą visų labiausiai veikia 
pabėgėliai į Vakarus iš Baltijos 
karštų, šitie, mat, vakariečiams 
suteikia tikras informacijas a- 
pie sovietinį bestijalizmą.

—Garsus AJV diplomatas 
Ph. C. Jessup, kurį senato
rius McCarthy apkaltino ir
gi simpatizuojant komuniz
mui, tris valandas gynėsi Se
nato komisijoje, įrodinėda
mas, kad jis visa savo pri
gimtimi kovoja prieš tarp
tautinį komunizmą, o ne sim
patizuoja jam. Jessup kalbė
jo po priesaikos, gynėsi ne
paprastai šturmingai. Tarp 
kitų dokumentų, jis patiekė 
buvusio Valstybės Sekreto
riaus G. Marshall ir gen. Ei- 
senhover laiškus, kuriuose 
susijaudinus kalbama, kad 
Jessup užpultas neteisingai.

Senųjų lietuvių - emigrantų 
Coventry (Viduriniosios Angli
jos pramonės miestams su 400.- 
000 gyventojų) buvo vos kelios 
šeimos. Suprantama, kad nebu
vo čia jokio organizacinio gyve
nimo ii’ Coventry anglų visuo
menė apie tokią tautą nieko ne
žinojo. Tik 1947 metais, pradė
jus važiuoti tremtiniams, prasi
dėjo organizacinis gyvenimas: 
įsteigtas, kaip ir visoje Anglijo
je, Lietuvių Sąjungos Coventry 
skyrius, kuriame yra per 100 na
rių. Viso Coventryje lietuvių 
priskaitoma apie 150.

Nuo pat pirmųjų dienų imtasi 
darbo. Suorganizuotas choras, 
kurį pusantrų metų vedė p. Pr. 
Džekčiorius, ir tautinių šokių 
grupė, kuriai ir iki šiolei vado
vauja p. VI. Dargis. Prasidėjo 
susirinkimai, repeticijos. Pagy
vėjo visa naujai besikurianti lie
tuvių kolonija.

1948 m. vasario 16 d. švente 
švenčiant pirmą kartą buvo iš
eita į platesnę anglų visuome
nę. Nors sąlygos buvo sunkios: 
pažinčių pusės metų bėgyje bu
vo sunku susidaryt, turint gal
voje, kad visi čia gyveną lietu
viai paprasti fabrikų darbinin
kai, tačiau į šią pirmąją šventę 
susirinko per 200 anglų svečių. 
Programa buvo plati ir įvairi: 
akademija su anglo paskaita a- 
pie Lietuvą, kalbos, dainos, šo
kiai, o gale parodos apžiūrėji
mas, kurią greitomis suruošė p. 
Daunoras, liaudies meno rinki
nio savininkas. (Dvejų metų bė
gyje jis suruošė 14 parodų įvai
riuose Britanijos miestuose).

Tai buvo pirmasis susipažini
mas su anglais. Jie buvo nuste
binti. Jie manė ir buvo tikri, 
kad atvažiavę nauji darbininkai 
iš kontinento yra tokie pat už
darbiautojai ir laimės ieškoto
jai, kaip ir jų škotsmenai, wel- 
šai Jrišmenai ir kt. Čia gi, pa
sirodė, visai kita. Ir ne vienam 
tūlam anglui kilo klausimas: ko
kie čia žmonės atvažiavo ir ko
dėl jie atvažiavo? Fabrikuose 
jiems duodamas prasčiausias 
darbas, o po darbo — jie ruošia 
akademijas, skaito paskaitas, 
dainuoja, šoka, parodas rengia, 
kuriose galima pamatyti nere
gėtų eksponatų. Susidomėjo ne 
vienas šaltas anglas. Susidomėjo 
lietuviais ir tomis priežastimis, 
kurios vertė juos čia atvykti.

Coventry lietuviai, padrąsinti 
pasisekimu, ryžosi tolimesnei ir 
platesnei veiklai. O veikimas, 
mūsų supratimu, lygiai toks pat, 
kaip visų kitų lietuvių, išbarsty
tų po platųjį pasaulį: darbas sa
vo tarpe ir propaganda anglų 
tarpe už Lietuvą ir josios išlais
vinimą. šia kryptimi coventrie- 
čiai - lietuviai ir toliau eina.

Savo tarpe mes norime išlik
ti nepalūžusiais dvasioje, gy
venti tais visais rūpesčiais, ku
riais gyvena visa Lietuvių tauta. 
Rengiami minėjimai, paskaitos 
(kas mėnesį po vieną paskaitą), 
įsteigėm bibliotekėlę, savo vai
kams įsikūrėm liet, mokyklą, 
turime chorą, turime tautinių 
šokių grupę, turime bažnyčios 
komitetą, kuris rūpinasi liet, 
pamaldų organizavimu, savo pa
stangomis ir lėšomis išsikvietėm 
iš Vokietijos, DP stovyklos 
kap. kun. Pacevičių, nugalėda
mi ne vieną kliūtį. Turime 
spaustuvėlę “Nidą”, kurioje šiuo 
metu baigiama spausdinti R. 
Spalio feljetonai.

Norėčiau suminėti tik 1948- 
49 m. svarbesnių paskaitų te-

mas paryškinti aiškesniam 
vaizdui:

Kun. B. Markaitis — “Mo
dernusis žmogus ir krikščiony
bė”; Dr. St. Kuzminkas — “Ar 
bus karas” (Tarptautinės poli
tikos apžvalga); Dr. Valteris — 
“žmogaus harmonai”; St. Pra- 
puolenytė — “Anglų literatūra 
ir jų rašytojai”; Prof. Žakevi
čius — “Demokratija ir anglų 
konstituciniai organai”; J. Bar- 
zevičius — “Deportacijos 1941 
metų”; V. Dragūnas — “Vy
tautas D. ir jo politika”; J. Sen
kus — “Lietuvos Kariuomenė”; 
Dr. J. Leimonas — “Busimoji 
Lietuva”, A. Gurevičius — “Lie
tuvė Motina”.

Sunkesnis h’ atsakomingesnis 
darbas — anglų tarpe, čia, be 
minėto 1948 m. Vasario 16 d. 
minėjimo, buvo dar surengti 
trys vieši mūsų Operos solistų 
koncertai, kuriuose dalyvavo: 
Nauragis, Baranauskas, Kalvai
tytė, Motekaitienė ir Jokūbėnas
1948 m., ir ■— Nauragis, Bara
nauskas, Dambrauskaitė, Kal
vaitytė ir Jokūbėnas. šie kon
certai nuskambėjo labai plačiai
1949 m.

Minint 1949 m. vasario 16 d. 
buvo pirmą kartą išeita jau į 
plačiąją visuomenę. Buvo su
rengta paroda, kuri atidaroma 
Vasario 16 d. (Nors tai buvo 
darbo diena, tačiau coventrie- 
čiai lietuviai, nežiūrint įsiparei
gojimų, tą dieną šventė). Šią 
parodą atidarė Coventry mies
to majoras (burmistras). visai 
oficialiai. Lietuvos pasiuntinį D. 
Britanijoj atstovavo atstovybės 
patarėjas p? Ę. Varkala. Ši pa
roda tęsėsi visą savaitę.
Po šių koncertų ir parodos Lie

tuvos ir lietuvių vardas šiame 
mieste ir apylinkės pasidarė po
puliais. Spaudoje buvo atitin
kami straipsneliai ir parodos ir 
koncertų nuotraukos.

Be to, anglų visuomenė buvo 
supažindinta ii’ su mūsų didžio
siomis nelaimėmis — buvo su
rengta, drauge su latviais ir es
tais birželio išvežimų minėjimai. 
Ir čia dalyvauja anglų visuome
nė.

Coventry ir kitų miestų ang
lai dažnai kviečiasi Coventry 
lietuvių šokių grupę, chorą, 
mūsų tautodailės parodą. Nuo
vargis po fabriko darbų, laiko 
stoka ir materijaliniai nedatek- 
liai, mažas mūsų skaičius varžo 
mūsų polėkius ir neleidžia mums 
taip išplėsti veiklą, kiek tai bū
tų reikalinga mūsų kenčiančios 
Tautos reikalams.

Šiemet vasario 16 d. šventės 
minėjimas vien tik saviškiams. 
Dalyvavo ne tik iš Coventry, 
bet ir iš kitų apylinkių per 200 
svečių. Programa užtruko 2 su 
puse valandos. Su šitokia prog
rama coventriečiai nepadarytų 
gėdos ir didžioms Amerikos lie
tuvių kolonijoms.

Be L-S-gos skyriaus dar vei
kia Coventry Savišalpos Drau
gija. Tai savitarpinės pagalbos 
organizacija, materijaliai gelbs- 
tenti tautietį — draugijos na
rį, ligęs ar kitos nelaimės atve
ju. Draugijos nariai moka 1 ši
lingą savaitin. mokestį.

Coventry išeina humoro laik
raštis “Apuokas”, kuris pasie
kia visas kolonijas.

Coventry lietuvių veikla pra
šoko eilinio skyriaus veiklą ir 
todėl čia Sąjungos Centro Val
dyba įkūrė Coventry Apygardos 
Centrą, štai apygardai priklau
so 12 aplinkinių skyrių.

Dar 1947 m. Maskvos 12 
rublių gaudavo Amerikos pa
siuntinybės tarnautojas Mas
kvoje už vieną savo dolerį. 
Paskui politbiuras “nuleido” 
tą dolerio vertę iki 8 rublių 
už vieną dolerį, kiek vėliau - 
iki 6 rublių, o dabar va pra
nešta, kad 1 doleris - 4 ru
bliai.

Šitas dalykas palietė ame
rikonų virtuvę Maskvoje. Į- 
teiktoje Kremliui tuo reikalu 
Valstybės Departamento no
toje yra sakoma: vadinamas 
pragyvenimo kaštų sumaži
nimas po paskutinės jūsų ru
blio reformos yra tik fikcija, 
nes pas mus Washingtone, 
pavyzdžiu, baltos duonos ki
logramas kaštuoja 26 centai, 
o čia pas jum šiuo metu kaš
tuoja $1.40, sviesto kilogra
mui Washingtone mes moka
me $1.58, o čia pas jum mo
kame $8.58 iki $11.05 už ki
logramą.

Įdomūs palyginimai. Gaila 
tik, kad apie tai težino tik 
Amerikos ambasados žmonės 
Maskvoje, Valstybės Depar- 
tametonto skyrius rusų rei
kalams ir dar vienas kitas. Gi 
700 milijonų už geležinės už
dangos apie tai kitaip “infor
muoti”. Daug milijonų ir čia 
“informuojami” Kremliaus 
agentų kitaip. Pavyzdžiu, ir 
lietuviškai kalbančių tarpe 
yra tokių, kurie gerai prisi
valgę čia amerikoniško svies
to, svajoja apie rusiškąjį 
sviestą — sako ten ir gardes
nis ir pigesnis. Apie ameri
konų notoje dėstomą virtu
vės aritmetiką jie ir nežino 
ir tokiais dalykais netiki. Vi
sos pastangos reikia tad pa
dėti, kad tie, kurie valdžios 
užregistruoti, su Andriuliu 
priešaky, būtų išgabenti ten 
to sviesto valgyti.

— Italijoje prieš komunis
tų sukilimą Severo mieste 
buvo pasiųstas kariuomenės 
su tankais būrys, kuris de
monstracijas tuoj užgniaužė.

Apskritai paėmus, Coventry 
lietuviai yra daugiau padarę, 
negu būtų galima iš jų reika
lauti. Reikia atsiminti, kad tik 
du su puse metų, kaip čia lietu
viai atsirado, ir antra, žemiausia 
socialinė padėtis — darbininki
jos luomas, į kurį mes visi be 
išimčių pakliuvome. Amerikoje, 
gal būt, kitaip, bet Anglijoj, kur 
luominiai skirtumai tokie dideli, 
tai išeiti į visuomenę, sudaryti 
pažintis ir jas palaikyti, privers
ti apie save kalbėti ir rašyti — 
nelengvas uždavinys. Ii’ jeigu tas 
padaryta, tai teko daug, daug 
poilsio valandų pašvęsti ir pa
siryžimo kietam -kevalui pra
mušti.

Daugiausia palankumo sutik
ta pas anglų katalikus, kurie 
daugumoje patys yra darbinin
kai ir, taip pat, fabrikų vado
vybėse, kurios, susipažinusios, 
pačios savo iniciatyva ėmėsi pa
gelbėti tiek mums, tiek kitų tau
tų dypukams. Buvo sudarytas 
prie vieno didžiausio Anglijoje 
fabriko (Courtals) net specia
lus komitetas, kuris tarp kitko 
yra surengęs 2 tarptautinius 
koncertus, suorganizavęs eks
kursijų ir t.t.

Veiklai kliudo dar ir tai, kad 
vis dar nesijaučia tam tikro sta
bilumo. Vieni jau išvažiavo, ir 
jų netekusi Coventry kolonija 
jaučia didelę spragą. Tai pp. Dr. 
Leimonai, dramos aktoriai Di- 
kiniai, chorvedis Džekčiorius ir 
kt. Kiti rengiasi išvažiuoti.

Šiuo metu Coventry skyriui 
pirmininkauja diplomuotas eko
nomistas — A. Gurevičius.

Tad dirbam, kaip išmanome. 
Nesutikimų nėra, o jei ir pasi
taiko, tai, palyginus su kitur 
girdimais, yra toks menkniekis, 
kad ir minėti neverta. Ką nu- 
veikėm tik vieningi būdami. 
Dirbsime ir ateityje, tikėdami, 
kad visi grįšime į laisvą savo 
Tėvynę ir, žinoma, pirmiau, ne
gu jūs, amerikonai!

J. Matulionis.

Visus Aušros Vartų parapijiečius 
sveikiname

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA
Kun. Jurgis Gurinskas 
Kun. Dr. M. Ražaitis

New York, N. Y.

šv. Jurgio parapijos tikinčiuosius 
iš širdies sveikinu

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA

Brooklyn, N.' Y.

— Sydney, Australijoje, vei
kia lietuvių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama B. Kirlytės ir 
V. Asevičiaus. čia gyvena dar 
iš kultūrininkų — maj. S. Na
rušis Pulgis Andriušis, K. Dau
guvietytė.

— Australijos lietuvių sa
vaitraštis — “Mūsų pastogė” 
persitvarkė, patobulėjo ir ren
giasi plačia vaga aprūpinti savo 
tautiečius tame kontinente. 
Laikraštis pradėjo jau antros 
metas.

— Camberoje, Australijoje, »j « «i ■ 1 « * T

Kun. Antanas Petrauskas
Kun. V. Masiulis

suorganizuota stipri krepšinio 
komanda, kuriai vadovauja V. 
Genys ir P. Gružauskas. Iki 
šiol bendroje komandoje daly
vavo dar estai ir latviai, bet da
bar lietuviai vieni atsiskyrė.

— Chicagoje įkurta lietuvių 
veterinarijos gydytojų draugija. 
Pirm. — SL Jankauskas, sekr. 
— A. Milaknis, ižd. — L. Gau- 
dušas.

—-uVyt Augustinas savo foto 
parodą, kuri Brooklyne, N. Y., 
gerai pasisekė, perkelia į Phi
ladelphia.
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IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO
— Vietoj BALF įgaliotinio belieka. Norima visus perkelti 

Austrijoje Dr. St. Balio, kuris 
atvyksta į USA, BALF<vadovy- 
bė paskyrė kun. K. Razminą, 
arkivyskupo J. Skvirecko sek
retorių.

— Vietoj Hon. Myron C. Tay
lor, BALF garbės pirmininko 1- 
talijoje, šiomis dienomis pak
viestas kun. K. Rėklaitis, Ame
rikos pilietis. Myron C. Taylor 
jau sugrįžo į USA.

— Paskutiniu laiku D.P. Ko
misija Washingtone pradėjo 
griežtai tikrinti visas D.P. ga
rantijas, procesuojamas betar
piai per D.P. Komisiją. Ypatin
go dėmesio kreipiama į garan
tijose pažymėtus darbus ir dar
bovietes. Jeigu darbdavys pa
reiškia bet kokią abejonę apie 
darbo davimą, garantija atme
tama.

— BALF Direktoriatas priė
mė rezoliuciją, kurioje prašo 
Departament of State leisti į- 
steigti Vokietijoje Lietuvos 
Konsulatus, kurie galėtų teikti 
teisinį ir kitokį patarnavimą li
kusiems Vokietijoje Lietuvos pi
liečiams. Panašią rezoliuciją pri
ėmė ir Vokietijoje veikiantis 
VLLK’as. Tuo reikalu BALF pir
mininkas kan. prof. J. B. Kon
čius veda susirašinėjimą su Val
stybės Sekretorium p. Acheso- 
son.

— Nuo DP įstatymo priėmi
mo iki šiol į USA atvyko ir ap
sigyveno 17,636 lietuviai trem
tiniai.

— Esantieji Belgijoje lietuviai 
vargsta, bet dalis, kurie yra su
taupę kiek pinigo, su IRO ir ki
ta pagalba gali išvykti į kitus 
kraštus. Kiek sunkiau yra su 
tais, kurie yra į Vokietiją su
grįžę, nes jiems DP statuso ne
pripažįsta.

— Austrijoje lietuvių nedaug

į Vokietiją ir sujungti su kito
mis lietuvių grupėmis. Tokiu 
būdu galima geriau juos globoti 
ir jiems pagelbėti. Tuo reikalu 
vedamos derybos su IRO.

— Konstatuojama, kad IRO 
toliau tęs savo operacijas Vo
kietijoje ir kitur iki 1951 m.

— Klaipėdos Krašto ir apla
mai Mažosios Lietuvos lietuvių 
klausimas bus iškeltas IRO kon
ferencijoje Ženevoje. Tokių lie
tuvių Vokietijoje dabar yra apie 
13,600.

— Pareikštas pageidavimas 
Vokietijoje pasilikusius lietuvius 
patalpinti į vieną ar dvi atskiras 
stovyklas. Tas palengvintų jų 
globojimą ir pagalbos teikimą." 
Tuo reikalu vedamos derybos su 
IRO vadovybe.

— Lietuvių stovykloje Weh- 
nen’e, prie Oldenburgo, Vokieti
joje, dar yra apie 1,000 lietuvių, 
kurių dauguma jau turi garan
tijas į USA. '

— Nemažai lietuvių atvykusių 
į Vokietiją 1940-41 metais, at
rodo, turės pasilikti Vokietijoje 
gyventi. Dauguma jų nemoka 
vokiečių kalbos. Neturėdami 
darbo jie atsidurs tragiškoje pa
dėtyje. Jų tarpe yra nemažai 
našlių su mažais vaikais, kurių 
vyrai yra žuvę.

— Vokietijos komunistai jau 
dabar ruošiasi pradėti griežtą 
akciją prieš likusius Vokietijoje 
tremtinius. Tokia akcija prasi
dėsianti tuojau po to, kai pasi
baigs IRO ir kitų organizacijų 
globa. Lietuvių likimas priklau
sys nuo to, kiek mūsų atstovai 
Vokietijoje galės jiems pagelbė
ti ir kiek lietuviai užsienyje 
lės jiems teikti materialės 
galbos.

— šių metų sausio mėn.
baigoje, Vokietijoje, US zonoje

iš viso sušelpta 2,743 lietuviai.^ 
Iš jų buvo 48 džiovininkai, 460 
kiti ligoniai, 41 našlaitis, 348 
vaikai, 56 našlės su mažais vai
kais, 704 asmenys per 60 metų 
amžiaus ir 1,086 kitų, reikalin
gų pagalbos lietuvių.

Jau atvyko pirmas 
! ūkininkas

ga- 
pa-

pa-

Pagal sutartą planą yra nu
matyta atvežti apie 600 lietuvių 
ūkininkų į Michigan valstijos 
ūkius. Transportacijos išlaidas 
nuo uosto įsipareigojo apmokėti 
BALFas iš visuomenės lėšų, nes 
tik. tokiomis sąlygomis dauguma 
ūkininkų sutiko priimti ir duoti 
darbą ir butą.

jau prasidėjo ūkininkų veži
mas. š. m. kovo 28 d. laivu at
vyko į New Yorką pirmas ūki
ninkas Vladas Gustys, 36 metų 
amžiaus.

Uoste jį pasitiko BALFo at
stovas su kuriuo jis pasidalino 
įspūdžiais.

— Ar Tamsta turi patyrimą 
ūkininko darbe?

— Taip, atsakė V. Gustys, aš 
nuomavau ūkį Lietuvoje ir pats 
ūkininkavau, todėl su ūkio dar
bais esu gerai susipažinęs ir tu
riu gerą patyrimą. ,

— Ar žinai pas kokį ūkininką 
važiuoji?

— O taip, Michigano DP šta
to komisija man pranešė, kad 
aš vykstu pas ūkininką Mr. Rex 
Hill, Williamston, Mich.

— Ar Tamsta patenkintas at
vykęs į Ameriką?

— Esu labai patenkintas, .nes 
čia galėsiu pats sau pragyveni
mą užsidirbti ir gyventi laisva
me krašte. Darbas ūkyje man 
labai patinka ir aš džiaugiuos, 
kad patenku į ūkį.

— Ar kiti kandidatai ūkinin
kai į Michigano valstiją tąip pat 
atvyksta?

— Taip, visose stovyklose 
vyksta ūkininkų parinkimas, eg
zaminavimas ir dokumentų pa
ruošimas. Greitu metu’prasidės 
lietuvių ūkininkų atvykimas di
desniu mastu. Lietuviai ūkinin
kai labai džiaugiasi, kad broliai 
amerikiečiai ir jau atvvkę trem
tiniai padeda jiems at ykti į A- 
merikos ūkius. Ypač džiaugiasi 
ūkininkų šeimos su vaikais, ku
rios neturi giminių Amerikoje ir 
tik tokiu būdu jiems atsirado 
galimybė atvykti į Ameriką.

— Kaip vyko kelionė laivu, 
ar sirgote? .............

— Kiti sirgo, tik ne aš. Buvo 
labai didelė audra, laivas pavė
lavo 4 dienomis. Tačiau buvau 
sveikas ir jūros bangos manęs 
neveikė. Visą laiką valgiau su 
geru apetitu. Maistas buvo ge
ras ir esu patenkintas kelione.

Palinkėjus Vladui Gusčiui lai
mingai įsikurti Amerikoje, jis 
išvyko 6:30 vai. vakaro į pasky
rimo vietą.

bonas kun. P. Laumakis. Šiam 
skyriui skirtas Nr. 134.

(9) Hazleton, Pa. — Kovo 2 
d. įvykusiame susirinkime nu
tarta įsteigti naują BALF sky
rių. Skyrius įsteigtas ir išrink
ta valdyba, parinko aukų ir pri
siuntė BALF Centrui. Skyriaus 
Nr. 47. Pirmininkas Adomas 
Navickas. Skyriaus darbą globo
ja vietos lietuvių parapijos kle
bonas kun. V. J. Nanortas.

(10) Hudson, N. Y. — Kovo 5 
d. įvykusiame susirinkime nu
tarta steigti BALF skyrių. Sky
rius įsteigtas ir išrinkta valdy
ba, kurią sudaro: K. Siaurusai- 
tis — pirmininkas, Bronislava 
Karazijienė — vicpirm., Stasys 
Pietuška — iždininkas, Jonas 
Vegelis — sekretorius. Į Revi
zijoj Komisiją: Jonas Jankaus
kas, Petras Jočys ir Vladas Ba
rius.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
Kun. Dr. V. Martusevičius

Kun. Stasys Lukšys

Philadelphia, Pa.

Minsko Kalėjime
Esu vilnietis lietuvis. Atvykau 

prieš kelias savaites į AJV iš 
Škotijos, į kurią mano kelias, 
prasidėjo 1940 m. per Minsko 
kalėjimą, per Sibiro taigas, per 
Artimuosius Rytus su lenkų le
gionu, per daugybę žiaurų mū
šių praeitame kare lenkų legio
ne. Apie žmonos ir vaikų liki
mą jau 10 metų neturiu jokių 
žinių, jie liko Vilniaus krašte, 
kai mane suėmė ir išsivežė ta
da enkavedistai, šitame baisia-Į 
me m^no gyvenimo kelyje esu 
pergyvenęs daug šiurpių scenų, 
bet’-šiuo kartu noriu papasakoti 
apie vieną, į kurią turėtų at
kreipti dėmesį tie Amerikos 
lietuviai, kurie bičiuliaujasi čia 
su Maskvos agentais ir save net 
komunistais laiko.

Apie rugpjūčio vidurį 1940 m. 
į Minsko kalėjimo mūsų kamba
rį įvedė apie 38 metų senumo 
aukštą, barzda pasipuošusį vyrą. 
Tame kambaryje lietuviškai 
kalbąs buvau aš vienas, dėlto 
barzdotas vyras atkreipė mano

PASAKOJA A. UOSIS

klausiau, kam jis šitą barzdą 
laiko nenuskutęs.

— Aš šitą barzdą nuskusiu, 
kai visas pasaulis bus komunis
tų rankose, — pareiškė naujo
kas.

Mus tiesiog desorientavo jo 
toks pasakymas: komunistų ka
linys laukia, kad komunistai vi
są pasaulį suimtų į savo ran
kas. Atsargiai ėmėme gilintis į 
šį žmogų.

— Aš esu čia tik laikinai, kol 
bus išaiškintas nesusipratimas, 
— pareiškė mums naujokas ir 
tęsė toliau: jie turi išaiškinti 
mano asmenybę, nes jiė turi pa
grindo manyti, jog aš esu vokie
čių šnipas. Aš įdaviau savo par
tijos bilietą ir laiškus iš Kauno 
komunistų, kuriais aš buvau 
kviestas į Kauną.

Mums buvo įtartina, kodėl jį 
į Minską atgabeno, o nepaliko 
Kaimo ar Vilniaus kalėjimuose.

dėmesį, nes jis kalbėjo tik lie- Kad su juo gali būti čia lygiai 
tuviškai. Vyras buvo drąsus,'kaip su mumis, mes tuo nęabe- 
atkaklus ir neatrodė nusiminęs. 
Jis man pradėjo pasakoti, kas 
esąs ir pabrėžė, kad čia jis ne
ilgai būsiąs, tik kol išaiškins 
nesusipratimą, dėl kurio jis čia 
pakliuvęs. Pavardė jo — P. Ul- 
tinavičius, iš Žemaitijos.

Jau eilę metų prieš karą P. 
Ultimavičius buvo komunistas, 
slapta veikė įvairiose Lietuvos 
vietose. Prasidėjus karui, jis 
dirbo Klaipėdos uoste, ir veikė 
darbininkų tarpe. Turėjo ryšius 
su komunistų centrais pogrindy
je Lietuvoje. Klaipėdą Hitleriui 
paėmus, jam buvo centro įsa
kyta likti Klaipėdoje, kur jis 
turės atlikti tam tikras funkci
jas. Jis klusniai tai vykdė.

Raudonajai armijai užėmus 
Lietuvą, P. Ultimavičius vyko iš 
Klaipėdos į Kauną, į partijos su
sirinkimą. šeima liko Klaipėdo
je. Vykstant per sieną, Žemaiti
joje, buvo enkavedistų suimtas 
ir, per Kauno kalėjimą, atgaben
tas į Minsko kalėjimą. Celėje, 
kurioje P. Ultimavičių atvedė, 
męs sėdėjome 10 vyrų. Atvesta
sis buvo su ilga barzda. Aš pa-

čia, su žeme sumaišysiąs. Mums 
pasidarė liūdna ir gaila šito bar
zdoto fanatiko.

Po trijų dienų, taip pat vidu
naktį, P. Ultimavičius vėl buvo 
pašauktas pas tardytoją. Grįžo 
jau poryčiu. Į mūsų klausinėji
mus jis nieko neatsakinėjo. Visą 
laiką gulėjo ant “narių” ir de
javo. Pasisekė mums išklausti, 
kad šiąnakt jį tardė jau visai ne 
tas “ruskelis”, o kiti du enkave
distai. Tos pačios dienos vakarą 
P. Ultimavičius buvo pašauktas 
sargybinio, liepta pasiimti ry
šulys, ir išvestas iš mūsų celės. 
Išeidamas mums pareiškė, kad 
jis visai neabejojąs, jog jo rei
kalas jau išaiškintas ir kad jį 
dabar paleis.

Keturis mėnesius vargome dar 
po to Minsko kalėjime, bet apie 
Ultimavičių niekas nieko negir
dėjome, nežiūrint į tai, kad mū
sų celės gyventojai per tą laiką 
labai keitėsi, ir aš pats buvau 
jau kokį penktą kartą perkeltas 
į kitą celę.

Vieną gražią dieną man buvo
jojome ir ėmėm jam savo nuo-(pranešta, kad aš “nuteistas ’ iš
monę reikėti, nes įsitikinome,. tremti į Sibirą. Enkavedistų 
jog specialiai mumis šnipinėti buvau išvestas į kiemą. Į specia- 
jis čia neatvėstas. Pradėjome ’’------ --------- ’’---------’------
vienas kitas atsargiai po žodelį 
prieš komunistų metodus, prieš 
jų žvėriškumą. P. Ultimavičius 
kaip liūtas šoko prieš mus, įro
dinėdamas, kad komunistų me
todai yra geri ir kad komuniz
mas greit visą pasaulį valdys.

Rytojaus dieną P. Ultimavi
čius buvo pašauktas pas tardy
toją. Išeidamas jis norėjo pasi
imti ir savo ryšulį su daiktais, 
nes buvo įsitikinęs, kad jau jis 
bus esąs išaiškintas ir paleis. 
Bet sargybinis piktai parodė 
mesti ryšulį. Susikaupę laukėme 
jo grįžtant Grįžo po keturių va- 
valandų (nuo 1 iki 5 vai. naktį). 
Mes visi sužiurome į grįžusį. Jis 
buvo nepaprastai išvargęs ir su 
gerokai sutinusiu veidu. Mes visi 
“s&ni vilkai” supratome dalykų 
eigą. Bet Ultimavičius susirietęs 
teisino komunistus ir jų tvarką, 
tik šitą “ruskelį” tardytoją, ku
ris nežino dalykų ir “imasi su 
juo žiauriai elgtis”, jis, išėjęs iš į ko išgirsti.

liūs autobusus sodino mus ir ve
žė į stotį, kur perkėlė j užkaltais 
langais traukinį. Įlipęs į trauki
nio vagoną, apstulbau: ir P. UI-, 
timavičius sėdi vagone tokiai 
pate kelionei." Tik jau be barz
dos. Pasistengiau atsisėsti prie 
jo.

— Tur būt, jau visas pasaulis 
komunistų rankose, kad esi 
nuskutęs barzdą, — sakau jam 
iš šono.

— Jeigu man pasisekti} išeiti 
iš šito pragaro, ne tik mano vai
kai, bet ir vaikų vaikai nebūtų 
komunistais, — atsakė Ultima
vičius.

Enkavedistas perspėjo, kad 
nesikalbėtum. Vienas į kitą 
žvilgterėdavom, * bet tylėdavom 
iki vienos ^Stoties centralinėje 
Rusijoje, kur buvome perskirti, 
nes jis buvo ^‘nuteistas” į kitą 
koncentracijos lagerį. Taip dau
giau apie nelaimingą žemaitį 

, Petrą Ultimartčių ir neteko nie- 
j-

Dešimts nauju 
BALFo skyrių

Per šių metų vasario ir kovo 
mėnesius įsteigta dešimts naujų 
BALF skyrių. Tokiu būdu dabar 
iš viso yra 135 veikiantys Ben
drojo Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo skyriai.

(1) Girardville, Pa.— Kovo 
12 d. įvyko lietuvių susirinkimas 
parapijos salėje, kur atvykęs iš 
BALF Centro generolas Jonas 
Černius padarė pranešimą, nu
šviesdamas šalpos ir imigracijos 
reikalus. Vietos lietuvių parapi
jos kleb. kun. M. F. Daumantas 
pabrėžė reikalą prisidėti prie 
lietuvių tremtinių gelbėjimo dar
bo ir kvietė susirinkusius į- 
steigti BALF skyrių, kuris rū
pintųsi šalpos reikalais. Skyriaus 
valdybą sudaro: Garbės pirmi
ninkas kun. M. F. Daumantas, 
dvasios vadas — kun. J. Buikus, 
pirmininkė — Ona Visockienė, 
vicepirm. — Antanas Mažeika, 
sekretorė — Ona Petushka, iž
dininkas — George Balutis ir fi
nansų sekretorė — Mrs. Helen 
Winkler. Skyriui skirtas nume
ris -121. Skyriaus lianai sumo
kėjo nario mokesčio $30.00.

(2) Tamaqua, Pa. — Įsteigtas 
BALF skyrius Nr. 79. Jo vado
vybę sudaro šie: Pirmininkė — 
Maria Grigaitis ir kit. Prisirašė 
naujų narių ir sumokėjo nario 
mokesčių $14.00.

(3) Minersville, fa. — Suda
rytas naujas BALF skyrius Nr. 
74. Pirmininkas Jurgis Klimas. 
Naujų narių prisirašė virš 25. 
Nario mokesčio sumokėjo $17,- 
00.

(4) New Philadelphia, Pa. — 
Įsteigtas BALF 80 skyrius. Pir
mininkas Stasys Kubilius. Val
dyba nusistačiusi kviesti dau
giau narių artimo meilės dar
bams. Skyriui gelbsti kun. J. 
Gaudinskas ir kun. A. Bielskis.

(5) Shamokin, Pa. — Nors 
maža lietuviška kolonija, tačiau 
vietos klebonui kun. J. Klimui 
gelbstint įsisteigė BALF skyrius 
Nr. 116. Primininkas Mr. Char
les Bagdonas. Prisirašė virš 20 
narių. Nario mokesčio sumokėjo 
$12.00. Nauja valdyba planuoją 
padaryti platesnę rinkliavą.

(6) Frackville, Pa. — Klebo
no kun. S. J. Narbuto pastan
gomis įsisteigė BALF > 81 sky
rius, kuriam jis pats maloniai 
sutiko pirmininkauti. Pranešimą 
apie BALF artimiausius uždavi- 
niuš padarė gen. Jonas jčemius.

(7) Forest City, Pa. — Įsistei
gė naujas BALF skyrius Nr. 
135, kurio pirmininkas J. Obele- 
nis. Nors nedidelė lietuviška ko
lonija, o vistik valdyba projek
tuoja sukelti daugiau paramos 
mūsų nelaimingiems tautie
čiams tremtyje. Artimo meilės 
darbą nuoširdžiai remia lietuvių 
parapijos klebonas kun. Paukš
tis.

(8) St Clair, Pa. — Klebo
nui kun. P. Laumakiui vado
vaujant įvyko kovo 12 d. pa
rapijos salėje susirinkimas. 
Pranešimą padarė atvykęs iš 
BALF Centro atstovas gen. Jo
nas Černius, apibūdindamas 
tremtinių būklę ir BALFo arti
miausius uždavinius. BALF sky
riui sutiko vadovauti pats kle-

Trijų asmenų šeimai skubiai 
reikalingas kambarys ir bend
ram naudojimui virtuvė arba 
gambarys ir virtuvė. Pranešti 
“Amerikos” administracijai.

Biznio praplėtimui reikalin
gas kompanijonas - partneris, 
mokantis anglų kalbą ir galin
tis įnešti mažą kapitalą.

Kreiptis į “Amerikos” Admi
nistraciją.

Visiems brangiems parapijiečiams 
linkime

DŽIAUGSMINGO ALELIUJA

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Vislias nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Kun. Juozas Čepukaitis
Kun. Leonas Peciukevičiiis

Kun. Jonas Gibas

Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, Pa.

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas |
Lalsnluotas

LIETUVIS GRABORIUS ’
T>*nna l» WTaytt .Tavoamt ttaIcLJ?a«^Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

S ?
a-------------------------------------n

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

A------------------------------------- 0

ATLIEKAMI
Spaudos Darbai:

• PLAKATAI
_ • 'BILIETAI

• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

44 A m e r i k a ”
417 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

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 PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

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

Ka tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS 
Surinko ir parengė spaudai kompozito

riaus sūnus ALGIS ŠIMKUS

1. Da ne-pa-ke - ti — nau pas mer-ge - lę jo - 6
2. Dar .aš ne-už - sė dau ant bė-ro-žir. - ge - lio
3. Dar aš ne-iš - ją * jau iš tė-ve-lio dva - ro

-4. Dar aš ne-da - jo .. — - jau nei ža-lios gi - re - lės

a 
c d
8
3
Gj

ft

ft

S
>®

Knyga puikiais viršeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., labai 
lengvai atsidaro ir skambinan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, South Boston 27, Mass.

c/>
.2 >Q S3 
.s

s o 2 
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PADĖKA

Philadelphijos šv. Kazimiero 
parapijos salėje Š. K. A. Rėmė
jų parengta “Card Party”, kū> 
rio gryno pelno didžiausią dalį 
400 dolerių paaukojo Juozapo 
Marijos Vilos reikalams.

Reiškaime nuoširdų dėkingu
mą už gausią auką, gerb. kun. 
klebonui I. Valančiunūi už pri
tarimą, gerb. kun. V. Vėžiui ir 
mūs mielos Rėmėjoms už uolų 
pasidarbavimą ir visiems auko
tojams ir atsilankiusiems į šią 
pramogą.

Prisikėlęs. Viešpats teatlygina 
J;ums gausiomis atpirkimo ma
lonėmis.

šv. Kazimiero Seserys 
Juozapo Marijos Viloje

Rd., Linden, N. J., arba: M. Kli
mas, LInd 2-5234, 1112 Clinton 
street, Linden, N. J. Aukojamus 
rūbus BALF’o įgaliotas asmuo 
atvyks pasiimti. Rūbų rinkimas 
tęsiasi iki š. m. balandžio 15 di, 
Už jūsų auką BALF’o tremtinių 
vardu iš anksto dėkoja.

Taip pat pranešame, kad vi
suotinas BALF’o 132 skyriaus 
narių susirinkimas įvyks š. m. 
balandžio mėn. 27 d.'8 vai. po 
pietų, Lietuvių Laisvės Posto 
patalpose, 340 Mitchell Ave’, 
Linden, N. J., į kurį kviečiami 
visi nariai ir prijaučiantieji.

132 skyr. BALF’o valdyba

Omaha, Nebr
Mūsų parapijos jaunikaičiai 

vėl laimėjo krepšio championa-

Bayonne, N. J.
Pamaldų tvarka Didžioje 

Savaitėje
1. Ketvirtadienį — 8 vai. ry

te šv. mišios ir procesija. 7:30 
vai. vakare šv. Valanda.

Penktadienį — pamaldų pra
džia 8 vai. ryte. 7:30 vai. vakare 
Kryžiaus Keliai.

Šeštadienį — 7:15 vai. ryte— 
ugnies, velykinės žvakės ir van
dens šventinimas; šv. mišios.

Sekmadienį — 6 vai. ryto Pri
sikėlimo pamaldos.

2. Po dviejų dienų uždarų re
kolekcijų grįžo mūsų parapijos 
mergaitės sodalietės.

3. Velykų šventes praleidžia 
ii- parapijos darbe padeda pran
ciškonas Tėvas Benvenutas, 
F. M.

o.

Linden, N. J
Gelbėkim artimą!

BALF’o 132 skyrius Lindene, 
skelbia rūbų rinkimo vajų. Lin- 
deniečiai, jūs parodėte daug ge
ros širdies ir artimo meilės į 
vargą patekusiems tautiečiams; 
vieni atsikviesdami tremtinius 
pas save, kiti pasiųsdami pake
tėlius, aukodami nelengvai už
dirbtą dolerį. Jūsų pagelbos dar 
laukia nemaža dalis tremtinių, 
bevargstančių DP stovyklose. 
BALF’o skyrius tiki, jog ir šį 
sykį rasite vieną kitą atliekamą 
rūbą ir juos parengę praneškite 
telefonu ar laišku: J. Liudvinai- 
tis, Lind 2-7589J, 14 Polisade

MARGUČIAI
Dail. VI. Vijeikio linoleumo raižinys.

. i Nebr. apsigyveno pas mus Vatą katalikų jaunimo organize- p _-y. ... ,
rvn sioie f.,™kUslliauskU seima- Vasiliauskas

dirba prie statybos.či joje, CYO. šiais metais turėjo 
daug opozicijos. Reikėjo žaisti 
su visų Omahos parapijų ko
mandomis. Kai kurios parapijos 
yra didelės ir yra iš ko pasirink
ti žaidėjų. Mūsų parapija nėra 
didelė, bet vis vien mūsų jau
nimas laimėjo visus žaidimus.

— Vietiniai Omahos laikraš
čiai su pamėgimu, rašė, kad Jo
nas Kavaliauskas, tik 14 metų, 
kuris lanko mūsų parapijos mo
kyklą ir neseniai pribuvo iš 
tremties, tapo stalo teniso kara
lius Omahos mieste. Kaip laik
raščiai pažymi, jam dar sunku 
angliškai kalbėti, bet jam nėra 
sunku tenisą lošti. Kovo 25 d. 
jis laimėjo championatą. Jis tu
rėjo gabių oponentų, kurie tu
rėjo daugiau progų lavintis žai- 
dyme negu mūsų tautietis, bet 
vis vien jie nusilenkė prieš Joną 
ir pavadino jį stalo teniso kara
liumi.

— Mūsų arcivyskupija pirko 
namą Omahoje jaunimui. Tas 
namas bus įrengtas žaidimams, 
užkandžiams ir poilsiui laisvu 
nuo pamokų laiku. Namo pri
žiūrėtojas bus kun. Hupp.

— Paskutinėmis savaitėmis 
pribuvo pas mus iš tremties 
Buškų šeima. Antanas Buškus 
dirba prie statybos, o ponia 
augina tris mažus vaikučius. 
Pavasarį Antanas žada sau na
mą pastatyti. Iš Iowa valstybės 
parsikraustė pas mus ČepuFo- 
nių šeima. M. čepulionis dirba 
Greithon Universitete, ponia 
dirba senelių prieglaudoje, o 
trys vaikučiai lanko mūsų para
pijos mokyklą. Iš Clear Water,

Vietinis

Newark, N. J
Šv. Cicilijos choras

Jeigu sekmadienį pateksi į 
Newark, nepamiršk užeiti į baž
nyčią, Adam st., išgirsite gražių 

j lieuviškų giesmių. Choras turi 
50 choristų, chorui vadovauja 
vargonininkas M. Bernotas. 
Choras turi savo valdybą ir la
bai pavyzdingai tvarkosi,’ ren- 

: gia kas mėnesį susirinkimus ir 
apsitaria visus choro reikalus, 

i Dabar choras repetuoja “Ameri- 
■ ka pirtije”, žada suvaidinti po 
j Velykų antrą sekmadienį šv.
Jurgio salėje.

I Mieli broliai ir sesės lietuviai, 
i kas jaučiate turite balselius, ne- 
I pamirškite užeiti į Šv. Trejybės 
! parapijos salę kiekvieną penkta
dienį 8 v. v. ir užsirašyti į cho-

• rą. Ambrozaitis.

PADĖKA
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

valdybai ir narėms, kurios šių 
metų kovo 12 d. surengė mūsų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga mums nepa
prastai gražią vakarienę, nuo
širdžiai dėkojame. Ypatingai 
mūsų padėka priklauso pirmi
ninkei p. J. Gaigalienei už vaka
ro vedimą, ir šeimininkėms p. 
Ragelienei ir p. Rainienei už 
pasidarbavimą vaišinant sve
čius. Visoms giminėms, visiems 
pažystamiems ir draugams, ku-

LIETUVIAI PRANCŪZIJOJE
(Rašo T. J. Kubilius, S. J., 

buvęs lietuvių katalikų misijos
Prancūzijoj rektorius).

Labai džiaugiuosi, kad vos tik 
atvažiavęs į Ameriką, galėjau 
aplankyti BALF centrą ir iš
reikšti jam gilią padėką savo ir 
tų vardu, kuriuos galėjome ir 
dar galime sušelpti jo dėka. Ta 
pačia proga norėčiau išreikšti 
ir visiems lietuviams Amerikoje 
labai nuoširdų padėkos žodį už 
aukas daiktais ir pinigais, kurie 
mums padėjo išgelbėti ne vieną 
tautietį nuo didesnio vargo, kar
tais nuo ligos ir net nuo mirties.

Būdamas Prancūzijoje jau 
nuo pirmųjų pokarinių metų 
prisidėjau prie lietuvių pabėgė
lių ir ištremtųjų šelpimo darbo. 
Didžiausiame varge buvo lietu
viai patekę į belaisvę. Jų kai ku
rie mirė tiesiog badu 1946 me
tais. BALFo pasiųstos aukos ir 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus suteikta pagalba padėjo 
ištraukti iš mirties ne vieną mū
sų jaunuolį. Bet skurdas ir tar
pe pabėgusių bei vokiečių atvež
tų darbams buvo didelis. Darbo 
gauti Prancūzijoje buvo labai 
sunku ir uždarbis menkas. Be 
to pabėgėlių tarpe buvo daug 
darbui nebetinkančių žmonių. 
Gyveno žmonės susikimšę. Vie
name mažyčiame, keturių met
rų kambarėlyje, kartais visa 
šeima keturių ar penkių asmenų 
turi gyventi. Bet laikas bėga, 
gyvenimas pasidarė normales
nis. Tie, kurie dirbti gali, susi
rado šiokio tokio darbo. Dauge
lis jau išemigravo, kiti laukia ir 
galės neužilgo išvažiuoti. Taigi, 
čia esančiam, atrodytų, kadlgiaU kaįp 17,o0(

A ' ' r -

šiandien aukos jau nebereikalin
gos, karo padarytos žaizdos už
gijo ir kiekvienas gali sau duo
ną užsidirbti. Deja, taip nėra. 
Prancūzijoje yra dar apie 600 
lietuvių ir gal apie 200 legijo- 
nierių. Labai maža dalis iš jų 
yra įsikūrusių šiek tiek geriau, 
didžiuma gyvena diena iš dienos 
ir dalis jų yra tikrame skurde. 
Pirmoje vietoje pagalbos yra 
reikalingi žmonės, kurie nebe
gali dirbti dėl senatvės, dėl ligos 
ir jokio socijalinio apdraudimo 
kaip pabėgėliai neturi. Pav. toki 
senutė Gasiūnienė, virš 75 metų 
amžiaus, bemaž akla su savo 
sergančia dukterimi gyvena tie
siog po stogu, mažame kamba
rėlyje, kur nėra nei elektros 
šviesos, nei gazo, nei vandens, 
nei pečiaus ar kitos galimybės 
pasišildyti. Kitas pavyzdis: Ane
lė Savickaitė 80 -metų amžiaus 
praleidžia bent pusę metų sirg
dama. Tokių pavyzdžių būtų čia 
galima pririnkti ir daugiau,, bet 
imkime net ir darbui pajėgų 
žmogų, jeigu tik jo šeimos są
statas yra kiek nepalankus jam, 
jo uždarbio neužteks jokiu bū
du šeimos išmaitihunui.'Bendrai 
paėmus, gyvenimas Prancūzijoje 
yra sunkus. Vieiiaia žmogūi pra
gyventi į mėnesį teikia mažiau
siai 15,000 frankų, tuo tarpu 
darbininkas retai uždirba daU-

,000 frankų į mė-

rie tik'kuo nors prisidėjo ir da- Įėjo Narbutas (26 tšk.) ir Biru- 
lyvavo, visiems nuoširdus lietu- tis (25 tšk.), 
viškas ačiū.

Elzbieta ir Vladas
Wolteriai

SPORTAS
YMCA 
Avė., 

Atletų

Balandžio 15 d. E. D. 
namuose (179 Marcy 
Brooklyne) Lietuvių 
Klubo krepšininkai, gavę nemo
kamai iš šeimininkų salę, ren
gia krepšinio pabaigtuves. 6:30 
vai. LAK antroji komanda žais 
prieš vieną ispanų komandą, o 
8 vai. bus pagrindinės rungty
nės: Lietuvių Atletų Klubas — 
Glendale Recreation. Priešinin
kai bus stiproki ir jų sudėty ma
tysim du Long Island universi
teto žvaigždes brolius Keller. 
Visos rungtynių pająmos ski-' 
riamos BĄLF veiklai.

Laukiama, kad lietuviškoji 
visuomenė išnaudok dėkingą 
progą ir iš karto nušaus du zui
kiu: pamatys krepšinio (o mū
sų vyrai, po dviejų, nesėkmių 
praeitą savaitgalį, yra pasiryžę 
tinkamai sukovoti) ■ ^uųgtynes 
ir savo įėjimo mokesčiu prisidės 
prie kilnaus BALF darbo.

o šeštadienį Mi- 
į kulskis (20 tšk.) ir Birutis (16 
tšk.). Daugis kitų turėjo juodas 
dienas, mėtyti nėjo lyg užkerė- 
tiem, prasidėjo nervavimas ir 
ryžtingumo stoka. Ilgas sezonas 
ir eilė sunkių rungtynių išvargū 
no ir tai buvo labai jaučiama. 
Na, bet balandžio 15 d. mūsų 
vyrai yra pasiryžę būti aukštu
moj tinkamai baigti sezoną, ku
ris, apskritai, yra pažymėtinas 
(31 rungtynės, laimėta 24, pra
laimėta 5 ir baigta lygiomis 2). 
Taškai: 2004 — 1427 L.A.K 
naudai. čk.

— Sidnėjuje, Australijoje, 
kiekvieną gavėnios sekmadienį 
po lietuviškų pamaldų, bažny
čios šventoriuje būna atidarytas 
religinės literatūros kioskas. Lie
tuviai katalikai turi progos įsi
gyti katalikiškų laikraščių bei 
knygų. Religinė literatūra at
siunčiama iš Vokietijos ir Ame
rikos. Nors dar daugelis lietuvių 
tik kuriasi ir pinigų nedaug turi, 
bet mielai įsigyja vieną kitą re
liginę knygą ar laikraštį.

— V. Gubichev, Amerikos 
teismu nuteistas 15 metų už 
šnipinėjimą Amerikoje 'So

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

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavieni! 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miest< 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuri 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksas visokių biznių, didelii 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuos< 
naudojant ši patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl ršrnulkment| kas link 
mano geriausio jums patarnavimu.

RAŠYKITE:

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

Telefonas: E V 4-3049

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR aLVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina<sve£ius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765'

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
-Nebrangiausia—ir—Geriausia-

411 GRANO STREET BROOKLYN, N. Y.
TELĘVIZUA KAS VAKARAS

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wąluk
161 No. 6th Street 

vi •
TeL EVergreen 8->229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6868 
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

nesį- (apie $50.00). Iš jų sutau
pyti juodai dienai negali. -Kelios 
dienos be darbo ir jis atsiduria 
varge.

Pašalpos yra reikalingi taip 
pat studentai, kurie gauna tik 
8,000 fr. stipendijos iš Entre- 
Aide Francaise. Kitaip jų svei
kata nuo darbo ir badavimo nu
kentės, jeigu visai nesugrius.

Be to, Francūzijoje yra dabar 
grįžtančių lietuvių legijonierių, 
kurie, iškariavę penkius metus 
Indokinijoje, yra paleidžiami. 
Dažniausiai jie grįžta be sveika
tos: visi serga paliudizmu, turi
me jau iš jų 3 džiovininkus, kiti 
praradę daugiau ar mažiau savo 
sveikatą. Jų padėtis grįžus yrą J 
labai sunki: praktiškai yra iš
metami ant gatvės. Kad gavus 
popierius, susiradus darbą, jei 
dar gali dirbti, praeina, du, trys 
mėnesiai, kartais ir daugiau. Per 
šitą laiką, reikia juos ir išlaiky
ti ir aprengti.

Toks lietuvių medžiaginis gy
venimas yra Prancūzijoje, tokį 
ir mėginau jums jį atvaizduoti. 
Jeigu vienas kitas, paskaitęs 
tuos kelius žodžius, prisidės per 
BALFą ar kitu būdu prie pa
lengvinimo padėties mūsų tau
tiečiams gyvenantiems Prancū
zijoje, sakau iš anksto jų vardu 
ačiū.

Mano manymu, kad pagelbė
jus tikrai realiai lietuviams 
Prancūzijoje, reikėtų, kad BĄL- 
Fas galėtų psiųsti, be rūbų ir S' - ----- 4Q0 „

Kovo 31 d. LAK krepšininkai 
pralaimėjo prieš Resurection 
Lutheran of Et. Albans (Queens 
protestantų meisteris)^ 79-83 ir 
iškrito iš meisterių turnyro, o 
balandžio 1 d. gavo pylos nuo 
Reville Mohawks, kur žeidė dvi 
St. Johns universiteto garseny
bės: Fannon ir O’Donnel, be to, 
dar Bannon (Cathedral College) 
— 59-85. Abiejose rungtynėse 
turėta sunkumų su sudėtim ir 
nebuvo vientisos komandos, kaip 
buvom pratę matyti. Atrodo, 
gausios rungtynės ir įtempimas
neša vaisius mūsiškių nenaudai, i B. Urbas.- Kunigu įšventintas 
Penktadienio rungtynėse žybte-11917 m. rugsėjo 22 d.

madienį lenkų laivu ^Bato- r 
ry” išvyko į Europą. Laive ( 
laukė jo žmona Lydia, kuri, 
tik paleidus Gubichevą lais- 1 
vėn (laive), apkabino vyrą, o j 
jis ją. žurnalistams neatro
dė, kad tarp jų kas nors bū- 1 
tų buvę negerai, Juditai Cop- i 
lon su ’Gubichevu “romaną 
vedant”. Teisme, kaip žino 1 
me, jie sakėsi nešnipinėję, o 
meilės romaną vedę.

— Mirus prel. M. Krušui, jo 
vieton šv. Jurgio parapijos, Chi- 
cagoje klebonu paskirtas prel.

'ei. ĘVergreen 7-4335 'ei. STagg 2-5043

maisto, reguliariai kokius 
dolerių į mėnesi.

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

^šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

•totis WEVD--1330 Idl. 5000

! JOK. J. STEKAS, Dir.~
429 Walnut St. Newark 5, N. J,
J Tel. Market 2-5360

SAVI, PAS SAVUOSIUS

DAR GALERA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

“MUZIKOS ŽINIOS”
1i “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodlnis bažnytinės, lietuvių 
|i tautinės muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
j! “MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, chorų ir ansamblių 
« yeikimą, kiekviename- numeryje telpa giesmė arba daina (su gai- 
Įt domis) parašyta solo balsui arba chorui.
g “MUZIKUS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
K Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin- 
S kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.
£ "MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai 51.00, užsienyje $1.50. 

Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:

Mr. Leonard J. Šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 29, Ill.
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St., Chicago 8, Ill.

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 
. T ‘

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y. 

v *

'ergreen 8-9770

Graborius—Balsamnotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (Šalinskas)
! Laisninotas Graborius 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves
- $150 - 

koplyčią Suteikiam 
NEMOKAMAI

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

Estate of Ą. J. Valanti ėjus 
VTSRONĮCĄ R. VALANTIEJUS 

Laisninotas Graborius
GENERAL’INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JUQZAS MOCEJONAS, Sav

— RESTORANAS '
574 Hudson Ąvenae Rochester, Ji. Y.

TeL: Main 7646
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Dr. V. A. Dambrava

Duodame Dr. V. A. Dambravai šiuo klausimu pasisakyti ir 
laukdami kitų pasisakymo, nuo savęs turime pabrėžti, kad kraš
tutiniai kalbėti negalima nei prieš amerikinius papročius ar gy
venimo būdą, nei už europinius. Gerosios ir blogosios pusės yra 
ten ir ten. Jos reikia visapusiškai kelti aikštėn, gerąsias siūlant 
priimti, o blogąsias — atmesti. REDAKCIJA

Neramios mintys
’ Dar tebesisupant Atlante lai

vui, atvykstą imigrantai planuo
ja savo ateitį naujajame konti
nente. Jei šis kraštas ir yra va
dinamas tūkstančio galimybių 
šalimi, daugelis iš jų ne tik šu 
viltimi, bet ir su nerimu pra
plaukia Laisvės Statulą, nežiū
rint, kad penkeri vargo ir skur
do metai tremtyje baigti. Ir su
prantamas šis nerimas, nes nie
kas negali pasakyti, kas laukia 
šio, savo kraštą praradusio, at
vykėlio, kas laukia jo ir jo vai
kų.

Naujasis gyvenimas
Ir tikrai, atvažiavusieji iš 

karto pajunta naują gyvenimo 
pulsą. Kiekvienas jau iš pirmos 
dienos savo globėjų yra ragina-' 
mas užmįršti Europą, kuri visa
da buvo ir bus pasaulio karų ir 
neramumų priežastis”, o ne re
tas paragina — perdaug nesi
gailėti ir Lietuvos. Palaidoti 
praeitį, nes Europa savo žydė
jimo amžių jau pragyveno ir A- 
merikai užleido savo vietą. Tai
gi, ne kuris kitas kraštas, o tik 
Amerika gali išugdyti pilna žo
džio prasme 20-tojo amžiaus 
žmogų.

Daug tiesos
Taip, atvykęs tremtinys tik

rai stebisi aukštu gyyenimo 
standartu, civilizacijos sukurtais 
patogumais, stebisi ir žmonių 
laisvėmis. Slenka mėnesiai, at
vykusioms čionykščius bestebint 
ir vieniems iš kitų besimokant.

Pirmą, ką kiekvienas atvykęs 
pastebi, tai tą, kad šį kraštą 
valdo doleris, kad labai dažnai 
net idėjiniai ir moraliniai princi
pai laikosi tiek, kiek juos dole
ris palaiko.

šaltis supurto, beskaitant did
miesčių kasdieninę spaudą, kuri 
yra gyva amerikoniškojo gyve
nimo fotografija.

žmonės čia rečiau tesiaukoja, 
nes daugeliui šis kraštas širdy 
yra svetimas. Jie myli jį tiek, 
kiek jame sočiai valgo, minkštai 
miega ir turi pramogas. Jei tiek 
daug valdžioje sėdinčių žmonių 
yra teisiami už baisiausias šio 
krašto išdavystes, kokia tat y- 
ra šio krašto meilė? Dar 
daugiau. Kai kurie išdaviku 
smerkimą drįsta vadinti net de
mokratinių principų laužymu.

Kas gi Amerikos spaudoje y 
ra dienos herojai? Gi film: 
žvaigždės, kurios populiarumą 
įgyja, nuolat keisdamos save 
vyrus ir žmonas, kaip čigoną: 
arklius. Negalima užmiršti spau 
doje tūpusios žinutės, kaip vien’ 
tėvai pardavė savo vaiką tik to 
dėl, kad už gautuosius pinigu; 
nusipirktų... vartotą automobilį 
Koks baisus pasityčiojimas i:' 
šeimos šventumo ir kaip čion? 
yra nuvertintas kūdikis — ši' 
krašto ateitis! O dar kasdieninė 
istorijos apie rafinuočiausias 
žmogžudystes, kur net šeimos' 
vieni kitus smaugia ir šaudo!

Ar tai vis nėra priežastys, kv 
rios verčia amerikoniškąjį gy 
venimą vertinti kritiškai?

“jaudinančias” meilės istorijas 
ar “kraują šaldančius” krimina
linius romanus, besaikiai bege
riant (!), besportuojant ir be- 
kortuojant, tai susidarys, maž
daug, pilnas vaizdas, kuo ameri
koniškoji visuomępė, ypačiai 
jaunimas, šiandien domisi.

Palyginkime, kiek laiko ski
riama asmenybės formavimui: 
su rimta literatūra, kultūrinėmis 
pramogomis (paskaitomis, mi
nėjimais, koncertais, teatro 
spektakliais), idėjinėmis organi
zacijomis ir t.t.?

Aišku, virš suminėti faktai 
nėra taisyklė, bet, jei tai yra ir 
išimtys — Jos yra kasdieninis 
reiškinys daug ir daug daž
nesnis, kaip Europoje ir ypačiai 
mūsų karste, kur charakterio 
ugdymas ir asmenybės formavi
mas buvo svarbiausias tėvų, 
bažnyčios, mokyklos ir valsty
bės uždavinys.

šventuosius teisės ir moralės 
principus. " W I j

Demokratiniai principai ir be Į f 
rašto yra gyvi kiekvieno lietu- 5 
voi išrdy, lygiai, kaip šių prin- $ 
cipų pradai turėtų būt gyvi £ 
kiekvieno šios žemės keleivio 
širdy — kiekvienoj Įjūris klauso | 
savo* sąžinės balso."" "**'* . |

Kas žino, galbūt ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės naujus t: 
žmones dabar įsileidžia ne vifeli 
dėl darbo jėgos, o daug labiau 
su tikslu atnaujinti amerikoniš
kąjį žmogų, kurį šis geras gyve
nimas ir pinigas nuvertino. Ir 
prisiminkime, kad visa, kas 
brangiausia, už pinigą neperka
ma.

Tejaučia kiekvienas lietuvis 
pareigą išsaugoti ir šioje aplin
koje savo tėvų šaly įgytas dvasi
nes vertybes, perduodant mūsų 
jaunajai kartai, o drauge 
merikoniškajam pasauliui.

• *4* *1* *4* *4* *1* *4* *f

LIgTUVIŲ RADIJO VALANDA

ir a-

Angelų Karalienes 
Parapija

Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka:

Ketvirtadieni — iškilmingos 
mišios 8 vai. ryte, procesija į 
kalėjimą tuojau po mišių. Baž
nyčia bus atdara visą dieną iki 
10 vai. vakaro.

Ne viską pinigas gali
Asmenys, darydami išvadas, 

apie Lietuvos arba kad ir apie
Europos kultūrą, kurią mes irgi sides 8 vai. ryte. Po to bus Kry- 
kritiškai priimame, tenevertina 
viso to pagal amerikoniškas ma
das ar nieku neparemtą įsitiki
nimą, bet tesimoko, stebėdami , likvijų pagerbimas.
•teigiamas ir
šių savybes. Dažnai, iš suplyšu- dens šventinimas prasidės 8 vai. 
šio atvykėlio drabužio amerikie-. ryte. Mišios 9 vai. Vakare, 7:30 
čiai jau daro kilometrines išva- 1 vai., bus kompletai ir išpažinčių 
das apie Europą ir jos kultūrą. | klausymas. 
Atsiminkime, kad mes, 
miesi JAV civilizacijos laimėji- ' šios ir procesija su švč. Sakra

mentu bus 6 vai. ryte. Kitos 
mišios bus 8, 9, 11 ir 12:15 vai. 
Velykose popietinių pamaldų ne
bus.

Penktadienį — pamaldos pra-

žiaus pagerbimas ir procesija į 
grabą. Vakare, 7:30 vai., Kry
žiaus’ Keliai ir Šv. Kryžiaus re-

SmiUKO, Sieueuami j urvvijų pa6cx u.xuets. 
neigiamas atvyku-| šeštadienį — Ugnies ir van-

KUllUrą. | Kietus, vilias.
stebėda-l Velykų dieną — Pirmos mi-

mais, negalime atsisakyti nuo 
senos europinės kultūros. Taigi, 
pripažindami, kas gera, mes iš
drįstame smerkti, kas bloga.

Teneužmiršta kiekvienas Ame
rikos lietuvis, kad meilė teisin
gumui, meilė artimui, meilė sa
vam ir šiam kraštui yra įgimta 
ir paveldėta ne iš’amerikoniško
sios, bet iš lietuviškos aplinkos: 
iš savo tėvų ir iš garbingos mū
sų praeities, nes Lietuva nuo se- parėiškė, kad jo įsakymu laivas 
niausiu laikų gerbė ir saugojo plaukė ta vieta.

Karo laivo “Missouri,” ku
ris neseniai, kaip žinome, buvo 
užėjęs ant seklumos ir turėjo 
didelių nuostolių, kapitonas W. 
B. Brown visą kaltę už tą ne
laimę prisiėmė ant savęs. Jis

ir visur

BE PENKIŲ MINUČIŲ DVYLIKA
Rodos mums nereikėtų ne' 

riminti tą taip dažnai kartot 
• pavyzdžiais patvirtintą ties’ 
ad vienybėje jėga, ir tai did 

5 jęga gludi. Ši tiesa taip, da 
:ai kartojama ir mūsų raštuosi 
r susirinkimuose, ir šeimyn 
’iuose pasikalbėjimuose, kad j 
trodo, jau turėtų būti įsisw 
'.usi į mūšų kraują ir smegeni; 
:ad ji yra mūsų dvasiai tas pa 
:as oras kūnui. O vis dėl to m 
Tiesa, mūsų tautos didžiųjų ne 
'aimių dienomis męs sugebame 
kaip skęstantis už šiaudo, grieb 
tis to šūkio, bet tik tada, ka‘ 
tautos didžiosios nelaimės pa 
liečia mus pačius, kiekvieną as
meniškai, prispaudžia mus prie 
žemės ir mes pajuntame visą 
smūgio kietumą. Tada mes viso
mis jėgomis tarp žmonių ieško
me žmogaus, su kuriuo, mus ri
ša bendra kalba, bendra kilmė, 
o dažnai ir bendras likimas. Sur 
radę tokį žmogų mes bendrauja
me su juo atvira širdimi: pagel- 
ba patarimais, paguoda. Mes jo 
neklausiame kokio jis ideologi
nio ar politinio /atsistatymo. 
Mums užtenka tik vieno, kad jis 
vra lietuvis.

I Toji, sakyčiau prigimties jėga 
šio paskutinio karo metu, mums 
nesvetingoje Vokietijoje, mus 
subūrė apie berlyniškę ir vieniš
ke “Lietuvių Sąjungą”. Toji pa
ti jėga jau pokario metu DP 
stovyklose išaugino LTB (Lietu
vių Tremtinių Bendruomenę).

Nemanau čia nagrinėti tos 
reikšmės, kokios mums turėjo ir 
Trečiame Reiche susikūrusi 
“Lietuvių Sąjunga”, ir vėliau 
Trečiojo Reicho griuvėsiuose — 
“Lietuvių Tremtinių Bendruo
menė”. Tik čia noriu priminti 
saviesiems, kad mūsų tautos ne
gando dienos dar nepraėjo. Mes 
susiradome sau kiek jaukesnę 
pastogę ir mūsų asmeniui iš ša
lies jau niekas nebegrąsina. Bet 
mūsų tautos nelaimės dar pa
čiame siautėjime ir norėdami iš
laikyti tautos gyvybę, mes turi- 

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA t i. . ', _ p
•i ,•>. *- x > < ę tyje suglausti savo eiles. Jau ge-

j rai prieš metus, tik pradėjus 
J tuštėti DP stovykloms, mus va- 
į dovaujantieji Veiksniai susirūpj- 
* no bekrinkančių po visą pasaulį 
t lietuvių likimu. VLIKo ir Vyk- 
t domosios Tarybos pirmininkai 
J tuo reikalu tarėsi ir su USA gy- 
_ venančių lietuvių organizacijų 

vadovybėmis. Susitarimas pa-

Savo klausytojams ir lėmėjams
Linki

LINKSMŲ VELYKŲ
Juozas P. Glrikus

'iektas ir Lietuvių Charta pri- 
nta. Vėliau, pagal tą Chartą, 
’LIKo išdirbtas statutas, kuris 
isam pasauly išblaškytus lietu- 
ius turi suburti į vieną darnę 
endruomenę: Pasaulio Lietuvių 
’endruomenės vardu.

Radijo programa girdima iš WWRL 1600 kc. stoties 
« Šeštadieniais 2 vai. popiet.
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fMielus “Memories of Lithuania” Radijo klausytojus 
ir bičiulius sveikinu

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA
1 Jack J. Stukas

DirektoriusTel. MA 2-5360
429 Walnut Street Newark 5, N.

Visiems savo pažįstamiems siunčiame 

Geriausius Linkėjimus

f t
J. t

| VELYKŲ ŠVENTESE
+ F. Gražys ir Šeima
+ Tel. STagg 2-1454 Kontraktoriai
į 293 Maujer Street Brooklyn, N. Y. j
J . - , t

Vokietijoje Lietuvių Tremti- 
ių Bendruomenė jau prisitaikė 
rie esamų apystovų ir pasiva- 
'ino Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
lene. Ar ne laikas būtų pagal- 
’Oti ir kitų laisvojo pasaulio 
'.raštų lietuviams? Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenes tikslas su
jungti į vieną organizaciją visus 
’ietuvius. Likusioji Tėvynėj tau
tos dalis negirdėtu žiaurumu 
kankinama ir žudoma. Laisvam 
pasauly išsiblaškiusiems gręsia 
didelis pavojus paskęsti begali
niam tautų vandenyne. Turini 
tuos du momentu prieš akis, vi
su baisumu atsistoja tautos gy
vybės išlaikymo klausimas, šiam 
■didžiam uždaviniui atlikti reika
linga suburti lietuvių kilmės 
žmonių jėgas visame laisvame 
'pasaulyje. Tam jėgų subūrimui 
“Konsulai” gaires nusagstė. Vi
sa kita priklauso nuo mūsų. Mū
sų tautos laikrodis rodo be pen
kių minučių dvylika. Mūsų ma
žos tautos visos jėgos turi būti 
paruoštos atlaikyti paskutinį li
tai, tur būt, kiečiausią istorijos 
smūgį. Pasiruoškime!

J. Jakučionis

Sveikiname Visus Draugus ir

Pažįstamus su

ŠVENTOMIS VELYKOMIS
5 J. Garšva ir šeima

sveikinu
54 Lokalo Kriaučius ir Kriaučkas

Brooklyn, N. Y.
Paul Kyrius

•Fi
*
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VYČIŲ LAIPSNIŲ

ĮTEIKIMAS •

Great Necko vyčių kuopa š. 
m. balandžio 1 d. susirinko, kur 
jie davė priesaiką ir išlaikė eg
zaminus į ritualo laipsnius: 7 į 
I laipsnį ir 9 į II. Po šių apeigų 
buvo trumpa meninė programa. 
Šventė praėjo nepaprastai pui
kioje ir tikrai lietuviškoje nuo- 
tąikoje, o vyčiai pasirodė, kad 
jie geri lietuviai, čia pravartu 
paminėti apskr. pirm. Al. Vasi
liausko žodžius: “Nors mes visi 
nei anuo metu žydinčios, nei da
bar kenčiančios Lietuvos nema
tėm, bet jaučiamės tikrais lie
tuviais.”

Po programos buvo jaukus 
pobūvis, kuriame dalyvavo ir 
svečiai, nuoširdūs vyčių drau
gai: Ig. Kazlauskas, A. šeškus 
su ponia, M. Kazlauskaitė.
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Kuo daugiausia domimasi?
Pasekime, kokiomis filmomi 

minta amerikoniškoji visuome 
nė, pažiūrėkime, kiek laiko pr: 
randama, bevartant geltoij>sic 
spaudos lapus, “horoskopus,’ 
niekam nevertus “eoniies”,* be 
žiūrint tuščios televizijos pnr 
ramos ar besiklausant šlageri: 
kurie dažnai yra daug labi?’ 
panašūs į necivilizuotų Afrikos 
vidurio negrų šokius, kaip 
kultūrinio pasaulio melodijas 
Čia jau 12-14 metų mergait’ 
turi sau “boyfrentą”, o jų drau
gystė reiškia kai ką daugiau 
kaip mūsų krašte vadinamąją 
“gimnazistišką meilę”. Jei da' 
prisiminsime naktines pramo
gas, bežiopsant prie nepadori: 
vitrinų ar reklamų, beskaitant

” w!
— Dail. T. Valiaus darbų pa- sylius dirba Rio de Janeiro val- 

roda Montrealy, Kanadoje, su- diškame muziejuje. Jis dalyvavo 
celė lietuvių ir svetimtaučių di- visoje eilėje parodų ir buvo vi- 
lelį susidomėjimą. Paroda vyko sur aukštai įvertintas.
Ivi savaites.

— Lietuvaitė baletininkė Aid. vienas vokietis belaisvis pasako-' 
Šepetytė Paryžiuje dalyvauja ja susitikęs darbo stovykloje 
irancūzų baletuose ir atlieka Rusijoje Lietuvos vyskupą, nu- 
irmaeiles roles. Ji su baleto teistą sunkiesiems darbams 7 
rupėm iš Paryžiaus aplankė vi- metams.
ą eilę Europos sostinių, kur —Nuo pereitų metų balan- 
; nikiai pasirodė. Į Paryžių ji džia 1 d. Bibliografinė Taryba 
tvyko humanitarinių moksli; pradėjo registruoti viso pasaulio 
tudijuoti.
— Nottinghame, Anglijoje,' 9 mėnesius 

ietuviai turi tautinių šokių gru-' 30 knygų ir 42 laikraščius bei 
'ę, vadovaujamą O. Lingaitytės.
Vkordionistas — P. čepinskas. 
Irupė dažnai žavi ir svetimtau- 
ius, kurie kviečia ją pašokti.
— Edinburghe, Anglijoje, bu- 

o surengta tremtinių tautodai- 
Is paroda, kurią rengė Scottish
eague for European Freedom, 
'alyvavo lietuviai, latviai, estai, 
inkai, bulgarai, graikai, kroa- 
li, ukrainiečiai ir vengrai.
— Du lietuviai buvę tremti- 

iai, atvykę iš Italijos, SL Mi- 
elionis ir K. Gelbūda, Buenos 
ires mieste, Argentijoe, įsistei- 
a savo baldų dirbtuvę.
— Dr. Pr. Neverauskas, ja’ 

tek anksčiau iš tremties atvy 
ęs į Argentiną, yra vienos Ii- 
minės vedėju La Pampa rajo

ne.
— Žinoma lietuvių vistiome- 

’ės veikėja „O. Kairiukštienė. 
*iuo metu gyvenanti Anglijoje.
venčia savo 60 metų amžiaus 
ukaktį. “Britanijos Lietuvis”. 
>adarė jai specialų paminėjimą

ŠV. VELYKŲ PROGA
Sveikinu savo bičiulius bei pažįstamus

Kun. J. Sitavičius

VELYKŲ ŠVENTESE
Sveikiname visus Draugus ir Pažįstamus

M. BALLAS 
Funeral Home

— Į Vakarų Vokietiją, grįžęs

—Nuo pereitų metų balan-

j lietuvių leidinius ir įtraukė per 
į savo kartoteką:

žurnalus Jungtinėse Valstybėse, 
8 knygas ir 0 laikraščius Kana
doje, 5 knygas ir 3 laikraščius 
Argentinoje, 1 knygą ir 2 laik
raščius Brazilijoje, 1 knygą ir 
3 laikraščius Urugvajuje, 1 laik
raštį Venecueloje ir 3 laikraščius 
Austrijoje. Vienas lietuviškas 
biuletenis pasirodė net ir Azijo
je (Indijoje). -

— JAV universitetų ir viešie
ji knygynai iš Lietuvių Spaudos 
Centro Amerikoje užsako čia it 
tremtyje išleistų vertingesnių 
knygų. Prof. A. Salio tarpinin- 
kavimu University of Pennsyl
vania užsakė 33 pavadinimus ir 
žada dar daugiau lietuviški; 
’mygu pasirinkti. Chicagoš Pub- 
’ic» Library, tarpininkaujant ak
toriui St. Pilkai, Detroito Public 
Library, Indianos universitetas 
ir (privatūs knygynai taip pat 
įsigijo lietuviškų knygų. Lietu
vių Spaudos Centras daro žygių, 
kad lietuviškomis knygomis bū
tų . aprūpintos visos didžiosios 
Amerikos universitetų it vifešo- 

Lietuvis fotografas K. Vo- į sios miestų biliotekos.

Jamaica, N: Y.
4
4 4

į
> Matthew P. Ballas, F
£ Funeral Director
F
F . . s

Albert J. Balton 4 
•f Lie. Manager j* 
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KVIEČIAME
Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienai 

i turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų tt 
gražių vaizdelių iš mūšų Tėvynės Lietuves.

Todėl

“AMERIKA”
■fa yra mielai skaitoma ne tik čia, AmerikJje. 

bet ir visame pasaulyje.

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

Taigi, jei, patą jau skaitai, “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi- 
miriėmš, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AAitri?iv A”
■X- metams kainuoja tik.......................... $3.00

• Užsienyje .................................... L....v..$3.50
t * ' ' .

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikon 
ynumerius susipažinimui

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

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietilviii Kultūros Žiburiams 

KUTCROS ŽURNALO

| PLATINIMO VAJUS
JS Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais

Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška - 
kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve

*Sį Skaito, remia ir platina
$ VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ

MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR
jį VISUOMENINIO GYVENIMO

MĖNESINĮ ŽURNALĄ
g 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

M kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c.
B AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS

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

g AIDŲ

Prenumeratas, ir aukas siųskite sekančiu adresu:
S AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)
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Balandžio 7, 1950 -- • -
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AMERIKA “ 7

jĮj^APYlINKĖJE
• K. Liaudanskas, buvęs Lie

tuvos kariuomenės majoras, su 
šeima apsigyveno Newarke, N. 
J.

• J. Valickas, iš Newafluj, N. 
J. lankėsi Meksikoje, kur išbu
vo keletą savaičių.

• Kun. Dr. Jagminas, Ma- 
riampolio Kolegijos rektorius, 
lankėsi New Yorke, kur dalyva
vo kan. J. Končiaus 25 metų 
visuomeninio darbo sukakties 
vakarienėje.

• Kun. A. Senkus atvyko iš 
tremties ir apsistojo pas prel. 
J. Balkūną Maspethe, N. Y.

• Kun. A. Ražaitis iš trem
ties atvyko į Rochester, N. Y.

• Kun. V. Valiušaitis atvyko į 
Brooklyną ir apsistojo pas sese
rį Povilanskienę.

• Kun. J. Juozevičius iš. Chi- 
cagos buvo atvykęs į New Yor- 
ką, kur lankėsi pas prel. N. Ko
ntorą.

1 • V. Radzevičius iš Maspethe 
paskyrė auką “Amerikos” fon
dui ir apsimokėjo prenumera
tą.

.♦ K. Čibiras, Lietuvos pasiun
tinybės Pietų Amerikoje spau
dos šefas, rašydamas mums iš 
savo reziduojamos vietos — 
Urugvajaus — paminėjo, kad 
P. Amerikos spaudoje lietuviai 
varo milžinišką akciją dėl savo 
tautos nepriklausomybės.

• Prel. Jonas Balkūnas, Mas- 
petho parapijos klebonas, Didį
jį šeštadienį, balandžio 8 d., kal
bės iš WWLR stoties (1600 
klc.) J. Ginkaus vadovaujamos 
lietuviškos radijo programos 
rėmuose, ši velykinė programa 
bus transliuojama nuo 2 iki 3 
vai. popiet.

Kanauninkas Prof.

i . :
tūroje.” Ši mintis svetimtau
čiams svečiams atėjo į galvą ir 
lietuvių kalbėtojų kalbų .pietų, 
kur buvo pajusta lietuvių kal
bos lankstumas, skambumas ir 
apimtis,duodanti galimumus 
plačiau reikšti subtylias mintis, 
nėgd kitomis kalbomis.

Vakarui baigiantis, jubilieja- 
tas pats pasakė labai gražią kal
bą, kuri teks įdėti askirai atei
nančiame numeryje.

Korespondentas.

Aušros Vartų
Parapija

• t NEW YORKE
KoVo mėn. 26 d. Aušros Var- 

tų parapijos salėje įvyko Šv. 
Vardo Draugijos narių susirin
kimas. Protokolų sekretorium 
buvo Kazys Kavaliauskas. Pre
zidiumą sudarė- kun. prof. Ra
žaitis, Zigmantas Maskvytis ir 
D-jos narys Bales Boris.

■ Padarytas pranešimas apie 
būsimą Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje religinės muzikos 
koncertą ir parapijos vakarienę, 
kuri įvyks birželio mėn. 4 die
ną. Religinės muzikos koncertui 
surengti yra pakviestas šioje pa
rapijoje vargonininko pareigas 
einantis buvęs Kauno ir Vil
niaus operos solistas Ipolitas 
Nauragis. Taip pat parapijos 
vakarienei rengti yra išrinkta 
komisija. S. Č.

Maspetho Žinios
JUOZAS B. KONČIUS, S.T.D. 

BALF’o Pirmininkas

i Apreiškimo 
Parapija

Baigia suimti Kiniją Jš

bai-Dviejų savaičių misijos 
gėsi balandžio mėn. 2 d. 3 vai. 
p.p. Per visas dvi savaites pa
mokslus sakė Tėvas Viktoras 
Gidžiūnas O.F1M. Gražūs misijo- 
nieriaus pamokslai sutraukė tiek 
žmonių, jog beveik kas vakaras 
buvo pilna klausytojų.

Balandžio 2 d. 4 vai. p.p. šv. 
Pranciškaus tretininkai suruošė 
puikią vakarienę. Į vakarienę 
buvo pakviesti: Misijonierius 
Tėvas Viktoras Gidžiūnas, pa
rapijos klebonas kun. N. Pakal
nis ir Prof. Kan. J. Meškauskas. 
Visi svečiai pasakė gražias ir 
giliai širdin įsidėtinas kalbas ir 
sveikinimus.

Didž. Savaitės pamaldų tvar- 
Prisikėlimas 5:30 vai. Pas- 
mišios 8, 9Z 10, 11 vai.

Iš Formozos pranešama, 
kad sovietų lėktuvai numušė 
netoli Šanchajaus du kinų 
nacionalistų lėktuvus, puolu-Į 
sius Hangchow įlankoj rau
donųjų kinų laivus. Tai buvo. 
per trejus vidaus karo metus 
nacionalistų sutiktas pirma
sis raudonųjų pasipriešini
mas ore. Šį pasipriešinimą 
organizuoja ir veda sovietai. 
Pranešama, kad neseniai į 
Suchow atgabenta daug so
vietų lėktuvų. Taip pat so
vietų daliniai aptarnauja 
Šanchajaus srity radaro sto
tis ir prieš lėktuvines bateri
jas. Neseniai sovietų lėktuvų

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POl’lE . WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-!)2‘.i3

ka: 
kui

Raportų Reikale

Elizabeth, N. J
J. P. MACHUL1S

Real Estate & Insurance

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

VĖL PIKIETAVO 
SURUSĖJUSIUS

* Praeitą penktadienį Brookly- 
rie Maskvos agentai, save pa
žangiaisiais (keista, ne komuni
stais!) besivadiną, buvo suren
gę prakalbas, į kurias turėjo 
atvykti ir chicagiškis agentas. 
V. Andriulis, kurį AJV valdžia 
yra nutairusi, kaip valstybės iš
daviką, išsiųsti iš šio krašto. Šias 
prakalbas pikietavo New Yorko 
ir apylinkių lietuviškoji visuo
menė. Pikietuotojų buvo susi
rinkusi su plakatais didelė ma- 
sė, kuri labai tvarkingai ir kul
tūringai maršavo aplink šalę. 
Pikietuotojai priėmė rezoliuci
jas, kad V. Andriuli ištremtų, 
ir pasiuntė jas į atitinkamas į- 
staigas. Maskviniai agentai yra 
desperacijoje.

Pikietuotojas

TĖVŲ DĖMESIUI
Lietuvių šeštadieninės mokyk

los, veikiančios Brooklyne, Ap- 
rieškimo parapijos mokyklos pa
talpose, Tėvų Komitetas rengia 
visų šiame rajone gyvenančių 
lietuvių tėvų susipažinimo arba
tėlę gegužės 7 d. vakare. Valan
da, programa ir kitos smulkme
nos bus praneštos vėliau. Dabar 
prašomi tėvai tą dieną rezer
vuoti šiam tėvų pobūviui.

Daruge pranešama, kad At
velykio šeštadienį šioje mokyk
loje bus pamokos, nedirbsime 
tik Didįjį šeštadienį, * ..į

GRAŽIOS PAGERBTUVĖS
.Praeitą sekmadienį Henry 

Hudson Hotel New Yorke įvyko 
labai gražus Kan. Dr. J. Kon
čiaus pagerbimas jo 25 metų 
darbuotės Amerikos lietuvių 
tarpe proga. Pagerbimą rengė 
specialiai' tam reikalui susikūręs 
komitetas iš New Yorko lietuvių 
visuomenės veikėjų.

Į pagerbimo vakarienę atvyko 
per pora šimtų rinktinės lietura 
vių . ^visuomenės, o taip pat ir 
svetimtaučių atstovai, tiek iš 
pasauliečių, kurie tik turėjo 
bendrų ryšių su patim kanau
ninku asmeniškai, ar su jo vi
suomenine veikla BALFe, uni
versitete ar parapijose. Svečių 
tarpe buvo lietuvių ir svetim
taučių pralotų, kunigų, daktarų, 
advokatų ir kitų profesionalų. 
Dalyvavo ir Lietuvos pasiunti
nys Washingtone ponas ministe- 
ris Žadeikis.

Vakarui vadovavo Elizabetho, 
N. J. lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Simonaitis. Buvo pasa
kyta gražių, gilių kalbų iš lie
tuvių ir svetimtaučių svęčių 
tarpo, apibūdinančių kanaunin
ko asmenį, jo veiklą, o taip pat 
ta proga ir lietuvių tautos pa
dėtį šių dienų pasauly. -

Meninę programą atliko ope
ros solistė A.. Dambrauskaitė, 
kuri, kaip buvuši'Kan. Končiaus 
mokinė Lietuvoje, Šiaulių gim
nazijoje, specialiai iš' Chicagos 
atvyko į šias pągerbtuves, ir 
pianistas Mrozinskas. šie du ar
tistai labai atkreipė dėmesį sve
timtaučių svečių — kitas pirmu 
kart patyrė, kad “tokia maža 
tauta ir taip toli pažengusi kul-

29 metai .29 melai
SALDAINIAI VELYKOMS

ŠOKOLADINIAI ZUIKIAI, KIAUŠINIAI ir visokie 
ŽVĖRIUKAI .... ............

P L U 8 I N I A I ZUIKIAI

VELYKŲ SVEIKINIMO ATVIRUTĖS

PASIRINKIMAS SALDAINIŲ DĖŽĖSE

BESKUTĖS — KAČIUKĖS SU SALDAINIAIS

t. S
X

S
S

RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS — PARKERIAI
Visi Velykiniai šokolado gaminiai pagaminu

Mr. & Mrs. J. Ginkus and SoiTį „
495 GRAND STREEJT BROOKLYN, N. Y. *

X
Tel. EVergreen 4-9292 =•• f

“VEIKSMAS MASPETHE”

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, Maspethb para
pijos choras ruošiasi prie dide
lių iškilmių. Gegužės 14 dieną 
ruošia statyti trijų veiksmų ko
mediją “Mirta činčibiraitė.”

Šį veikalą vaidins geri ir se
nai žinomi vaidintojai. Ne tik 
čia gimę ir augę, bet taipogi ne
seniai atvykę iš tremties.

Bus ir tautiški šokiai, ir po 
viso ko šokiai ir bufetas publi
kai. Tikimės kad visi šią dieną 
^alyvaįj^ ir parems mūsų paren
gimą. .. Nyte.

Šv. Jurgio parapija
— Kovo 28 d., po ilgos ir sun

kios ligos, mirė a.a. Saliomeja 
Bulovienė, kuri iškilmingai pa
laidota su trejomis šv. mišiomis 
kovo 31 d. Specialiai kviesti žy
mūs solistai žavėjančiai giedo
jo laike pamaldų, kur žmo
nėms labai patiko. Vargonais 
grojo Ji Brundza. Velionė paliko 
nuliūdime dukterį, sūnų bei jų 
šeimas; - Velionė palaidota šalę 
savo vyro, kuris prieš septynis 
metus yra miręs.

— Serga Kazimieras Vyšniau
skas, kuris jau aprūpintas šven
tais Sakramentais. Ligonis yra 
namie gydytojo priežiūroje. Jis 
yra pavyzdingas parapijietis, nes 
ir toliau gyvendamas nuo savo 
parapijos bažnyčios, kas sekma
dienis į ją atsilankydavo. Linkė
tina greito pagijimo.

— Metinės misijos, kurios tę
sėsi nuo kovo 26 — bal. 1 d. gra
žiai pavyko, nes gana skaitlingai 
parapijiečiai jas lankė ir daugu
ma pasinaudojo šia proga, atlik
dami savo dvasines pareigas. 
Jas vedė kun. Jonas Dyburys, 
O. F. M. (pranciškonas).

Velykinių pamaldų tvarka:
Didįjį Ketvirtadienį mišios su 

procesija 9 vai.
Didįjį Penktadienį Kryžiaus 

adoraciją, ir pirm pašventintos 
Mišios 8 vai. Stacijos 7:30 vaka
re.
Didįjį šeštadienį vandens šven

tinimas 7:30 vai. ryte. Mišios 8 
vai.,. vakare Kompletas ir pa
mokslas 7:30.

Sekmadienį - Velykose Prisi
kėlimo Mišios su procesija V> vai. 
Kitos Mišios: 8, 9, ir 11 vai.

:. Margučių Balius
Kaip jau yra paprotys, per at

velykį, bal. Į6 d. bus margučių 
balius ir už. gražiausius margu
čius Jaus duodamos dovanos. Vi
si į jį atsUankykit. Šokiam gros 
puikus orkestras. Pradžia G vai.

Balandžio 23 d. Elizabeth’o 
parapijos choras rengia didelį 
pavasarinį parengimą parapijos 
salėje parapijos naudai. Progra
moje: 4 vai. pp. velykinių mar
gučių varžybos. Už gražiausią 
margutį skiriamos dvi dovanos: 
$10 ir $8.

7 vai. operetė “Artistai”, žo
džiai J. Steponaičio, muzika J. 
Žilevičiaus. Vaidina: p. J. Mo- 
gerienė, A. Rudzitas, J. Ston
kus ir D. švenčiūnas. Režisuoja 
Pr. Ludulis. Koncertinėje daly
je dalyvauja: K. Miškinytė-Far- 
ley, V. Baranauskas ir choras. 
Vadovauja kompozitorius J. Ži
levičius.

8.30 šokiai. Groja garsusis 
Šulcų orkestras. Bus užkandžių 
ilr gaivinančių gėrimų.

Komisija kviečia apsirūpinti 
iš anksto bilietais, nes skaičius 
bilietų ribotas. B.

— Tėvų Pranciškonų rūpesčiu, 
Kunigų Vienybės, Lietuvos Vy
čių ir Katalikų Federacijos pri
tarimu bei parama, atidaroma 
nauja lieturiškSD radijo valanda 
Pittsburgh. Transliacijos vyks 
kiekvieną sekmadienį 1:45 — 
2:45 vai. po pietų, iš WMCK sto
ties. Naujos radio valandos var
das bus: 
Hour”.

Lithuanian News

Moterų Sąjungos 29-tos kuo
pos susirinkimas bus balandžio 

•.19-dv. 8 vai. vakare. Prašome 
(ko daugiausia narių dalyvauti.

8656 85th St„

Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway stoties— 

BMT Jamaica linija)
Tel. Virginia 7-1896

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpikę
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.

Pardavimai Namy
' ' ' igOTiį '~ 

>’ Maspeth, N. Y., 2 šfeimyrtdm, 
mūrinis su 11 kambarių, tuš
čias flioras. Namas tik prieš 2 
metus statytas, aliejum apšildo
mas, 2 karam garažas. Žemė 
40x100. Turi būti greit parduo
tas. REpublic 9-1506.

širdingiausi linkėjimai kostumeriams ir draugams

♦
*
♦
*
♦

į 125 Grand Street 
v

VELYKŲ ŠVENTĖSE
; A. Vikrikas

MĖSOS KRAUTUVĖ

Brooklyn, N. Y. į
.Ji [f

*
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Sveikinimai Brooklyno lietuviams 
sulaukus

ŠVENTŲ VELYKŲ
Jonas Patašius

į 307 Grand Street Brooklyn, N. Y. t
4 . ’ "‘į
į Turime visokių religinių daiktų, kosmetikos J
X ir įvairių brangenybių (Jewelry) t

OPERETES CHORO 35 METŲ DARBUOTĖS 

IR GYVAVIMO

JUBILIEJINIS KONCERTAS
SEKMADIENĮ

Balandžio - 'April '23 d., 1950
4:30 vai. po pietų

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N.

Vadovauja Prof. K. V. BANAITIS * 
šokiaihs Gros Ad. Jezavito Orkestras

Dalyvauja: ANTANINA DAMBRAUSKAITĖ, sopranas,. J
A. GUSTAITIS, rašytojas, A. MROZINSKAS, pianistas,!? t

"H?OPERETĖS CHORAS ir VYRŲ GRUPĖ
Bilietai: $1.5Q; Rezervuotos vietos $2.00;
' šfikiai nuo 8 vai. vakare $1.00.“ '• ’ h C

v Visus Kviečia OPERETĖS CHORAS

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms £
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. |

Tel. EVergreen 4-9737 f

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

ĮStephen B redes Jr<
ADVOKATAS

i<j 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

; Tel. EVergreen 7-9394

Clement A. Vokei

i John W. Anseli 
LIETUVIS ADVOKATAS i

! 15 Park Row, New York 
l'plefonai:

! Ofiso Tel. Namų Tel.
:l WO 2-3497 nt: 9-568$

_________

(VOKETAITIS)

ADVOKATAS
EVergreen 4-0203

DAKTARAS

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

NEwtown 9-5972

STarK 2-I4M

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų IS- 
lyKinimą, plasterlavima, Šaligat
vių cementavima Ir kt. darbus.

293 MAU.IER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C.H'ž'

FOTOGRAFAS’ ■ v-į'ipr.-?
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. J

HY 7-4554 - 4555

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

iVal.: 1-2, 6-8—ir susitariant

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:15 

valandą popiet, radijo bango
mis, iš stoties VVLIB, 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.

ILARD1 CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y,

> ,. PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui
| Siūlo Geriausių Firmų
| R E F R I G E K A ?O K 1 U S
| • GENERAL ELECTRIC ® FRIG ID AIRE
| • WESTINGHOUSE • PHILCO
I TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ

RADIO APARATŲ |
TELEVIZIJOS APARATŲ t

SKALBIMO M AŠINŲ į i
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISU

> f Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, L 
sad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. ' <’

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu «>
. JOSEPH N. ZAYAN,.nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .... <
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IZABELĖ MOTEKAITIENĖ

ATVELYKIO SEKMADIENI
BALANDZIO-AP

GRAND BALLROOM8th Ave. &W. 34th St NEW YORK CITY

Pradžia 2:30 vai. popiet

Stasys BaranauskasTADAS ŠIDLAUSKAS

Vincė Jonuškaitė, 
Vladas Ivanauskas.

/ Nuo 1948 m. pabaigos iš 
lytų zonos j vakarin. zonas Vo
kietijoje pabėgo 201-1 vadina- 

‘ linijų “liaudies” milicininkų.
Matyt, jie nelabai pasitiki ta 
“liaudimi”, kurios vardu jie ten 
pastatyti.

— Atlanto pakto šalių finan
sų ministerial tarėsi Londone, 
kaip turi būti padalytos tarp 12 
kraštų pakto reikalams skirtos 
sumos. Jų patarimai perduoti 
krašto apsaugos ministerių po
sėdžiui Haagoje. šie savo nuta- 

^rimus perduos užsienio reikalų 
ministerių ir Atlanto Pakto Ta- 

. rybos posėdžiams, kurie įvyks 
gegužės mėnesį Londone.

— Iš Vokietijos pranešama, 
kad pabėgėlių skaičiai iš rytų 
zonos į vakarus nuolat didėja. 
Refreną tik Bohldamm perei
namų lagerį per dieną pereina 

5 255 pabėgėliai.

, Įvykusio š. m. kovo mėn. 19 
d. New Yorke op. solistų Vin
cės Jonuškaitės ir Vlado Iva
nausko koncerto rengėjams ir 
rėmėjams, būtent: pp. P. At- 
kočaičiui, J. Garšvai, X. Strums- 
kiui,A. Matuliui, P. Morkui, J. 
Morkell, J. Ginkui ir J. Tyslia- 
vaL Laikraščių: Amerika, Liet. 
Kelias, Tėvynė, Vienybė Redak
cijoms. Radio direktoriams pp. 
Štukui, Lisauskui ir Ginkui, tai
pogi paskiriems asmenims akty
viai prisidėjusiems prie paren
gimo tariame nuoširdų ačiū!

Didysis pavasarinis “Ameri
kos” koncertas įvyksta per At
velykį, balandžio 16 dieną. Tai
gi-jau mažai laiko liko.

Rengimo komisija, kuri šį 
koncertą ruošia, drauge su 
"Amerikos” administracija dė
jo visas pastangas, kad šis kon
certas būtų vienas žymiausių 
parengimų New Yorko apylin
kėje. Kaip iš skelbimų matote, 
programos išpildymui yra pa
kviestos žymiausios mūsų meni
nes jėgos — buvę Lietuvių O- 
peros artistai, mūsų tautos pa
žiba. Koncertui salė (Hotel New 
Yprkėr) irgi yra viena gra
žiausių, ir mums lietuviams ge
rai žinomų, nes joje buvo lai
komas Lietuvių Kongresas ir vi
sa eilė kitų didesnių parengimų. 
Be to salė yra lengvai priva- 
žfuojamoje vietoje, 8th Avė. ir 
34th St., prie Pennsylvania 
gelžkelio stoties.

Taigi iš rengėjų pusės yra at
likta viskas, kas milžiniško ma
stė koncertui suruošti yra rei
kalinga. Ir pilnas koncerto pa
sisekimas dabar priklauso tik 
nub publikos, — kaip ji tą mū- 
^ų menb šventę įvertins ir kaip 
skaitlingai į ją susirinks.

Iki šiol dėl publikos prielan
kumo mūsų parengimams mes 
negalėjome skųstis: jie visada į 
‘*Ajnerikos” parengimus gausiai 
atsilankydavo. Todėl pilnai pa
sitikime, kad ir nuo šio koncerto 
jokios pašalinės kliūtys jų ne- 
šUlaikys.

Ypač esame tikri dėl skaitlin
go, atsilankymo mūsų dypukų, 
kurie dainas meną aukštai ver- 
tįpa ir koncerte dalyvausiančius 
artistus dauguma asmeniai pa
žįsta. Bet prašytume ir iš se
niau čia gyvenančių lietuvių, 
kad ir jie ne tik patys į kon
certą atvyktų, bet ir savo čia 
augusį jaunimą atsivestų pasi
klausyti tobulai dainuojamos 
lietuviškos dainos.
-^Taigi visi, kaip vięnas, ruoš- 

į “Amerikos” didžiulį 
koncertą balandžio 16 d.

Visus maloniai kviečia ir visų 
laukia

Renginio Komisija ir 
“Amerikos” Administracija

, IŠ anksto bilietų koncertui 
galima gauti “Amerikos” Admi
nistracijoje ir pas Rengimo Ko
misijos narius, bei Draugijų At
stovus.
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