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Rašo Dr. A. šerkšnas

Štai prieš mane jau AJV 
leidžiamos “Ateities” antras 
numeris. Tai katalikiško mū
sų jaunimo žurnalas. Per vi
są pasaulį šis žurnalas ke
liauja nuo 1911 metų. Jį su
manė tada katalikai idealis
tai Rusijoje, b pradėjo Kau
ne, kur jis ėjo beveik 30 me
tų, kol baisūs okupantai jį 
likvidavo. Vokietijoje “Atei- ! 
tis” vėl atgijo ir švietė moks
lą einančiam jaunimui, kol 
jis tame krašte buvo. Susibū
rus didelei daugumai to jau
nimo čia, ir žurnalas perkel
tas čia. Žurnalo pionieriai ir 
čia surado bičiulių, kurie pa
deda žurnalą leisti. Taip ir 
reikia: mūsų junimas —mū
sų ateitis. Kekvieno iš mūsų 
pareiga savajam jaunimui 
padėti.
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ĮVYKIAI ALBANIJOJE

Nauji Vyskupai

Dail. J. Valeškos paveikslaiTREMTINIAIBesirengiantieji į jaunimą 
irgi neapleidžiami — štai 
prieš mane jau ketvirtas nu
meris “Eglutės”, kuri aptar
nauja mūsų vaikus. Žurna
liukas daro labai gražų įspū
dį. Jis nuolat progresuoja, 
tobulėja. Gražiai iliustruo
tas. žinomo vaikų literatūros 
autoriaus B. Brazdžionio re
daguojamas, žurnaliukas 
taikliai pataiko į vaikų širdis. 
Pastebėjau, kad mūsų vaikai 
net ir per baisia “komikų” 
jūrą vistiek prie “Eglutės” 
puolasi. Nepaprastai gerai 
daro tie, kaip pav. kun. dr. 
Prunskis, pasiūlęs premijas 
patiems vaikams už rašinė
lius. šituo vaikai sudomina
mi, patraukiami nuo komikų 
ir kowbojiškų filmų prie sa
vojo žodžio, prie savosios 
dvasios, savojo žurnalo. Lie
tuviškoji visuomenė vigoa^

KARIUOMENĖS REZERVAI
PADVIGUBINAMI

AJV kariuomenės štabas 
pranešė, kad kariuomenės 
rezervistų skaičius bus pa- 
dvgubintas taip, kad nelai
mės atveju galima būtų tuo- 
jaus sudaryti 25 pilnos kovos 
divizijos. Daugumai vyrų, 
kurie negalima bus įtraukti į 
dalinius ir ištreniruoti, bus 
įsteigtos speeialinės mokyk
los, kuriose jie atliks reikia
mą praktiką. Su šitais rezer
vistais, staigiu momentu, bū
tų galima pastatyti 62 divi
zijos — 10 divizijų regulerios 
kariuomenės, 27 divizijos na- 
cionalės gvardijos ir 25 re-

priaugančiųjų kartų* pastan
gas remti.
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Amerikoniškoji mokykla 
asimiliuoja mūsų jaunimą. 
Veikia nepaprastu tempu 
tiek mažus, tiek paauglius. 
Priemonių mums prieš šitą 
asimiliaciją reikia ieškoti. 
Viena iš tikriausių priemo
nių — šeštadieninės mokyk
los, kurios paskutiniu metu 
pradėjo dygti visose koloni
jose. Ko reik, kad ši priemo
nė nors iš dalies galėtų iš
saugoti mūsų jaunimą savo 
tautos kultūrai? Atsakymas 
aiškus: tėvų pačių susirūpi- 
nimo savąja kultūra ir jos.jgp 
laikymu per vaikų ir moky
tojų pasišventimą. Tai kerti
niai akmens, ant kurių laikėsi 
ir toliau laikytis gali mūsų 
lietuviškoji kultūra. Šito su
pratimo, susipratimo ir idea
lizmo mūsų tėvams ir moky
tojams iki šiol netrūko. Tiki
me, kad jo netruks ir ateity.

plaušą patvirtino, nors iki šiol 
jis priešinosi prieš šitokį pla
čios apimties mobilizacinį pa
sirengimą.

Šitas faktas verčia manyti, 
kad šiandieną pasauly yra 
rimta padėtis. Ruošiamasi 
tą padėtį sutikti. Generolas, 
I. C. Eaker, praeito karo me-

Nuo šio numerio iš “Ame
rikos” redaktoriaus pareigų 
išeinu. Nuoširdų ačiū tariu 
visiems bendradarbiams, pa
dėjusioms man per septynio
lika mėnesių nešti šią nepa
prastai. sunkią redakcijos 
naštą. “Amerikos” skaityto
jams, su kuriais iki šiol pa- 
spėjęs buvau jau pasijusti 
kaip vienos didžiulės lietu
viškos šeimos narys, tariu 
sudie. Bendradarbiai ir skai
tytojai, lietuviška plunksna 
ir lietuviška širdis kovoje 
dėl mūsų tautos egzistenci
jos ir laisvės — buvo mūsų 
visų bendras uždavinys. Šį 
didį uždavinį bevykdant ir 
toliau, linkiu to paties nuo* 
širdumo ir pasiaukojimo ir 
mano mielo įpėdinio, pono 
Albino. Gražiūno, atžvilgiu. 
Tik lietuviškasis idealizmas,

Atlanto € ostams 
gręsia sti ‘eikas

Jūrininkų unijos vadai 
pranešė, kad nuo ateinančio w w . . • • • . « -W • / i V • • •tu buvęs oro pajėgų vadu Vi- į 

duržemio rajone, šiomis die-, šeštadienio vidurnakčio jie
nomis vienoje kalboje pasa
kė: “Mes turime būti pasi
rengę karui taip, kaip mes 
pasirengti galime, ne taip 
kaip ten Rusijoje. Mes turi
me: J. aiškų planą turėti; 2. 
geriausius ginklus pasiga
minti; 3. atomines bombas 
išrikiuoti ir. joms numesti 
priemones paruošti; 4. savo 
industrijos pajėgumą panau
doti; 5. bedarbių problemą iš
spręsti ir streikus išjungti;
6. savo vyrus militarįškąi iš- 
mokyti ir karo prievolę turė-

rfišį pštribtfamo paskelbti ir 
ugdyti.’’Toliau generolas rei
kalavo Amerikos tautą ati
daryti akis ir pažiūrėti šių 
dienų realybei į veidą. Rusiš
koji diktatūra yra be atodai
ros, kieta, gerai organizuota 
ir pavojinga, — pabrėžė ge
nerolas.

pradeda streiką,-Visuose At
lanto pakrašęių| uostuose. 
Pradės streikąM apie 4000 
žmonių, priklausančių uni
jai- ■ \

Unijos vaoaą.pareiškė, kad 
šitas streikas ftttėjo prasi
dėti jau praeitį rugpiūčio 
mėnesį, bet valdžios taiko
moji komisija dįrybų keliu 
nustūmė tą streiką iki šiol. 
Derybos dėl naujo 
tarties iki šioj tačiau nedavė 
reikiamų vaišių.>Unija kalti
na valdžios tarpininkus, ku-

khalvimus Vis atmesdavo. r '
Unija reikalauja naujoje 

sutartyje darbininkams al
gų pakėlimo ir visų dirban
čių, išskyrus kapitoną, pri
klausymo unijai, be to, turė
jimo teisės tarti savo žodį 
skiriant ir atleidžiant valdi
ninkus ir darbininkus, ypač 
keliant juos, išsitarnavus, į 
geresnes vietas ir į geres
nius darbus.

Londono Konferen
cijos Darbotvarkė _ I
Trijų užsienio reikalų mi

nisterių — Achesono, Bevi- 
no ir Schumano — konfe
rencijoje, kuri įvyks ateinan
tį mėnesį Londone, dieno
tvarkės centre yra Vokieti
jos reikalai, nors šalia to bus 
liečiamos Tolimųjų Rytų ir 
Europos prekybos proble
mos.

Kalbama apie tokią dieno
tvarkę : . ■

1. Mėginimas pralpėsti 
Vakarų Europos prekybą su 
Rytų Europa, stengiantis pa
veikti Ameriką. sušvelninti 
savo apribojimus rytams.

2. Mėginti išlyginti preky
bos deficitą su Vokietija, pra
šant AJV, kad jos atkreiptų 
į tai didesnio dėmesio.

3. AfJV pageidavimo svar
stymas, kad Vakarų Vokieti
ja būtų greičiau įjungta į- 
Europos ūkio ir politikos 
sistemą ir Bonnos vyriausy
bė daugiau laisvės gautų.

4. Anglų, prancūzų ir ame
rikonų sąlygos Vokietiją su
vienyti, atremiant sovietų 
propagandą dėl tariamo jų 
noro Vokietiją vienyti.

5. Diskusijos dėl karo .Sto
vio panaikinimo Vokietijoje.

Rusų Karo Pajėgos 
Kinijoje

darbo su-

SOVIETU MASĖS NUTEIKTOS - - -- - - - - - - - - - -
Vokiečių belaisviai, grįžę 

iš Rusijos, pasakoja apie gy
ventojų nuotaikas Sovietų 
gilumoje. Sovietinė propa
ganda yra mases nuteikusi 
taip, kad jos tiki jog Ameri- i 
ka puls Sovietų Sąjungą. 
Vienas iš tų belaisvių pasa
koja, kad jam teko progų 
plačiai susitikti su rusų gy
ventojais ir kiekvienas iš jų 
kalba apie karą. Daugumas 
mano, kad Amerika juos 
dar šiais metais puls. Daug 
kur jie girdėję rusus bebuk- 
štaujant, kad Amerika gali 
tiesiog “jau šį mėnesį” pulti.

Sovietų Sąjungos gyvento
jai šia kryptimi vedami viso
mis valstybinėmis priemonė
mis. Radijas, spauda, pra
kalbos, net menas tarnauja 
ten šiam tikslui. Propagan
da varoma rafinuočiausiais 
būdais. Pro šitą propagandą, 
kad Amerika rengiasi juos 
pulti, prasikiša masių, ypač 
jaunimo, auklėjimas karui. 
Viduje metasi į akis vaizdas, 
tarytum visas kraštas būtų 
karo padėtyje. Po ginklu jie 
laiko'milijonus vyrų. Ginklų 
fabrikai išaugo į milžiniškus 
miestus.

* McCarthy pristatė 
liudininkę

Abejonės Washing
tone

pasiaukojimas, darbas ir 
kantrumas tepadės mums šį 
uždavinį savo tautai reali
zuoti.

Kaip žinome, FBI pasakė, ■ 
kad senatoriaus McCarthy 
apkaltintas Lattimore jų a- 
kyse yra nekaltas. Senato
rius tačiau nenuleidžia ran
kų, o reikalą stumia toliau. 
Jis pareiškė Senato komisi
jai, kad tam reikalui bus pri
statytas liudininkas, kuris 
po priesaika duos parody
mus, iš kurių paaiškės, kad 
O. Lattįųiore buvo sovietų 
šnipų priešaky Amerikoje. 
Senatorįųs jau pridavė to liu
dininko pavardę komisi j os 
sekretoriui, kuris tačiau, šias 
eilutes rašant, dar nebuvp 
viešai paskelbęs, kol komisi
jos oficialiai nėra pakvies
tas.

Žurnalistai mano, kad tuo 
liudininku esąs L. F. Bu- 
denz. Kaip žinome, F. Bu- 
denz yra buvęs komunistų 
viršūnėse nuo 1935 - 1945 
metų, buvo “Daily Worker” 
vyriausiu redaktorium, o 
paskui metė komunizmą, 
grįžo į katalikų Bažnyčią ir 
šiuo metu profesoriauja 
Fordhamo universitete New 

: Yorke.

Washingtono politiniuose 
sluoksniuose abejojama, ar 
J. F. Dulles pasiseks atsta
tyti Valstybės Departamento 
autoritetą ir grąžinti į senas 
vėžes bendrą dviejų partijų 
užsienio politiką. J. F. Dulles 
irezdento Trumano paskyri
mą Achesono patarėju pri
ėmė.

Iš šito paskyrimo naudos 
tikisi abi partijos. Demokra
tai mano tuo išlyginti įsitem
pimą su respublikonais, lai
ku atstatyti apgriautą da
bartinės administracijos au
toritetą, kad ateinančiuose 
rinkimuose vėl laimėjus. Res
publikonai gi laukia iš savo
jo atstovo Valstybės Depar
tamente tiesioginės veiklos 
partijai stiprinti ateinančių 
rinkimų laimėjimams.

Kas liečia bendros politi
kos ir pasaulinės padėties rei
kalus, tai abejojama, ar ga
lės Achesono ir Dulles nuo
monės neišsiskirti. Turint 
galvoje, kad Dulles yra tiki 
patarėjas, kurio patarimų A- Į

Nacionalinės Kinijos vy
riausybė pranešė Jungtinių 
Tautų Organizacijai, kad Ru
sija atsiuntė į Kiniją dide
lius kiekius karo lėktuvų/pi-

■ lotųįrkitųkaropriemoįį®.. 
Visa tai, įjungta į karą prtes 
nacionalinę Kiniją. Naciona
linė Kinijos vyriausybė pra
šo JTO kaip galima greičiau 
atsiųsti į Formozą oro, žemy
no ir jūrų karo stebėtojus, 
kurie patys ofcialiai nusta
tys, kad Rusja atvirai daly
vauja Kinijos naminiame ka
re.

Kinijos atstovas JTO mė
gins prašyti Saugumo Tary
bą, kad ši paskelbtų Rusiją 
esant atsakominga už kiši
mąsi į Kinijos reikalus. Ta
čiau Saugumo Taryboje jis 
turėtų gauti 7 balsus savo 
pusėje, ko jis šiuo metu ne
labai tikisi.

Į tai atsakydami, rusai at
sikerta, kad Kinijos naciona
listai naudojasi Amerikos ir 
Japonijos lėktuvais ir lakū
nais.

Iš Italijos gautos žinios a- 
pie Albaniją iš pačių albanų, 
gyvenančių Italijoje, rodo, 
kaip Maskva šeimininkauja 
ir tame krašte. Prieš šitą 
šeimininkavimą patys Alba
nijos komunistai pakėlė 
maištą, kurį tačiau Maskvos 
agentams pasisekė griežtai 
užgniaužti.

Albaniją valdo Maskvoje 
per ilgus metus išauklėtas 
Mehmet Shedu. Jam prižiū
rėti į Tiraną yra atvykęs ru
sų pulkininkas, kuris dar 
sausio mėnesį Albanijos par
lamente pareiškė, kad Rusi
ja duos Albanijai politinę ir 
moralnę pagelbą. Vienas par
lamento atstovas pareiškė, 
kad Albanijai reikėtų finan
sinės ir miiltarinės paramos 
iš Sovietų, kad atsispyrus 
prieš Jugoslavijos ir Graiki
jos spaudimą. Rusas atsakė, 
kad šituos dalykus kraštas 
turės pats iš savęs susiorga
nizuoti, nes sovietai turį da
bar kitų reikalų. Po šitokių 
derybų kilo triukšmas prieš 
Kremlių ir prieš jo pastaty
tus agentus. Tas triukšmas 
aukščiausį laipsnį pasiekė 
viename partijos vadų susi
rinkime, kuriame dalyvavo ir 
minėtas rusas. Kilus triukš
mui, Mehmet Shedu čia pat 
išsitraukė revolverį ir nušo
vė vietoje prieš Rusiją kalbė
jusį, komunistų partijoje la
bai aukštą poziciją turėjusį, 
labai įtakingą Abedin She-

du. Du ministerial , buvę 
Abedin pusėje, ir daug kitų 
partijos ir vyriausybės pa
reigūnų buvo suimti. Meh
met liko padėties viešpats ir 
ištikimas Kremliaus tarnas. 
Visa tai įvyko kovo 6 d., o 
valymas tęsiasi dar ir dabar.

Washington. — Apaštališka- 
sai Delegatas arkiv. Amleto Ci- 
sognani pranešė, kad Detroito 
vyskupas pagelbininkas Stephen 
S. Woznicki paskirtas Saginaw 
(Michigan) vyskupijos vysku
pu.

Nauju Detroito arkivyskupi
jos vyskupu pagelbininku pas
kirtas monsinjoras Alexander 
M. Zaleski, šv. Vincento Paulie- 
čio par. klebonas iš Pontiac, 
Mich.

Nauju Montrealio (Kanado
je) arkivyskupu paskirtas mon
sinjoras Paul Leger.

— FBI viršininkas davė 
parodymus, kad O. Lattimo
re, kurį senator. McCarthy 
kaltino esant rusų vyriausiu 
šnipu, yra lojalus Amerikai 
ir kad senatoriaus kaltini
mai neatitinka tiesos. Sena
torius McCarthy pareiškė, 
kad “arba Senato komisijos 
pirmininkas Tydings reikia
mų dokumentų nematė, arba 
jis meluoja, trečio galimumo 
nėra.”
-"t.................. , 1>. -
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— Kansas City buvo nužudyti 
du Amerikos politikai — Bin- 
naggio ir Gorgotta.

— Belgijos regentas prin
cas Karolis pavedė Van Zee- 
landui, krikščionių - socialų 
vadui, jau buvusiam rtiinis- 
terių pirmininku, sudaryti 
naują ministerių kabinetą, 
po to, kai kabinetą sudaryti 
nepasisekė liberalų vadui A. 
Deveze, Krikščionys-socialai 
yra už karaliaus grįžimą į 
sostą.

— Lietuvoje turinčių teisę 
balsuoti gyventojų skaičius sie
kė 1,699,438, Latvijoje 1,359,- 
051 ir Estijoje 799,776. žinoma, 
skelbiama, kad balsavo 99 
nuoš., tačiau iš tikrųjų vargu ar 
balsavo daugiau kaip 10-20 
nuoš. Kitus balsus į urnas suki- 

' šo rinkimų prižiūrėti atsiųsti en- 
* kavedistai.

j — Valstybes sekretorius 
chesonas gali klausyti ar ne-. vienoje savo kalboje pareiš- 
klausyti, kyla klausimas, ar kė, kad Valstybės Departa- 

~ į mentas mažins savo diploma
tinių atstovybių štabus už

gali kas pasikeisti Valstybės 
Departamente atėjus ten 
Dūles, kuris net pasiuntinio geležinės uždangos, nes ru- 
rango nėra gayęs į čia atei- . sai jiems ten trukdo atlikti 
damas. I jų pareigas.

• Garsioji Harry Bridges, kuris savo laiku buvo patvir
tinęs ir prisikęs, kad jis nebuvo komunistas, byla pasibai
gė, pripažinus, kad jis komunistu buvo ir savo padėtį, kaip 
pareigūnas CIO panaudojo komunistų reikalams.

• Stuart Symington iš oro susisiekimo sekretoriaus pa
sitraukė, o į jo vietą prezidentas Trumanas paskyrė T. K. 
Finleter.

• Krašto gynimo komiteto Senate pirmininkas Vinson 
pasiūlė tuojaus paskirti karo lėktuvų gamybai $583,289,- 
211, nes “rusai ruošia mums atominį Pearl Harbor.”

• - Berlyne vakarų sąjungininkai įsteigė bendrą genera
linį štabą, kuris turės atitinkamai veikti kritišku atveju. 
Kritiškas atvejis Berlyne yra gyvai jaučiamas ir visų į- 
temptai laukiamas.

• Vakarų Vokietija priimta su sprendžiamu balsu Eu
ropos Ūkinio Bendradarbiavimo" organizacijom Išrinkta 18 
kraštų atstovų posėdy, kuriame buvo atstovais daugiausia 
tų kraštų kabinetų nariai.

• Garsus rusų zonos Berlyne policijos vadas Markgraf, 
kuris praeitų mėtį spalių mėnesį paslaptingai dingo iš Ber
lyno, pastebėtas anglų zonoje, vakarų Vokietijoje. Ten jis 
ieškomas saugumo organų.

• AJV aukštasis komisaras Vokietijai McCloy ir toliau 
alermuoja, kad rusai yra visai pasirengę užimti visą Berly
ną ir žengti toliau į vakarus.

• Senatorius Jenner (R.—Ind.) Senate pasakė kalbą, 
kur pabrėžė, kad “vadinamoji fabrikų demontažo politika 
Vokietijoje yra Valstybės sekretoriaus D. Achesono pro
komunistinis veikimas ir Amerikos tautos išdavimas.”

• Pragos komunistinis tesmas nuteisė 10 katalikų ku
nigų už neklausymą komunistų, kurie katalikų Bažnyčią 
kontroliuoti Čekoslovakijoje įsteigė savo specialią institu
ciją. Vienas iš kunigų nuteistas visam amžiui kalėti, o ki
ti — nuo 2 metų iki 10 metų. Vatikaną tas “teismas” apta
rė kaip “šnipų centralę.”

• Gen. W. B. Smith, AJV pirmosios armijos, kuri stovi 
Atlanto pakraščiais, vadas tarėsi su gen. H. Forster, Ka
nados Atlanto pakraščio gynimo vadu, bendrais Amerikos 
kontinento ginybos klausimais.

• Joliot-Curie, prancūzų atominių tyrinėjimų vedėjas, 
pareiškė, kad “komunistiniai tyrinėtojai niekada neleis pa
naudoti atominių išradimų prieš Sovietų Sąjungą.” Vadina
si, atvirkščiai, jie leis panaudoti tik Sovietų Sąjungai.

• Frankfurto, Vokietijoje, teismas nuteisė H. Baab vi
sam amžiui kalėti. Jis nacių laikais buvo gestapo viršinin
kas ir likvidavo Frankfurto žydus. >

• šiandieną jau nieks neabejoja, kad Maskvos yra pa
darytas militarinis paktas su Rytų Vokietijos “vyriausybe” 
ir kad Rytų Vokietija yra įglausta į Maskvos militarinį blo-
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Pasakyta 1950 metų balandžio mėn. 2 d. Henry Hudson Hotel, 
New York, N. Y., suruoštame Amerikos lietuvių visuomenės 

jo 25 nietų Veiklos paminėjimo pokylyje.

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

SVYRAVIMAS,RYŽTAS, DESPERACIJA
New Yorko archivyskupas' kardinolas F. Spellman Ve

lykų Penktadienį iš savo katedros, dalyvaujant milžiniš
koms minioms žmonių, apeliavo į rusų tautą, kur “neapy
kantos pritvinkę despotai spaudžia žmonių galvas ir kartu
vių teroras grąsina kiekvienam”, pabrėždamas tiems nelai
mingiems teroro kankiniams, kad “mūsų jėgos dar neišsi
sėmė jums padėti, kai jūs nuo kartuvių mirties norite pa
bėgti, mes esame prieš žudymą, o už viltį išlaisvinimo ir 
laisvės. Mes stebime, kad šiuo metu, kai jūsų krašte Dievo 
žodis nutildytas, jūs vistiek sukruvintų galvų nenulenkiate 
prie despotus.”

Kalba Bažnyčios kunigaikštis, žmogus, dėl kurio išmin
ties ir nepaprastai gilaus įžvelgimo į gyvenimo realybę nie
kas neabejoja. Jis pažymi, kad už geležinės uždangos Dievo 
žodis nutildytas, pykčio pritvinkę despotai kartuvių teroru 
laikosi, žmonių sukruvintos galvos. Kas šiandieną galėtų 
paneigti šituos drąsius, tiesiog šventus, Bažnyčios kuni
gaikščio žodžius? Visas pasaulis jaučia šitų žodžių tikru
mą, visa žmonija išgyvena baimę dėl tų baisybių, kurios 
šitais žodžiais yra aptartos.

Bet pasaulio valstybių vadų tarpe ir toliau migdomas] 
“momento ir šiltos padėties” išlaikymu. Kai paprastas 
žmogaus instinktas pakužda jam į ausį, kad “pavojinga, 
kas bus ryt, juk dvidešimto amžiaus barbarija baigia pasi
rengti žygiams”, jis sujuda, pradeda spurdėti. Iš šito in
stinkto, ne iš ko kito, kilo ir Trumano doktrina ir Marshallc 
pįaiias, ir Atlanto paktas. Bet kasdieninė rutina, šilta ap
linka, ramus padėjimas ima ir apramina tą instinktą. Žmo
gus ima svyruoti tarp baimės ir patogumų. Štai čia ir glū
di šių dienų pasaulio tragedija. Daug milijonų gyvybių 
kąstuos artimiausioje ateityje šitas svyravimas. Tai, kas 
prieš penkeris metus žmoniškumui atstatyti buvo galima 
padaryti su tūkstančiu žmonių, šiandieną jau nebedarysi su 
milijonu, o dar po penkerių metų — su dešimčia milijonų.

Mes labai apsiriktume tačiau, manydami, kad šių dienų 
pasaulinė situacija susikūrė tik dėl vakarų pasaulio svy
ravimo tarp baimės ir patogumų. Būtų atsiradę žmonių, 
.kurie nebijo nei baimės, nepaiso nei patogumų dėl epochi
nių žmonijos reikalų, dėl gelbėjimo šimtmečiais kurtos kul
tūros, kurai grąso barbarų antplūdis. Bet Šitą žmonijoj. ryž
tą, kaip dabar pasiro'Sre/’^ra paraližavusios.ppagąro.’jėgos 
iš vidaus, štai senatoriaus McCarthy sukelta audra. Saky
kime, kad senatorius “perdėjo”, kad tai “partijų” rietenų 
dalykas. Bet štai Hiss ir oficialus teismas. Teismas, kur 
savo žodį tarė prisiekusiųjų jury. Ir Hiss nuteistas, vadina
si, pripažintas padėjus sovietiniam despotizmui prieš Ame
riką. Na, o kai kurie oficialūs asmens ano proceso metu pa
sisakė už “draugą” Hiss. Ir net tuo metu, kai teismas vis 
dėl to rado jį išdaviku, tie asmens nepadarė iš ankstyves
nių savo pareiškimų reikiamų išvadų. Tai kaip gi šituos da
lykus aiškinti. Kaip gi svyruoti ir abejoti senatoriaus Mc
Carthy įrodinėjimais. Pagaliau anglų saugumas ir teismas 
išima asmenį tiesiai iš Amerikos atominės energijos tyri
nėjimų laboratorijos ir pripažįsta jį bendradarbiavus su so
vietų despotais prieš Ameriką.

Ir pagaliau desperacija. Toks vyras, kaip McCloy, juo
kų iš šių dienų padėjimo nedaro, bet jis sako — rusai ruo
šia agresiją. McCloy paskutinėm dienom tiesiog alermuo- 
jančiai net dvem atvejais apeliavo į savo tautą, į savo vy
riausybę, į pasaulį, atkreipdamas visų dėmesį į padėties 
rimtumą. Sakykime, ką$ McCloy “perdeda.” Tada paklau
sykime paties Kremliaus ruporą vakarų Vokietijoje —Max 
Reimann, komunistų vadas, kalba: “Karo pavojus auga 
kasdieną. Sovietai negali pakelti Atlanto pakto, Haagos 
pasitarimų, W. Churchill pasiūlymų Vokietijai įjungti į 
Atlanto pakto sistemą.” Taigi, sovietai “negali pakelti” ne
noro pasiduoti jų terorui. Baisu, kad pasaulis nebūtų pri
vestas prie paskutinio desperacijos laipsnio, kai čia, Ame
rikoje, pradės bombos ant galvų kristi, anot B. Baruch, ku
ris perspėjančiai pataria imtis jau šiandieną priemonių prie 
to neprisileisti. E URBONAS

Ekscelencija, Vakaro Vedėjau, 
Gerbiami Prelatai, broliai kuni
gai ir mieli mano prieteliai.

Leiskite man tarti, kad šio 
pokylio tikslą aš laikau ne pa
gerbimu vieno ar kito asmens, 
suprantama, ir ne mano, o tų 
kilnių rir pagarbos vertų tikslų 
ir darbų, kuriuos mes įpratę va
dinti artimo meilės darbais.

Artimui pagalba visais lai
kais ir prie visokių aplinkybių 
buvo, yra ir bus kilnus darbas. 
Mūsų gyvenamais pasaulio su
krėtimo laikais, kada baisiu ko
munistiniu žiaurumu ištisos tau
tos yra kankinamos ir žudomos, 
kada lietuvių tauta šimtais tūk
stančių tremiama į vergų sto- 
vykląs ir naikinama, artimo 
meilės šauksmas turėtų pasiek
ti kiekvieno, net užkietėjusio e- 
gojisto širdį. Jeigu mes, Ameri
kos lietuviai, šiandien gyvenda
mi laisvoje šalyje, geresnėse są
lygose ir turėdami didesnius iš
teklius, ateiname pagalbon savo 
broliams ir sesėms užjūrio lietu
viams, prislėgtiems nežmoniškų 
kančių, tai tą darome su džiaug
smo jausmu, vykdydami artimo 
meilės pareigą.

Tikroji, krikščioniškoji arti
mo, meilė neprivalo daryti skir
tumų nei tikybine, politine bei 
rasine prasme, o reikštis ten ir 
tuomet, kuomet ta meilė ir pa
rama yra reikalinga.

šv. Povilas laiške Korin- 
tiečiams sako: “Jei turėčiau pra
našystės dovaną, žinočiau visas 
paslaptis ir visokį mokslą; jei vių tarpe yra geriau sugeban- 
turėčiau visą tikėjimą, taip kad čių, norinčių ir galinčių BALF 
galėčiau kalnus perkelti, o netu-1 veiklai vadovauti bei dirbti, bet 
rėčiau meilės, aš esu niekas. Ji jiems nebuvo leista ir neduota 
yra nesididžiuojanti, nejieško 
savo naudos, nesusierzina, neį
taria piktumu, nesidžiaugia ne
teisybe, o džiaugiasi tiesa; visa 
nukenčia, visa tiki, visa ko vi-

8. Nuoširdžią padėką reiškiu 
mūsų spaudai jr lietuvių radio 
^vedėjams už spausdinimą ir 
skelbimą BALFo žinių> įr, viso
keriopą rėmimą šalpos ir imig
racijos darbo.

9. Nuoširdžią padėką turiu čia

MŪSŲ TAUTOS IDEALAI Balandž

REIKALAUJA PERŽICRETI KRISTAUS 
MIRTIES SPRENDIMU

“žvaigždė” yra įdėjusi labai 
įdomų straipsnelį apie olandų 
vyriausybės pasiūlymą Izraelio 
vyriausybei, kurį norime pas
kelbti ir “Amerikos” skaityto
jams.

Neseniai Olandija padavė nau
jai Izraelio valstybei reikalavi
mą, kad žydų naujasis teisingu
mo ' tribunolas peržiūrėtų Kris
taus mirties sprendimą, kuris 
buvo vyriausios kunigų sinedri- 
još neteisingai padarytas. ,

Aukščiausiame šių dienų-žmo
nijos teisingumo tribunole nusi
tinka visuotinė krikščionybė su 
ątgimušiu judaizmu. Dažnai ir iš 
naujo iškeltoje Kristaus mirties 
byloje netikėtai atsiranda atsa
kingi kaltinamieji. Kas yra tie
sa?
.. Nuostabi žydų tautos ir.jKris- 
tatis bylos istorija. -.4

63 m. prieš Kristų įvyko di
delė žydų tautos nelaimė, per 
kurią ji paskutinį kartą neteko 
tautinės nepriklausomybės. Pom- 
pėjui užkariavus Jeruzalę, pate
ko po romėnų imperijos jungu ir 
Roma paskyrė Judėjai pirjnąjį 
svetimą karalių, Erodą Įdumie- 
tį. Vienok žydai dar džiaugės 
vidaus savivaldyba ir didelėmis 
privilegijomis visoje imperijoje; 
jie turėjo savo administraciją 
su juridine valdžia teisti ir baus
ti už nusikaltimus religijai, iš
skyrus mirties sprendimą, kurį 
galėjo atlikti tik su romėnų val
džios sutikimu.

Ciesoriui Augustui valdant 
Romos imperiją ir Pilotui esant 
Judėjos valdovu, vyriausieji ku
nigai ir sinedrijonas išreikalavo 
iš .civilinės romėnų protektorato 
valdžios Kristaus mirties pa-.

tvirtinimą, kad Jis save laikė 
tJiSvfo Sūnumi, laukiamuoju Me
siju, žydų karalium ir, viešai mo
kydamas ir darydamas stebuk
lus, suvedžiojo tautą. Gavę ro
mėnų sutikimą, jie Jį išvedė už 
miesto su dviem žmogžudžiais ir 
kaip didžiausią nusikaltėlį prieš 
žydų įstatymus ir tautą prikalė 
ant kryžiaus.

Vos praslinko 70 m. nuo Kris
taus gimimo, izraelitų tautą iš
tiko baisi ir galutinė tragedija. 
Tito* vedama romėnų kariuome
nė apgulė Jeruzalę, išgriovė 
miesto sutvirtinimus, sudegino 
šventyklą, žuvo iki milijono žy
dų. Apie šimtas tūkstančių bu
vo išvaryti svetur ir kaip vergai 
narduoti. Taip 2000 metų buvus 
išrinktoji tauta liko sunaikinta 
ir likučiai išblaškyti po visą pa
saulį iki išai dienai.

Dievo Apvaizdai budint, išsi
blaškę žydai, Kristaus mirties 
gyvieji liudytojai, neišnyko. Ir 
štai, lyg prieš pasaulio pabaigą, 
jie sukilo prieš arabus Palesti
noje, išsikovojo žemę ir ant se
nų tautos pamatų pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe. Beveik 
visos'valstybės pripažino naują 
tautų dukrą.

Šiuo nauju faktu mirusi Izra
elio tauta atgavo pirmykštį gy
venimą ir šiandien tęsia toliau 
nutrauktus savo istorijos pusla
pius. Nors tolimesnė žydų tau
tos mistinė ateitis tiksliai neži
noma; taučiau su juridiniai gy
vuojančia valstybe dabar reikia 
skaitytis. Kiekviena neteisybė 
prieš žydų tautą gali būti nau
jos Izraelio valstybės teismo 
traukiama atsakomybėn, -bet 
taip* pat, jei žydai padarė teisi
nę klaidą ir neteisybę prieš as
menį ar tautą ,jų atstovaujan
čioji vyriausybė gali būti šaukia
ma teisingumui.

Paduota Olandijos nota turi 
ir mesijanįąįinę reikšmę, kad 
Izraeliui dar kartą būtų primin
ta istorinė tiesa, su kuria ji ak
lai prašiienkė ih užšišpyriis be
nori jos pripažinti prieš bendrą 
pasaulio nuomonę.
. “Aę esu kelias,.TIESA ir gy
venimas”. Jon. 14, 6.

liaši, visa pakelia.” (Kor. XHI, 
2,5-6).

Suprantama, -kad kiekviena ........ „
tauta pirmoje j eilėje rūpinasi administraciją. Per eilę metų 
savais tautiečiai^; kurie yra BALF reikalų vedėju buvo p. 
reikalingi pagalbos. Todėl, ma- Laučka, daug sumanumo, darbš- 
lonu konstatuoti, kad Amerikos tumo ir sielos įdėjęs įgyvendini- 
lietuviai, be skirtumo ideologi- , mui BALF tikslų ir uždavinių. Ir 
nių ar srovinių pažiūrų, vienin- šiuo metu p. Laučka, dirbdamas 
gai susibūrė į Bendrą Amerikos N.C.W.C. kaipo mūsų delegatas 
Lietuvių šalpos Fondo organiza- imigracijos ir įkurdinimo reika- 
ciją BALF, idant centralizuotai luose visa širdimi ir sumanumu 
ir sėkmingiau teikti pagalbą nu- prisideda prie BALF sekmin- 
kentėjusiems nuo šio karo lietu- go darbo. Dabartinis reikalų ve- 
viams tremtiniams. . dejas p. Petras Minkūnas, pats

Nuo pat šios organizacijos į- dar mažas būdamas ameriko- 
sikūrimo pradžios, man tenka niukas, vėliau Lietuvoje nuken- 
jai vadovauti. Amerikos lietu-j tėjęs ir patyręs daugybę bolšę- 
viai, išsirinkdami BALF pirmi- vikų daromų mūsų taUt^Lskriau- 
ninku kunigą, manau neapsiriko dų ir išgyvenęs, visus tremtinio 
todėl, kad kunigas yra Dievo ir vargus Vokietijoje, neiįžmiršta 
artimo meilės idėjų skleidėjas, savo likimo brolių ir visa siela

---- J_s----------------:------- x_i------------ *■------ -----------------------jUxx U. gunjjĮą

lydamas 
kiekvieno reikalą ir padėdamas 
kuo tik gedima. ;

Visiems kitiems esamiems ir 
buvusiems administracijos dar
buotojams, uoliai talkininkau
jantiems BALF darbuose, nuo
širdus ačiū.

Šiltais padėkos žodžiais minė
tinos lietuvių organizacijos, 
draugijos ir daugybė geraširdžių 
lietuvių patriotų senų ir jaunų, 
dideliu pasišventimu įsijungusių 
į BALF veiklą ir žymiai jį parė
musių ne tik savo aukamis, bet ir 
nas save priglaudusių tūkstan
čius tremtinių.

Laikau savo malonia pareiga 
painformuoti plačiąją visuome
nę, kad BALF valdyba ir direk
toriai, su dideliu pasišventimu 
dirbdami BALF, jokio atlygini
mo negauna.

Suminėjęs lietuvių tautos prie- 
telius, geradarius ir darbuoto
jus, norėčiau Jus įtikinti, kad 
ne man, o jiems priklauso garbė 
ir padėka. Aš, kaipo kunigas, at
likau tik savo pareigą, prisidė
damas -prie šio darbo pagal- sa
vo kuklias išgales.

xx, viešai pareikšti ir tiems mažai 
kieno girdimiems savo bendra-

,oi darbiams, kurie sudaro BALFo

Mes, kunigai, dažnai vartojame stengiasi palengvinti jįį 
šv. Rasto žodžius: “Kas nemyli naštą, kantriai išklausy
savo brolio, kurį mato, -kaip jis 
gali mylėti Dievą, kurio nema
to.” (I Jono IV, 20).

Pasiremiant Šiais šv. rašto žo
džiais, man rodosoi visiškai aiš
ku ir nestebėtina, jeigu aš, kai
po kunigas, gal kiek daugiau 
šalpos darbuose nuveikiau. Be 
to, man kaipo Lietuvos Arkivys
kupijos kunigui, lengviau buvo 
tai padaryti negu kitam kuriam 
Amerikos kunigui lietuviui, nes 
jie yra suvaržyti savo vyskupų 
nustatyta tvarka ir jie, kad ir 
norėtų, negali iš savo tiesiogi
nių pareigų pasitraukti. Užtikri
nu, kad Amerikos kunigų lietu-

proga. Kas BALF gero padary
ta, tai ne man priklauso nuopel
nai ir garbė.

Čia suminėsiu tik tuos asme
nis bei organizacijas, kurie yra 
daugiausia nusipelnę lietuvių 
šalpos darbe:

1. Pirmiausiai — tai Ameri-

<ij

Kitas idealas, jei taip galima 
tai yra 

savo tėvų - protėvių, gerbimas, 
sąvo tautos gerovės palaikymas, 
arba kaip priimta vadinti —Tė
vynės meilė yra kiekvieno lietu
vio šventa pareiga. Kad ta tėvy
nės meilė būtų tikra ir karšta, 
mes turime gerai pažinti savo 
tėvų gimtąjį kraštą, jų tikybą, 
kalbą, papročius ir istoriją. Savo 
gyvenime turime vengti viso, 
kas veda prie tos meilės atšali
mo, atbukimo. Mes turime viso
kiais būdais stengtis gerais lie- 

neprasiskleidžia. Ir džiaugiasi į tuviais išlikti ir nuo ištautėjimo 
žmogelis, jei rado kur laikiną pasisaugoti. Visą laiką turime 
užuovėją, pritūpia joje ir laukia, kartoti sau poeto Sauerveino Ža
kas toliau bus: ar jo nelaimės džius: 
tebesitęs, o gal kokį pragiedrėji
mą sulauks.

Ir tremtyje, ir 
lietuvių dvasinę 
Priėjau išvados, 
žmonių nepripažįsta moralės 
dėsnių, o jei ir nedaro antimo- 
ralinių veiksmų, tai jau nebe 
sąžinės balso vadovaujami,-o tik 
dėl to, kad tai valstybės įstaty
mai draudžia. Mūsų jaunimas 
daugūmoje nustojo domėtis visu 
tuo, kas jo amžiuje turėtų jį do
minti; idealizmas daugumoje 
pranyko. Jis kaž kaip lyg prieš 
laiką suseno, sumaterializėjo, 
suegoistėjo. Seni Amerikos lie
tuviai nuo ilgo ir sunkaus darbo i padarė. Jų akys ir mintys visą 
pasidarė arba dideli materialis- laiką buvo nukreiptos į tėvų že- 
tai, arba pavargo nuo nuolatinių mę, į Palestiną. Ir štai, pernai, 
“ubagų” ir visokių organizacijų naujai atkurtos Izraelio valsty- 
šelpimo, arba nuėjo mums visai bės prezidentas (kilęs iš Lietu- 
nesuprantamais bolševikiniais 
šunkeliais. Kur mums visiems 
teisingą kelią rasti? Kokios kel
rodžio žvaigždės prisilaikyti?

Du diedieji karai, kelios žiau- į dangų ir ką savimi apima Auk- 
rios okupacijos, ištrėmimai, ka- ščiausioji Būtybė. Kaip šito ide- 
cetai, vergija, artimųjų neteki- alo siekti, mus mokina šv. Raš- 
mas,. bombardavimai, stovykli- : tas ir dvasios vadovai, 
nio gyvenimo vargai, žiaurūs
skriningai, emigracija—visa tai pavadinti, žemiškasis, 
išvedė mus iš dvasinės pusiau
svyros, visa tai paliko mūsų sie
loje neigiamą pėdsaką, žmogus 
kaž kaip atbuko, surambėjo, pa
sidarė didelis egoistas. Kito 
žmogaus nelaimė jau jo nebe- 
jaudina, nes jis pats tiek daug 
ir didesnių nelaimių pergyveno. 
Daug gerų savybių lietuvis nu
stojo.

Atrodo lyg žmogus nuklydo 
nuo kelio, ilgą laiką klaidžioja, 
o aplinkui jį tirštas rūkas, kuris

čia teko man 
būklę stebėti, 
kad nemaža

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt.
Atsiranda pesimistai, kurie 

mano, kad mūsų nedidelė tauta 
yra pasmerkta išnykimui, o to
dėl ir neverta tėvynės meilės 
kultivuoti. Jiems privesiu istori
nį faktą iš tos tautos, kuri 
mums nors ir daug žalos pada
rė, bet iš kurios mes turime pa
vyzdį imti — iš žydų tautos.

Prieš 2000 metų žydai savo 
nepriklausomybės nustojo ir bu
vo po visą pasaulį išblaškyti, bet 
savo tėvų gerbimas, tikybos ir 
papročių griežtas prisilaikymas 
ir savo tėvynės ilgesys stebuklą

vos, iš Metelių miestelio), Chai
mas Veicmanas, valdžios įsikū
rimo proga skaitė deklaraciją: 
“žydai! Abraomo, Izaoko ir Jo
kūbo kapai yra mūsų! Dėl šito 
momento vertėjo gyventi ir tiek 
kentėti!”

Tikėkime, kad ateis laikas, 
kuomet mes, lietuviai pasakysi-

imkim

mrsni;

pasaulyje 
(ingus m 
lio. Kaip!

nj (dvasi
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kos Episkopatas ir per jį Ame-- 
rikos katalikai, iš kurių BALF i Taigi ir šis pokylis tebūna 
gavo didelę moralinę paramą ir pagerbimas ir padėka visiems 
milžiniškas materialines aukas ; BALF bendradarbiams ir prie- 
pinigais ir gėrybėmis, siekian
čias šimtais tūkstančių dolerių, 
gautų per N. C. W. C.

2. Labai nuoširdžiai mums 
gelbėjo War Relief Service (N. 
C.W.C.) moraliniai ir medžiagi
niai, sklandžiai, be jokių nesu
sipratimų bendradarbiaudami. 
Šios organizacijos, buvusis egze- 
kutyvo direktorius, dabartinis 
Vašingtono Arkivyskupas O’- 
Boyle ir dabartinis direktorius 
prelatas Swanstrum, kada tik 
man buvo reikalinga kokia pa
rama, visuomet jo asmenyje 
susilaukdavau palankiausio lie
tuviams nusistatymo.

3. Su mumis nuoširdžiai ko
operavo Church World Service 
(IRRO) ir kitos labdaros orga
nizacijos.

4. Anierikos nacionalinis fon
das, kurio nariu buvo BALF, 
suteikė dideles sumas.

5. Garbė ir padėka už nuopel
nus priklauso BALF vicepirmi
ninkams ir ypatingai nacionali
nei sekretorei p. Gugienei, kuri 
per visą laiką toje pačioje pozi
cijoje uoliai ir rūpestingai dar
buojasi, o taip pat visiems esa
miems ir buvusiems direkto
riams.

6. Didelius ir garbingus dar
bus yra nuveikę BALF skyriai, 
išmėtyti po visą plačiąją Ameri
ką ir apjungusieji ne tik senuo
sius Amerikos lietuvius, bet į- 
traukusius į šalpos darbą ir 
naujai atvykusius. Jų vadovy
bėms ir visiems nariams priklau
so didi padėka ir pagarba, ta
čiau kartu ir viltis, kad jie visu 
uolumu tęs ir toliau tą kilnų 
darbą ligi tol, kol baigsis jo 
uždaviniai.

7. Labai didžiai gailestingumo 
darbuose atsižymėjo kunigai lie
tuviai, ypatingai tie, kurie uolūs 
klebonai, sukėlę dideles sumas 
pinigais, daiktinėmis gėrybėmis 
ir šimtus tremtinių pasikvietę 
pas save.

teliams.
Žmoniška ir natūralu klausy

tis malonių komplimentų, bet 
būtų per žema kiekvienam iš 
mūsų trokšti tik pagyrų, jeigu 
ką gero artimam padarėm, to
dėl neprivalom nei nusiminti, 
nei įsižeisti, jei kas mus kriti
kuoja, peikia ir puola, nes arti
mo meilei darbas yra toks kil
nus ir šventaos, kad nei peiki
mai, nei pagyrimai neprivalo 
mūsų kilnių siekinių pakeisti.

Didžiai dėkingas esu savo Ar
kivyskupui Metropolitui, kuris 
suteikė man Garbės Kanaunin-1 
ko titulą ir nepagailėjo pareikštii 
gražių, paskatinančių žodelių. I

Labai įvertinu New York Ar-j 
kivyskupo J. E. Kardinolo 
Spellman parodytą man palan
kumą ir priglaudimą savo arki
vyskupijoje, nes atsisakius iš 
Mt. Carmel parapijos, apie dve-! 
jus metus pats buvau kaip DP. 
Eminencija suprasdamas mano 
darbuotės tikslus, paskyrė mane 
Seselių kapelionu, žinodamas, 
kad šios pareigos nekliudys ma
no darbuotei BALF ir skaityti 
paskaitas Fordham Universite
te.

Garbingi svečiai, priimkite 
mano nuoširdžią padėką, jei net 
kurie iš jūsų, skliausdami savo 
asmeniškus reikalus, teikėtės 
atsilankyti į šį vakarą, tuo pa
rodydami savo pritarimą BALF 
tikslams.

Labai džiugu matyti šioje sa
lėje ir buvusius mano Mt. Car
mel parapijiečius, naujai atvy
kusius tremtinius ir mano gimi
nes.

Šių iškilmių sumanytojams ir 
rengėjams, kurie savo sumany
mą mėgirio kurį laiką "nuo ma
nęs Slėpti, tariu lietuvišką, nuo
širdų ačiū.

Suprantama, ypatingai mano 
padėka priklauso pokylio vedė
jui, mano mylimam / draugui 
kun. J. Sihionaičiūi, kalbėto
jams, taipogi m&no buvusiai

■ ■ c , • ■ i ■

žmogus be idealo, tai laivas 
be vairo, kurį audra į visas pu
ses mėto, o bangos neša ten, kur 
joms patinka.

Žmogus be idealo, tai smuikas me: “Gedimino kalnas ir jo ka
be stygų; tas smuikas gal yra pas vėl yra mūsų!” 
brangus ir geras, bet sykį ne-l 
išduodi balso, tai yra vertės Tiki 
tiek, kiek vertas medžio gaba-’ 
las, iš kurio jis yra padarytas.

Koks gi mums, lietuviams, tu
ri būti idealas? Gal doleris? Ne, 
netinka! Tiesa, gyvenime jis su
daro daug malonumų ir patogu
mų, bet mažai tyros laimės. 
Daug jo įsigyti doru būdu be
veik neįmanoma, o nesąžiningai 
įgytas jis visuomet darys mums 
priekaištus. Ramios sąžinės mes 
nebeturėsime. Pagaliau krikščio
nis turi neužmiršti Kristaus žo
džių apie nors viso pasaulio tur
tų įgyjimą, bet sielos praradi
mą.

Gal senesniems garbė, o jau
nimui sportas bus idealas? Irgi 

į ne. Garbė yra tik žmogaus sa- 
! vymeilės jausmo kutenimas ir 
i jo dvasinės tuštumos rodyklė, 
I sportas gi jaunimui yra tik lai- 
, kinas fiziologinis pasitenkinimas. 
Tai ne idealai!

Lietuvių idealas turi būti sie
kimas gėrio, grožio, teisybės, 
meilės, dorybės. Tai yra vis tas, 

i kas pakelia mūsų sielą į viršų,

Visame mūsų gyvenime, kur 
mes bebūtume, kaip gyvenimas 
mus nelamdytų — mūsų mintys 
turi būti nukreiptos į brangią 
tėvynę Lietuvą. Visi mūsų veik
smai turi būti derinami Lie
tuvos ir lietuvių tautos gerovei.

Mūsų gyvenimo kompaso ro
dyklė turi visą laiką vienu galu 
rodyti ten, kur yra parašyta 
“Dievas”, gi kitu galu — “Tė
vynė”. Tai yra kiekvieno lietu
vio idealai. K. Žukas

KVIEČIAMAS LIETUVIŲ 
RAŠYOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Š. m. balandžio m. 4 d. Bos
tone buvo susirinkę JAV Liet. 
Rašytojų ir Tremtinių Lietuvių 
Rašytojų Draugijų Valdybų na
riai. Posėdyje buvo tartasi įvai
riais organizaciniais ir kultūri
niais klausimais, kuriems išsa
miau aptarti š. m. gegužės m. 6- 
7 dienomis Bostone, Mass., kvie
čiamas visų šiuo metu Amerikoj 
gyvenančių lietuvių rašytojų su
važiavimas.

Tarp pagrindinių suvažiavimo 
darbotvarkės punktų numatoma 

mokinei, artistei - lakštingalei Į abiejų rašytojų draugijų reorga- 
A. Dambrauskaitei.

Duok Dieve, kad šios iškilmės' kalai, naujos Valdybos rinki- 
taptų didesniu mums visiems pa
raginimu pasišventimui, kad 
mes, Amerikos lietuviai, su pa-1 ^ą, laiką ir kt. rašytojai bus pa
galba savo prietelių nuveiktume informuoti artimomis dienomis.

nizavimas, Kultūros Fondo rei-

!mas ir kt.
Plačiau apie suvažiavimo vie-

JAV Liet. Rašytojų ir 
Tremtinių Liet. Rašyto,jų

Draugijų Valdybos

dar didesnius darbus. Baisusis 
komunizmas tebenaikina ir kan
kina lietuvių tautą. Iš baisiosios 
raudonosios meškos nagų pas- TFTI VTr KnMPn7rrnR1AI 
prukusios ir išblaškytos po visą įMERIK!įčiAIS 
pasaulį aukos, šaukiasi mūsų.AMEKIKIEČIAMS 
pagalbos. Ką bekalbėt apie varg-1 Pianistė Eleonora Dvarionai- 
šus Sibiro tyruose, ir tėvynėje 
Eietuvoj dar tebesančius. Juodas 
audros debesys kybo prieš gele
žinę uždangą Lietuvos padan
gėse. Kokių pasekmių susilauk
sime, vienas Dievas težino. ’

tė - Miniukienė ir solistas Julius 
Mačiulis (iš Waterburio) UI. 24 
koncertavo amerikiečiams; jie
du atliko lietuvių kompozitorių 
kūrinius viename meno vakare, 
kurį suruošė The Church World

Būkime vieningi, ’ gailestingi, Service of Greater Hartford 
darbštūs ir dosnūs mūsų varg- Council of Churches.
šės tautos gelbėjimo darbe. Tikį Sol. J. Mačiulis jau yra daly- 
vieningume ir susiklausyme pa- vavęs keliuose kituose ameri

kiečių publikai skirtuose kon
certuose, giedojęs amerikiečių

ir , bažnyčiose ir dainavęs per radi
ją. Tr.

sieksime savo tikslo šiais sun
kiais bandymo laikais.

Nuoširdžiai ačių visiems
kiekvienam.

1
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Skrajūnas gėlas Gabrielius, jai sako: “Svei-

' V. Čižiūnus

VAIKO PASAULIS
“Vaikystė yra stipriausi! 

imlumo ir didžiausio ugdomu- 
mo laikas, todėl šeima visais 
vaikui tinkančiais įspūdžiais 
bei įtakomis kuria pagrindą 
visai vėlesnei raidai ir toli
mesniam auklėjimui.”

Ernst Krieck

Vaikas gyvena nuosavame 
pasaulyje, kuris yra labai skir
tingas nuo suaugusiųjų pasau
lio. Kaip dažnai motina nustem
ba, kai ji atsitiktinai gauna gi
liau pažvelgti į savo vaiko vidi
nį (dvasinį) gyvenimą, kurį ji 
tariasi gerai pažįstanti. Dar 
sunkiau suprasti vaiką tiems 
žmonėms, kurie atokiau laikosi 
nuo jo. Todėl kiekvienas, norįs 
vaiką pažinti ir jam įtakos da
ryti, turi mokėti įsigyventi (į- 
sijausti) į vaiko pasaulį, kad 
suprastų jo jausmus, galvojimo 
ir veikimo būdą.

Šeima gali geriausiai pažinti 
kiekvieno vaiko būdo savybes ir 
auklėti pagal jo polinkius. Kas 
rūpestingai ir su meile stebi vai
kus, tas juos visais atvejais su
pras, laimės jų sihipatijas ir ga
lės juos auklėjamai veikti. Nie
kas neabejojame, kad motina 
geriausia pažįsta savo vaiką, bet 
tas jos vaiko pažinimas gali 
turėti spragų, jfei ji nepakanka
mai gilinsis į vaiko poelgių prie
žastis ir akstinus, jei pati dide
le dalį laiko praleis už savo šei
mos ribų. Kitaip sakant, dirban
čiai fabrike ar kuriais kitais bū
dais uždarbiaujančiai motinai 
gresia pavojus būti konkuruoja
mai pašalinių įtakų jos vaikui, 
kartu su tuo netekti ir žymios 

.. dalies vaiko, dvasinio vystymosi 
kontrolės.

Vaikų vystymasis, tiek dva
sinis, tiek ir fizinis (kūniškas), 
vyksta netolygiu laiku ir am
žiumi. Tatai reikia įsidėmėti tė
vams, stebintiems savo ir sve
timų vaikų fizine ir dvasine rai
dą. Vaiko vystymosi spartos ar 
atsilikimo priežasčių reikia ieš
koti jo prigimtyje (paveldėme iš 
tėvų), nemaža dalimi medžiagi
nėje ir dvasinėje aplinkoje, ku
rioje vaikas gimsta ir auga, taip 
pat ir eilėje kitų priežasčių, ku
rių trumpame rašinyje suminėti 
neįmanoma.

Mažas vaikas pergyvena visa, 
su kuo jis susiduria aplinkoje, 
kaip ištisą neišskaidomą visu
mą. Viskas jam yra sudvasinta, 
gyva: žmonės, gyvuliai ir daik
tai jam yra lygiavertės būty
bės.

Kupinas pasitikėjimo sveti
maisiais, jis be baimės eina prie 
gyvulių, jei tik suaugusių lai
kysena negązdina jo. žaislai ii 
visi daiktai, kuriais vaikas žai
džia, yra.jam didelės brangeny
bės, kurias suaugusieji dažnai 
paniekina ir tuo labai nuliūdi
na jų savininką. Medžiai ir gė
lės vaikui dažnai yra gyvos bū
tybės, kurias jis myli ir globoja, 
kaip ir savo žaislus.

Antraisiais amžiaus metais 
vaikas pajaučia didelį džiaugs
mą, galėdamas kalbėti. Tačiau 
jis kalba dar menkai. Jis taria 
paskiaus daiktavardžius, dažnai 
piršteliu rodydamas ir pačius 
daiktus. Vėliau mėgina apibū
dinti, koks yra daiktas, taigi ta
ria būdvardžius. Pagaliau atei
na eilė ir veiksmažodžiams. Sa
kiniais kalbėti vaikas ima tre
čiaisiais amžiaus metais, bet yra 
ir išimčių, kai tą patį daro ir 
per pusantrų metų persiritęs 
vaikas. Atskiriai nuo vaiko e- 
sančiam žmogui jo kalba dažnai 
būna beveik nesuprantama, ta
čiau tėvai įsigyvena į vaiko kal
bą ir supranta kiekvieną jo ne
tobulą žodį bei sakinį. Suaugęs 
turi visada kalbėti su vaiku tai
syklingai, be klaidu. Dažnai ga
lima pastebėti šeimose blogą į- 
protį kalbėti su vaiku (ir ne tik 
su juo) “vaikiškai”, t. y. prisi
taikant, mėgdžiojant jo veple- 
niiųą ar švebeldžiavimą. - Dar 
blogiau yra, kai vaikas, vos pra
dėjęs kalbėti, turi klausytis ir 
mokytis dviejų ar net trijų kal
bų. Tuo atveju nėra ko norėti, 
kad vaikas padoriai išmoktų vie
ną kurią kalbą, ypač gimtąją. 
Iki mokyklinio amžiaus pra
džios (6-7 m.) vaikas turi iš
mokti aiškiai ir ryškiai kalbėti 
ne kokia “vaikiška”, bet gryna 
bendrine (literatūrine) gimtąja 
kalba. Trečius metus bebaigda
mas, kaltais kiek vėliau, vai
kas išmoksta sekti savo paties 
kalbą ir jausti savo paties da
romas kalbos klaidas.

Operos Veteranas “Amerikos” Koncerte

IPOLITAS NAURAGIS I

KATALIKIŠKA ATMOSFERA ŠEIMOJE ka, malonės pilnoji. Viešpats su 
Tavim.”

Jau 22 metai, kai Ipolitas 
Nauragis yra operos artistu. 
1928 metais jis buvo priimtas 
nuolatiniu Kauno operos artistu. 
Prieš tai jis buvo Lietuvos ka
riuomenės karininkas. Jo balso 
stiprumas, muzikalumas ir meno 
pamėgimas atvedė jį į operą, 
kurioje jam priklausė viena pir
maeilių vietų, kaip stipraus boso 
savininkui ir geram valdytojui.

1932 m. jam teko dainuoti 
Milano Puccini ir Lirico operose. 
1936 m. jis gastroliavo Buenos 
Aires Colon operoje, o 1937 m. 
Vienoje.

Jo mėgiamiausia opera — Bo
ris Gudonov”, kur reikia ir vo
kalines medžiagos, ir gilios vai
dybos. O pas Nauragį šių meno 
gėrybių netrūksta. Jo pasiruoši
mas 40 operų, kuriose jam teko 
turėti svarbiausias boso roles.

Ir pasitraukęs į tremtį Nau
ragis neišėjo iš meno padangės. 
Vokietijoje per 5 metus jis yra 
davęs per 300 koncertų. Pernai 
koncertavo Škotijoje ir Anglijo
je. Ten jis buvo labai šiltai spau
dos sutiktas. Muzikos kritikai 
keliuose laikraščiuose pažymėjo, 
kad Nauragis savo balsu ir dai
navimu jiems labai priminė ša- 
liapiną.
' Nauragis atvyko į Ameriką 

pernai spalių mėnesio gale ir ap

sistojo Aušros Vartų parapijoje, 
kur pakviestas vargonininku. 
Per trumpą laiką jau turėjo 
daug koncertų. Jo pirmas pasi
rodymas buvo Amerikos Lietu
vių Kongreso bankiete. Po to 
sekė gausūs pakvietimai iš dau
gel miestų. Visur Nauragis buvo 
šiltai sutiktas, o dar šilčiau pa
lydėtas.

Balandžio 16 d., Atvelykio sek
madienį, Nauragfe dainuos “A- 
merikos” koncerte. Jo progra
moje bus tikrų meniškų puošme
nų iš lietuvių ir kitų kūrinių. 
Jis dainuos įspūdingąją “Don 
Carlos” ariją. Jis turės duetą su 
Stasiu Baranausku, o abu jie 
drauge su Izabele Mptekaitiene 
atliks paskutinį operos “Fausto,, 
veiksmą. .

“Amerikos” koncertas balan
džio 16 d. tikrai bus didžiulė me
no šventė, nes dalyvauja tokios 
stiprios pajėgos, kaip Nauragis, 
Motekaitienė, Baranauskas ir 
pianistas T. Šidlauskas.

Džiugu, kad didelio masto, pa
tyręs, operos veteranas Naura
gis eina ranka rankon su jaunes
nėmis meno pajėgomis. Geriau
sio jiems pasisekimo!

Visi pasimatysime su Naura- 
giu ir kitais artistais “Amerikos” 
koncerte balandžio 16 d., 2:30 
vai. popiet, Hotel New Yorker, 
New Yorke.

IŠ VISUR
— Philadelphijoje leidžiamas 

juokų laikraštis “Valio”’ išleido 
jau antrą numerį. Daro gerą į- 
spūdį, įdomus, patrauklus, są
mojai gyvi, momentui pritaiky
ti.

— Urugvajaus lietuvių lei
džiamas juokų laikraštis “Kul
tuvė” eina jau antri metai, iš
ėjo 13 numeris.

— Agentinos spaudoje pla
čiai nuskambėjo lietuvių įvairių 
kolonijų vasario šešioliktosios 
minėjimai ir ta proga daug kur 
padarytos demonstracijos, rei
kalaujant Lietuvai nepriklauso
mybės. Buenos Aires lietuviai 
suruošė organizuotą žygį per 
miestą į San Martini mauzolie
jų, kur buvo padėtas vainikas.

— Nauji lietuvių kapai Ar
gentinoje: Kazys Kavaliauskas, 
Antanas Cimkanas, Juozas Mi
liauskas, Julijona Galevičienė — 
mirė šiais metais, visi vidutinio 
amžiaus, išskyrius J. Galevičie- 
nę, kuri buvo 76 m. sulaukus.

— Augaitytė - Lenoninė Bal
timore je suruošė piano koncer-' 
tą, kuriame ji puikiai pasirodė 
ir sutraukė daug publikos.

— Amerikos Lietuvių Kultū
ros Institutas išleido St. Šim
kaus dainų rinkinį. Rinkinį su
tvarkė velionio kompozitoriaus 
sūnus Alg. Šimkus.

— Sovietinė ministrų taryba 
ir Lietuvos kompartijos centras 
išleido naujus įsakymus dėl me
tinės ūkio apyskaitos ir pajamų 
paskirstymo.

Provincijoje turi būti pravesti 
darbadienių patikrinimai.

— Kėdainių apskr. “Aušros” 
kolchoze šeriant kiaules, laikosi 
zootechniko Jagelavičiaus nuro
dymų. Kiaulėms duodama drus
kos ir anglies, jos maitinamos 4 
kartus į dieną (“Tiesa”).

— Šakių’ valsčiaus aktyvistė 
Krikštytė pasakojo apie jos į- 
steigtus Lenino-Stalino biografi
jai nagrinėti ratelius, ir kaip ji 
aiškina žmonėms tų žmonių bio
grafijas.

— “Nuo 1949. VIII. 1 d. Kre
tingos miškų pramonės ūkis lik
viduojamas”, praneša Kretingos 
miškų pramonės ūkio likvidaci
nė komisija. Vadinasi, bolševikai 
iškirto visus toje apylinkėje 
miškus, nebereikia ir juos tvar
kančios įstaigos.

— Adv. Vytautas Bielskis 30. 
'XII. 49 mirė Kanadoje, sulaukęs 
42 m. amžiaus. Liko su juo iš 
tremties Kanadon atvykusi jo 
žmona Stasė.

— Subačiaus valsčiaus kol
chozas “Gegužės pirmoji” jungia 
360 ha žemės, kuriame gyvena 
prievartos būdu suvarytos 27

ūkininkų šeimos. Kolchozui va
dovauja Henrikas Lakavičius.

— Pranas Diravičius, gimęs 
Latvelių kaime, Papilės valsčiu
je, išlaikė nustatytus egzami
nus Hamburgo Hanzos universi
tete ir gavo teisės mokslų dak
taro laipsnį.

— Marija T., Radzevičiūtė - 
Šlapaitienė yra pirmoji lietuvė 
mirus Bogotojex Kolombijoj. Ji 
mirė gildydama. Mirė ir nau
jagimis.

— Vilniaus radio skelbia pro
pagandines žinias, giriant gyve
nimą okupuotoje Lietuvoje, bet 
nepasako vieno dalyko, būtent, 
kad patys Lietuvos žmonės ba
dauja ir net vaistų neturi apsi
gynimui nuo mirties. Kiekvie
name laiške prašo streptomicino 
iš JAV bei kitų šalių. Lietuvoje 
tik dirba ir visus darbo vaisius 
pagrobia okupantai.

— Steigiant kolūkius Lietuvo
je, atsižymėjo mokytojai Dona
tas Dubinąs ir Stasys Totorai
tis.

— “Tiesos” duomenimis, 1949 
metais Lietuvoje užaugo daug 
javų, nes derlius buvęs neblogas. 
Tačiau iš .-korespondencijų iš į- 
vairių vietovių matyti, kad la
bai daug kur javai supuvo lau
kuose.

— U.S. įstaigos Vokietijoje 
galop davė leidimą lietuvaitei 
našlaitei Teresei Strasinskaitei 
vykti į Ameriką pas savo busi
muosius globėjus Thomas Mil
ler, Chicagoje, kurie yra pasiža
dėję ją įdukrinti. Teresė Stra-

sinskaitė turėjo jau čia seniai 
atvykti, tačiau sovietų repatria
cijos misija Vokietijoje pareika
lavo ją grąžinti Lietuvon kaip 
sovietų pilietę. Po ilgos kovos iš 
visų pusių Strasinskaitę pasisekė 
grąžinti jos naujiesiems na
mams. Greičiausiai bus atvežta 
į Ameriką lėktuvu labai greitoj 
ateity.

— Vysk. P. Būčys, M.I.C. yra 
pakviestas nariu į Gallery of 
Living Catholic Authors. Pa
kviestas ir Vincas Ramonas, ku
ris dabar yra Australijojė.

— Dr. Zenonas Ivinskis Vati
kano ir jėzuitų archyvuose pa
darė 5,000 nuotraukų, nufoto
grafuodamas svarbius istori
nius dokumentus, liečiančius 
Lietuvos praeitį. Archyvuose 
dirba atsidėjęs ir įtemptai.

— Vatikano radijas lietuviš
koje valandėlėje paskelbė, kad 
ministeris P. Žadeikis ir kiti Bal
tijos valstybių atstovai pareiškė 
Washingtone protestą dėl netei
sėtų rinkimų, kuriuos sovietai 
okupacijos.

-— Wellesley kolegijos sociolo
gijos skyriui yrą; skirtas užda
vinys rinkti žinias apie Baltijos 
tautų gyvenimą. Žinioms surink
ti apie lietuvių tautą paskirta 
net septynios studentės.

— P. Urbaitis, lietuvis misio
nierius mūsų bendradarbis, pa
siliko komunistų užimtoje Kini
joje. Kovo mėn. pradžibje dar 
jisai galėjo tęsti savo darbą, tik 
pašto susisiekimas su Amerika 
jam likęs sunkus, ir numatoma, 
būsiąs visai nutrauktas.

Namij Altorėlis
Kai vaikui artinasi 3 metai, 

gera yra namuose turėti altorė
lį. Tam tikslui gali būti panaudo
ta bent kokia dėžė. Jis turėtų 
būti ne aukštoje vietoje taip, 
kad vaikui lengvai galima būtų 
prieiti. Tegu mažytis, motinos ar 
vyresnių vaikų padedamas, pri
žiūri tą altorėlį.* Teesie ant jo 
maža Dievo Motinos stovyla ir 
ivi vazelės ar stiklinės gėlių. 
Gera yra turėti lemputę ir joje 
teginti žvakutes. Kai kuriuose 
namuose sienose esti tam tikri 
Įdubimai, kurie tam tikslui gali 
būti panaudoti.

Deja, daugelis tų, altorėlių 
svarbą nelabai įvertina. Tų alto- 
rėlių svabą ir jųjų grožį puikiai 
nupiešia Motina Stuart savo 
knygoje apje katalikų mergaičių 
auklėjimą. Ji rašo: “Altorėlis... 
teikia mums dangiško džiaugs
mo nuotaiką, kuri giliai eina į 
sielą Ir teikia šaknis išisivysti- 
mui kažką kilnaus ir patvaraus. 
Tos gėlės, tos šviesos, tie vaka
riniai susikaupimai su ramiu 
dievotumu ir realizavimu tų le
gionų liudininkų, kurie yra ap
link tą vietą, priduoda šventumo 
ir mistingumo atmosferą ir vi
są tai sielą kelia prie aukštesnių 
dalykų: būti stipriems dvasioje, 
ne savymeiliais, susivaldan- 
tiems būti vertiems dangaus 
globėjų ir draugų.”

Mptinos Stuart paminėjimas 
apie “legionus liudininkų” duo
da suprasti, kad jau ankstyvo 
amžiaus vaikams gera yra pri
minti, kad, kai mes meldžiamės, 
angelai ir šventieji yra su mu
mis.

Bažnyčios lankymas
Kovo 19 dieną yra šv. Juoza

po diena. Tą dieną pasistengti 
vaiką nusivesti į bažnyčią ir pa
rodyti jam šv. Juozapo stovylą 
su Kūdikėliu Jėzum ant rartkų ir 
trumpai papasakoti apie jį. Ne
abejotinai, kovo 25 dieną, Ap
reiškimo šventėje, eisi į bažny
čią ir vaikui parodysi gėles ir 
žvakės prie Dievo Motinos sto
vylą. Ramiai, dievotai ir su pa
garba paapsakok vaikui, ką jis 
mato ir paaiškink jo klausimus.

Kovo mėnesį esti didelė Ap 
reiškimo šventė. Gera yra tą 
mėnesį pradėti mokinti Sveika 
Marija. Tos maldos išmokinimas 
gal paims 3, 4 mėnesius. Paro
dyk Dievo Motinos stovylą ar 
paveikslą. Pasakyk, kaip vieną 
dieną gražus angelas atėjo ir pa
sakė gražiausiai mergaitei: 
“Sveika, malonės pilnoji.” Pasa
kyk, kad vaikas keletą kartų su 
tavim kartotų "Sveika Marija, 
malonės pilnoji.” Sekančiose die
nose pakartok tą patį dalyką ir 
laikas nuo laiko pridėk naujus 
tos maldos eilučių žodžius, pa
kol pabaigsi: Ii’ pagirtas Tavo 
iščios vaisius Jėzus. >

Pirmoji Sveika Marija dalis 
turi keturias eilutes ir tą mėne
sį yra 31 diena. Sutvarkyk taip, 
kad kiekvienai maldos eilutei iš- 
tų keletą dienų.

Pedagogikos tėvams
Yra auklėtojų ir mokytojų pa

tirtas pedagogikos dėsnis: kiek-

daugiau išmoks negu mokina
mas 40 minučių per dvi dienas.

Per tą mėnesį pamėgink tą 
pedagogijos dėsnį pritaikyti 
praktikoje. Pamėgink Sveiką 
Mariją taip sutvarkyti: per pir
mas penkias dienas išmokyk vai- ■ 
ką pasakyti pirmąją tos maldos 
eilutę: “Sveika Marija, malonės 
pilnoji”.’

Per sekančias septynias die- Į 
nas antrąją eilutę “Viešpats su 
Tavim” ir kartu vis pakartojant 
pirmąją eilutę.

Per sekančias 10 dienų trečią- ■ 
ją eilutę “Pagirta tarp moterų” 
ir taip pat kartu pakartojont pir
mąsias dvi eilutes.

Per kitas 8 dienas paskutinę 
eilutę “Ir pagirtas Tavo iščios 
vaisius Jėzus” ir lygiai pakar
tojant pirmąsias jau išmoktas 
3 eilutes.

Panašiai galima mokyti ir ki
tas maldas.

Tėvams ir motinoms, kurie 
suka sau galvą, kaip nupasakoti 
kokią istoriją, galima štai ką 
patarti.

Kiekviena istorija, kiekviena 
knyga, kiekvienas žaidimas su
sideda iš 3 dalių: ftupasakojimo 
vietos, žmonių ir veiksmų. Pir
miausiai nupiešiama vietą: ap
linkybės, bendra nuotaika ir dva
sia. Paskui apibudinama tų žmo
nių būdas bei karakteris, kurie 
kalba ar veikia. Ir ant galo ap
sakoma ką jie veikia.

Kad apsakyti kokią religinę 
istoriją, apgalvok apie vietą, ku
rioje kas atsitinka, ir jos aplin
kybes, paskui apie karakterį tų 
žmonių, kurie joje dalyvauja ir 
ant galo ką jie daro. Apreiškimo 
istorijoje nupiešk mažą miestelį 
su mažais, akmeniniais namais. 
Išaiškink, kad tai atsitiko labai 
seniai, kada dar Amerika buvo 
didelis miškas.

Toliau, papasakok apie jauną 
mergaitę, kuri kada yra gimusi 
šiame pasaulyje, primink apie 
jos motiną ir tėvą, gerąją šv. 
Oną ir šv. Joakimą,

Sekančiai papasakok, kad a- 
nais laikais kiekviena žydų mer
gaitė tikėjosi, kad, kai ji užaugs 
ji gali būti pažadėto Išganyto- 
jaus ir Atpirkėjo motina. Ma
rija nesitikėjo tos garbės, nes 
ji buvo labai nužeminta. Bet, tai 
yra didelis istorijos įvykis, Die
vas išrinko ją iš visų pasaulio 
mergaičių būti Jo Sūnaus ir mū
sų Viešpaties ir Išganytojaus 
Motina. Ir čia, pavartojant kiek 
vaizduotės, tą angelo atėjimą 
galima labai gražiai ir jaudinan
čiai nupasakoti.

Tą istoriją gali vaikui padaryti 
jo asmenišką, nupasakojant,, kad 
kada kai kurie Nazareto berniu
kai ir mergaitės buvo praeiną 
pro tą namą, kur gražiausia ir 
geriausia to miestelio mergaitė 
gyveno. Jie pro langą pamato ją 
klūpojančia ir kai ji žiūri į dan
gų, jos veidas žiba meile ir 
džiaugsmu. Toliau pasakyk dėl- 
ko ji taip žiūri, nes šviesus Die
vo pasiuntinys iš dangaus, An-

Išaiškink ką tie žodižiai reiš
kia, kad Ji turėsianti Kūdikėlį, 
Viešpatį Jėzų, pasaulio Išgany
toją.

Antrasis istorijos perskyrimas 
sako apie Aplankymą ir išaiški
na trečią ir ketvirtą Sveiką Ma
rijos eilutes, kad šv. Elžbieta 
pasveikino savo giminietę Šven
čiausiąją Mariją žodžiais:

Pagirta Tu taip moterų, 
Ir pagirtas Tavo įsčios vai
sius Jėzus.

Mažas žaidimėlis
Jeigu šeima Kalėdų metu tu

rėjo kokius namelius, kaip Bet
liejaus kūtelę, galima ją pavar
toti kaipo Marijos namą. Jei ne, 
tai iš storo 'popierio padaryti 
namelį. Vaikai gali jį apstatyti 
žaidimų baldais, padedant ties 
langu ar durimis, pro kurias a- 
teina angelas, mažą kėdelę. Vai
kams patinka paimti popierinį 
žaislų angelą, įmesti pro langą 
ir tai Dievo Motinos stovylai, 
padėtai ties kėdę ar langu, pa
sakyti: “Sveika, malonės pilno
ji.” Panašiai'galima padaryti il
su Aplankymo istorija.

Kai vaikai yra dar perjauni 
išmokyti vakarinių maldų, pri
pratink juos nore porą žodžių 
pasakyti Dievui, einant gulti. 
Kai vaikas yra jau lovelėje, liepk 
užmerkti akutes, sudėti ranku
tes ir pasakyti: “Dievo Motina, 
globok mane šią naktį” ar ką 
panašiai. Daryk tai kas vakarą 
panašiai, kaip rytmetinį pasi- 
aukavimą.

Šypsokis! Vaikai daugiausiai 
išmoksta iš pamėgdžiojimo. Būk 
tokiu ar tokia, kokiu nori, kad 
vaikas būtų, maloni, šypsojanti. 
Nors kažin kas ant širdies būtų, 
visad šypsokis ir švelniai kalbėk.

Lygiai kai meldiesi, kalbėk 
maldą rankas sudėjus, ramiai, 
dievotai ir su pagarba, kad jaus
tųsi^ kažkas šventa. Vaikąs tai

— Sąjungininkų aukštos 
įstagos^vMarų Vokietijoje 
pareiškė, kad per Vakarų 
Vokietiją eina į komunistų 
rankose esančią Rytų Euro
pą ginklai, šią ginklų kont
rabandą organizuoja rusai 
per privačias firmas ir per 
tarptautines bandas.

— Naujai įsteigtas AJV, 
Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos bendras genera
linis štabas Berlyne padarė 
atitinkamus pasiruošimus ir 
pratybas atremti 150,000 ko
munistų invaziją į vakarinį 
sektorių Berlyne.

— Pakistano ministeris 
pirmininkas Liaquot Ali 
Khan atvyks valstybiniam 
vizitui į AJV.

— Paryžiaus policija pra
eitos savaitės trečiadienį Pa
ryžiuje, Champs Elysees, Pa
ryžiaus centre, visą valandą 
kovojo su komunistų demon
strantais. Suimta 65 as-' 
mens.
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vienas mažiausias dalykas išti
kimai daug kartų pakartotas gi
liai pasilieka galvoje. Kartojimas 
yra svarbiausias dalykas.

“Diena iš dienos” ir “kiekvie
ną dieną po trupučiuką” tebūnie 
obalsis. Kai nori išmokti -kalbą, 
tai kiekvieną dieną išmoksti ke
letą išsireiškimų ir juos visur 
vartoji. Nori išmokti pianu 
skambinti, tyri, ištikimai prak
tikuoti gamas, laipsniškai pride
dant naujas.

Viena kliūtis turi būti praša
linta, būtent, mintis, kaip tą vis
ką padarysiu. Jau tiek daug tu
riu- daryti. Mes manome, kad 
daugiau nebegalima padaryti. 
Tikrenybėje žmonės, kurie daug 
padaro, padaro tai, nes jie palen
gva ir nuolat daro ir niekad 
nepasiduoda pagundai mesti tą 
darbą.

Vaikas, kasdieną mokinamas 
per 8 dienas po 10 minučių, daug

Šunobelės Pada
vimas

18-2 šunobelės padavimas
Iš miglotų amžių yra kilus ši 

pasaka. Praslinko jau devynioli
ka šimtmečių, bet vis dar kar
tojamas šunobelės padavimas. 
Yra sakoma, kad Kristui mirus 
ant kruvino kryžiaus Kalvarijos 
viršūnėje, šunobelės medis turė
jo ąžuolo didumą ir stiprumą, ir 
buvo kaip kiti miško medžiai.

Toks tvirtas ir stiprus buvo 
tas medis, kad Išganytojo prie
šai pasirinko jį kaipo tinkamiau
si nukryžiavimui medį. Tokiam 
žiauriam tikslui tarnauti, šuno
belė baisiai susijaudino, ir pri
kaltas Kristus ant kryžiaus ge
rai tą suprato ir žinojo. Turėda
mas pasigailėjimo visam liūstan
čiam ir kenčiančiam sutvėrimui, 
Atpirkėjas tarė šunobelei;

“Kadangi Manęs pasigailėjai, 
ir atjautei, ir Man išreiškei sa
vo užuojautą, šunobelės medis 
daugiau niekados neužaugs toks, 
kad būtų vėl naudojamas kry
žiaus tikslui. Tbdėl, nuo dabar 
jis bus plonas ir sulinkęs, ir iš
kraipytas. Jo žiedai bus kry
žiaus pavidale — du ilgi ir du 
trumpi žiedo lapeliai. Viršutinio 
krašto viduryje, kiekvienas žie
das turės vinies žymes; jos bus 
rusvai ir raudonai nudažytos, ir 
gėlės širdyje pasirodys ,erškiečių 
vainikėlis, idant visi pamatę, at
simintų, kad šunobelė Manęs 
pasigailėjo, kai tuo tarpu Mano 
nepreiteliai jokio pasigailėjimo 
Man neparodė.”

Kai pavasario balsai vėl paža
dins gamtą iš žiemos snaudulio, 
ir kai šunobelės žiedai vėl bus 
atskleisti, patėmykite tuos žiedo 
lapelius, ir prisiminkite šunobe
lės padavimą.



Į SIBIRĄ AR Į STRIBUS
Lietuvoje leidžiamoje komu

nistų spaudoje ne kartą teko 
skaityti jų pasigyrimą, kad su 
Lietuvoje veikiančiais lietuvių 
partizanais, kaip komunistai pa
niekinančiai juos vadina “ban
ditais” apsidirbsianti partija. 
Vadinas, jos suorganizuoti “is
trebiteliai”, kuriuos Lietuvos 
žmonės sutrumpintai vadina 
“stribais”.

Bet, deja, greit jau bus 6 me
tai, o tų partizanų neįveikia su
naikinti ne tik tie stribai, bet 
ir jų galingoji NKVD, nei ka
riuomenė.

Dar Vokietijoje tebesant teko 
girdėti, kad kovai su lietuviais 
partizanais komunistų partija 
yra suorganizavusi naikintojų 
(istrebitelių) būrius iš lietuvių, 
rusų, buvusių karo belaisvių vo
kiečių ir kitokių tautybių. Kitos 
tautybės mūsų dėmesio nekrei
pia, bet įdomiausia, koks lietu
viškas elementas yra patekęs į 
istrebitelių būrius. Apie juos 
man teko šiek tiek patirti iš ke
lių šaltinių.

Dar prieš karą pažinojau pri
siekusį girtuoklį Motiejų, kuris 
už degtinės pusbonkį vėžį nuva
rytų net į pačią Maskvą. Vokie
čių okupacijos metu buvo prisi
plakęs prie vokiečių ir savo ran
kas sutepęs nekaltu krauju. Ir 
kągi! Pasirodo, kad toks tipelis 
dar tebėra Lietuvoje. Jo neiš
vežė nei į Sibirą, nei kitur į 
šiaurę. Iš vieno laiško iš Lietu
vos, iš tų jo kelių trumpų ir, 
rodos, svetimam neaiškių saki
nių galima suprasti, ką jis da
bar veikia.

“Mūsų Motiejus per karą iš
moktą amatą puikiai valdo ir 
dabar. Tik jis dabar daugiau už
dirba, nes paaugo mūsų miškai 
ir atsirado daugiau kertamų 
medžių. Vienas griūvantis me
dis buvo jį sužeidęs, bet pasvei
ko. Su savo giminėmis jis nesu
gyvena...” Tie laiško žodžiai pa
sako, kad Motiejus veikia istre
bitelių būriuose ir kovoja su 
partizanais miškuose. tJdglfhinės

— tai dorieji lietuviai; medžiai
— tai partizanai.

Arba vėl! Kelionėje į Ameri
ką, pereinamose stovyklose, su
sitikau vieną pažįstamą. Jis tu
rėjo silpnybę iškirpinėti iš spau
dos paveiksliukus, liečiančius 
Lietuvos gyvenimą ir juos rink
ti. Tą savo rinkinį parodė man. 
Tarp kitų, vienas ypač man kri
to į akis. Paveiksliuko apačioje 
buvo anglų kalba užrašas. Tai 
buvo Lietuvoje veikiančių istre
bitelių nuotrauka. Veidai lietu
viški ir rusiški. Iš lietuviškųjų 
veidų — Dieve, apsaugok nuo 
jų. Naktį bijočiau su tokiais su
sitikti. Vado veidas rusiškas. 
Tarp tų banditiškų veidų vieną 
radau švelnesnį, su šypsena. 
Krito man į akis, lyg pažįsta
mas, lyg kažkur matytas. Pra
dėjau knistis po savo atmintį, 
kur galėjau jį matyti. Pagaliau 
prisiminiau, kad jį ne kartą esu 
matęs Nepriklausomoj Lietuvoj 
policininko uniforma. Ir tuo
met jo veide buvo ta pati šypse
na — nenuoširdi, klastinga. Ka
da kiti Nepriklausomos Lietu
vos policininkai buvo tremiami į 
Sibirą, šis įsijungė į istrebite
lius.

Geriausiai man apie istrebite
lius paaiškino vienas lietuvis, 
buvęs vokiečių paimtas į ka
riuomenę, vėliau patekęs į rusų 
nelaisvę ir visą laiką neišsidavęs, 
kad jis lietuvis. 1948 m. kartu su 
vokiečiais belaisviais buvo grą
žintas į Vokietiją ir patekęs į 
mūsų stovyklą. Kurį laiką jam 
teko būti belaisviu Lietuvoje ir 
susitikti su lietuviais. Sakosi, 
matęs ir partizanų, nes kartais 
išleisdavę juos maisto pasiuba- 
gauti iš ūkininkų.

Jis papasakojo kokie lietuviai 
yra patekę į istrebitelių būrius. 
Pirmiausia įvairi padugnė: vagi
liai, girtuokliai, amžinieji tin
giniai ir pan. Toliau nužiūrėda
vo kitokias aukas: tarnavusius 
Nepriklausomoje Lietuvoje ar 
vokiečių okupacijos metu polici
ninkus ir kitokius tarnautojus.

Gerai ištirdavo tokių būdą, 
silpnumus ir nuspręsdavo, ar 
juos tremti į Sibirą ar pasiūlyti 
į istrebitelius. Silpnesnės valios 
asmenims tiesiog pasiūlydavo 
pasirinkti du kelius: ‘ Sibirą ar 
istrebitelių tarnybą. Tokiu pat 
būdu nemaža pritraukė į istre
bitelių eiles ir tokių, kurie vo
kiečių okupacijos metu yra su
sitepę savo rankas nekaltųjų 
krauju. Bet tokių, sako, nerei
kėjo nė raginti. Jie patys pir
mieji Nulindo į istrebitelius, nes 
nebeturėjo jokios moralės ir jo
kios tėvynės meilės. Partizanai 
jų ir kitų silpnavalių ir pataikū
nų įvairiems okupantams į sa
vo eiles nepriimdavo šiais su
metimais. Viena, nenorėdami 
teršti tokiu gaivalu savo garbin
gą laisvės kovotojų vardą ir ne
tekti tautos pasitikėjimo. Ant
ra, tokio gaivalo bijodavo, nes 
iš jų galima visko laukti. Tai 
žmonės be idėjos ir be tėvynės 
meilės. Tokie už rublį ar degti
nės pusbutelį greit.gali pereiti 
pas priešą ir išduoti partizanus.

Bendrai, bolševikai ir rusiš
kas imperializmas stengiasi savo 
tikslams panaudoti padugnes ir 
silpnavalius, nes tik tokie gali 
ištikimai jiems tarnauti, terori
zuoti ir žudyti savo tautos bro
lius.

Dar 1940 m., kai į raudonąją 
miliciją (policiją) buvo priima
mi visokie vagys, girtuokliai ir 
kitokie žemos doros asmens, 
vienam žymiam bolševikų par
tiečiu! kartą pirminiau, kad toks 
gaivalas tik žemins sovietinę 
santvarką mūsų liaudies akyse. 
Partijos bolševikas man šitaip 
atkirto:

— Iš tavo tariamųjų dorųjų 
niekad nebus nuoširdžių sovie
tinės santvarkos pareigūnų. Prie 
pirmosios progos jie iš užpaka
lio durs į mus ir kenks mums. 
O tie latrai, anksčiau buvę be 
vardo ir garbės, dabar, gavę pas 
mus tarnybas, bus ištikimiausi 
sovietinės santvarkos rėmėjai 
ir gynėjai. Mes gerai žinome, ką 
darome.

Ką gi! Teko nutilti. Jis teisy-

Balai
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IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO
— Anglų zonoje IRO uždarė 

pabaltiečių gimnaziją ir tautines 
pradžios mokyklas Neustadte. 
Vaikus įsakė pervesti į vokiškas 
mokyklas. Šitą parėdymą IRO 
įstaiga gavo iš ąnglų okupaci
nės valdžios.

sąskaita padengtas.

— IRO veikla norima pratęsti 
iki 1951 m. vidurio. Kaip žino
me, jos kadencija buvo nusta
tyta iki šių metų birželio 30 d. 
IRO ateity aprūpins ir tuos pa
bėgėlius, kurie yra įjungti į vo
kiečių, italų ar austrų ūkį. Ma
noma, kad tas išlaikymas bus 
reparacijų

— IRO vadovybės galutina 
statistika,
d. Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje DP stovyklose dar liks 
*148,000 žmonių. Iš jų 78,000 ne
galės emigruoti, zo 53,000 sun
kiai galės.

— Didžiulė Spakenbergo sto
vykla britų zonoje pradėta skir
styti. Iš lietuvių vienus išvežė į 
Hamburgą, kitus — į Rendsbur- 
gą, Luebecką, Neustadtą.

— “Tėvynės balsas” ir toliau 
bolševikų Lietuvoje leidžiamas 
ir gabenamas tremtiniams į Vo
kietiją. Jo nei vieno egzemplio
riaus Lietuvoje nerodoma. Šiuo 
kart jis labai puola BALFą, ir 
jo atstovus Europoje, norėda
mas sujuodyti juos tremtinių 
akyse.

— Lietuvos Raudonasis Kry
žius persitvarkė. Centras lieka ir 
toliau Reutlingene, bet jis spręs 
tik pačius principinius dalykus, 
o visus technikinius reikalus ves 
Muencheno skyrius, kuriam va
dovauja Rugienius. Prancūzų zo-

šių metų birželio 30

nai įgaliotiniu paskirtas Garliau- 
skas, o anglų ir toliau lieka Bo- 
tyrius.

— Pasaulinės Lietuvių Bend
ruomenės Vokietijos krašto val
dyba šaukia tame krašte esan
čių bendruomenės skyrių suva
žiavimą, kure įvyks dar šį mė
nesį. Bus renkama krašto val
dyba ir aptariami gyvybiniai 
reikalai.

— Naujausiomis apytikrėmis 
žiniomis, anglų zonoje yra tik a- 
pie 3,000 lietuvių tremtinių, tu
rinčių DP statusą. Paskutiniai
siais mėnesiai, sulėtėjus emig
racijai į JAV, nemažas skaičius 
anglų zonos lietuvių turėjo iš
emigruoti į Australiją. Ligi šiol 
niekur neužsirašusius emigruoti 
IRO išbraukia iš globos, išsky
rus teisę emigruoti.

— Nuvažiavusi į IRO gene
ralinės tarybos posėdžius lietu
vių delegacija, susidedananti iš 
V. Sidzikausko, BALF atstovo 
Europoje J. Valaičio, dr. D. Ja
saičio ir BALF įgaliotinio Švei
carijoj Garbačiausko' su įvairių 
kraštų delegacijomis turėjo reik
šmingų pasimatymų. Prancūzų 
delegacija yra iškėlusi klausimą 
visai eilei išskrininguotųjų grą
žinti DP teises.

Tel. POPlar 4110

Susitikau Tetą
Dar tremtyje, Vokietijoje, įkartų ašara ištryško, nes sten- 

gyvenau tokioj mažutėj Gudšta- giausi kuo graudžiausiai paro
to stovyklėlėj. Viename kamba-, šyti, kad dar labiau sujaudin- 
ryje aš, bičiulis Pilypas, priete- 
lis Jokūbas, draugas Jokimas ir 
dar pora mano didžiausių ne
prietelių: Barabas ir Motiejus, 
nes jie amžinai mano tabaką 
kniaukdavo. Net naktimis iš po 
pagalvės, man kuo saldžiausiai 
knarkiant.

Rašo draugai laiškus savo 
tetoms ir dėdėms į Ameriką, 
gauna iš jų, o kartais net tokius 
storus siuntinius su amerikoniš
komis gėrybėmis. Sėdžiu pas 
langą, rymau, ir parūpo taip pat 
susirišti su Amerika. Juk aš 
irgi ne iš kelmo išspirtas. Taip įmaudavo pro mūsų langus. Bet 
pat turiu tetą Amerikoje. Ir dar 
net gerą.

Pamenu, dar buvau nedidu
kas. Ji atvažiavo į Lietuvą, ma
ne apdovanojo skaniais saldai
niais, nors ji juos ir kandėmis 
vadino. Bet, dievaž, jie skanūs 
buvo, visai ne į kandės pana
šūs. Valgydamas saldainį, pats 
sau pagalvojau: Dievuliau bran
gus! Jeigu Amerikoje tokios 
kandys, kaip šis saldainis, tai 
niekuomet tėvuko kailinių ne- 
neščiau į lauką ir nevaikyčiau 
iš jų kandžių. Bet tetos gerumas 
saldainiais nesibaigė. Išsitraukė 
tokį dolerį, įspraudė į mano 
rankutę, paglostė galvą ir švel
niai, nors kiek ir storoku bal
seliu paguodė: “Pranuk, kai už
augsi, atsiimsiu tave į Ameri
ką.”

Dabar, Gudštato stovyklėlėje, 
kuo puikiausiais atsiminiau šiuos 
tetos žodžius ir pats sau suplo
jau per šonus: “štai kada, gero
ji teta, galėsi ištesėti savo pa
žadą. Juk.dabar aš jau užau
gęs? Ir įkibau rašyti tetai laiš
ką, tokį ilgą, kad net pusdienį 
šilau, kaip per šienapiūtę. Dau
giau kaip dvidešimt kartų pra
kaitas išpylė, o kokį penkioliką

čiau gerosios tetos širdį. Pir
muosius žodžius: “Geroji teta” 
taip stambiai užrašiau, kad jo
kie akiniai nebuvo reikalingi. 
Juos net perskaitė, į langą dirs
telėjęs iš krepšinio aikštės, ma
no didžiausias neprietelis Bara- 
bas ir pašaipingai nusišypsojo.

Pasiuntęs laišką, laukiau at
sakymo lygiai 60 dienų ir nak- 
čių, ypač geriau pasakius, rytų 
10 vai., kada stovyklos laiškane- 
šis išnešiodavo laiškus. 60 kar
tų akimis sutikdavau ir praleis
davau laiškanešį, bet jis vis pra-

kartą ėmė ir įkišo galvą į mū
sų kambarį:

— Pranai, tau laiškas iš Ame
rikos!

Taip, laiškas! Ir net iš tos pa
čios gerosios tetos. Rankos dre
ba, širdis pro šonkaulius nori iš
siveržti, o akyse balti rutuliukai 
sukasi. Bičiulis Pilypas išaiški
no, jog tai per didelio susijaudi
nimo pasėka. Jis atėjo man į 
talką laišką atplėšti. Sako jis: 
“Tu, broliuk, į svetimus kailinius 
įšokai. Dar gali laišką su visu 
popierium perplėšti, su pačiais 
švelniausiais tetos žodžiais.”
—Tur būt, tu Lietuvoje 

daug žmonių nužudei, raudoną 
vėliavą suplėšei, kokį banką api
plėšei ar kitokių nedorybių pri
darei, kad pabėgai į Vokietiją. O 
gal su Hitleriu prie vieno stalo 
kavą gėrei ir keikus valgei....— 
laiške mirgėjo šie “švelnūs” te
tos žodžiai. Mirgėjo raidės, o dar 
labiau mano akyse.
' — ...Jeigu nieko blogo nepa
darei, grįžk į Lietuvą ir ten tar
nauk, o jeigu padarei — taip pat 
grįžk ir atpakūtavok už savo 
visus nusidėjimus. Aš nenoriu, 
kad mano brolio vaikas tranky
tus! po Vokietiją, o dar labiau

bę šnekėjo. Juk bolševizmas ir 
remiasi tokiomis padugnėmis. 
Juk Rusijos vaikai be globos, 
vadinami “beprizominkais”, iš
augina bolševizmui geriausius 
enkavedistus, nepažįstančius jo
kio žmoniškumo, pasigailėjimo, 
jokios moralės.

5ir P. Kunklys.

nenoriu tavęs pamatyti Ameri
koje, ba dar gėdos man padary
si prieš draugus... — storai ir 
drūtai teta užbaigė savo laišką.

Ir 1)0 tokio laiško mūsų ry
šiai su teta nutrūko. Ką gi,, su
pratau, kad ji į raudoną kailį Bumblių. 
įlindusi.

— O kas tu būsi? — teta Va- 
rusė išplėtė akis ir kaip mūras 
sustojo prieš mane, pasiruošusi 
visokiems netikėtumams.

— Aš aš, mieliausioji teta, tas 
pats Pranas Gusteliokas iš

— Ach tu čia, o ne grįžai į
Praėjo pora metų ir štai aš, krajų?... — suklyko teta, jąu 

Pranas iš Bumblių, atriedėjau į norėjo pargriūti, bet pamačiusi 
Ameriką be tetos pagalbos. Ir Į kietą šaligatvį suprato, kad to- 
dar net į tą patį Brooklyną.

Kad teta Brooklyne, aš gerai 
žinojau, bet kad jos brolio Pra
nas čia pat, mano teta dar ne
manė net susapnuoti. Kaip vę- 
liau patyriau, mano teta visą 
laiką tikėjosi, kad po jos “pro
tingai” parašyto laiško Pranu
kas susiprato ir tuoj išdūmė į 
Lietuvą, net nebesuskubdamas 
jai laiško parašyti. O ten... ži
noma, gal dar toliau, net Mas
kvoje, dainuoja “Volga, Volga”, 
su Stalinu sėdi prie vieno stalo, 
geria su juo drauge arbatą ir 
valgo sendvičių.

Betį-imk ir užklupk tokiai ne
laimei. Ėmiau kartą ir nuėjau 
pikietuoti raudonųjų širšių. Pa
ėmiau nešioti tokį plakatą, ku
ris man priminė 1941 metų ge
gužės 1 d. neštąjį Kaune. Tuo
met, pamenu, priėjęs pirmąją 
tvorą perjojau jį į antrą pusę ir 
patenkintas žygiavau tuščiomis 
rankomis namo.

Dabar jį kantriai nešiojau. 
Mat, kitas kraštas — kita tvar
ka. Iš užpakalio išgirdau lyg 
garvežio pūškavimą. Jau norė
jau pasitraukti į šalį, bet šali
mais niekur nemačiau geležinke
lio bėgių, o pats vaikščiojau tik
riausiu šaligatviu. Vis dėlto žmo
gaus instinktas vertė atsisukti. 
Ogi žiūriu, ir akys pačios išsi
plėtė. Veidas tas pats, kuris a- 
nais metais Lietuvoje man davė 
saldainių ir dolerį. Tik jau kiek 
senstelėjęs. Tai mano mieliausia 
teta atpuškuoja į raudonųjų pa
rengimą. Alkūnėmis jau norėjo 
pro mane prasiveržti, kai pats 
visai nenorėdamas, bet nustebi
mo pagautas, beveik surikau:

— Mieliausioji teta Varuse, ir 
tu čia!

kiam liemenėliui neapsimoka šis 
sportas.

— Kaip tu čia atsiradai? Tik
riausiai banke išplėšei mano pi
nigus, o gal ir visą 40,000, ir už 
juos čia atplaukei, — šaukė teta. 
Bandė ir daugiau pašūkauti, bet 
pamačiusi atrėjantį policininką, 
greit apsigrįžo ir nuėjo savo au
tomobilio link. Jis tik subirzgė, 
ir tiek savo ‘proletarės” tetos 
temačiau. Ar ji gražiuoju savo 
automobiliu nuskubėjo į nuosa
vą trijų aukštų namą, ar į ban
ką patikrinti, ar dar visi jos 
tūkstančiai tvarkoje.

O aš, savo tetos apšauktas fa
šistu, naciu, buržuju, bankų plė
šiku ir žmogžudžiu, po pikieto 
grįžau tik traukiniu už 10 cen
tų į savo nuomuojamą už 18 do
lerių kambariūkštį, kad ryt vėl 
galėčiau stoti į darbą, nes dar 
banke tūkstančių neturiu.

Tik mintimis niekaip negalė
jau išspręsti to sunkaus galvosū
kio, kaip aš, būdamas Vokieti
joje, galėjau Amerikos žemyno 
banke išplėšti mieliausios tetos 
tūkstančius ir už juos atvažiuo
ti į Ameriką.

Dievaž, ši teta ne mano ir šis 
malonus susitikimas įvyko ne 
man, bet mano mieliausiam prie- 
teliui Pranui Gusteliokui iš 
Bumblių, kurio tabako, dar te
besant Vokietijos stovyklose, 
niekad nekniaukdavau, nors jis 
ir mėgdavo kuo saldžiausiai 
knarkti ir nejusti, kada iš po 
pagalvės jam draugai- traukda
vo tabaką. Žinoma, naminį, ark
lio kanopomis atsiduodantį. Už 
tai, dėka Prano, savo kambary
je niekad musių nematydavo
me. Jos per mylią vengdavo 
mūsų langų. Si. Širvys.

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir nakti

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas 
laisnluotM 

LIETUVIS GRABORIUS 
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis.prie manes 
1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.
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Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyiis
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 

Newark 5, N. J.

SKAITYKITE labiausiai paveiksluotą lietuvių magaziną 
pasaulyje

“LIETUVIŲ DIENAS“
Kiekviename numeryje telpa apie 30 iliustracijų iš 

Amerikos bei kitų pasaulio kraštu lietuviu gyvenimo. Ben
dradarbiauja. žymūs lietuviai: profesoriai — M. Biržiška, 
S. Kolupaila, K. Pakštas, gen. St. Raštikis, rašyt. Vincas 
Ramonas, P. Orintaitė, K. Bradūnas ir k.

“Lietuvių Dienas” redaguoja Juozas Vitenas (buvęs 
“Žiburių” red.), Milton C. Stark (anglu dalies red.), o 
meninę dalį tvarko dail. P. Puzinas.

Prenumerata metams $3.00 (visuose kraštuose).
ADRESAS — 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Cal. 

Atsiuntus adresą vienas numeris siunčiamas susipažinti 
nemokamai.

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

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

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

Duodami lengvam ir ilgalaikių! 
išmokėjimui

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizi jos Aparatai 
KCA Vidor T100

Tik $169.95

Siūlo Geriausių Firmų
KEFRIGERATORIUS

• FRIGIDAIRE
• PHILCO

• GENERAL ELECTRIC
• WESTINGHOUSE 

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniy ir aliejum šildomu PEČIŲ 

RADIO APARATŲ 
TELEVIZIJOS "APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kity ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N.' ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaida ....

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta 

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

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

Ką tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS
Surinko ir parengė spaudai kompozito 

riaus sūnus ALGIS ŠIMKUS
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Knyga puikiais viršeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., labai | 
lengvai atsidaro ir skambinan pianu neužsiverčia. Kainai $2.00 j
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Balandžio 14,.1950 AMERIKA

KNYGA APIE IMIGRACIJĄ
darbininkų; (2) kad imigrantai 
darbininkai sumažino algų ska
lę, ir galutinai Amerikos gyve
nimo. standartas puolė; (3) kad 
imigrantai iš pietų ir rytų Eu
ropos ne taip prisidėjo prie mū
sų tautinio gyvenimo kaip žmo
nės iš šiaurės ir vakarų Europos. 
Faktai aiškiai parodo, kad taip 
visiškai nebuvo.

Svetimų - kalbų laikraščiai 
buvo svarbiausias faktorius su
pažindinti imigrantą su Ameri
ka ir jos tradicijomis. Fratema- 
lės organizacijos irgi prisidėjo.

Knyga pranašauja sumažėji
mą mūsų gyventojų skaičiaus se
kamais keliais dešimtmečiais, 
jeigu nebus tolesnės imigracijos. 
Aprašo kas atsitiko kitose svar
biuose kraštuose kada imigraci
ja buvo sulaikyta. Šiandien visos 
šalys, apart Jungt. Amerikos 
Valstybių, pertvarką savo imig
racijos suvaržymus.

Pasiremdami .faktais ir moks
liškomis studijomis, redaktoriai 
priėjo prie išvados kad (1) rei
kia padauginti kvotinių imigran-

National Committee on Im-' 
migration Policy išleido svarbią 
naują knygą, kuri analizuoja 
mūsų imigracijos įstatymus ir. 
kaip jie liečia mūsų tautinį ger- 
būvį. Knygą suredagavo Wil
liam S. Bernard, komiteto ek- 
zekutyvis direktorius su pagalba 
Dr. Caroline Zeleny ir Prof. 
Henry Miller. Knyga yra apžval
ga mūsų imigracijos nuo 1789 
m., kada Konstitucija buvo pri
imta ligi 1948 m. kada buvo 
pravestas Displaced Persons į- 
statymas, ir rekomenduoja aiš
kius pakeitimus pritaikinti tą į- 
statymą prie Amerikos tradici
jų, idealų ir šių dienų pasaulio 
realybių.

Knygos pradžioje aprašyta 
mūsų kvotos sistema, pagal ku
rią tik 150,000 kvotinių imigran
tų gali atvažiuoti kas met. Kvo
tos sistema pradėjb veikti 1920 
metais ir užbaigė “atdarų durų” 
imigracija — 38 milijonai imi
grantų ■įvažiavo į Jungt. Valsty
bes per šimtą metų.

Nors redaktoriai pripažįsta, 
kad reikia kaip nors kontroliuoti tų skaičius; (2) visas nesuvar- 
imigraciją, jie kritikuoja neku- 
riuos kvotos įstatymo punktus, 
ypač nedemokratišką diskrimi- 
naciją prieš imigrantus iš rytų 
ir pietų Europos ir neįleidimą 
tų aziatiškų žmonių, kuriems pi
lietybė atsakyta paged mūsų na
tūralizacijos įstatymų. (Jau ant
rojo pasaulinio karo pradžioje 
buvo stengiamasi ’ modifikuoti 
imigracijos suvaržymus prieš a- 
ziatiškus ir Pocifiko gyvento
jus) .

Visų pripažinta, kad imigran
tai žymiai prisidėjo prie šios ša
lies išsivystymo.

Knygoje suminėta argumentai 
dėl suvaržymo imigracijos ■ ir 
kaip tie argumentai prisidėjo 
prie pravedimo įstatymo —-į>av. 
kad (1) imigrantai darbininkai 
grąsino darbo progas viėtihių

.... "".... .  | PARDUODAMA Į
W JA B^MB^B B EI IB I ^amas s4 tuščiais kambariais

1 ■ IfI M ELEwE' £alima pirkti su mažu įmokė ji-
Imu. Gera proga įsigyti nuosavy-

’rc bę ir dykai turėti kambarius.
Lietuvių tėvų, gyvenančių mo parapijos klebonijoje Brook-' Namas geras, nebrangus ir gra

žioje vietoje.
Turime namų pasirinkimui vi- 

skaitytoja, sose miesto dalyse ir priemies-

Brooklyne ir apylinkėse, susi- lyne, 
pažinimo atbarėlę rengia šešta- j c 
dieninės mokyklos tėvų komi te-' [yno, 
tas ir mokytojai. Įvyks gegužės 
7 d. Apreiškimo parapijos salė
je.

• Kun. P. Patlaba, Lietuvių 
Katalikų Akcijos direktorius, 
šiuo metu yra atvykęs į New 
Y orką, kur dirba katalikų orga
nizacijų tarpe, čia praleis sa
vaitę laiko.

• Iz. Motekaitienė, kuri dai
nuoja “Amerikos” koncerte šeš
tadienį, į New Yorką atvyksta 
šeštadienį.

• Kan. J. Končius lankėsi 
mūsų redakcijoje ir- dėkojo “A- 
merikai” už nuoširdumą BAL
Fui.

• Kan. J. Maškauskas, šiuo: 
metu gyvenąs Apreiškimo pa-l 
rapijos klebonijoje, lankėsi mū
sų redakcijoje.

• Prof. A. Benderius, gyven-

• Aid. Tercįjonaitė iš Brook-
, “Amerikos” : . _ .

balandžio 16 d. išteka už inž. 
J. Rygelio. Abu jaunuoliai ne
seniai atvykę iš tremties. Aldo
na yra Dr. V. Tercijono duktė.

• Kun. J. Bružikas, garsus 
misionierius, iš Anglijos šiomis 
dienomis atvyksta į AJV. Ma-

čiuose.
Mainais yra namų ant biznių' 

ir farmų. Taipgi gerų lotų.
Joseph Vastunas 

1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-907C I

 SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI ?
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Eodoralius Stato 4 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar \ 
Užsienių šalyse. . . ’ V

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavieniti y 
biznių, partnerystes ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto n 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teises prakti- 4 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris ž 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių bizniu, dideliu 7 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, y 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose W 
naudojant šį patarnavimų visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. 4 

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 2 
mano geriausio jums patarnavimo. 4

RAŠYKITE:

. STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVILTUS)
111 Ainslie Street Brooklyn II,Telefonas: EV 4-3049

V. «

laiką. _ (
• P. Minkūnas, BALFo reika- < 

lų vedėjas, niunis praneša, kad < 
D.P. komisija Washingtone at- i 
meta visas tas garantijas, ku- 
rios daromos tiesiai per ją ir i 
kuriose nebūna įrašoma tikrai 1 
garantuotas darbas kviečiamam, 
asmeniui. ,

• A- Repsys, žinomas visuome- w 
nininkas Lietuvoje ir tremtyje, « 
su šeima atvyksta į AJV.

Stephen B redes Jr
ADVOKATAS

, 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

i Tel. EVergreen 7-9394

tbtas kvotas po pirmų šešių mė
nesių įtraukti į vieną bendrą 
skaičių, kad galėtų suvartoti ša
lys, kurių kvotos išsibaigusios, 
arba tokias kvotas duot* specia- 
lėms grupėms, kaip tremti
niams ;(3) įsteigti kvotas Azijos 
ir Pacifiko žmonėms, kurie ne
įleidžiami dėl rasinių priežasčių; 
(4) mes turėtume skaitytis su 
tarptautinėms agentūroms, ku
rios imigracija rūpinasi, ir pri
taikinti savo imigracijos nusis
tatymą su savo atsakomybė- 
bėmis.

Knyga “American Immigra- 
toni Policy” turi daug statistinių 
nformacijų ir svarbių rekomen
dacijų, padėti viešajai opinijai, 
kaip ir oficialiai, apie dalyką, 
kuris vėl visus gyventojus domi
na. C. C.

K a
• Prof. A. Benderius, gyven- • Brooklyno Tremtinių Drau- t 

nąs Brooklyne, pabaigė stambų gijos susirinkime atskiri nariai t 
veikalą apie Lietuvos kraštą. įsipareigojo parinkti savo dar- t 
Manoma, veikalą išleis kuri nors bovietėse aukų lietuviams ūki- tK

John W. Anseli 
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New Verk
Telefonai: 

Ofiso Tel. Nnmų T»;

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI {DOMŪS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

A. a. Vincą Matulaitį prisiminus x

""Balandžio 4 d. sukako 15-me-- . 
tų nuo tos dienos, kai Vincas 1 
Matulaitis, žymiausias iš Petra
pilyje veikusių lietuvybės ir lie
tuvių visuomenės šulų, atsisky
rė nuo šio pasaulio. Gimęs Su- i 
valkijoje, velionis ėjo gimnazi- i 
ją Mariampolėje, kurią baigęs, 
studijavo matematiką Petrapilio 
universitete. Atlikęs sėkmingai 
studijas, velionis žinodamas, 
kad tėvynėje katalikui užkirstas 
kelias į valstybės tarnybą, stojo 
į Valstybę Kontrolę Petrapilyje, 
kur katalikai nebuvo dar taip 
varžomi. Ten buvo prie šv. Sta
nislovo bažnyčios pirmojo kata
likų metropolito Rusijoje, St 
Sestrencevičiaus, įkurta progim
nazija, į kurią velionis buvo pa
kviestas dėstyti matematikos. 
Valstybės tarnyba nepastojo 
jam'kelio eiti pedagoginį darbą 
mokykloje. Be tos katalikų 
mokslo įstaigos, veikė dar nuo 
carienės Kotrynos laikų TT jė
zuitų įsteigta berniukų gimnazi
ja, kuri, laiko eigoje buvusi lik
viduota, mūsų laikais vėl pradė
jo veikti. Kadangi ta mokykla 
buvo bažnyčios išlaikoma, be
veik visi mokytojai buvo katali
kai. A. a. V. Matulatiis buvo įsi
gijęs gero pedagogo ir uolaus 
kataliko vardą. Todėl gimnazi
jos direktorius pranešė jį priim-, 
ti mokytojo vietą gimnazijoje. 
Ta nauja pareiga vis dėlto ne
kliudė tęsti tarnybą Valstybės 
Kontrolėje.

19-tojo amž. gale buvo Petra
pilyje jau gausi lietuvių koloni
ja. Jau šv. Kotrynos gimnazijo
je buvo penki mokytojai lietu
viai, tarp kurių ir man teko už
imti vokiečių literatūros moky
tojo vietą. Be mokytojų buvo 
toje Rusijos sostinėje keletas 
daktarų, advokatų ir šiaip inteli
gentų — lietuvių. Kilo mintis 
pradėti kultūros darbą lietuvių 
kolonijoje. Ar galima abejoti, 
kad a. a. V. Matulatte bus spi
ritus movens ir visomis jėgo
mis stengsis įvykdyti kilusį su
manymą? Pirmiausia buvo at
kreiptas dėmesys į scenos dar
bą ir 1893 m. buvę suvaidinta 
Keturakio “Amerika . pirtyje.’”

lietuvių leidykla Amerikoje. | ninkams atvežti iš tremties, i wo 2*3497 NE 9 568» ų
• Tėvas T. žiūraitis, Provi- Daugumas jau įteikė BALFui 

■ o TD T 1_ 1_________ n___I _ __ I dence, R. I. kolegijos profęso-' po kelias dešimts surinktų do-1 
rius, Velykas praleido Apreiški- j lerių.

Apie ną pirmąjį vaidinimą buvo 
plačiai rašyta tuomet Amerikos 
laikraščiuose. Ilgainiui buvo 
kasmet ruošiami koncertai, ku
riuose dalyvaudavo ir mūsų gar
sus Č. Sasnauskas. Padrąsinti 
pirmaisiais kultūriniais darbais, 
lietuviai sumanė įsteigti labda
rybės darugiją, kuri netrukus 
išvydo pasaulį, V. Matulaičio dė
ka. Jo įtaka buvo šv. Kotrynos 
gimnazijoje įvesta lietuvių kal
bos pamoka. Kai buvo paskirtas 
direktorium S. Cibulskis, lenkai 
pareikalavo, kad į mokomąjį 
planą būtų lenkams įvesta len
kų kalba. Ta proga pasinau
dojo a. a. V. Matulaitis, ir nepai
sant lenkų opozicijos, jo pasiūli- 
jimas buvo įvykdytas.

Minėtos Labdarybės Draugi
jos, kuri vadinosi “Lietuvių ir 
Žemaičių labdaringa draugija”, 
ilgą laiką pirmininku buvo ve
lionis. Jam pirmininkaujant, bu
vo įsteigtas lietuvių klūbas, ku
riame susirinkdavo lietuviai pa
klausyti paskaitų arba dainų, 
kurias organizuodavo K. Pet
rauskas, arba P. Sonki (lietu
vė, gim. širvydaitė). Labdary
bės Dr. reikšmė išaugo, kai pra
dėjo rinkti lėšas lietuvių na
mams statyti. Didysis karas vi
sa sugriovė. Pinigai buvo bolše
vikų konfiskuoti. Net Draugijos 
rchyvo paskutinis jos pirmi- 
inkas, G. Feterauskas, negalė- 
o parvežti į Lietuvą.

Grįžęs į tėvynę a. a. Matulai
te buvo paskutinį laiką Valsty- 
ės Kontrolierių ir eidamas pa
reigas mirė 1935 m. Kaime plau
tų uždegimu. Velionio vaikai, 
irįžę į Lietuvą su tėvais, įvai
kiai įsikūrė. Viena iš dukterų, 
Gražina, buvo mūsų valstybės 
operoje. Vincė gi ištekėjusi už 
mūsų ministro Lozoraičio, gy
vena Romoje. Sūnus Jurgis at
vyko į Ameriką.

Našlė mirė neseniai Lietuvoje.
Daugelis lietuvių, ėjusių aukš

tąjį mokslą Petrapilyje, vesdavo 
ruses ir sudarydavo rusišką šei- 

, rną, velionis paliko ištikimas sa- 
t vo tikybai ir tautai—garbė jam.

Dr. J. Januškevičius.

$500 PAAUKOJO BALFUI
Siuvėjų unijos susirinkimas 

buvo tuom skirtingas nuo kitų 
unijos susirinkimų, kad jį vedė 
New York Joint Board ACWA. 
menedžierius J. Goldas ir ko
misija, kuri pravedė skyriaus 
rinkimus ir išrinko valdybą.

J. Goldas padarė pranešimą, 
kad du -aktyvius narius suspen
davo vieniems metams laiko, bū
tent, F. Vaitukaitį ir J. Buivy
dą, tik nepasakė už ką: jis savo 
kalboje pasakė,' kad unijos su
sirinkimuose neturi būti politi
kos, o tuom pačiu į tą patį su
sirinkimą neįleido apie 60 nau
jų unijistų, kurie neišbuvę 6 
nįėnesių.ii (Konstitucija^ apie tat ^Velykų šventės praėjo gra
nito nerašo. Ižioje nuotaikoje. Prisikėlimo Mi-

Balsų skaitytojai irgi rodė šiose buvo perpiIdyta bažnyčia. 
simpatijas už senos valdybos na-; Choras gi;ažiai savo 
nūs, Jeigu butų visus įsileidę L atiiko, žmonių nuotaika buvo

Apreiškimo 
Parapija

Apreiškimo parapijos Sodalie- 
čių draugija renka lininius ir 
šiaip baltos drobės tvarsčius vė
žio ligoniams ir žaizdoms tvars-i 
tyti. Priimama staltiesės, paklo
dės, užvalkalai ir-t.t. Norintieji 
padėti šiems nelaimingiems li
goniams prašoma sunešti pas 
Mrs. Aromiskis, 423 Metpropoli- 
tan avė., Brooklyn, N. Y.

------------ r*---- ----

Šv. Jurgio parapija

EVergreen 4-0203
DAKTARAS -

S. S. Locket, 1\L D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y;
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

Ciement A. Voket
(VOKETAITIS) ■

ADVOKATAS

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

. NEwtown 9-5972 , £

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA
JTF* ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia----- “SR

pas ZEIDAT’S
41\ GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

X Dr. John Waluk I
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta 
TOV< <•

Brooklyno Lietuviai Graboriai
susirinkimą, aišku, būtų rezul
tatas buvęs naujos valdybos pu
sėje, Senoji valdyba varė stiprią 
agitaciją už save, išleido melų 
brošiūrėlę unijos pinigais ir jų 
pusę atspausdino komunistų 
spaustuvėje, tai irgi pirmas nuo
tykis, kai visų unijos narių pini
gais padarė agitaciją už save. 
Arba toks padavimas kandidatų 
sąrašo, vardu Ex-board.

Susirinkimo pabaigoje buvo į- 
neštas ir patenkintas prašymas 
BALFo paaukoti $500.00. Tai 
vienintelis geras darbas.

Kriaučius.

graži. Kristaus grabas buvo pir
mą kartą parengtas prie Aušros 
vartų altoriaus, kuris sumanin
gų sesučių buvo puikiai papuoš
tas.

— Velykų treęią dieną, su 
trejomis mišiomls buov palaido
tas a. a. Juozas Grigaliūnas, ku
ris ūmai mirė didįjį penktadienį. 
Velionis buvo pamaldus žmogus, 
kasdien atsilankydavo bažny
čion.

— Margučių balius įvyksta šį 
sekmadienį, per atvelykį. Pra
džia nuo 3 valandos, šokiai nuo 
6 vai. šis parengimas daugiausia 
publikos sutraukia.

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

jTel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i

Graborius—Balsamuoto jas

Moderniška Koplyčia

'tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

STate 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS J 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūriniu namu sienų ii- 
lyginimų, plasteriavimą, ialigat- ( 
vių ceinentavimu ir kt. darbus. f

293 MAUJER 8T., (J
BROOKLYN «, N. T. į

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

VISOMS DRAUGIJOMS
Balandžio 14 d. 7:30 vai.

kare, “Amerikos” patalpose, 
417 Grand St., Brooklyn, yra 
šaukiamas ekstra Kat. Federa
cijos apskr. draugijų yaldybos 
ir atstovų susirinkimas Katali
kų Akcijos reikalu. Susirinkime 
dalyvauš*Ir kalbės atvykęs iš 
Chicagos Fed. Kat. akcijos di
rektorius kun. P. Patlaba.

S. K. Lukas,
Kat. Fed. Apsk. pirmininkas

va

Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

Stotis WEVD—1330 Idl. 5000

zTel. Virginia 7-4499 Z 

S F. W. Shalins - j 
a (Šalinskas) z
v Laisniuotas Graborius 9 
W Suteikiam Garbingas « 
i? Laidotuves 6
į -$150- I
? KOPLYČIA SUTEIKIAM 6 
J NEMOKAMAI V
W 84 - 02 Jamaica Avenue,

Brooklyn, N. Y. 6

Neužilgo išeina iš spaudos 
Lietuvių Teisininkų Užsienyje 
Draugijos žurnalas “Lietuvis 
Teisininkas” No. 3. Šiame nu
meryje telpa anglų teisės studi- Į 
jos ir kt Spausdinama ribotas 
egzempliorių skaičius, todėl jis 
bus nusiųstas tiktai prenumera
toriams -..rėmėjams. Pageidau
jantieji tą numerį gauti, kurie 
dar neužsiprenumeravo, malonė
kite rašyti žurnalo adresu: “L. 
T.” 17600 Lindsay Avė., Det
roit 35, Mich. Atskiro numerio 
kaina 50 et.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Gyvojo Rožančiaus Draugijos 

laimėjimų vakaras įvyks gegu
žės 7 dieną, sekmadienį. 6 vai. 
vakare, Angelų Karalienės pa- 
rapijbs. salėje.

JOK. J. STUKAS, Dir.
429 Walnut St. Newark 5, N. J.

Tel. Market 2-5360

SAVI, PAS SAVUOSIUS

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

Ji P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 iki 3 VAL POPIET — WWRL 1600 kc 

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairite pranešimai, naujienos, muzika 
(VietLiės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

< - Tel. EVergreen 4-9293

rei. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.’: Main 7646
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Iš anksto bilietų koncertui 
galima gauti “Amerikos” Admi
nistracijoje ir pas Rengimo Ko- 

, misijos narius, bei Draugijų At- 
' Stovūs.

M .-X • £ • MG., ? - -a:. ■>- -

ATVELYKIO SEKMADIENI

PUOTA PARUOŠTA 
I LAUKI AM SVEČIŲ

IPOLITAS NAURAGIS

IZABELĖ MOTEKAITIENe

Didysis “Amerikos" pavasa- 
j rio koncertas visai čia pat. Jis 
i įvyks Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 16 d., 2:30 vai. popiet, 
j New Yorker viešbučio salėje, 8 
Avė. ir 34 St. kampas.

Šis koncertas yra skirtingas 
nuo kitų panašių parengimų — 
tai bus grynai dainos ir muzi
kas meno puota. Programos pil- 
dytojai — vieni geriausių pir
maeiliai artistai. Motekaitienės, 
Nauragio, Baranausko ir Šid
lausko vardai yra geriausias į- 

. rodymas, kokios rūšies koncer
tą turėsime balandžio 16 d.

Viena didžiųjų grožybių šia- 
’ me koncerte bus Motekaitienės, 
■ Nauragio ir Baranausko trio iš 
I “Fausto” operos. Turėsime vie- 
j ną pilną sceną iš šios vienos ne- 
| mirtingųjų operų.
, Pianistas T. Šidlauskas pasi
rodys kaip koncertmeisteris su 
savo ir įdomiais kitų lietuvių 
kūriniais.

Izabelė Motekaitienė šioje a- 
pylinkėje pasirodys pirmą kar
tą. Tai tvirto, gražaus, didelės 
kultūros balso artistė.

Nauragio ir Baranausko dai
nų programoje bus daug nauja 
ir šviežaus.

Žodžiu, didžiulė meno puota 
jau visiškai paruošta. Dabar ten
ka tik laukti gausaus svečių 
skaičiaus. Salės durys atdaros 

! nu 2 vai. popiet. Visi prašomi 
i nesivėlinti, nes koncertas turės 
j prasidėti 2:30 vai. popiet.
I Viešbutį “New Yorker” labai 
i lengva pasiekti — važiuokite vi- 
• sų krypčių požeminiais trauki- 
[ niais arba autobusais iki 34-tos 
‘gatvės — ten labai greit ir la
bai lengvai surasite Hotel New 
Yorker.

Taigi, iki labai malonaus pa
simatymo “Amerikos” koncerte 
balandžio 16 d.
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BAISUSIS
BIRŽELIS

BALANDZIO-APRIL 16d

NEW YORK CITY

Mirė Em. Mačenienė

8th Ave. & W. 34th St.

TADAS ŠIDLAUSKAS

GRAND BALLROOM

Pradžia 2:30 vai. popiet

BILIETUS ĮSIGYKITE: AMERIKOS

Rastinėje, 417 Grand St., Brooklyn, N. ¥

arba pas Platintojus

STASYS BARANAUSKAS

į Brooklyno vyčų 4-ji kuopa, 
balandžio 30 d. 4 vai. ir 8 vai. 

' vakare stato veikalą Baisusis 
Birželis.

Jau daugelis metų vyčiai 
domsi vaidybos menu ir nors 
kartą per metus pasirodo su 
scenos vaizdeliu. Kiekvienas 

I lietuvių reikalas nepraeina 
be jaunųjų aktyvaus dalyya- 

• vimo, ypač, jei tai liečia lie- 
. tuvių tautinę garbę. Jaunoji 
' karta taip pat yra susidomė- 
,'jusi ir seka dabartines ir 
; praeities Lietuvos kančias.
Kad aiškiau parodžius jų 
skausmus, Brooklyno vyčiai 

i pasirinko veikalą, kuris tas 
i kančias labai realiai vazduo- 
j ja.

Baisusis Birželis parašy
tas P. J. Naumiestiškio, kuris 
tą laikotarpį pergyveno ir 

, sava širdimi jautė. Kiekvie- 
; nas momentas ir žodis turi 
savo reikšmę ir daug pasa- 

I kantis.
; šį veikalą vaidina vyčiai 
.pasikvietę į pagelbą keletą 
l naujai atvažiavusių scenos 
j mėgėjų.

Visi yra kviečiami balan
džio 30 dieną į Apreiškimo 
parapijos salę, kur pamaty
site pirmą vaidinimą iš bol
ševikų okupacijos Lietuvoje, 

i Veikalą režisuoja patyręs 
scenos darbuotojas Juozas 

: Boley. Artistai mėgėjai su 
dideliu kruopštumu ruošiasi 
šiam veikalui, tad reikia ti
kėtis, kad bus kas nors gra
žaus.

Neužmirškite balandžio 30 
dienos, kuri žada jums Broo
klyne gerą vaidinimą.

Ilgametė Moterų Sąjungos 
narė ir veikėja Brooklyne Emili
ją Mącėnienė mirė kovo 28 d. 
savo namuose. Pašarvota pas 

graborių • ATomickį.
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