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Lojalumo diena reikšmingas 
įvykis. Tai diena, kada USA 
gyventojai viešai pareiškia loja
lumą Amerikos laisvės ir demo
kratijos idealams bei pasiryžimą 
juos taikinti savo gyvenime ir 
ginti nuo pasikėsinimų.

Ta diena šiais laikais įgyja dar 
didesnės reikšmės, kai nemažoj 
pasaulio daly laisvės ir demokra
tijos idealai paminti po kojų ir 
priespaudos nešėjai atsidėję kala, 
ginklus ir likusiai laisvai pasau
lio daliai pavergti.

Šios grėsmės akyvaizdoje visi 
šio krašto gyventojai, mylį lais
vę ir norį gyventi demokratinėj 
santvarkoj, turi visai rimtai su
krusti. Visi turi dėti pastangas, 
kad augtų šio krašto gerovė ir 
pajėgumas, nes nuo to priklauso 
ateitis ne tik šiame krašte gy
venančių žmonių, bet ir viso pa
saulio. Jei Amerika nebus pa
kankamai stipri, pasaulis neiš- 
verigs komunistinės agresijos.

Bet šia proga reikia atsiminti, 
kad dar ne visi USA gyventojai 
gerai tą grėsmę supranta. Tad 
visų pareiga visomis pajėgomis 
stengtis kuo platesnius gyvento
jų sluogsnius supažindinti su ko
munizmo pabaisa. Tai ypač pa
reiga tų, kurie savo akimis matę 
komunistų darbus.

Visų bendros pastangos paga
liau priartins tą dieną, kada grius 
komunistinis kalėjimas, išeis į 
laisvę jame dabar kankinamos 
tautos ir pasaulis galės, lengviau 
atsikvėpęs, liautis tik galvojęs, 
kaip reikia gintis nuo gresiančio 
užpuolimo, bei imtis vietoj to 
savo gerovės kūrimo.

Dėl to visi ir turime aktingai 
dalyvauti šios dienos minėjime. 
Tai padės mums giliau įsisąmo- 
moninti mūsų uždavinius kovoje 
su visų laisvę mylinčių tautų 
bendru priešu — kruvinuoju ko
munizmu. ,
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DEPORTACIJOS BALTIJOS KRAŠTUOSE i
Iš pajūrio zonos Sovietai pašalina gyventojus. Iškeliamieji iš 
pajūrio gyventojai vežami į Rusiją. Daugiausia paliestja Estija

Amerikiečių Vakarų Vokieti
joj oficiozas “Die Neue Zeitung” 
praneša, jog Sovietai pradėjo ša- 
lint iš Baltijos pakrančių, kur 
yra įruošti jų kariniai įtvirtini
mai, gyventojus. Švediją pasiekę 
Baltijos kraštų pabėgėliai prane
ša, kad Sovietai bijosi, jog šių

kraštų rezistencija gali jų po
vandeninių laivų ir rlakietinių 
sviedinių bazėms padaryti žalos.

Dėlto iš pajūrio gyventojai 
dešimtimis tūkstančių deportuo
jami į Rusiją.

Pagal “N. Zeitung” žinias, 
deportacijos daugiausiai palietų

sios Estiją. Daug net sovietinių 
pareigūnų buvę apkaltinti išda
vimu bei titoizmu ir išvežti, o jų 
vieton paskirti rusai.

1

LONDONE KARIUOMENE 
IŠKRAUNA LAIVUS

Generol. Devers už vokiečiij apginklavimą
Generolas J. L. Devers Louis

ville, Ky., pareiškė, kad jis sti
priai stovi už Vakarų Vokietijos 
apginklavimą. Jis yra nuomonės, 
kad Vakarų vokiečiai mielai eitų 
Amerikos karininkų vadovybėj 
prieš rusus ir “kovotų kaip vel
niai”.

Bet išrodo, kad vokiečiai patys 
ne visai tos nuomonės, šiomis 
dienomis buvęs paskutinis vokie
čių gen. štabo viršininkas gen. 
Guderian pareiškė, kad karas 
Vakarų su Sovietais neišvengia- 
msa ir kad be Vokietijos prisi
dėjimo Europą neįmanoma ap
ginti. Bet sako, jog nė vienas 
vokiečių karininkas nesutiks ka
riauti, jei vokiečių kariuomenė 
nebus vadovaujama vokiečių ge
nerolų ir Vokietija nebus lygia
teisė su kitais sąjungininkais. Jis 
taip pat sako, jog turi būti pa
leisti visi kalinami vokiečių ge
nerolai ir politikai.

Tuo tarpu Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris šiomis die-

nomis. pareiškė, kad Vokietija 
jokios kariuomenės nenorinti. 
Jai karo jau pakakę, ir dabar te
norint!, kad didžiosios valstybės 
susitartų ir Vokietija galėtų at
statyti pereito karo sugriautą 
savo kraštą.

JAPONŲ GENEROLAS 
PRANAŠAUJA KARA 
Džiaugiasi sugrįžę tėvynėn, 
dar nespėjus karui prasidėti

Šiomis dienomis grįžo iš rusų 
nelaisvės į Japoniją 40 japonų 
generolų ir trys admirolai. Ge
nerolas marojas Hanjiro Iketa- 
ni grupės vardu pareiškė, jog jie 
džiaugiasi, suspėję dar prieš ka
ro pradžią sugrįžti į tėvynę. Iš 
to, ką jie matė Sovietuose, ge
nerolai daro išvadą, jog karas 
tarp Sovietų ir Amerikos ‘yra 
tik laiko klausimas.”

Londono uoste i sustreikavus 
darbininkams, vyriausybė pa
siuntė laivams iškrauti kariuo
menę. J uostą pasiųsta 1000 ka
reivių ir jūrininkų. Streikuoja' 
12.000 uosto krovėjų ir stovi 
neiškrauti daugiausia su maisto 
produktais 69 laivai. Vyriausybė 
laiko šį streiką komunistų su
organizuotu.

VOKIEČIŲ PRAMONE GAMI
NA TIEK, KAIP 1936 M.

Vakarų Vokietijoj oficialiai 
paskelbta, kad vokiečių pramo
nės gamyba pasiekė prieškarinį 
lygį. Marshallio plano misijos at
stovas R. M. Hanes pažymėjo, 
kad vokiečių pramonės atsigavi
mas yra beveik feųomenališkas. 
Nuo 1948 m., kada buvo gauti 
pirmieji tiekimai pagal Marshal
lio planą, vokiečių pramonės ga
myba beveik padvigubėjo.

PREZ. TRUMANAS APIE 
KOMUNISINĘ GRĖSMĘ

Federal Bar Association su
rengtų pietų proga prez. Tru
manas pasakė kalbą, kurioje iš
kėlė komunistinio imperializmo 
grėsmę demokratiniam pasau
liui ir JAV.

Atrėmęs priekaištus JAV vy
riausybei, kad ji nepašalinanti iš 
atsakingų vietų komunistų, prez. 
pažymėjo, kad komunistų parti
ja JAV yra maža, nereikšminga 
ir neturi visuomenėj pritarimo. 
Tikrasis komunizmo pavojus 
gresia ne iš vidaus, bet iš išorės. 
Komunizmo tikrasis pavojus, 
prez. nuomone, susidaro tuo bū
du, kad jis vis naujus kraštus 

t pavergia ir didina Sovietų jėgas 
pagaliau užpulti ir JAV.

Norint atsispirti komunistinės 
agresijos grėsmei, prez. Tru- 
mano nuomone, reikia stiprinti 
JAV ir visų laisvų tautų jėgas 
gintis nuo užpuolimo. To Ame
rikos politika ir siekianti. Tarp 
tokių laisvajam pasauliui stip
rinti ' priemonių prezidentas su
minėjo graikų ir turkų pagal
bos planą, Marshallio planą, ka
rinės pagalbos planą, Jungtinių 
Tautų rėmimą ir nurodė, jog 
visos tos priemonės kuria lais
voms tautoms galimybes atsis
pirti komunistų pasikėsinimams.

Celebes sukilėliai 
pasidavė

SOVIETŲ ĮSITVIRTINIMAI PABALTIJO 
KRAŠTUOSE

Kai kurie pakibančių, sutvirti-

Lietuvių surašymo klausimu
Cenzo Biuras davė patvarkymą tarnautojams

ALT Vykdomasis Komitetas te išsiuntinėjo instrukciją (17th 
yra gavęs iš Bureau of the Cen
sus, Washington, D. C. atsaky
mą į š. m. balandžio mėn. 11 d. 
telegramą, kurioje buvo iškeltas 
nesuprantamas kai kurių gy-' jei apklausiamasis taip nurodo, 
ventojų surašinėtojų nusistaty- šią instrukciją gavo visi gyven- 
mas žymėti Rusiją kaip Lietuvo- tojų surašymo sričių ir rajonų 
je gimusių JAV gyventojų gi- j viršininkai ir technikiniai in- 
mimo vietą ir buvo prašyta duo- struktoriai.
ti aiškias instrukcijas gyventojų! Reikia tikėtis, kad Cenzo Bu- 
surašymo personalui visame ro tarnautojai, gavę tokį paaiš- 
krašte, kad tokiom klaidom bū- kirtimą iš Washingtono, liovėsi 
tų užkirstas kelias. Įžymėję “Russia” kaip lietuvių

Cenzo Biuras į ALT telegra- gimimo vietą. Gal būt, jie atitai- 
mą nedelsdamas reagavo ir ba- sys ir klaidas, kurios gyventojų 
landžio mėn. 13 d. visam gy- surašymo pradžioje buvo daro- 
ventojų surašymo aparatui kraš- mos. ALT Sekretoriatas

Genzus Technical Memorandum 
No. 23), kad Lietuva turi būti 
nurodyta kaip atsakymas j sura
šymo lapo klausimus 13 ir 25,

vė”, išrodo, turi “didelį pasise
kimą” atvykusių tremtinių tar- j 
pe. Jau nebe pirmą kartą joje ; 
randame, kad jai arba kokiam 
jos bičiuliui tariamai ištisom ■ 
grupėm jie daro pareiškimus, ' 
jog esą labai draugiškai “Lais
vei” nusiteikę ir smarkiausiai 
smerkia visus tremtinius, kurie , 
organizuoja akciją prieš lietu
viškuosius komnacius. štai “Lai
svės” š. m. 72 nr. net įdėtas 
“Chicagos Dypukų Grupės Vie
šas Pareiškimas.”

Žinoma, galima būtų labai nu
sistebėti, ko tie “Laisvei” palan
kūs dypukai negrįžo namo, į kūt 
juos taip kvietė ir kviečia, bet 
smuko į Ameriką, kur patekti 
buvo ne taip dar ir lengva. Kitos 
išvados negalima būtų padaryti, 
kaip nebent tą, kad jie buvo spe
cialiai siunčiami, nes dar niekur 
negirdėta, kad sveiko proto 
žmogus, maloniai kviečiamas į 
rojų, kuo “Laisvė” vaizduoja so
vietus, būtinai veržtųsi į praga
rą, kuo ta pati “Laisvė” laiko 
Ameriką. Sovietai visur stengia
si prašmugeliuoti savo agentus, 
tad nesistebėtume, jei jiems bū
tų pavykę kokį prašmugeliuoti 
ir tarp tiek tūkstančių tremtinių. 
Bet ne tai šiuo atveju mums 
svarbu. Mes norime “Laisvei” 
papasakoti panašų atsitikimą.

Pas mus taip pat atėjo keli 
“Laisvės” skaitytojai ir padarė 
pareiškimų. Jie baisiausiai smer
kia visą bimbinę, mizarinę ir 
pruseikinę kompaniją. Jų nuo
monę, tai dar ir už komunistus 
šlykštesnė gauja, kuriai net ir 
komunizmas nerūpįs. Tai esąs 
tik sindikatas pinigams medžioti, 
kad galėtų turėti gerus namus, 
automobilius, sąskaitas bankuo
se, apvalius pilvus ir gerai pagy
venti.

Ar tie pinigai išvilioti iš su
klaidintų žmonių, ar gauti už 
savo krašto išdavimą, jiems nesą 
jokio skirtumo. Tų “Laisvės” 
skaitytojų nuomone, ši gengė ti
kriausiai apiplėšinėtų ir bankus, 
tik kad esą nematyti bąiliai.

Galimas dalykas, kad “Lais
vė” šoks tvirtinti, jog mes tai 
iš piršto išlaužę. Bet tai lygiai 
ne mažiau tiesa, kiek tiesa, kac

SI Ryšium , su incidentu dėl a-, Kai kurie pakibančių, sutvirti- 
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- Albanijos pabėgėliai praneša, 
kad vos penkiasdešimt mylių 
nuo Italijos esančioje Adrijos 
jūros Sasena saloje sovietai yra 
įsirengę rakietinių sviedinių ir 
povandeninių laivų bazę, ši sala 
nors mažutė, vos dviejų kva
dratinių mylių, bet ji yra labai 
svarbioj vietoj tarp Adrijos ir 
Viduržemio jūrų, kur turi pra
plaukti visi anglų ir amerikie
čių prekybos ir karo laivai.

Pabėgėlių suteiktomis žinio
mis, tūkstančiai darbo vergų 
dieną ir naktį čia stato karinius 
įtvirtinimus. Vadovauja visiems 
šiems darbams į rusų nelaisvę 
patekę vokiečių specialistai.

ši sala ir Vaionos uostas 
griežčiausiai atskirti nuo liku
sio pasaulio ir budriai sovietų 
saugomi.

Nervus Sovietams tik gadina 
labai sustiprėjęs Albanijoj prieš- 
komunistinis sąjūdis, šiuo metu- 
vidaus reikalų ministeris šehu 
deda visas pastangas su 70,000 
policijos pagalba ir kariuomenės 
daliniais išnaikinti neprieina
muose kalnuose susitelkusius 1 tų priplaukti didieji laivai. Nau- 
antikomunistinius 
kurių priskaitoma 24 brigados. 
Tarp jų nemaža ginkluotų auto
matiniais ginklais. Pati komu
nistų partija Albanijoj turi 
27.000 narių, taigi sudaro 
4% gyventojų.

neprieina-

partizanųs,

torija, daugiau pradedama kal
bėti apie Pabaltijo kraštus ir 
karinius tame rajone 
pasiruošimus.

Švedijoj gautomis 
kalbos apie Sovietų 
pasiruošimus Pabaltijo kraštuo
se esą kartais kiek perdėtos, bet 
vis dėlto tie pasiruošimai gana 
plačiu mastu vykdomi. Kai ku
rios pajūrio sritys yra paskelb
tos draudžiamomis ir užtvertos 
spygliuotomis vielomis. Taip pat 
išilgai jūros kranto iškasti ap
kasai, pastatyti įtvirtinti bunke
riai ir atgabentos pakrančių 
baterijos.

I Estiją atgabenta daug trak
to, kuriem išrodo, skirti sunkie
siems artilerijos pabūklams 
traukti, ir kiekvienam ūkiui ar
ba kolchozui įsakyta po vieną ar 
kelis arklius laikyti paruoštus 
vyriausybės reikalams.

Pereitų metų rugpiūčio mėn. 
prie Estijos esanti Saaremaa sa
la sovietų karininkų buvo rū
pestingai ištirta, norint nusta
tyti, kaip arti prie kranto galė-

Sovietų

žiniomis, 
karinius

vos 
tik

Pabčgo nuo prie
spaudos

Iš Rytų Vokietijos į vakarie
čių Berlyno sektorių perbėgo R. 
Kastner. Jis yra sūnus prof. H. 
Kastnerio, kuris yra Rytų Vo
kietijos ministerio pirmininko 
pavaduotojas ir rytinės Vokieti
jos zonos liberalų demokratų 
pirmininkas. R. Kastner spaudos 
atstovams pareiškė, jog pabėgęs, 
negalėdamas pakęsti nepakelia
mos komunistinės priespaudos.

Skirti sutrukdyti Pabaltijo gy
ventojų bėgimą' į užsienį.

TEIS BUVUSIUS ATSOVYBIŲ 
TARNAUTOJUS

Radijas praneša, kad rumunų 
vyriausybė traukia teisman sa
vo piliečius, kurie anksčiau tar
navo amerikiečių ir anglų atsto
vybėse. Tarp jų yra ir albanų 
princesė Eleonora Bunea, buvu
sio Albanijos karaliaus duktė ir 
buvusios Rumunijos karališko
sios šeimos giminaitė.'

jų geležinkelių kol kas nei mi- 
nėtoj saloj, nei pačioj Estijoj 
nėra pastatyta, o ir senieji ma
ža teremontuoti. Viena nauja 
linija.bus.tik statoma, kaip iš
rodo, karo tiekimams skirta.

Netoli Talino yra įruošti pože
miniai municijos sandėliai su 
ilgomis galerijomis ir specialiai 
pravesta šaka sujungti su gele
žinkeliais. Tie sandėliai buvo 
pastatyti vokiečių belaisvių.

SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS
TIES BERLYNU

ištisos grupės dypukų, iškėlę 
rankas, laimina bimbinius gaiva
lus, negalėdami tverti iš džiaugs
mo, kad Lietuvoje tų gaivalų 
garbinami rusai, komunistai bai
gia išžudyti jų tėvus ir brolius,

Ligi šiol tik iš įvairių JAV 
vietovių ateidavo žinios, kad 
buvo matytos vadinamos skrai
dančios lėkštės. Bet dabar jau 
tos tikrai ar tariamos skraidan
čios “lėkštės” esą pasirodžiusios 
ir ties Berlynu.

Gandai apie skraidančias 
lėkštes Amerikoje taip nenutil
sią. šiomis dienomis karo lakū
nas J. Maxey vėl matęs šešetą tų 
“skraidančių lėkščių” ir net pa
daręs jų 
kas.

fotografines nuotrau-

Sovietai vykdo genocido nusikaltimą
■ Sako “The New York Times”

"The New York Times” ba- įvijos išvežta apie 500 tūkstan- 
landž. 25 d. numery, ryšium su čių gyventojų ir daugiau kaip 
Amerikos neginkluoto lėktuvo 200 tūkstančių estų. Laikraštis 
Baltijoj pašovimu, atkreipia pažymi, jog šiuo atveju Sovie- 
JAV visuomenės dėmesį ir aps- (tai vykdo tą patį tautų žudymo 
kritai į Pabaltijo klausimą. Rem- nusikaltimą, kaip darė ir naciai, 
damasis Aukštojo Amerikos Ko-, —-----------------
misaro Vokietijai duomenimis, 
laikraštis nurodo, jog trijose'o- 
kupuotose Pabaltijo respubli
kose Sovietai vykdo tarptautinį 
genocido nusikaltimą. Tos įstai
gos žiniomis, ligi šio laiko Sovie- laivyno statybos programą 335.- 
tai iš 3 milijonų Lietuvos gy- !------- ‘
ventojų jau deportavo tarp 800 
tūkstančių ir 1 milijono. Iš Lat-

STATYS ATOMINE ENERGI
JA VAROMĄ LAIVĄ

JAV laivyno operacijų virši
ninkas admirolas F. P. Sherman 
įteikė atstovų rūmų komisijai

000.000 dolerių sumaię. Progra
moje numatyta ir'-štatyba po
vandeninio laivo, varomo atomi
ne energija. . >

Programa gynybos sekreto
riaus L. Johnsono patvirtinta 
jau vasario, mėnesį.

Naujasis „povandeninis laivas 
su'

jai vėl pradeda derybas dėl tai- siąs apie 40milijoniį-"dolerių. Vi- 
balandžio 5 d., kada prasidėjo, kos sutarties su Austrija suda- sa> Hėčia jo statybą, laiko- 
ir sukilimas Makassare. I rymo. Ligi šiol jau buvo 251 po- ma paslapty.

Makassaras, Rytų Indonezijos s®dis tuo reikalu, bet nepavyko --------------- —

Indonezijos vyriausybė prane
šė, kad Makassare sukilėliai be 
sąlygų pasidavė. Tuo pačiu laiku 
buvo pranešta, jog suimtas sul
tonas Hamidas prisipažino, no
rėjęs nužudyti tris vyriausybės; 
karininkus. Tie karininkai/ esą 
dar gyvi. Sultonas buvo suimtas

DERĖSIS DEL AUSTRIJOS
Po dviejų mėnesių pertraukos 

Vakarų sąjungininkų ir Sovietų 
U^s. reik, ministerfų pavadnoto-

sostinė, yra Celebes salos piet-1 susitarti, nes Sovietai reikalauja 
. . v , ... .1 hni H i daliu v»or>aY*nr*i’iii ir čioinvakariuos. Ten buvo sukilę apie 

300 kareivių, pirmiau tarnavusių 
olandų armijoj. Išsikėlus į salą 
vyriausybės kariuomenei, suki
lėliai pasidavė. Šis sukilimas tu
rėjo ryšio su sultono Hamido 
planu nužudyti keletą Indonezi
jos politikų ir pasidaryti kariuo
menės ministeriu.

'labai didelių reparacijų ir šiaip 
j stengiasi sutarties sudarymą 
vilkinti, kad nereikėtų atitraukti 
iš Austrijos savo kariuomenę.

POTVYNIAI MINNESOTOJ
Šiaurės vakarų Minnesotoj, 

kaip pranešama iš Crookston, 
Minn., dėl tirpstančio sniego ir 
stiprių lietų prasidėjo potvyniai. 
Pusės Crookstono 9000 gyven
tojų butai yra apsemti, vande
niui išgriovus dvi užtvankas. 
Šimtai gyventojų turėjo būti e- 
vakuoti gelbėjimo komandų.

ANTVERPENE SUIMTI 
KOMUNISTAI

Antverpene policijai suėmė 
vieną komunistą parlamento at
stovą ir dešimtį kitų komunis
tų. Suimtieji kaltinami kurstę 
Antverpeno uoste neramumus, 
norėdami sutrukdyti iškrovimą 
Amerikos tiekiamų ginklų.

— Tarptautinio R. Kryžiaus tremtinių komiteto pirmininkas 
pareiškė, kad šiuo metu pasaulyje yra 60 milijonų tremtinių.

— Į JAV atstovybių kiemus Sirijos sostinėj Damaske ir Liba
no sostinėje Beirute įmestos bombos. Manoma, jog tai darbas 
arabų nacionalistų, kurie nepatenkinti JAV politika Palestinoje. 
Žmonių aukų nėra.

— Kalkutoje^ Indijoje, pradėjo smarkiai plėstis choleros epi
demija.

— Iš Maskvos pranešama, kad ten neaiškiom aplinkybėm 
miręs vidaus reikalų ministerijoj dirbęs gen. Nasedkin, sulaukęs 
45 m. amžiaus. Manoma, kad tai pradžia naujo valymo, kurio 
jis yra auka.

— JAV kariuomenės, vadovybė pranešė, kad bendras kariuo
menės skaičius šiuo metu yra 1.476.800 vyrų, taigi 13.500 vyrų 
mažiau, kaip vasario mėn.

— Anglijos darbo partija jau paskatino savo pareigūnus ruoš
tis naujiem^ rinkimams, nors rinkimai dar ir nėra paskelbti.

— Prez. Trumanas pasirašė 3,5 bilijono dolerių namų sta
tybos įstatymą, pagal kurį Federal Housing Administration ir 
Federal National Mortgage Ass. bus duodamos paskolos statyti 
namus žemas ir vidutines pajamas turintiems asmenims.

— Rytų Vokietijoj, nepatenkinti ūkio kolektyvizacija, ūkinin
kai prade jo. deginti kolchozus, traktorių stotis ir javų sandėlius.
— Izraelio vyriausybė .įteikė JAV vyriausybei raštą, kuriame 

įrodinėja, kad arabai ginkluojasi ir tuo sudaro pavojų Izraelio 
saugumui. ' . •

— Į amerikiečių valdomą Vokietijos dalį perbėgo trys čekai. 
Tarp jų du anksčiau tarnavę amerikiečių atstovybėje trys čekai, 
buvo pradėti tardyti ir, gelbėdamiesi nuo pavojaus atsidurti ka
lėjime, pabėgo. -

— Irano policija Teherane suėmė apie trisdešimt komunistų
partijos narių. , .

— Pasirodžius ir ties Vokietija “skraidančioms lėkštėms” bei 
įsitempus santykiams tarp Amerikos ir Sovietų, Vakarų Vokietijoj 
kyla panika dėl galimo karo. Muenchene jau daug kas pasiruošę 
kelionei bagažus ir (automobilius. Kai kurie gyventojai net buvo 
jau pradėję kraustytis iš miesto.

UŽDAROMAS ČEKOSLOVA
KIJOS GEN. KONSULATAS
Čekijos vyriausybės įsakymu 

Pragoję buvo uždarytas Ameri
kos informacinis biuras ir Bra
tislavoje konsulatas. Taip pat 
turi išvažiuoti iš Čekoslovakijos 
ir JAV ambasados spaudos sky
riaus vedėjas. Reaguodama į to
kį komunistinės Čekoslovakijos 
vyriausybės elgesį, JAV vyriau
sybe įsakė ligi gegužės 1 d. už
daryti Čekoslovakijos gen. kon
sulatą Čikagoje.

VIENĄ DIENĄ 
KOMUNISTINE TVARKA

Mosinee, Wis., numatoma ge
gužės pirmą dieną gyventojams 
parodyti praktiškai, kokia yra 
komunistinė santvarka. Demon
straciją ruošia “American Le
gion.” Tą dieną Tautinės Gvar
dijos nariai vaizduos komunis
tinę policiją, bus tai dienai į- 
vestas griežtas visų reikmenų 
racionavimas ir filmoms bei 
spaudai griežta cenzūra.

MIRĖ PILIETINIO KARO 
VETERANAS

Topeka, Kansas, mirė vienas 
iš nedaugelio dar gyvų pilieti
nio karo veteranų J. F. Brama- 
man, sulaukę 102 metų amžiaus.

ČEKAI TEISIA “ŠNIPUS
Čekoslovakijoj vis tebeteisia- 

mi tariami šnipai. Pereitą savai
tę nuteisus 47 tariamus šnipus 
ir sabotažininkus, dabar vėl tei
siami 18 čekų, kaltinamų “šni
pinėjimu, Sabotažu, išdavimu, 
ruoštomis žudynėmis ir neteisė
tu ginklų laikymu.”

Iš 65 teisiamųjų 54 kaitinami 
turėję ryšių su amerikiečių 
pinėjimo organizacija.

KOLCHOZAI NETURI 
SĖKLOS

šni-

Taujėnų valsčiuje 17 kolchozų 
neturi pavasario sėjai sėklos. Ją 
supilti turės kolchozininkai iš tų 
grūdų, kuriuos gavę buvo už 
darbą.

LIETUVIAI EUROPOS KRIKŠ
ČIONIŲ DEMOKRATŲ 

SUVAŽIAVIME
Balandžio mėn. viduryje Ita

lijos mieste Sorrento įvyko Eu
ropos krikščionių demokratų 
partijų atstovų suvažiavimas. 
Suvažiavime dalyvavo krikščio
nių demokratai atstovai ir iš tų 
kraštų, kurie šiuo metu yra so
vietų pavergti. Tuos kraštus at
stovavo tremtyje esantieji krik
ščionių demokratų atstovai, šia
me suvažiavime dalyvavo ir Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos atstovai, kurie visiems 
suvažiavimo dalyviams įteikė 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos pirmininko prel. Mykolo 
Krupavičiaus pasirašytą memo
randumą Lietuvos reikalu.

Suvažiavime dalyvavo ir Ita
lijos ministeris pirmininkas De 
Gasperi, kuris suvažiavimo pa
baigoje pasakė svarbią kalbą.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

Savaites politika
Sovietų elgesys sudarė rimtą padėtį. — Kaina už pasiūlytą R. 
Vokietijai taiką perdidelė net komunistams. — Balkanuose tel

kiami Kominformo daliniai.
praėjo augančio 
ir Sovietų įtempi-

Ši savaitė 
tarp Vakarų 
mo ženkle.

Amerikos neginkluoto lėktuvo 
klastingas pašovimas (kaip jau 
išaiškėja, viršum Baltijos jūros) 
privertė JAV vyriausybę griež
tai reaguti. prieš Sovietų aky- 
plėšiškumą. Ji pareikalavo, kad 
Sovietai atlygintų nuostolius, 
garantuotų, jog toliau panašūs 
dalykai nebesikartos, ir nubausti 
kaltininkus. Bet Sovietai JAV 
notą grobiai atmetė ir patys 
prikaišioja JAV visokius prasi
manytus. nusikaltimus. Šis So
vietų elgesys sudarė įtemptą 
nuotaiką. Kongrese demokartų 
partijos vadas McCormack net 
iškėlė, jog gąli tekti nutraukti 
su Sovietais diplomatinius san
tykius. Valstybės Depart, sekre
torius D. Acheson gi pažymėjo, 
kad Sovietų elgesys yra sudaręs 
rimtą padėtį.

Prie įtempimo prisidėjo ir 
Sovietų kaltinimai, jog Amerika, 
Anglija bei Prancūzija Trieste į- 
steigę savo karinę bazę, ir rei
kalavimas, kad minėtos valsty
bės atitrauktų iš ten savo kari
nius dalinius, nors jos ten savo 
dalinius turi teisę laikyti pagal 
taikos su Italija sutartį. Visai 
suprantama, kad JAV tokius 
nepagrįstus Soviet, reikalavimus 
atmetė. Taip pat Sovietai kelia 
reikalavimą, kad būtųperžiūrė- 
toš sutartys ■ ir Dardanielų są
siaurio klausimu. Jiems rūpi 
gauti teisę juo plaukioti savo 
karo laivsfis.

Ne mažiau JAV veda iš kant
rybės sovietų melo propoganda 
prieš JAV^ib'visą Vakarų pasau
lį. Prieš'ją pats prez. Trumanas 
pagaliau paskelbė griežtą karą. 
Spaudos atstovams jis pareiškė, 
jog bus pradėta plataus masto 
akcija demaskuoti Sovietų me
lus. Valst. Deparamento sekr. 
Achesonui jis jau įsakęs išvys
tyti plačią informacijos progra
mą Sovietų melams atremti. 
Tam reikalui bus panaudota 
spauda, radijas, filmos ir kitos 
piremonės.

Vis dėlto ir šiuo įtemptu mo
mentu prez. Trumanas pareiškė, 
jog jis įsitikinęs, kad trečiojo pa
saulinio karo pasiseks išvengti.

Tuose Europos kraštuose, su 
kuriais tiesiog dar nesusisiekia, 
Sovietai stengiasi bent kelti ne
ramumus ir trukdyti tvarkytis 
per jų kontroliuojamas tų kraš
tų komunistų partijas. Tos rū
šies reiškiniai yra ne tik pran
cūzų komunistų sukelti, streikai 
bei riaušės, bet ir Londono uos
to darbininkų streikas. Anglų 
komunistai deda ypatingas pas
tangas įsitvirtinti uostų darbi
ninkų unijose, nes ši šaka labai 
yra svarbi. įgiję čia įtakos, jie 
galėtų ne tik labai daug kenkti 
Anglijos ūkiui' taikos metu, bet 
ir daug padėti Sovietams, jei 
kiltų kariniis konfliktas.

Italijoj komunistai išnaudoja 
progą,, Sovietams pareikalavus, 
kad Vakarų sąjungininkai at
šauktų iš Triestd savo dalinius. 
Jų atstovai parlamente kelia 
triukšmą, kad tariamai vakarie
čiai palaiką Triesto klausimu 
Jugoslaviją ir, tuo remdamiesi, 
taip pat kelia reikalavimą, kad 
vakariečiai ir Triesto pasitrauk
tų.

Šalia šių rūpesčių .Vakarų, są
jungininkai vis turi nemaža rū
pesčio ir su Vokietija. Vienas is 
tokių rūpesčių yra tai, kad yra 
aiškių žymių, jog antidemokra
tiniai gaivalai Vokietijoj tebegy- .

vi ir net nori vėl atgauti įtaką 
Vokietijos gyvenime. Supranta
ma, kad jie rasti kalbą su de
mokratijom neturi vilties, tad 
bando susiuostyti su rusais. O 
tuo pasinaudodami, sovietai 
bando ir visus vokiečius traukti

; .......... ... L .......

Mirė didelis lietuvių draugas arkiv. McNicholas
Cincinnati. — Balandžio 22 tintas buvo 1901 m. Po to buvo 

d. čią mirė arkivyskupas John klebonu, žymiu, pamokslininku, 
T. McNicholas, Cincinnati arki- seminarijos profesorium, šv. 
vyskupijos ganytojas, sulaukęs Vardo vyrų organizatorium. 
72 metų. Jis buvo domininkonų 1918 m. jis buvo paskirtas Du- 
prdino vienuolis. Jau kelinti me- luth, Minn., vyskupu. 1925 m. jis 
tai jis ėjo Amerikos katalikų Į buvo pakeltas arkivyskupu ir 
vyskupų (National Catholic 
Welfare Conference) adminis
tracinės tarybos pirmininko pa
reigas.

Per daugelį metų būdamas 
NCWC vadovybėje, arkiv. Mc
Nicholas buvo tikrai didelis Lie
tuvos ir lietuvių draugas. Jo 
rūpesčiu ir geraširdingumu, lie
tuviams Europoje sušelpti buvo 
gautos didelės sumos pinigų ir 
laimėta milžiniška moralinė pa
rama..

Velionis buvo gimęs Airijoje 
1877 m. Į Ameriką atvyko būda
mas tik 4 metų. I domininkonus 
įstojo 1894 m., o kunigu įšven-

perkeltas į Įridianapolį.
Arkiv. McNicholas buvo dide

lis organizuotos darbininkijos 
rėmėjas, kovotojas dėl geresnių 
darbo sąlygų ir dėl darbininkų 
teisės organizuotis į savo Unijas. 
Vėliau jis daug rūpinosi ūkinin
kų gyvenimo sąlygų pagerinimu, 
nepadorių judomų paveikslų pa
šalinimu iš gamybos ir t. t. Kai 
grėsė antrasis pasaulinis karas, 
velionis arkivyskupas viešai pa
vadino Hitlerį pamišėliu ir pa
reiškė, kad “labai mažas yra 
skirtumo tarp Hitlerio fašizmo 
ir Stalino bolševizmo.”

Karui dar tęsiantis, arkiv. Mc-

Nicholas 1943 m. viešai pasisakė 
prieš sąjungininkų nuolaidas Ru
sijai išduodant Atlanto Čarterio 
idealus, o vėliau jis protestavo 
prieš Lietuvos pavergimą, prieš 
nukrikščioninimą Lenkijos, Bal
tijos valstybių ir kitų šalių.

Buvo manoma, kad šiemet 
arkiv. McNicholas gali susilauk
ti pakėlimo į kardinolus.

Kardin. Sapiega gali 
negrįžti

Balai

-.Mes j
Šilo!

V. Čižiūnus

VAIKO VAIDINIAI
galią galvoti

dz.iam:

Si i-č

i savo puse. Dabar tai gal tik Dri S. A. Bačkis Belgijoj
kiek atšaldys Sovietų nustatyta Lietuvos atstovas Paryžiuje 
kaina Rytų Vokietijai už greitą Dr Bačkįs VT pavestas> lankė. 
taikos sutarties Tą si Belgijoj ir Liuksemburge.

I Kalbėjosi su užs. min. žmonėm, 
informuodamas apie padėti Lie
tuvoje, Lietuvos aspiracijas ir 
Lietuvos laisvinimo organizaci
ją. Belgijos lietuvių reikalais Dr. 
Bačkis aplankė Mons, Charleroi, 
Chatelėt, Broselį, Liežą, Liuve
ną. Mainant provincijoj yra 180 

Į viengungių, 63 šeimos, 75 vaikai, 
° •—Dirba tik vyrai. 
Limbourgo provincijoj — 67 

, viengungiai, 47 moterys, 58 vai
kai, 47 vedę vyrai, 2 našlės. Lie- 
že ir jo apylinkėse bendrai 190, 
dirbančių 120. Iš senųjų 13, nau
jai atvykusių 157, šeimų 47, ne
vedusių 67, vaikų 43, mokykli
nio amžiaus vaikų 19. Viso lie
tuvių Belgijoj su Briuseliu, Liu
venu, Antverpenu yra 835. Visi 
lietuviai yra baigę sutartis ir te-

sutarties pasiūlymą Sovietai su
rišo su naujais 5 miliardais do
lerių reparacijų • ir sustiprinimu 
Vokietijoj savo karinių pajėgų. 
Tai jau išgązdino net prez. W. 
Pieck ir minister) pirm. Grote- 
wohl bei ūkio min. H. Rau. 
Pieckas išskrido net į Maskvą 
kalbėtis. Bet tie dalykai, tur 
būt, atšaldys kiek galvas ir tų, 1 įj-įerys.’ 
kurie Vakarų Vokietijoj buvo 
pradėję galvoti, ar neverta būtų 
bandyti derėtis su rusais, žino- ! 
ma, pastebėtina, kad vokiečių 
toki mostai daromi ne kartą tik 
todėl, kad, rusais, pagązdinti, 
Vakarų sąjungininkai būtų vo
kiečiams nuolaidesni. ■

Vokietijos apginklavimo ar 
neapginklavimo klausimas taip 
pat vis daugiau pradedamas dis-
kutuoti. Galimos Sovietų agresi- i oretjgkai galėtų pasirinkti kito 
jos atveju vokiečių armija būtų darbo, kaip anglies kasyklose, 
labai naudinga. Bet iš antros Tačiau praktiškai yra kitaip. Y- 
pusės patyrimas sako, jog reikia apie 270.000 belgų bedarbių, 
labai apsisvarstyti prieš duo- Darbui gauti reikia leidimo. Lie-' 
dant vokiečiui-j ranką ginkląt ^“^ui toks leidimai gauti labai 
pač to apginklavimo bijo Pran-i sinkiai įtikimas. Tais reikalais 
cūzija. , .

Balkanų erdvėj pavasariop vėl' ministerijos patarėją svetimša- 
tempiasi nuotaikos. ^Bulgarijoje 15ų reikalam. Iš jų gauti atsaky.

■mai: 1. Mons stovyklos lietu
viai (22 “maištininkai”) esą nu-

Dr. Bačkis aplankė užs. reik.

sutelktos žymios Kominformo 
pajėgos, tarp jų graikų komuni
stiniai partizanai ir lenkai, kurių 
tik karininkų yra 500. Yra 
žinių, jog pavasarį Kominformas į 
vėl mano atnaujinti partizanų 
karą Graikijoj. Yra čia ir Sovie
tų kariuomenės dalinių. Iš lenkų 
Gdynės laivai veža į Varnos uos
tą ginklus, kurie, išrodo, skiria
mi šioje erdvėje'numatytai akci
jai. Tuo pačiu metu Sovietai 
neatsisako spaudimo ir kitur. 
Šiaurėje tokį spaudimą bando 
daryti Švedijai. Švedija, kaip 
žinome, deda visas pastangas 
išlaikyti absoliutų neitralumą. 
Bet Sovietai dabar jau pradeda 
kalbėti, jog neitralumo nebepa
kanka. Tai švedams kelia dide
lio rūpesčio. Nors atsisakė dėtis 
prie Atlanto pakto ir Skandina
vijos gynimosi sąjungos, bet ir 
tuo Sovietų negali patenkinti.

stoję IRO globos. Ją atgauti ga
lį tik pradėdami dirbti. Dabar 
jie esą labdaros įstaigų globoj. 
Belgai jų niekur nevešią, nes 
“mes pačių belgų niekur neveža
me, tai juo labiau svetimšalių.” 
Esą IRO reikalas jais pasirū
pint. Belgai tariasi su karine JV 
valdžia Vokietijoje dėl jų grąži
nimo. Amerikiečiai sutiktų, jei 
sutiktų IRO. O IRO atsisako. E- 
są žmonės turį dirbti ir nekom
promituoti DP vardo. 2. Visi 
nori emigruoti. Nei belgai, nei 
IRO tam nekliudo, bet ir nepa
deda. Tik emigruojančiom šei
mom šiek tiek lig šiol buvę pa
dedama. Tas ir toliau būsią da
roma. Viengungiai, dirbdami 6 
mėnesius, susispaudę galėtų e- 
migracijai suslitaupyt, šeimom 
tas negalima. Vienintelis kelias 
jiem emigruoti — IRO. Bet IRO 
užsikirtus. (Tatai patvirtina ir 
Dr. Jesaičio pranešimas iš VLI- 
Ko delegacijos veiklos IRO se
sijoj Ženevoje. Tenka konstatuo
ti, kad Belgijos agentai, verba
vę DP į Belgiją, yra juos apga
vi Belgijos! ’atvejis, yra vienas 
pačių tamsiųjų DP istorijoje. I- 
RO vaidmuo šiuo atveju stoja 
šalia UNRRA, kai toji teroru va
rė DP į sovietų rankas. ELTA).

Liuksemburge lietuvių besą a- 
pie 20. E.

Varšuvoje žmonės susidomėję, 
ar kardinolas Sapiega grįš į 
į Lenkiją, ar ne. Šiuo metu Šv. 
Metų proga jis yra išvykęs į 
Romą. Kad kardinolas gali ne
begrįžti, daroma išvada iš to, 
jog Vatikane buvo pareikšta, 
kad jam nieko nėra žinoma apie 
Lenkijos vyriausybės paskelbtą 
tarp josios ir Bažnyčios suda
rytą sutartį. Vatikano spauda 
taip pat pareiškė abejonių, ar to
kai-sutartis buvo pasirašyta. Pa
žymėtina ii' tai, kad po paskelb
tąja sutartimi nėra Lenkijos 
orimo arkivysk. Vyšinskio para
šo.

Šiomis’ dienomis kard. Sapie
ga buvo Popiežiaus priimtas pri
vatinėj audiencijoj. Manoma, 
kad pasikalbėjimas lietė Bažny
čios padėtį Lenkijoje.

FERMA ŠIŲ METŲ ŠVETOJI

Dalyvaujant 60.000 maldinin
kų, balandž. 23 d. šv. Petro ba
zilikoje Popiežius paskelbė pir
mąją šių metų šventąją. Naujai 
šventąja paskelbta šv. šeimos 
ordino steigėja prancūzė Marie 
Emille de Rodat, gimusi 1787 m. 
ir mirusi 1858 m. Naujos šven
tosios diena paskirta rugsėjo 
19 d., nes tą dieną ji mirė.

Ųždaryti Slovakijos 
vienuolynai

KAN. DR. J. B. KONČIUS 
VAŽIUOS Į ROMĄ

Sužinojome, kad birželio 1 d. 
į Europą vyksta kan. Juozas B. 
Končius, BALFo pirmininkas. 
Kelionėje išbusiąs apie tris mė
nesius.

Pirmą kelionės mėnesį kan. 
Končius paskirsiąs išskirtinai 
BALFp reikalams, rūpindamasis 
lietuvių tremtinių šelpimo ir i- 
migracijos tvarkymu. Tuo tikslu 
lankysis Prancūzijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje ir Šveica
rijoje. Liepos mėn. pradės kelio
nę į Romą ir kitas vietas.

PROTESTANTO AUKA 
KATALIKŲ MOKYKLAI

South Bend. — Notre Dame 
universitetas susilaukė stambios 
aukos — viso milijono dolerių 
sumoje- Šią milijoninę auką da
vė Emest Morris, protestantas.

Morris paprašė, kad jo ąuka 
būtų sunaudota naujai univer
siteto statybai. _ . .

ir visur
— Buenos Aires dienraštis 

“La Epoca” įsidėjo platų straip
snį kuriame aprašomas lietuvių 
tautos naikinimas. Laikraštis 
pažymi, jog yra jau apie 200.000 
to naikinimo aukų.

— Pietų Australijos šachma
tų pirmenybėse Lietuvos meis
teris R. Arlauskas laimėjo pir
mą vietą ir Pietų Australijos 
čempiono titulą.

Argentinos lietuvių radio 
valandėlė “Lietuvos Aidai” mi
nėjo trejų metų sukaktį. Va
landėlė duoda turiningą tautinę 
bei kultūrinę programą. Vado
vauja Z. Juknevičius. •

—Argentinos liet, laikraštis 
“Laikas” rašo, jog šiuo metu 
Buenos Aires darbai gerai vyk
sta ir lietuviai gerai uždirba.

— Sudburyje, Kanadoje, susi
organizavo lietuviai šachmati
ninkai. Klube yra. 15 narių

— Buenos Aires lietuvių pa
rapijos “Aušros Vartų” pra
džios mokykla pradėjo naujus 
mokslo metus. Lietuvių vaikai, 
kuinų tėvai sutiks, po pietų bus 
mokomi lietuvių kalbos, istori
jos ir geografijos.

— Japonijoj mirė lietuvis 
vienuolis V. Abromaitis, kuris 
ten ilgus metus profesoriavo.

— Medelline, Kolumbijoj, 
pradėjo veikti lietuvių šeštadie
nio, mokykla. Patalpos kun. Ta
mošiūno rūpesčiu gautos vietos 
vienuolių mokykloje. Bus dėsto
ma lietuvių kalba, istorija ir ge-

ja žinoma Didž. Britanijos lietu
vių veikėja Liudžiuvienė.

— Operos solistė Iz. Motekai- 
tienė gegužės 7 d. Čikagoje dai
navo “Trubaduro” operoj Leo
noros partiją.

DAUGIAU DP LAIVŲ
Gegužės mėnesį j Amerikos 

krantus atplauks 7 laivai su 8 
680 tremtinių iš Europos, šiame 
skaičiuje bus keli šimtai lietu
vių.

Nuo gegužės mėnesio tremti
nių gabenimas bus padidintas ir 
paspartintas.

ATVYKO PROF. V. BIRŽIŠKA
Bal. 24 d. laivu “McRae” į 

New Yorką atvyko prof. Vikto
ras Biržiška, gyvenęs britų zo
noje. Tai jau trečias Biržiškų 
brolis — profesoriai Mykolas ir 
Vaclovas Biržiškos atvyko per
nai. ’ >

ŠEIMA
25 d. “Heintzelmano’

Londone Šv. Onos draugi

Vaidii iais norime pavadinti žmogaus dvasinę 
vaizdais. Kitais žodžiais sakant: vaidinys yra vaizdinės atminties 
funkcija (veiksmas). Atminties vaizdai yra ne kas kita, kaip at
mintyje išlaikyti paveikslai bei įspūdžiai tų daiktų, kurių čia pat 
prieš akis nėra. Tokie atmintiniai vaizdai (toliau juos vadinsime 
tik vaidiniais) atsiranda vaiko sąmonėje gana anksti. Tatai pas
tebima ir trejų - ketverių metų vaikų kasdienybėje. To amžiaus 
vaikai dažnai nusako jų sąmonėje kylančius subjektyvius (as
meninius) vaizdus, kurie yra ne kas kita, kaip atmintiniai vaizdai, 
taigi — vaidiniai. Jie yra dažniausiai optinio (akimis regėjimo) 
pobūdžio.

Stebėdami kokį šešiametį vaiką, galime labai vaizdžiai įsiti
kinti jo vaidinių tikrumu ir gausumu. Kai pasakome vaikui “šuo 
loja”, vaiko sąmonėje iškyla ne tik konkretus šuns vaizdas, ku
riame vaikas mato ne tik jo pažįstamą šunį, bet ir visą aplinką, 
kurioje tas šuo buvo pažintas. Dėl to mums turi būti suprantama, 
kodėl vaikas, pasakodamas apie bet kurį įvykį, dažnai nukrypsta 
į smulkmenas, kurios vaizdo visumoje jam kartais įdomesnės yra 
už esminius dalykus. Tuo tarpu suaugusio sąmonėje pasakymas 
“šuo loja” sukelia tik paviršutinišką išžiotų šuns’ nasrų vaizdą. 
Toks suaugusio ir vaiko vaidinių skirtumas bus mums visiškai 
suprantamas, jei tik atsižvelgsime j faktą, kad vaikas ir suaugęs 
žmogus vienodose aplinkybėse suvokia skirtingus dalykus.

Yra pastebėta ir nustatyta, kad tam tikriems žmonėms kyla 
daugiau optinių (regimųjų) vaidinių, kitiems gi — akustinių (gir
dimųjų’, o dar kitiems — motorinių (raumenimis judinamųjų’. 
Prancūzų nervų gydytojas ir psichologas Charcot (Šarko’ pagal 
tai sugrupavo ir trejopus žmonių suvokiamosios galios tipus: vizu
alinį (optinį), akustinį ir motorinį. Grynųjų tipų esama reta. Tik 
laipsnis, kuriuo iškyla vaidiniai vinose ar kitose žmogaus dvasinio 
gyvenimo srityse, padeda skirstyti žmones į tas ar kitas vaidinių 
stiprumo .grupes.

Kas mokydamas stebi vaikus, gali lengvai nustatyti, kad jų 
vieni žymiai stipriau įsimena optinius (regimuosius) vaizdus, kiti 
gi lengviau išmoksta tai, ką akustiškai (girdėdami) įsidėmėjo, 
o treti stipriausiai įsimena ir išmoksta kalbos padargų ir rankų 
judesiais palydėtus ir sudarytus vaidinius. Daugiausia žmonių e- 
sama pirmojo — optinio (regimojo) — vaidinių tipo.

Laisvosios vaikų laikysenos stebėjimas gali duoti labai ver
tingų ir tikrų duomenų apie jų vaidinių ir atminties tipą. Todėl 
šiuo reikalu turi domėtis ne tik pradinių mokyklų mokytojai, bet 
ir vaikų darželio auklėtojos bei patys vaikų tėvai, nors vaikai, jų 
išimtinėje globoje būdami, ir nieko rimtai dar nesimokytų.

“Milžiniški skaičiai”
“Laisvės” š. m. 73 nr. įdėtas i Nelemtas tas dėdė ir jo klau- 

tikras ar tariamas iš Lazdijų, simas! Gavęs “milžiniškus skai- 
M. Juokaitytės - Zaicienės laiš- čiųs” gali susigundyti pradėti 
kas. Laiško autorė; kaip matyt skaičiuot, kiek iš to “milžiniško 

išeina kiekvienam

Iš Austrijos pranešama, kad 
komunistinės Čekoslovakijos po
licija Pfesbūrgė ir' kituose' Slo
vakijos miestuose uždarė visus .. . ,. ... , .. . , ...
katalikų vienuolynus. Slovakijos 
provincijos valdytojas dr. G. 
Husak ir kiti du valdininkai, 
protestavę prieš tokį elgesį, at
leisti iš vietų. Akcijai pravesti 
buvo atsiųsta 5,000 policininkų,' 
kurie, šautuvų buožėmis 
mušdami, susodino vienuolius į 
sunkvežimius ir išvežė/’ Oficia
liai pranešta, kad užimti vienuo
lynai būsią panaudoti “sociali
niams ir sveikatos reikalams.” 
Suimtiesiems vienuoliams, kaip 
ir paprastai, prikišama šnipinė
jimas vakariečiams. Ryšium su 
šiais įvykiais Presburge ties vie
na bažnyčia slovakai darbinin
kai suruošė protesto demonstra
cijas.

redakcijoj. Šalia kitų naivių so- Į Sovietų piliečiui ir pamatyt, kad 
vietinės tvarkos gyrimų, kaip 
kad “pradėjo vaikščioti net grei
tieji traukiniai, kas mums buvo 
didelė naujiena, nes nebuvome
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visai mikroskopinis kiekis. Kas 
kita, jei pasakai procentus. Tuo
met jau jis nesugadins savo nuo- 

vuutic Lav.j.va.1*, monės apie Stalino valdžią, nes
matę to anksčiau. Plentais vaik-1 negalės išskaičiuoti, kad pernai 

_____________ __ _ L™ ' kiekvienam gyventojui buvo pa- 
šimt minučių kursuoja tramya- | gaminta po pusę kojinės, o 50 

procentų pakėlus gamybą, da
bar išeina jau po tris ketvirta
dalius kiekvienam. Dėlto ne tik 
Zaicienė, bet ir sovietų valdžia 
kalba tik apie procentus, o ‘mil
žiniškus skaičius” slepia. Bet kai 
jų atsitiktinai nepaslepia, tai ki
taip išeina. Pati laiško autorė 
giriasi gaunanti mėnesiui 1000 
rublių, nors vidutiniškai darbi
ninkas uždirba 300-400 rublių į 
mėnesį. Bet ir su tuo 1000 nela- 

nes 
to- 
2,5 
25 
rb.

što autobusai. Miestuose kas de-

jai, moderniški tramvajai,” laiš
ko autorė rašo:

“Jūs, dėde, rašote, kad jums 
iš laikraščių neaišku, kodėl ra
šoma tik procentais, o skaičių 
nėra, tai aš dėl to turiu pasakyti 
tiek, kad tai būtų milžiniški . 
skaičiai, kuriuos apibudinti pil-' 
nai pakanka procentais, nes tas 
viskas aišku.”
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Jiai kas Zaicienei turi išeiti, 
I kainos, mūsų žiniomis, yra 
kibs (kilogramais): duona 

Jau nebe Tilžė, bet Soviets^. Miestas neatstatomas. Visi kalba Į 1 ’b-> sviestas 35 i b., lašiniai 
. , _ , _ , , . , , .... I rb., mėsa 16 rb., cukrus 12apie karą. Gatvėse elgetauja buvę raudonarmiečiai. ’ , , . . . , , . ,1 * 8 Kitų dalykų kainos tokios: dra-

sijaučia. Visi tylomis kalba apie bužių eilutė 700 rb., batai (odin. 
greitą karą ir labai bijosi Ame-'padu) 1000 rb., guminiu padu 
rikos bombonešių, nes daugelis Į 450 rb., degtinės 0,75 Itr. 45 
yra gavę pamatyti, ką tie rb., cigaretės 2,20 rb., dviratis 
bombonešiai Vokietijos mies- 1200 rb., paltas 1000 rb. 
tams yra padarę. Sovietai, žino- ------------------ *—
ma, visiems savo piliečiams ir BRITAI ATSISAKĖ 

kad NUO DP LEGIJONO i
I Šveicarų “Die Tat” (4. 6) iš 
Londono skelbia, kad pereitais 
metais Londone buvęs sumany
mas vietoj trūkstamų britų sa
vanorių sudaryt svetimšalių le
gioną. Projektą rėmęs apsaugos 
ministeris Alexanderis. Jį palai
kę konservatoriai, nurodydami, 
kad tūkstančiai lenkų ir baltie- 
čių stotų savanoriais. Kadangi 
numatomas tik vienas priešas— 
SS— tai DP mielai stotų į legio
ną ir jais galima būtų pasitikėti. 
Š. m. kovo 29 d. konservatorius 
Amery tą reikalą vėl iškėlė, bet 
naujasis apsaugos ministeris 
Strachey davė griežtai neigiamą 
atsakymą. Esą tirta, ar toks 
legionas nebūtų tinkamas pakei
sti britus Vokietijoje, bet ras
ta, kad legionas tiem uždavi
niam netinkąs.

TILŽĖ ŠIANDIEN

Kaip ir visa mažoji Lietuva, taip 
ir Tilžė, tiek metų buvusi tikras 
šio krašto lietuvių tautinis bei 
kultūrinis centras, gaunamomis 
žiniomis, šiandien visai nebe ta. 

į I Net ir savo vardo jau nebeturi
— rusai praminę ją Sovietsk 
vardu.

GAUSI
Bal.

laivu į Bostoną atplaukė moky
tojo Prano Pauliukonio šeima— 
tėvai ir 6 vaikai. Jie apsigyvens 
Worcester, Mass.

• Karas miestą smarkiai .sunai
kino. O naujos statybos nėra. 
Pataisyti namai tik kur rusų 
valdininkai ir kariškiai turėjo 
apsigyventi. Neseniai visai kiek 
aptvarkytas net. ir elektros ap
švietimo tinklas. Iš pramonės 
daugiau dirba tik popieriaus ir 
celiuliozės fabrikai.

Gyventojų daugumą sudaro 
jau rusai. Bet jie čia ramūs ne-

ja minėjo savo veiklos 35 metų i bronzinę lentelę Nežinomojo Ka- 
sukakfį. Draugijai, pirmininkau-Įreivio garbei Arlingtono Tauti-

LIETUVIAI VETERANAI PAGERS 
NEŽINOMĄJĮ KARĮ

Amerikos Lietuvių Veteranų Į nėse Kapinėse, netoli Vąšingto- 
Organizacijos Newark, N. J., Ino. Iškilminga dedikacija bus 
postas nesekai gavo iš Karo De- padaryta visų Amerikos lietu- 
partamento leidimą dedikuoti vių veteranų vardu gegužės 6 
bronzinę lentelę Nežinomojo Ka- d. Lentelės pagaminimu ropina-

• si dail. J. Subačius.

valdiniams nori parodyti, 
jie vakariečių nebijo. Tuo tikslu j 
tanką su nukreiptu į vakarus 
vamzdžiu. Tik rusės vis dairo
si į Vakarus. Jas neatsispiriamai 
vilioja šilkinės kojinės, kurių 
Sovietuose sunku gauti. Taip pat 
joms labai patrauklūs ir aukšto
mis kulnimis batai, nors su jais 
ir neįpratusios vaikščioti. Bet 
tai vis sunkiai prieinama, viskas 
labai brangu. Net ir taip rusų 
mėgiamos “vodkos” butelis at
sieina 80 rublių, kas sudaro vi
dutiniškai trečią dalį mėnesinio 
uždarbio.

Gatvėse taip pat gana daug 
elgetaujančių. Tai daugiausia 
buvę raudonarmiečiai karo in
validai. Jų skurdžiai skambanti 
daina apie Volgą ir išmaldos 
prašinėjimai ir taip jau nykų 
vaizdą padaro dar nykesnį.
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“MES PIKTINAM UŽSIENIEČIUS”
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"Mes piktinam užsieniečius”
Šitokia antrašte įsidėjo straip

snį anglų kalba Amerikoje lei
džiamas. katalikų savaitraštis 
“Our Sunday Visitor”.

Straipsnio autorius primena 
skaitytojams, kad 
“The Social Justice
paskutiniame savo numeryje ap
rašo pasikalbėjimą tarp vieno 
Amerikos jėzuito ir jaunos in
dės, kuri tarnavo Jungtinių Val
stybių įstaigoje Madrase, Indi
joje. Pasikalbėjimas įvyko Jung
tinių Valstybių Informacijos 
Centre Madraso mieste.

Kunigas jos paklausė, ką ji 
mananti apie Jungtines Valsty
bes, kadangi ji šiam kraštui dir
ba ir pažįsta to krašto didin
gumą. Jaunoji indė atsakė, kad 
jai patinka jos darbas, darbo są
lygos ir žmonės, kuriems ji dir
ba. Iš kitos pusės, ji pastebėjo, 
kad jos nuomonė apie amerikie
čius šiuo metu nėra tokia kilni, 
kokia ji buvo, prieš jai prade
dant šioje įstaigoje dirbti.

ELGIASI KAIP SU 
GYVULIAIS

, kad jų 
dus, kiti 
idėmėjo, 
r rankų 
nonių e-

bai ver- 
į. Todėl 
jjai, bet 
ūkai, jų 
i-

Vokiečių laikraštis “Katho- 
lisch. Beobachter” praneša apie 
likimą 1500 seserų vienuolių, 
Sovietų išgabentų į priverčia
muosius darbus. Laikrašty iš
spausdintam laiške, vienos tų 
vienuolių rašytam savo tėvams, 
sakoma: “Su mumis elgiasi kaip 
su gyvuliais, įvairiais žiaurumais 
varo į darbus ir muša. Ar mes 
išvargusios alpstame, ar sargy
biniai nužudo, tuo niekas nesi
rūpina.” Ligi šiol jos turėjo dirb
ti prie tiltų statybos. Jei kuri 
seserų iš nuovargio apalpdavo, 
būdavo paprasčiausiai nustumia
ma į vandenį. Dabar jos dirba 
kasyklose, yra labai apiplyšusios 
ir nuolat kenčia badą.

, Kun. V. Karalevičius Kunigas, kuris norėjo, kad ji bū- 
--------  I tų geros nuomonės apie Ameri- 

Mat, Informacijos Centre a- ką, jai pareiškė, jog “Life”, 
merikoniškų žurnalų buvo gana “Time” ir kitų žurnalų, kurie 
daug, bet nė vienas iš jų nerašė buvo toje įstaigoje, Indijos vi- 
apie religinius bei dorovinius d a- (suomenei nesiūloma geriausi da

lykai, kuriuos Amerika gali pa
siūlyti. Tačiau jėzuitas jautė pa
reigą pripažinti, kad Amerikos 
pagonizmas nėra geresnis už in
dų pagonizmą, bet priešingai, jis

apie religinius bei dorovinius da- 
lykus.Sprendžiant iš amerikiečių 
skaitomos medžiagos, tęsė ji to
liau, amerikiečiai turi būti dide
li materijalistai ir kad kilnesni 
gyvenimo dalykai jų nedomina.

dar blogesnis, nes Amerikos pa- 
gonizmas yra bereliginis, kai tuo 
tarpu indų pagonizmas yra giliai 
religinis, nors ir nesiremia Die
vo Apreiškimu.

Be to, jaunoji indė taip pat 
pareiškė, kad Amerikos filmos 
sudaro įspūdį, jog amerikiečiai 

|yra ne tik malonumų mėgėjai, 
bet ir jausmo žmonės.

Autorius baigia savo straips
nį, primindamas skaitytojams,

ką didysis indų tautos vadas, są
mokslininkų jau nužudytas, 
Ghandi pareiškė prieš keletą me
tų: jei reiktų spręsti apie Ame
rikos krikščionybę iš literatūros, 
kurią ji platina, ir iš filmų, ku
rias gabena į visą pasaulį, tai 
mes nenorėtume krikščionybės 
Indijoje.

Mums, gyvenantiems Ameri
koje, verta atkreipti dėmesį į čia 
pareikštas mintis ir pasidaryti 
sau atitinkamas išvadas.

Tremtiniai IRO darbą baigiant
IRO pradėjo veikti 1947.7.1. 

ir jos egzistencija buvo numaty
ta 3 metam. Pasirodė, tačiau, 
kad tremtinių problema labiau 
komplikuota, nei buvo manyta 
ir žymiai sunkiau surasti jos 
sprendimui priemonių, nei bu
vo planuota. Todėl JTO 1949.12. 
3. nutarė IRO veiklą pratęsti iki 
1950. 12. 31, o kai kurias IRO 
funkcijas, būtent emigracines, 
iki 1951 m. kovo 31 d; Tolimes
nis tremtinių reikalų tvarkymas 
bus pavestas aukštajam komisa
rui. .
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Šveicarų “Liberte” (3.15) į- 
dėjo straipsnį: “Baltijos valsty
bių tragedija.” Autorius prime
na SS tikslus Baltijos kraštuos: 
ne tik, gyventojus sovietinti, bet 
juos višų 100% perkelt į Rusi
ją. Lietuviškais, latviškais, es
tiškais daviniais pasinaudojant, 
aprašomos deportacijos, kultū
ros, bei religijos persekiojimas ir 
vietos gyventojų rezistencija, 
“šitas tūkstančių aukų agoniš
kas šauksmas, — rašoma — nė 
kiek nesujaudina mūsų egoizmo 
Ir mūsų pasitikėjimo savuoju li
kimu. šie dalykai niekada, mat, 
prie mus neprisiartins...”

IRO tremtinių problemą 
sprendė trejopai: repatrijavimu, 
įkurdinimu įvairiuose kraštuose 
ir įjungimu į vietos ūkį Vokieti
joje ar Austrijoje.

Nors UNRRA repatriaciją į 
kilmės kraštus vykdė brutaliai, 
per visą laiką iki 1949. 12. 31 
repatrijavo į savo kilmės kraš
tus tik 68.778 tremtiniai. IRO 
negalvoja, kad ateity repatria
cija paimtų didesnį kiekį esamų j 
tremtinių, juoba, kad valstybės, 
į kurias daugiausia repatriavo 
(Lenkija, Čekoslovakija) nu
traukė su IRO santykius ir iš
varė IRO delegacijas. Rumunai 
apskritai nenori priimti . savo 
pabėgėlių. Tik SS ligi šiol tebe- 
galanda dantis į Baltijos valsty
bių tremtinius. Iki 1949. 12. 31. 
IRO įkurdino 690.145, repatri- 
juodino 68.778, tebegloboja 588.- 
768.

Statistika rodo, kad emigruo- 
tinų bus žymiai, daugiau, nei 
anksčiau buvo skaičiuota. *

Neįkurdinamųjų susidaro 24.- 
877, kuriuos skirstoma į dvi rū
šis: 16.150 privalo tiesioginės 
globos ir 8.727 yra jų šeimos na
riai. Tiek mažai šėmos narių to
dėl, kad daugumas šios rūšies 
žmonių yra ne šeiminiai žmonės 
(10.788), kurių daugiausia yra 
baltų tarpe (26%), lenkų 
(17%).

Ką IRO darys su 
neįkurdinaniaisiais?

IRO nusistatymas neįkurdi
namųjų atžvilgiu yra toks: tie
sioginės globos privalantieji ir 
nedarbingieji jų šeimos nariai 
turi būti globojamaisiais tol, kol 
reikės. IRO juos globos savo lė
šomis iki 1950. 12. 31., eventu
aliai iki 1951. 3. 31. Po to juos 
turės globoti Vokietijos ir Aus
trijos vyriausybės. Tos globos 
vykdymas numatytas įtraukti į 
taikos sutartis su Vokietija ir 
Austrija.

IRO nusistačius juo daugiau 
šios rūšies žmonių perkelti į ki
tus kraštus. Prancūzija jau yra 
sutikusi paimt globoti apie 1,000 
senelių, Belgija — apie 4-500, 
Norvegija — 100 neregių ir 100 

I jų palydovų, Švedija — 150 džio- 
j vininkų ir 150 jų palydovų, švei- 

' | carija apie 300 džiovininkų. Ti
kimasi, kad nemažai jų priglaus 
ir globos Olandija, D. Britanija 
ir N. Zelandija.

j Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
■ ir Lietuvių Bendruomenės Cen
tro vardu įteiktame IRO centrui 
rašte šiuo reikalu iškelta mintis, 
ar negalėtų IRO kai kuriuos pri
valančius globos perduoti atski
riems asmenims primokant jiem 
už globojimą. IRO centras į tai 
žiūri palankiai.1

išvyko 136.025 as-

po JV daugiausiai
Per paskutinius

Kaip toliau su įkurdinimu?
IRO gen. direktorius J. Kings- 

sley savo pranešime 1950. 3. 15.

ją DP įstatymą. Tremtinių per
vežimas į JV beveik du su puse 
karto pigesnis kaip į Australiją.

Į JV pagal DP įstatymą iki 
1950. 3. 10. 
menys.

Australija 
priima DP.
1949 m. 4 mėnesius Australija 
priėmė per 47.000 DP. Dar šiais 

■ metais Australija numato priim
ti 60.000 DP.

Kitos valstybės priima ma
žiau. Argentina— 400, Brazili
ja — 800, čili — 1480, Švedija 
— 300, D. Britanija — 1200, 
Kanada priima jau nuvykusiųjų 
gimines ir naujus tremtinius 
pagal afidavitus.
Belgijos klausimas

Šiuo metu į Belgiją išvykusių 
lietuvių padėtis sunki. Jie tikė
josi, atlikę dvejų metų sutarties 
pirevolę, galės grįžt į Vokietiją 

j ir drauge su kitais emigruoti į 
. užjūrius, arba, pasilikdami Bel- 
I. gijoje, laisvai pasirinkti sau dar
bą norimoj srity. Išvykusieji 
tvirtina, kad tokie pažadai buvę 
duoti, bet dabar jų nepaisoma. 
Kaip į juos žiūri IRO?

IRO juos laiko įkurdintais ir 
neturinčiais teisės į IRO pagal
bą. JV DP įstatymas jiems taip 
pat netaikomas. Jis liečia tik Vo
kietijoje, Austrijoje, be to, Ita
lijoje esančius tremtinius. Aus
tralija juos sutiktų priimti, jei 
IRO atlygintų jų kelionės išlai
das. IRO nesutinka. Į Belgiją y-

jais galės paremti kai kurių DP 
grupių emigraciją į kitus kraštus 
pagal tam tikrus sąrašus. Į to
kius sąrašus tegali patekti ligo
niai, netinką anglių kasykltį 
darbui. Nelegaliai į Vokietiją 
grįžusiųjų šeimoj nariai būsią 
įgalinti, jei norės, grįžti ,į Vo
kietiją'.

1949 m. spalių mėnesį IRO 
General. Taryba nutarė, kad 
nuo 1950. 6. 30. IRO globos tik 
tuos, a. kurių repatriavimas ar 
įkurdinimas bus eigoje, b. kurie!
bus neįkurdinami ir reikalirfgi ‘ susirinkimas 1949. 12. 3. yra nu-

Tikroji išmintis
Kun. Vytautas (Pikturna

Jūs liūdėsite, o pasaulio vai
kai džiaugsis šios žemės kelionė
je. Jūsų liūdesys vėliau pavirs 
džiaugsmu, gi pasaulio vaikų 
džiaugsmas taps liūdesiu. — j bet kokie malonumai. Jų gyve- 
Išganytojas iš vienos pusės pa-nime dažnai pinigas arba garbe 
stato savo mokinius, o iš kitos, užima Dievo vietą. Jie žino, kad 
— šiam pasauliui atsidavusius. 
O vis dėlto ne maža yra gyve
nančių pagal Horacijaus patari
mą: “Carpe diem!” — “Naudo
kitės diena!” Didelė dalis tos 
gpupės žmonių ateina bažnyčion 
ir kalba tikėjimo išpažinimą, 
nors jų darbai nesiderina su lū
pų maldos žodižais. Net jie pa
tys mano, kad jie yra tikintieji, 
tačiau iš jų gyvenimo nematy
ti, kad jie tikėtų į kūno iš nu-

mirusių prisikėlimą, į amžinąjį 
teisingumą bei j amžinąjį gyve
nimą. Daugiau panašumo į tai, 
kad jų Dievas yra pilvas, t. y.

Per trejus savo veiklos metus 
IRO nesuspėjo galutinai sutvar
kyti tremtinių reikalus. Aišku, 
kad IRO to nespės atlikti ir iki 
1951. 3. 31. Todėl JTO Visumos

nuolatinės globos, jei jų globoji
mas dar nebus kitaip patvarky
tas. ,

Visi kiti tremtiniai (išskrynin- 
guotieji, arba neturį įrodymų, 
kad rūpinasi emigruoti) nuo 
1950. 6. 30. netenka IRO me
džiaginės paramos, bet galės 
naudotis IRO, vėliau JTO Auk
štojo Komisaro 
teisine globa.

Nuo 1950. 6.
IRO teiks savo 
kitus patarnavimus tiktai tiem 
tremtiniam, kurių įkurdinimas 
bus eigoje. Visi kiti tremtiniai 
numatyta perduoti Vakarų Vo
kietijos globai.

Ir Vokietijos globai perėję 
tremtiniai turės teisę nauddti 
IRO patarnavimais repatriavimo 
ir įkurdinimo atvejais tol, kol 
IRO veiks, t. y. iki .1951. 3., 3,1.

DP reikalam

30. Vokietijoje 
aprūpinimą ir

taręs nuo 1951. 1. 1. tremtinių 
reikalus tvarkyti pavesti Aukš
tajam Tremtinių Komisarui, ku
rio įstaigą (Aukštąjį Tremtinių 
Komisariatą) išlaikys JTO. 
Aukštojo Tremtinių Komisaro 
veikla numatyta iki 1953 m. 
gruodžio 31 d. Jo būstinė numa
tyta Ženevoje. Kokie bus Aukš
tėjo Tremtinių Komisaro užda
viniai— šiandien dar nežino
ma.

Teisinei tremtinių padėčiai ir 
tarptautinei globai nustatyti ir 
vykdyti yra ruošiama tarptauti
nė konvencija.

Konvencijos projekte yra žy
miai tikslesnė tremtinio aptartis, 
nei buvo IRO konstitucijoje. Jei 
ji bus priimta, daug dabar ne
laikomų' tremtiniais galės naudo
tis Aukštojo Tremtinių Komisa
ro globa.; *

NENUTRAUKITE GARANTIJŲ
SIUNTIMO

Geras Žmogus
AL. BARONAS

Po to, kai palikau stovyklą ir 
pradėjau tęsti karo metu nu
trauktą mokslą, aš dvasiškai at
sigavau. Apsigyvenau priemies
čio namuky, kurio šeimininkai 
buvo pakankamai geri žmonės, 
jeigu neskaitysime to įgimto 
materializmo, apvaldžiusio visą 
tautą. Aš vėl turėjau kambarį, 
panašų, kaip savo krašte ir, ro
dos, pirmu žvilgsniu pažvelgus, 
nieko netrūko. Juk per visą sa
vo gyvenimą aš nieko nebuvau

IRO Gen-, Tarybaj pareiškė, kad ra atvykę apie 40.000 DP j ang- 
195(1 6..30. IRO globos 405.000 1 / ' /
asmenų. Iš jų 187.000 gaus vi
suotinę IRO globą, 210.000 tu
rės .tik teisinę. IRO globą. Įkur
dinti numatoma kituose kraš
tuose 216.000, apie 70.000. iRO 
galvoja įjungti į vietos ūkį. Iki 
1950.6.30. per 6 šit] metų mėne
sius IRO užplanavus įkurdinti a- maršų. Po ilgų pasiaiškinimų 
pie 150.000. IRO įkurdinimo gautas pažadėjimas, kad IRO| 
planai galės būt įvykdyti tik nors Belgijon išvykusius DP lai- 
tuo atveju, jei JV priims nau- ko įkurdintais, atskirais atvė-

valgyti, sėdėdavau jų žuvusio 
sūnaus vietoj, nes aš buvau a- 
biejų senių mėgiamas. Mes kal
bėdavomės apie daugelį dalykų, 
kurių didesnė dalis buvo nereikš
minga, nereikšmingesnė už mū
sų vienodai, kaip prietema, ei
nantį gyvenimą. Aš pasakoda
vau daug apie savb tėvynę ne 
todėl, kad jie norėjo žinoti, .bet. 
todėl, kad norėjau pasakoti. 
Kartais mano balse pasigirsdavo 

_ ____ ,_______________pagieža ir pyktis sukėlusiems
daugiau turėjęs, kaip knygas,1 audrą kraštams, kuri mūs iš
perą kostiumų ir mažą kamba- blaškė, ir šeimininkai žiūrėdavo 
rėlį. Pro mano kambario langą į mane nustebę, su gailesiu ir 
buvo matyti alėjoj augančių išsigandę, lyg aš sakyčiau, kad 
beržų viršūnės ir ne kartą, į jas jie visą tai padarė. Bet, nežiū- 
užsižiūrėjęs, bandžiau, metęs rint į daugelį smulkmenų, mes 
matematiką, rašyti eilėraščius, 
ką dar gimnazijos metais ban
džiau daryti. Aš kartais užsi
žiūrėdavau į tas beržų viršūnes 
mėlyname dangaus fone, pro ku
rias kartais plaukė lengvi ir per
matomi debesys ir kuriose kar
tais degdavo, lyg žvakės Kalėdų 
eglutėse, mažytės žvaigždės, ir laiptų pavyzdžių. Gatvėje suti- 
mąstydavau, kad ir žmogus'su- kau kaimyną Veberį. Jis buvo 
pasi gyvenime, kaip šakos aud- mano seniausias pažįstamas iš

visada rasdavome bendrą kalbą, 
ir mūsų sugyvenimas buvo dau
giau negu patenkinamas.

Kartą aš turėjau suprojektuo
ti laiptus. Bandžiau braižyti, bet 
baisiai nesisekė. Aš išėjau į 
gatvę, bandydamas prasiblaivyti 
ir sugriautame mieste paieškoti

lies kasyklas. Jų kelionės išlai
dos į Australiją sudarytų 40-50.- 
000.000 dolerių. Tuo tarpu IRO 
nusistačius kiek galima daugiau 
tremtinių išvežti iš Vokietijos ir 
Austrijos.

VLIKo delegacija Ženevoj dėl 
Belgijos lietuvių darė daug de-

leisto fontano, žiūrėjome, kaip 
juda mažyčiai liepų lapai ir ste
bėjomės, kaip gali griuvėsiuose 
tarp susirangiusių . plieno sijų 
augti krūmų stiebeliai. Po valan
dėlės kreipėsi Vėberis į mane 
šimtus kartų girdėtu ir iki bai
saus nuobodumo įgrisusiu klau
simu:

— Na, o tu vis dar negali grįž
ti į tėvynę?

— Negaliu. Ir iš ten jokios ži
nios, — atsakau jam pilnu atsa
kymu, žinodamas, kad jis pa
klaus manęs ir apie mano ryšius 
su namais.

— O aš buvau tavo tėvynėj,— 
pradėjo pasakoti Vėberis, — vis
ką žinau. Degtinės geros gėriau 
ir storų lašinių valgiau. Vėliau 
buvau toli rytuose.

— Gal turi cigaretę? — pa
klausė jis po valandėlės.

Ištraukiau cigaretę. Jis rūpe-

, Paskutiniu laiku daugelis,.lietuvių sustojo siuntę darbo ir 
buto garantijas lietuviams tremtiniams, nes buvo informuoti, kad 
tokias garantijas gali sudaryti tik Amerikos piliečiai.

Šiuo pranešama, kad iki šio! jokių pakeitimų garantijų rei
kalu dar nėra padaryta, nes naujasis D. P. imigracijos įstatymas 
dar neparuoštas ir nepriimtas. Iki jis bus priimtas, galįoja senasis 
D. P. imigracijos įstatymas, kuriuo darbo ir buto garantijas gali 
padaryti ne tik Amerikos piliečiai bet ir asmenys legaliai į šį kraštą 
įvažiavę apsigyventi.

Iki naujasis įstatymas bus priimtas ir patvirtintas, darbo 
buto garantijas skubiai paruoškite ir siųskite sena tvarka.

Kan. Prof. J. B. Končius
BALF Pirmininkas

ir

pasaulis yra laikinas, tačiau gy
vena taip, lyg jie amžinai šioje 
žemėje gyventų. Jie sakosi tikį 
į amžiną atlyginimą, tačiau ne
siliauja kūną, turtus ar garbę 
Dievo vietoje garbinti.

Tačiau toks gyvenimas negali 
ilgai derintis su tikėjimu, todėl 
šios žemės vaikai ilgainiui nus
toja net vien tik lūpomis kalbėti 
tikėjimo išpažinimą. Tokie žmo
nės į amžiną gyvenimą tikin
čiuosius vadina nepraktiškais, o 
patys savo klaidos nemato.

Kartą mieste gimęs ir augęs 
vaikas atvažiavo į kaimą ato
stogų. Vieną dieną jis ėjo su dė
de kviečių sėti. Pamatęs pilna 
sauja purion dirvon grūdus be
riantį dėdę, vaikas pradėjo šauk
ti: “Dėde, dėde, kam barstai 
grūdus? Ar tau jų negaila? Bū
tum nuvežęs į malūną, tai teta iš 
miltų būtų 
ragų...”

Taip tik 
apie ateitį 
netrūksta, 
taip elgtis 
daug ko atsižadėti ir lyg sėklą 
našion Dievo dirvon berti, kad 
vėliau galėtume amžiną derlių 
rinkti. Krikščionis savo gyveni
mą stato ant Kristaus nurodytų 
pamatų: “Iš tikrųjų, sakau 
jums: jūs verksite ir raudosite, 
o pasaulis džiaugsis. Jūs liūdėsi
te ,bet jūsų nuliūdimas pavirs 
džiaugsmu.”

šie Išganytojo žodžiai šią že
mę pamilusius įspėju, kad šis 
gyvenimas tėra laikinas, gi ken
čiančiuosius šustiprina ir duoda 
vilties sulaukti laimės.

Tą mintį aiškiai nusako šv. 
Petras: “Tebūnie pašlovintas 
Dievas ir mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus Tėvas, kuris pa
gal didelį savo gailestingumą at
gimdė mus gyvajai vilčiai Jė
zaus prisikėlimu iš numirusiųjų, 
negendančiai, nesuteptai ir ne
vystančiai tėvonystei,' laikomai 
jums danguje. Dievo galybe per 
tikėjimą būsite išlaikyti išgany
mui, kuris bus apreikštas pasku
tiniame laike. Tada jūs džiaugsi
tės, jei ir reikia dabar trumpam 
laikui nuliūsti įvairiuose ištyri
muose” (1 Petr. 1,3-6).

iškepusi gardžių py-

apie dabartį, o ne 
galvojančių žmonių
Tačiau krikščionis 

negali. Mes turime

ne šykščiai dalindavau. Mes iš- 
važinėjom visą miestą ir apžiū
rėjom visus stūksančius griuvė
sius, bet tokių laiptų, kokių 
reikėjo, neradau. Miestas buvo 
labai sugriautas, ir aš mačiau 
bombų padarytus namų piūvius, 
mačiau įvairiausių statybos pa
vyzdžių, pripažindamas, kad 
joks universitetas niekada netu
rėjo tokių originalių modelių. 
Vieni namai stovėjo nuskelti pu
siau, kiti su nugriautais viršu
tiniais aukštais, lyg tam, kad 
šalia esą namai galėtų iš storų 
sienų mažyčiais langais pažvelg
ti į niekada nematytas tolu
mas. Vieną, balkoną laikė dvi 
skulptūros, kurių veidai buvo 
taip gerai padaryti, kad atrodė, 
jog. jie laiko ne balkoną, bet ke
letą aukštų. Dabar ant jų palin
kusių nugarų bebuvo likę tik po 
porą plytų, bet jų veidai vis tiek į
tebebuvo iškraipyti kančios ir j Stingai ją perlaužė pusiau ir už- 
nepabaigiamai slegiančios už- sirūkė. Užsidėjęs koją ant kojos, 
krautos naštos. Kažkaip juokin- jis ėmė- pūsti dūmus aukštyn, 
ga darėsi, bežiūrint į tuos juo- | kur kabojo saulėję ištepę liepų 
kingus balkoną belaikančius pe
tingus vyrus, ir nenoromis atė
jo mintis į galvą, kad ir visa 
tauta nešė vienodai ir nesipur- 
tindama tai, ką vadai krovė, bi
jodami ir nepajėgdami pakelti ir 
pasukti galvai, kad galėtų atsi
kratyti priespauda. Man atrodė, 
kad ir visa tauta, bijodama sa
varankiškai galvoti, aklai klausė staiga traukinys sustoja sumes-

lapai, ir man atrodė, kad jie 
trokšta dūmuose.

— Yra ko bijoti. Yra ko,—vėl 
tęsė Vėberis, žiūrėdamas į ma
ne. — Mes kartą važiavome ato
stogų iš rytų ir, kaip visad, rei
kėjo saugotis partizanų. Ne vie
nas traukinys nuėjo nuo pyli
mo. Važiuojant aukštu pylimu,

įsako pirma sugaudyti banditus. 
Prieš mūsų akis didžiulis so
džius. Mes vorele apsupam so
džių, o kiti nueina jo krėsti. Nie
ko neranda. Moterys ir seniai 
dievagojasi nieko nežiną. Aiš
kiausias melas. Kaip jie gali ne
žinoti, jei iš jų sodžiaus šaudė. 
O, žinot, įsakymas kovoti su 
banditais buvo griežtas. Arba a- 
tiduokit banditus, arba sudegi
nanti sodžių, buvo jiems pasaky
ta. Žinomas užsispyrimas —nė
ra. Pradeda šaudyti padegamom 
kulkom ir uždegam. Dega so
džius iš visų pusių ir, kas bėga, 
šaudom. Nieko nepadarysi, ka
ras.; Įsakymas toks. ,.

Vėberis įsideda į tabokinę 
iki mažiausio gabaliuko surūky
tą cigaretę ir žiūri į mane. Vė
liau jis vėl tęsia:

— Taip ir sudeginom sodžių. 
Daug šūvių paleidom. Buvo šalta 
naktis ir įkaitę šautuvai malo
niai šildė rankas.

Vėberis pasakoja su pasigerė- 
, jimu, ir jo akys blizga. Jis at- 
(sistoja ir spardo koja įkaitusį 
smėlį. Prisiminimai judina jo 
nervus, ir jis negali nusėdėti vie
toj, kaip ne vienas iš jo tautie
čių, aidint maršo muzikai.

— Taigi, o kartą vėl jiems 
davėm. Reikėjo duoti. Velniai, 
mus užpuolė pusryčius beval
gant. Stovėjome viename kaimejzuoi įjvviumv, nuiĮj sunūs auu- manu , riuipmioncu gai vun, amai mauoc staiga iiaumnjo o va o iaj jo. ounics- j gaut, vcjuaaac vAtuiaint

roję ir saulėje, bando veržtis įI visų aplinkui gyvenančių. Jis (tų, kurie stovėjo aukščiau ir pil-'damas ant mūsų galvų kuprines ir užnyko partizanai. Du paga- 
aukštį, bet yra kaip medis ne-(mėgo techniką ir visada noriai dė jų norus, kaip ir tie petingi ir lagaminus. Lauke pasigirsta'vom. Patardė ir liepė šaudyti, 
a tsiejamai suaugęs su žeme. Kar- j kalbėdavo apie visa tai, kas jie-1 vyrai, kurie vykdė valią savo j šaudymas, ir mes gulame ant Nuvedėm už daržinės ir supy-,laaacu ouaugęo su i\cu - j Atuuuua visatai, rvcua įsuiiic vj'rs.uiv vaiiQ □avv ouuujiiiao, ai mes guxc&AAAC dili xiuvcuciu uz. UdiziiiCo Al SLtįJjr. .

tais mane užguldavo keistas tė mechaniką ir statybą. Be to, (kūrėjų net ir tada, kai vietoj (grindų. Komanda išeiti, ir mes1 lėm. Toks įsakymas, ką padary- 
nuobodulys. Aš mesdavau kny-1 jis manei draugystės laikėsi dar naštos nebuvo likę mažom žo- išeiname.

šeimininko knygų spintoje vie
nos knygos. Kažko buvau tylus, 
susimąstęs ir dažnai tą pačią 
knygą kartus kilnojau, šeiminin
kė, visą laiką tylėjusį staiga, lyg 
ką atsiminusi, man tarė.

— O, tikrai tas Vėberis pui
kus vyras. Vieną kartą jis pasa
kojos, kad vienas penkis belais
vius parsivarė. Kai du bandė pa
bėgt — nušovė. Jei visi tokie 
narsūs būtų buvę, tai nereikėtų 
ir šiandie čia būti. Būtų nuka
riavę, ir galėtum pas savo mo
tiną sėdėti. Ar ne? O dabar jo
kios žinios.

— Daug nuotykių buvo. Karas 
karu palieka. Visko pasitaikė. 
Na, bet turim važiuot į namus. 
Reikės tavo šeimininko prašy
ti, kad triušį papjautų.

Grįžom namo. šeimininkė 
mezgė megztinį, gi šeimininkas 
piaustė tabako kamblius.

— Blogai, — jis tarė, — blo
gai. Nėra ko rūkyti.

Aš vėl ištraukiau cigaretę.
Šis, rūpestingai ją perkirpęs, 
iš šeimininkės skolintomis žirk
lėmis, užsirūkė:

— Tai ką, Maksai, gal galėsi 
paplauti triušį? — kreipėsi Vė
beris į mano šeimininką. — Su
maniau plauti; neturiu daugiau 
kuo šerti, o ir taip jų daug, bet 
negaliu. Pats auginau, žinai, sa
vas meilus gyvulėlis, širdis ne
leidžia. Gal papjausi?

šeimininkas nerangiai pylė 
tabaką jr tabokinę.

— O, jūs ir mešką galėtumėt 
papiauti, — tariau juokdamasis 
Vėberiui.

— Ne, negaliu, gaila. Tokie 
gražūs, — žiūrėjo į šeimininko 
tabaką Vėberis, ir aš vėl jam iš
traukiau vieną cigaretę.

Šis irgi iš šeimininkės skolin- 
Tomis žirklėmis rūpestingai ją 
: perkirpo, šeimininkas pasiėmė 
peilį, kruopščiai jį pagalando, ir 
'abu- su Vėberiu išėjo. Aš išlydė- 
įjau juos pro duris ir pažvelgiau 
!į vakarus. Iš ten kilo juodas de- 
ibęsis ir tolumoj buvo matyti 
‘trūkčiojančios baltos juostos.
;Gįrdėjosi lengvas, lyg tolimas j damas sruveno vanduo ir kruop- 
nakties metu ratų bildesys, per-1 sčiai šeimininkės nuvalyti kam- 

t bario langų stiklai verkė. Ir
mes galime važiuoti toliau. Bet nuo jų pabėgau , su pakelta nuo- Ateina audra, — pasakiau (man atrodė, kad jie verkia už 

šeimininkai ir pradėjau ieškoti, žmogų.

Aš nieko nesakiau. Nors šei
mininkė pylė žodžius kaip van
denį, aš pusės jų negirdėjau. Po 
valandėlės grįžo šeimininkas.

— Na, tai jau paplovei? —pa
klausiau.

— Jau. O jis ir žmona nega
lėjo žiūrėti. Abu išbėgo iš virtu
vės, kol sutvarkiau.

— Seniai sakiau, kad tas Vė
beris labai geras žmogus, —pa
tvirtino šeimininkė. — Labai ge
ras žmogus, — pakartojo.

Aš nuėjau į savo kambarį. 
Beržų viršūnėmis ėjo juodas de
besio kraštas, ir šakos, lyg stip
rių ir mylinčių rankų gamonėja- 
mos, virpėjo. “Geras žmogus”, 
pakartojau sau, mąstydamas, 
kodėl lengviau užmušti 
negu triušį.

Debesis papylė lietaus 
beržo šakomis graudžiai

žmogų

lašus, 
šlamė-

Atraportuoja, .. kad | si! —vėl lyg mėgino teisinti Ve
gas ir brėžinius ir eidavau į apy-. ir dėlto, kad aš visada tufčda- lytėm apaugę kelios suskilusios traukinys mažai tenukentėjo, ir, beris, bet'atsiminęs, kad ir aš kūnas.

__ i • _ __ _____ L.. ’ '• ’ ; _____ ____u -r*-a.~ ____senių šeimininkų kambarius pa- ( vau pakankamai cigarečių, ku- plytos, 
sikaibėti. Jei ten kartais tekdavo rių aš nerūkau ir kurias kitiems Mes susėdome prie vieno ap- traukiniui vadovavęs karininkas | taika pabaigė:
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KRISTAUS KANČIOS VAIDINIMAS OBERAMMERGAU
Gražioje Bavarijos Alpių pa- menininkas. Vaikai iš pat ma- 

pėdėje yra nedidelis Oberam- žens yra lavinami įvairiose me- 
mergau kaimas, pagarsėjęs yisa- no šakose, ypač mokomi valdy
me pasaulyje savo Kristaus kan-, bos ir muzikos. Į Oberammergau 
čios vaidinimais.

1633 m. marui siaučiant viso-) šalia savo dalyko nėra dar mu- 
je Europoje, Oberammergau 
kaimas bandė jo išvengti griežta 
izoliacija. Gyventojams buvo 
draudžiama išeiti iš kaimo. Ta
čiau kaimo duobkasys neišken- vyresnieji nuolat stebi priaugan- 
'ęs slaptai aplankė savo žmoną čiąją kartą ir iš jų pasireiškimų 
r vaikus kitame kaime ir at- įvairiais atvejais sprendžia, ko- 

nešė marą į Oberammergau. Per kiam vaidmeniui jie geriausiai 
tris savaites kaime mirė 84 žmo
nės.

Gyventojai susirinkę svarstė, 
ką jie turėtų daryti. Buvo pa
siūlyta padaryti apžadus suvai
dinti Kristaus kančią kas dešim
tį metų, kol bus gyvas bent vie
nas anos kartos žmogus. Bet ki
ti sumanymą palaikė tokia išga
ninga idėja, kad pasiūlė kartoti 
tokius vaidinimus kas dešimtį 
metų tol, kol tas kaimas bus. 
Pasiūlymas buvo priimtas ir ap
žadai padaryti. Po to kaime nie
kas nemirė maru.

Pirmieji Kristaus kančios vai
dinimai įvyko 1634 m. Tada jie 
vyko primityviose sąlygose — 
kaimo bažnyčios šventoriuje. 
Žiūrovais buvo tik keli šimtai 
ūkininkų.

1770 m. Oberammergau Kris
taus kančios vaidinimai labai 
pagarsėjo. J juos atvyko daug 
spaudos atstovų. Atkeliavo net 
Anglijos, Prancūzijos ir Italijos 
karaliai.

Neilgai trukus po to visoj Vo
kietijoj buvo uždrausti religiniai 
vaidinimai. Tačiau dėl Oberam
mergau vaidinimų kilo toks 
triukšmas, jog imperatorius 
jiem padarė išimtį, ir jie vyko 
iki 1930 m. kas dešimt metų be 
pertraukų, 
nebuvo priversti vaidinti po at- 

1934 m. įvyko 300 metų jubi
liejiniai vaidinimai. Artistai jau 
nebuvo privesrti vaidinti po at
viru dangum. Jie turėjo naują 
teatrą su 5,200 vietų, o scena 
buvo po stiklu. Bet tie vaidini
mai ir buvo paskutinieji prieš 
karą.

Šįmet, gegužės mėn., kaip jau 
pereitam “Amerikos” numery 
buvo minėta, Oberammergau 
vaidinimai vėl atnaujinami. 
Jiems kaimas jau nuo seniai 
ruošiasi.

Šiems pirmiesiems pokari
niams vaidinimams pravesti bu
vo ir tebėra nemaža sunkumų. 
Kaimo gyventojų skaičiui padi
dėjus, sunku rasti patalpas vi
siems turistams apgyvendinti. 
Karo metu nukentėjo teatras, 
dekoracijos, drabužiai. Trūks
tant lėšų, naujų drabužių šiems 
vaidinimams bus maža įgyta. 
Daugiausia bus verčiamasi se
nais. Tačiau nežiūrėdami visų tų 
sunkumų, Oberammergau gy
ventojai ruošiasi su entuziazmu.

Jau pernai balandžio mėnesį 
visiems kaimo vyrams įsakyta 
auginti barzdas ir plaukus.. Tai 
reikalinga susidaryti vaizdui, kas 
kokiam vaidmeniui geriausiai 
tinka. Dabar Oberammergau 
kaimas jau panašus į I amžiaus 
Jeruzalę. Net taksi šoferiai at
rodo kaip Biblijos patriarkai. ,

Iš Oberammergau kilęs jau
nimas, mokęsis kituose mies
tuose, grįžta į savo gimtąjį liz
dą padėti vaidinimų paruošimuo
se. šiuo metu vyksta didžiausi 
teatro valymo, dekoravimo, 
kostiumų paruošimo bei chorų 
apmokymo darbai. Beveik kiek
vienas Oberammergau gyvento
jas yra vienos ar kitos srities

negali patekti mokytojas, kuris

zikos ir dainavimo specialistas. 
Jau nuo pat mažens vaikai yra 
ruošiami dalyvauti Kristaus 
kančios vaidinimuose. Kaimo

tiks. Balsavimams prasidėjus, 
viltys ir spėliojimai pasiekia 
aukščiausią laipsnį. Visi nekan
triai laukia, kas bus išrinktas 
Judu, Petru, Jonu, o kas Marija 
ir Jėzumi.

Vaidmenis balsavimo keliu 
paskirsto vaidinimų komitetas, 
susidedantis iš klebono, kaimo 
tarybos narių ir vyresniųjų, vai
dinusių žymesnius vaidmenis

praeity. Jie vadovaujasi įstaty
mais, surašytais senose knygose, 
kurios eina iš kartos į kartą. 
Balsavimų procedūra labai sudė
tinga.

Pirmiausia komiteto nariai iš
stato savo kandidatus. Kiekvie
nas kandidatas yra svarstomas. 
Po to vyksta balsavimai. Bet tie 
balsavimai dar nėra galutiniai. 
Dvi savaites po to komitetas dar 
diskutuoja, tariasi ir daro pa
keitimus. Tada vieną dieną ko
miteto nariai išklauso mišių, 
paprašo Dievo palaimos ir, dar 
kartą peržiūrėję pirm, balsavi
mo rezultatus, iš naujo balsuo
ja. šis balsavimas yra jau pas
kutinis. Jo rezultatai nekeičiami, 
žmogus, išrinktas Kristaus vaid
meniui, tampa svarbiausiuoju 
asmeniu visame kaime. Tada jau 
prasideda nuolatinės repeticijos, 
chorų paruošimas ir t.t.

Vaidinimų išvakarėse, 7 vai.

vakaro, per kaimą pražygiuoja 
orkestrai. Rytą 6 vai. būna iš
kilmingos mišios, kurių metu vi
si kaimo gyventojai priima ko
muniją. Vaidinimas prasideda 8 
vai. ir tęsiasi 8 valandas be per
traukos. Vaidinimo metu iš teat
ro negalima išeiti, nei įeiti.

ŠIRDIMS ĮTAISYS 
DIRBTINIUS VOŽTUVUS

&Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso—
GUDRI VIŠTA’

Traunšteine, Vokietijoj, vie- v 
nos muzikos mokytojos pusant- $ 
rų metų višta yra jau padėjusi £ "Lietuvos Atsiminimų 
380 kiaušinių. O, be to, ta dėsli: X „ . TT . T . ^._TTvišta esanti ir labai gudri. Kai 1| RADIJO VALANDŲ
tik rengiasi dėti kiaušinį, gar- X_ .. . . , 
sai karkindama, ateina prie du-) ^estadieiuais, 4:4a - o:30 p. p.
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rų, kad įleistų ją į kambarį ir 
kiaušinį padeda savo šeiminin
kei tiesiog į delną.

^Stotis WEVD—1330 kil. 5000 w

ŠUO NEŠIOJA LAIKRAŠČIUS

Artėja blogos dienos kandims
Kandys nuolat žmonėms pri

daro žalos, suėsdamos vilnonius 
apdarus. Tad su jomis jau se
niai vedama kova ir ieškoma 
priemonių joms išnaikinti. Deja, 
vis be tikros sėkmės.

Drabužinė kandis, mokslo va
dinama Tineola bisselliella, išro
do, kitados neėdusi vilnos, bet 
mitusi negyvų gyvulių kūnu, ant 
kurio patelės dėdavo savo kiau
šinėlius. Bet jau prieš tūkstan
čius metų, kai žmogus pradėjo 
vilnonius apdarus dėvėti, ji pra
dėjo keisti savo maistą. Tyrinė
tojai pastebėjo, kad net dabar 
kandžių lervos geriau vystosi 
misdamos žuvienos baltimu ar
ba kazeinu, o be B vitamino ne
gali lytiškai subręsti. Bet kaip 
tik nešvariuose drabužiuose 
dažnai ir yra kandžių ieškomo B 
vitamino. Tai ir paaiškina, kodėl 
kandys pirmiausia į nešvarius 
drabužius įsimetą.

Dauguma chemikalų, vartoja
mų kandims naikinti, yra bran
gūs, ne visu šimtu procentų jas 
veikia ir ne visuomet išskalbia
mi. Tad chemikai ieško kito ke
lio. Turėdami galvoj, kad’ir 
šiaip sunkiai vilną kandys su
virškina, stengiasi ją padaryti 
kandžių skrandžiui visai nesu
virškinamą.

Šioj srity nemažą pažangą y- 
ra padarę anglai, kurie nuo se
no garsūs savo vilnoniais dirbi
niai ir kova su kandimis ypatin
gai yra susirūpinę. Jų išrastas 
vilnos apdirbimo būdas padaro 
bent dalį vilnos kandims visai 
nebesuvirškinamą, nuo ko jos ir 
dvesia. Dr. Moncrieff pranašau
ja, kad šiuo būdu kandys galės 
būti priverstos liautit ėdusios 
vilną ir grįžti prie savo tolimų 
protėvių maisto.

ūki-

ATRASTA KARALIENES 
TAKHUT MUMIJA

Egipte beardamas vienas 
ninkas aptiko prieš 2,500 metų
mirusios Egipto karalienės sar
kofagą.

Sarkofage rasta karalienės 
mumija. ’ Jos galva papuošta 
aukso diadema, o ant kaklo pa
kabinta grandinė auksinių amu
letų. Pirštai papuošti aukso žie
dais, kojos apautos taip pat auk
siniais sandalais. Ant mumijos 
krūtinės buvo prisegtas šventas 
senovės egiptiečių vakalas ska
rabėjus, kuriame įrėžtas fara
ono' Psammeticho I vardas. Jis 
buvo karalienės Takhut vyro 
tėvas. Pačios karalienės atvaiz
das yra išdrožtas ant karsto 
dangčio.

MES JUOKIAMĖS

TRAUKINYS IŠĖJO

Kai 1762 m. portugalai ka
riavo su ispanais ir ispanų ka
riuomenė, pasiekusi Portugalijos 
sieną, jau akis į akį su priešu 
stovėjo, pastebėjo, kad ji užmir
šusi pasiimti paraką.

Vienoj 1468 m. išleistoj kny
gutėj krautuvės pardavėjams y- 
ra toks patarimas: “Jei nori pir
kėją patraukti, pasivilgink į lie
žuvį pirštą ir imk nuo skruosto 
arba kaklo tariamai ten lipančią 
utėlę ar blusą, mesk ją ant že
mės ir sutrink koja. Pirkėja bus 
už tai dėkinga, ir tai atneš tau 
naudos.” v

Aš dažnai važinėdavau į Bel
gradą, gerai žinojau traukinius 
ir galėdavau susitvarkyti, kaip 
tik man patinka. Bet kartą man 
prastai baigėsi. Mano skyriuje 
buvo Paryžiaus baletininkas 
monsieur Dudurand, kuris būti
nai spyrėsi supažindinti mane su 
klasiškuoju baletu ir pašokti 
svarbiausias jo figūras. Jau po 
valandos aš gerai žinojau, kas 
yra pas’de deux, degagez prie
kin ir atgal ir panašius daly
kus. Pagaliau, nenorėdamas bū
ti nemandagus savo bendrake
leiviui, jo žaviai įkalbamas, turė
jau keltis nuo sėdynės ir pamė
gint pradžioj padaryti tokius 
žingsnius pats vienas, o paskui 
pabūti jam ir partnere. Gi prisi
pažinsiu, kad tie kvaili pokštai 
man labai nepatiko ir prancūzų 
baletininkas vis darėsi man ma
žiau patrauklus, juo jis daugiau 
stengėsi man patrauklus būti. 
Tad, nors ir padaręs malonų vei
dą, slaptai kūriau planą, kaip 
atkeršyti tam nenaudėliui už 
sutrukdytą ramybę.

Nors paskutinį kartą buvau 
važiavęs prieš keturioliką dienų, 
bet gerai žinojau, kad Budapeš
te traukinys sustoja keturiasde
šimčiai minučių, žinojau taip 
pat, kad traukinys stovi pusę 
valandos ant antrųjų bėgių, o 
paskui pervažiuoja ant šeštųjų, 
iš kur po penkių minučių išei
na į Belgradą. -Tuo aš pagrin
džiau savo planą, norėdamas į- 
varyti monsieur Dudurand tru
putį baimės. Sustojus traukiniui 
pakviečia jį per tą pusvalandį 
paragauti krašto gerybių— vy-

Atlantic City įvykusiam Ame
rikos eksperimentinės biologijos 
draugijos suvažiavime buvo pa
reikšta, kad būsią galima ne
sveikoms žmonių širdims įtaisyti 
dirbtinės medžiagos vožtuvus. 
Toki vožtuvai jau esą išbandyti 
šunims. Poros metų būvy tai ga
lima būsią jau ir žmonėms pri
taikyti. išradimą padaręs dr. H. 
Wiggers.

šunes, kuriems jau šeši mėne
siai įtaisyti dirbtiniai širdies 
vožtuvai, esą sveiki ir norma
lūs.

Freudenecke, Vokietijoj, prieš 
kiek laiko šuo pradėjo eiti pašti
ninko pareigas. Kas rytas bėga 
jis apie 300 metų kelio galą ligi 
geležinkelio, kur iš praeinančio 
traukinio jam išmetamas laik
raščių ryšulys. Pagriebęs tą ry
šulį, jis grįžta į kaimą, kur skai
tytojai laikraštį išsidalina.

$ JOK. J. STUKAS, Dir.
£
M29 Walnut St. Newark 5, N. J
? Tel. Market 2-5360

c SAVI, PAS SAVUOSIUS!
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PRIŠALO ŪSAI

DAR PER BRANGUS

Amerikos laivyno aeronauti- 
nio biuro specialistas C. C. Sor- 
gen pareiškė, jog gaminti grei- 
•tesnius už garsą lėktuvus kol 
kas esą per brangu, bet techniš
kai jau esą įmanoma tokius lėk
tuvus pagaminti.

Duernberge, Vokietijoj, vieno 
namo gyventojai rytą išgirdo, 
kad pastogės kambarėly miego
jęs senis šaukiasi pagalbos. Gel
bėtojams atbėgus, pasirodė, kad 
prie lovos krašto taip tvirtai 
prišalę senio ūsai, jog reikėjo 
karštu vandeniu juos atlieti.

SKAITYKITE labiausiai paveiksluotą lietuvių magaziną 
pasaulyje

“LIETUVIŲ D 1 E N A S ’
Kiekviename numeryje telpa apie 30 iliustracijų iš 

Amerikos bei kitų pasaulio kraštų lietuvių gyveninio. 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 Utenas (buvęs 
“Žiburių” red.), Milton C. Stark (anglų dalies red.). o 
meninę dalį tvarko dail. P. Puzinas.

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

Atsiuntus adresą vienas numeris siunčiamas susipažinti 
nemokamai.
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NAUJAS LAUKINIS ŽVĖRIS

Adirondack kalnuose pradėjo 
siausti naujas laukinis žvėris, 
kuris puola .elnius, galvijus ir 
paukščius. Tai esąs kajoto ir 
šuns mišinys, kuris jau pradėjo 
gana gausiai platintis. Spėjama, 
kad tų naujųjų žvėrių esą jau 
apie 150. Jų pirmą kartą buvo 
pastebėta jau prieš 10 metų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vaidevutis - Lapelis. PRELA
TAS KAZIMIERAS ŠAULYS 
Vienas iš didžiųjų Nepriklauso
mos Lietuvos kūrėjų, Vasario 
16-sios Dienos akto signataras. 
Keletas būdingesnių bruožų iš jo 
gyvenimo bei nuopelnų Tauta ir 
Bažnyčiai. Jo kunigystės auksi
nės sukakties 1899. V. 29. -1949. 
VI. 29 proga. “Darbininko” 
spauda, 1949 -m., 68 psl. Kaina 
nepažymėta.

nuogių, riešutų, saldumynų ir 
vyno — pasiruošęs sugrįžti su 
juo, kai traukinys pajuda nuo 
antrųjų bėgių pervažiuoti ant 
šeštųjų. Apie tai monsieur Du- 
durant tikriausiai nežinojo, ir 
aš norėjau suvaidinti, kad mes 
per vėlai sugrįžome, ir trauki
nys nuvažiavo su mūsų bagažu, 
nespėjus mums įsėsti.

Tai pavyko. Mes atėjome kaip 
tik, kai traukinys pradėjo judė
ti.

— Ak, Dieve! — sušukau aš 
apgavikiškai.

— Kas yra? — paklausė Du
durand.

— Mūsų traukinys nueina!
— Kaip?
— Štai važiuoja!
— Negali būti! — sušuko Du

durand.— Mano bagažas gi ten! 
Mano dokumentai!...

— Per vėlu! — tariau aš, su 
slaptu pasitenkinimu žiūrėdamas 
į ji:

Ir dabar atsitiko tai, ko aš 
laukiau ir kuo norėjau pasi
džiaugti, kai ant šeštųjų bėgių 
jis ateis vėl pas mane. Dudu
rand metė visus savo pirkinius 
ir leidosi, kiek kojos neša, kniub
damas ir šokinėdamas visai ne 
klasiško baleto žingsniais, pas
kui traukinį. Jis stumdė visus, 
kas tik pasipainiojo jam ant ta
ko, pametė skrybėlę bei šaliką 
ir bėgo tol, kol pačiame perono 
gale jam pavyko pasivyti trau
kinį ir įšokti į vagoną.

Aš juokiausi, kad net ašaros 
man per veidus ritosi. Tikrai 
buvo juokinga, kaip jis, dėl savo 
lagaminų ir dokumentų baimės

apimtas, skuto paskui traukinį. 
Jau norėjau aš eiti prie šeštų
jų bėgių ir ten laukti traukinio, 
bet mane dar vis taip piovė juo
kas, kad negalėjau nueiti iš tos 
vietos, iš kur mačiau, kaip mon
sieur Dudurand nešinosi paskui 
traukinį.

— Ar matėt, kaip jis dūmė 
paskui traukinį? — paklausiau 
aš budėtoją, kuris, eidamas tuš
čiu peronu, visa gerkle kvatojo.

— Bet vis dėlto pasivijo, — 
atsakė budėtojas, ne be pagar
bos Dudurand 
joms.

— Tai tiesa, 
Bet traukinys 
šeštųjų bėgių.

— Ne, — atsakė budėtojas.— 
Prieš savaitę buvo pakeista 
tvarka, ir dabar traukinys išei
na iš čia.

miklioms ko-

—tariau aš. — 
dar sugrįš ant

Vert. J. P.

Per Aberdeen miestą joja 
jaunas škotas, bet sėdi atbulas 
balne ir akyliai žiūri į arklio 
uodegą.

— Kodėl gi sėdi atbulas bal
ne? — klausia jį praeivis.

— Šis prakeiktas gyvulys su 
avižomis prarijo ir vieną penny, 
— atsakė škotas.

Tel. POPlar 4110

S.

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 naktį

i: Tel. DEW 5136
r

Į
jos. Kavaliauskas

LalsniuotM

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes 
t: 1601 - 03 So. 2nd St.Philadelphia, Pa.

— Kodėl gi tu gyveni rūsy?
— Aš vienai mergaitei prisie

kiau iššoksiąs pro langą, jei 
ji už manęs netekės.
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DAR GALIMA UŽSISAKYTI SIEMS METAMS
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“MUZIKOS ŽINIOS" yra vienintelis perijodinis bažn.shi 
tautines muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas

“MUZIKOS ŽINIOSE" šalę žinių apie mūs muziku, choru 
veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė urbti da 
domis) parašyta solo balsui arba chorui.

"MUZIKOS ŽINIAS" leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 
Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininku, muzikos ir dainos mylėtojų.

“MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams liktai SI.no. užsienvje SL.oll. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:

Mr. Leonard J. šimutis, Jr., 6322 So. Troy St., Chicago 2'J. Ill 
Gi visus raštus tam laikraščiui reikia siųsti šiuo adresu:
Mr. Ignas Sakalas, 2056 West 23rd St.. Chicago S. UI

ll\ 11J

X

X
X 
X 
X

X 
X

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

9

g

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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E. POVILANSKU
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
$ 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
& Tel. EVergreen 4-9737
A

ė

3
C

Telefonas: EV 7-7411 t

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ K0MP. f
Anglys, Coke ir Aliejus ;

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. k
Gyvenimo vieta 1

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

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

4 
$ 

Z

Teisėjas: — Jūsų bylai ginti 
yra paskirtas valdinis advoka
tas.

Kaltinamasis: — Aš geriau 
norėčiau gauti porą gerų liudi- 
ninku. ■„.
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Kę tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS
Surinko ir parengė spaudai kompozito

riaus sūnus ALGIS SIMKUS

1. Da ne-pa-ke
2. Dar .aš ne-už
3. Dar aš ne-iš

-4. Dar aš ne-da - jo •
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Knyga puikiais viršeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., labai 

lengvai atsidaro ir skambinan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, > South Boston 27, Mass.
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IŠ NEW YORKO
LIETUVIŲ TARYBOS

Bal. 20 d. Apreiškimo par. sa
lėje įvyl$o New Yorko Lietuvių 
Tarybos metinis susirinkimas. 
Valdybos vardu pranešimus apie 
metinę veiklą padarė pirm. J. 
Ginkus, sekr. D. J. Averka ir 
ižd. Dr. A. šliūpaitė.

Nutarta Vasario 16 minėjime 
gautas aukas (per 1,700 dol.) 
tuojau persiųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai. BALFui tremti
nių šelpimo ir įkurdinimo reika
lams, iš gauto Vasario 16 minė
jimo pelno paskirta 500 dol. 
Valdyba įgaliota rūpintis tinka
mu New Yorko lietuvių atstova
vimu ištikimybės parade bal. 30 
Nutarta suruošti atitinkamą 
Lietuvos okupacijos 10 metų 
liūdnos sukakties atžymėjimą.

Į naują valdybą išrinkti Vyt. 
Abraitis, Dan. J. Averka, adv. 
St. Briedis, J. Buivydas, J. Gin
kus, J. Glaveckas, Alb. Gražiū- 
nas, P. Mikalauskas, P. Montvi
la, Dr. J. Pajaujis, Br. Spudie- 
nė, Dr. Aid. Šliūpaitė, Alb. Tre
čiokas, J. Tysliava, Pr. Vainau
skas, Dr. M. J. Vinikas ir Stasys 
Vitaitis.

“Dzūkiškos Vestuves” ir Vakarienė
Newark, N. J. — Balandžio bet, kadangi vaidintojai patyrę, 

16 d. šv. Rožančiaus D-jos pas- tai visas vaidinimas taip pavyko, 
tangomis buvo surengta labai kad geriau negalima buvo ir ti- 
pavykusi vakarienė, kur pro- kėtis.
gramoje buvo suvaidinta iš ti- Svečių dalyvavo apie 200, ir 
kro gyvenimo vadinamos “Dzū- visi buvo taip patenkinti, kad ir 
kiškos vestuvės”. po šiai dienai dar kai kurie juo-

Tėvų vaidmenį vaidino J. Mi-kiasi iš įvykusių “vestuvių”.
kalauskas ir M. Majoriėnė. Jau- Kadangi visi buvo patenkinti, 
nąjį ir jaunąją su pasisekimu tai jau girdėti, jog ir vėl pagei- 
vaidino ilgų metų vaidintojai dayja, kad būtų panašaus kas 
Newarko kolonijoj J. Ponelis ir surengta, bet surengti nėra len- 
Antosė Baranauskienė, piršlius gvas dalykas, ir svarbu, kas gali 
vaidino Pr. šreibikauskas ir F. taip vadinamą viso parengimo 
Kasaitienė, pabrolius ir pamer-“ratą” sukti. Reik pasakyti, kad 
ges — Jokūbaitis, Butvydis, Po-kur Baranauskienė prisideda, tai 
cius, Gražulienė, Pocienė ir Rač-parengimai -būna skirtingi nuo 
kiūtė. Kvieslio vaidmenį daugiau kitų parengimų, ir todėl gerai 
negu vykusiai suvaidino Jokū-pavyksta, tad mūsų* kolonijos 
baitis. darbščiai bitelei Baranauskienei

Kadangi “Dzūkiškos vestuvės” už šį parengimą irgi priklauso 
nebuvo iš anksčiau numatytos, didelė padėka ir pagarba. Lauk- 
o tik paskutinėmis dienomis, tad sime ir vėl parengimo.
nebebuvo laiko pasipraktikuoti, Dzūkas.

ATITAISYMAS

Pereitame “Amerikos” nume
ryje pasitaikė nemaloni techninė

kes 3, Cal. 
susipažinti

tina < su gai

vargonininkų
i vargoninin

denyje 81.50. 
su:

!*l. III.

YN, N. Y.

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS

Praeitą sekmadienį Brooklv
no ir apylinkių lietuviai turėjo 
mielą vakarą: Operetės Choras 
sutraukė juos į savo 35 metų 
jubiliejinį koncertą. Ištikrųjų. 
žmonių, rinktinės publikos, pri
sirinko labai daug. Pirmiausia, 
tiems, kurie šį chorą maža pa
žinojo ar visai jo nepažinojo, 
buvo labai įdomu sužinoti, kad 
jis yra išvaręs nepanrastai pla
čią vagą mūsų kultūros srityje 
Amerikos lietuvių tarne.

Programa buvo iš keturių da
lių: choras, solistė A. Dambraus
kaitė, pianistas Mrozinskas ir 
poetės A. Gudaitis.

Chorui dirigavo prof. V. K. 
Banaitis, kuris šiuo metu ir va
dovauja jam. Repertuarą suda
rė žymiųjų mūsų kompozitorių 
harmonizuotos liaudįes dainos. 
Pasirodė mišrus ir atskirai vy
rų choras. Buvo jausti rimtas 
pasiruošimas ir publiką malo
niai nuteikė.

Nenanrastai gerai pasirodė 
A. ‘Dambrauskaitė. Publika tie
siog no kelis kartus išreikalavo 
jąJ pakartoti. Jos repertuaras 
taip pat buvo taikliai parinktas 
— proporcija tarp mūsų liaudies 
dainų ir pasaulinių kompozito
rių.

Pianistas Mrozinskas, kaip ir 
visada, šį kartą užbūrė publiką.

Jis, svarbiausia, pataikė gerai 
sudaryti savo repertuarą.

Ir pagaliau A. Gustaitis su 
savo eiliuotomis jumoreskomis.
Jo alegorijos tikrai buvo gilios klaida — prie J. P. ' Machulio
ir taiklios šių dienų žmogui. I straipsnio butų nuomos klausi-

Operetės chorui linkėtina dar mu buvo įdėta visai kito straips- 
daug metų tęsti savo darbą ir nio antraštė. Dėl tokio neapsi- 
išvaryti dar platesnę vagą mū- žiūrėjimo str. autorių atsiprašo- 
sų kultūros dirvoje. E. U. me.

SKAUTŲ GYVENIMAS
Atšilęs oras atgaivino ir “pri

snūdusius” New Yorko skautus. 
Kovo 19 d. jie aplankė žymųjį 
New Yorko muziejų — Metro
politam Museum of Art, kur pa
matė tuo metu ten vykstančią 
ir Vienos meno parodą. Apie 
meno kūrinius paaiškino sk. v. v. 
skilt A. Zelenkevičius.

Praėjusį šeštadienį, balandžio 
22 d., skautės ir skautai susirin
ko Angelų Karalienės parapijos 
salėje, kur paminėjo savo patro
no Šv. Jurgio šventę. Žodį tarė' JAV," už priėmimą ir globojimą 
vyr. sktn. E. Putvytė ir apie šv. Į pirmaisiais mėnesiais, už gausias 
Jurgio gyvenimą papasakojo dovanas, taip pat už pagalbą su- 
dvasios vadas kun. J. Pakalniš
kis. Po to sekė laužo proerama, 
susidėjusi iš dainų ir linksmų 
skautiškų pasirodymų.
/..Balandžio,^ d. skautų vyčių 
draugovė ruošia ekskursiją į 
Bedloe’s Island, kur yra garsio
ji Laisvės Statula. Visos skau
tės, skautai ir skautų bičiuliai 
kviečiami kartu vykti. Ekskur
sija išvyks nuo Apreiškimo baž
nyčios (North 5th St., B’klyn) 
sekmadienį, balandžio 30 d., 12:- 
15 vai. (tuoj po pamaldų). Eks
kursija įvyks, jei bus palankus 
oras. ' Vyt. K.

New Haven, Conn, naujienos
N, N. Y.

eth, N. Y.

pietų,

SKAUDI NELAIMĖ IŠTIKO 
GERTRŪDĄ NORKUNIENŲ

New Haven, Conn. — Balan
džio 13 d. ryte prie savo namo 
kieme parpuolė mūsų gera pa
rapijietė Gertruda Norkūnienė 
ir susilaužė koją. Labai ilgai iš
gulėjo ant žemės, kol atėjo kai
mynai į pagalbą. Šiuo tarpu yra 
Grace ligoninėje

Būtų labai malonu, kad drau
gai bei draugės ir pažįstami ap
lankytų ligonę, nes, kaip visiems 
yra gerai žinoma, pati ligonė vi
suomet atjautė nelaiminguosius 
ir ne vieną yra aplankiusi ir pa
guodus!.

Šioj skaudžioj nelaimėj už- 
jaučiam G. Norkunienę ir savo 
maldose prašysim Dievo leisti 
greitai pasveikti ir sugrįžti 
savo šeimą.

Jaukus Sąjungiečiy 
susirinkimas

Balandžio 19 d. įvyko jaukus 
susirinkimas sąjungietės Jadvy
gos Šilkienės puošnioj rezidenci
joj. Apsvarstyta kuopos reikalai, 
pasitarta apie naujų narių vajų 
ir nutarta su didesniu pasiryži
mu vajaus metu pasidarbuoti 
prirašant naujų narių.

Motinų diėną nutarta eiti ben
dros šv. Komunijos su visomis 
katalikiškomis moterų draugi
jomis mūsų parapijoj.

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
valdyba ir narės reiškia savo 
narei Onai Kvaratiejienei giliau
sią užuojautą dėl mylimo tėve
lio Prano Yanušo mirties.

Pasveikintos sąjungietės Z. 
Markuniene ir E. Styrienė, ku
rios; minėjo savo gimtadienius šį

pas

“Amerikos” 15 nr? įsibrovė 
klaida, jog siuvėjų unijos F. Vai
tukaitis ir J. Buivydas buvo su
spenduoti vieneriems metams. Iš 
tikro suspenduoti buvo tik vie
nam susirinkimui.

Kriaučius

PADĖKA
Petrui Montvilai ir jo šeimai 

už suteiktą mums medžiaginę ir 
moralinę paramą, kai dar buvo
me nežinioje — Vokietijoje, už 
sudarymą galimybių atvykti į

sirasti darbus ir įsikurti sava
rankiškam gyvenimui tariame 
nuoširdų ačiū.

Izabelė jr Jonas Steponaičiai, 
’ Juzė Liaukiūtė, ‘ -

Justinas Linukus.

mėnesį. Palinkėta ilgiausių 
metų.

Susirinkimui pasibaigus są
jungietės J. šilkienė ir J. Kaz
lauskienė pavaišino visas tikrai 
karališka puota.. Vaišių metu 
viešpatavo pakilusi nuotaika ir 
seseriškas draugiškumas. Visos 
negalėjo atsigėrėti skaniais val
giais, lietuviška duonele, sausai
niais ir pyragėliais.

Visos skirstės į namus, dėko- 
damos ponams šilkams ir J. 
Kazlauskienei už vaišes ir užlei
dimą savo jaukių namų susirin
kimui.

„ PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju p. Mečic- 

lovui Anuskai, 58 Ten Eyck St., 
Brooklyn, už sudarytą man ir 
mano sūnui garantiją atvykti į 
JAV, ir p. M. Miliauskienei ir 
jos žentui ir dukteriai, pp. Joe ir 
Margaret Murphy, 5135 Hillyer 
St., Elmhurst, už ilgą rūpinimąsi 
mumis esant Vokietijoje ir šir
dingą priėmimą ir globą čia at
vykus. A. Butkuviene.

Bayonne, N. J.

švęsim Motinų Dieną 
I

Gegužės 14 d. iškilmingai pa- 
minėsim Motinų dieną, 10:00, salėje, 
valandą ryte visos katalikiškps 
moterų draugijos susirinks į pa
rapijos svetainę, iš kur visos 
bendroj eisenoj dalyvaus šv. Mi
šiose ir bendrai priims šv. Ko
muniją. Kviečiamos narės ne
praleisti šios progos pareikšti 
pagarbą savo dangiškajai moti
nai Marijai ir savo motinėlėms.

Po šv. Mišių įvyks pusryčiai, 
kuriuos rengia Marijos Vaikelių 
draugijėlė pagerbimui savo ir vi
sų motinėlių, širdingai kviečia 
visas motinėles ir viešnias bei 
svečius atsilankyti. i

3- čią valandą po pietų šv. Ka
zimiero bažnyčioje įvyks vaini
kavimas Panelės švenčiausios.

4- tą valandą' po pietų lietuvių 
mokyklos vaikučiai pagerbti 
motinėlėms ruošia turiningą 
programą. Nuoširdžiai kviečia 
visus šios kolonijos lietuvius at-

— Mūsų parapija įsigijo nau
ją elektrinį rotatorių (spaus
dinimo mašiną). Tuo tarpu 
spausdinami lapeliai tik anglų 
kalba su parapijos skelbimais ir 
visos savaites pamaldų tvarka. 
Lapeliai dalinami prie bažny
čios durų išeinantiems po pamal
dų. Spausdinimo darbą atlieka 
parapijos vargonininkas p. A. 
Jakupčionis.

— Mūsų parapijos katalikai 
veteranai rengia šokius š. m. 
balandžio mėn. 29 d. parapijos
-j. y '
— Mergaičių sodaliečių ruo

šiamos Marijos, vainikavimo iš
kilmės įvyks š. m. gegužės mėn. 
7 d. po 9 vai. šv. mišių.

— Susituokė Vincas Bliuvas 
su Charlotte Schultze ir Juo
zas Gudaitis su Geraldine Ko- 
der.

— Pakrikštyti Stasio ir Ma
rijonos Bulvidų sūnus, kuriam 
duoti vardai Robertas - Myko
las, ir Juozo ir Florence Pukštų 
duktė Jane Frances vardais.

ATVYKO IŠ TREMTIES
* ■ -■ i ’ ■ •

Bilevičius, Grete, Boleslovas, Inge, 
Pace, Miss. .
Gružas, Leonas. Orahgo County, Cal.

Koroliovas, Veronika, Eugenija. Ri
verside; Calif. 
Margis, Jonas, Ema, Adolfas, Erika, 
Ziegfriedąs, Alice, Texas.
. Sirvinskas, Juozas, Jeronimą, Algir
das. Chicago, Ill.
Skudra, Jokūbas, Algirdas, Bronė, 
Elzbieta. Beloit, Kansas.

Stašauskas, Antanina. Beloit, Kans. 
Suvaizdis, Hiacintas, Kazimiera, Irena, 
Algirdas, Clarksdale, Miss.

Vamauskas, Jurgis, Uršulė. Holly
wood 38, Calif.

Aleksandravičius, Kvirinas, Antosė, 
Antanas. Chicago.

Andriušis, Jonas. Brockton, Mass.
Černiauskas, Kestutis, Izolda. Det

roit, Mich.
Ciunka, Tomas, Bronė, Viktorija, 

Antanina, Aldona. Detroit, Mich.
Gaigalas, Pranas, Janina, Dalia, 

Laimutė. Watertown, Conn.
Jelenlayiskas, Kazimiera, Leopoldas. 

Chicago, Ill.
Kura, Pranas. Hartford. Conn.
Liliškis, Andrius, Olga, Helga. Be

thany, Conn.
Mitrinovas, Deginąs, Paraskovija, 

Vasilius, Feodoras. Muncie, Ind.
Narkevičius, Vincas, Katarina, Aly- 

tls, Ona, Danguolė, Marija. Camb
ridge, Mass. z

Pėtuchovas, Vladas, Elžbieta, Leo
nas, Vladas. Minnesota.

Plepienė, Olga. Detroit, Mich.
Sarka, Vincas, Vaclove, Nijolė. Det

roit, Mich.
Andrašlunas, Veronika, Danutė, Al

girdas, Genovaitė; Danguolė. Cleve
land, Ohio. '

Augenas, Kazys. Hartford, Conn.
Baitis, Henrikas, Elzė, Harmutas. 

Winnet, Mont.
Balys, Antanas. New York, N. Y.
Baranauskas, Juozas. Kennebunk

Port, Maine.
Bendžiutė, Stasė, Watertown, Conn.
Betkauskas, Juozas, Eugenija, Lak- 

štuonė, Zita. Philadelphia, Pa.
Bliukytč, Juzė. Chicago.
Kun. Cukuras Valdemaras. Colum

bus, Ohio.
Debesiunas, Juozas, Bronė, Anelė, 

Danutė. Phila., Pa.
Dragunaitis, Juozas, Marija. Toledo, 

Ohio.
Dubauskas, Jonas, Juozas. Chicago,

Ill.
Qumasius, Jonas, Marija, Egunas,
Jarda, Lilija. Preston, Md.
Federavičius, Ingrida, Algirdas, Phi

ladelphia, Pa.
Graužinytė, Aldona. Cleveland,

Ohio. z '
Gricius, Kazys. Westfield, Mass.

Gudaitis, Jurgis, Kazė, Gražina, Da
nutė. Torrington, Conn.

Ivinskienė, Aurelija. Chicago, Ill.
Jezerskas, Juozas, Stefanija. Fond

Du Lac, Wis. .
Juknevičius, Jonas, Elena, dalia.

Chicago,. DL + Ut
Juos»pavi«us; Pėtara& Pittsburgh, 

Pa. ; ■ ■ • ■■ r j . „b-
Juręvičius, Leonardas, Anastazija, 

Zenonas, Emilija. Elizabeth, N. J.
Jusys, Juozas, Ona. Easthampton,

Mass. ' .
Kadžiulis, Marta, Algis, Katarina.

Chicago, Ill.
Kidolius, Vytautas, Pranas. Brook

lyn, N.' Y. . -r.
Kijauskas, Pijus, Marija, Gedimi

nas, Juozas, Algirdas, Stasė. Cleve
land, Ohio. .

Kirmonas, Pranas, Juozapa. West
field, Mass.

Kun. Kirvelaitis, Pijus. Chicago, Ill.
Klicius, Juozas. Chicago, Ill.
Kovalčiukaitė, Virginija. Scottville.

Mich.
Kun. Korsakas, Julijonas. Chicago.
Kukutis, Gabrielė, Ramutė. Detroit,

Mich. , r
Kuzmickis, Mykolas, .Ona. Wilkes 

Barre, Pa.
Lapurka, Juozas. Kearny, N. J.
Lazdauskas, Henrikas.- Buckland, 

Conn.
Lekutis, Pranas. Grand Rapids, 

Mich.
Leskauskas, Napoleonas, Genė, Ky

mantas, Arvydas, Viktoras. Clinton, 
Ind.

Ližaitis, Edvardas. Baltimore, Md.
Lukaūskas, Vaclovas. Riverside, Ill.
Mikalauskas, Juozas, Elena, Janina,

Vida. Omaha, Nebr.
Mečkauskas, Tadas.-E. Chicago, Ind.
Mičiulis, Jonas. Brooklyn, N. Y.
Malakauskas, Česlovas. Bronx 60, 

N. Y.
Minkaitis, AleksandraS.'-So. Boston,

Mass. -zįr
Norvaišas, Juozas. Cicero, UI.

Petrauskas, Stasys, Terese. Omaha, 
Nebr. .z

Plaušinaitis, Julius. Pittsburgh, Pa.
Rackevlčius, Juozas. Omaha, Nebr.
Radvilavičius, Apolinaras, Vanda, 

Zigmantas, Regina, Juozas. Chicago, 
Ill.

Repšys, Antanas, Elena, Rimantas. 
Chicago, Ill.

Rudaitis, Jonas, Magdalena, Birute, 
Jonas. Chicago, Ill.

Sakalauskas. Juozas, Terese, Irena, 
Algimantas. Brooklyn, N. Y.

Sakinis, Stasys. Chilago, Ill.
Skardys, Ona. Chicago, Ill.
Skinakis, Prane, Zita, Nijole. Balti

more, Md
Skridaila, Poyilas. Chicago, Ill.
Smilgevičius, Aleksandras. Chicago, 

Ill.
Stonys, Karolius. Boston, Mass.
Šulinskas, Osvaldas, Ona. Newark.
Tekoryte, Vale. Chicago.
Valaitis, Vaclovas. Worcester, Mass.
Valys, Justinas, Aldona. Lemont, 

in.
Veliuona, Mykolas, Michalina, Ja

nina, Danute, Violeta. Elkridge, Ma
ryland. ' c

Vilčinskas, Pranas, Albina, Pranas, 
Albinas. Omaha, Nebr.

Visvydas, Pranas, Stanislava, Mar
garita. Philadelphia, Pa.

Kun. Zajančauskas, Vincentas. 
Greene, Maine.

Žukauskas, Antanas. Chicago, Ill.
Laivu “General Taylor” atplaukė 

18,000-tasis lietuvis tremtinys pagal 
DP billų. Viso jau atvyko 18,045 lie
tuviai.

iš Kubiliškė' 
šakių (buv

iš Girininkų

LIETUVOS GENERALINIO KONSV 
LATO NEW YORKE PAIEŠKOMI

• ASMENYS
Andrulaitienė - Haverzotaitė, Mylč 

iš Užubalių km., Marijampolės ap., ii 
sesuo Dunišaitienč-Haverzotaitė, Jeti 
bei sesers vyras Dumšaitis, Jonas.

Brazinskienė - Sakalauskaitė, Mi 
chalina, ir duktė Brazinskaitė, Ona.

Butkeris, Jonas ir šeima, iš Užba
iki km., Marijampolės ap.

Dubauskienė - Masolaitė, Domicėlė, 
iš Smukutės km., Sartininkų vi., Tau
ragės ap.

Endriukaitytė, Ona, 
km., Griškabūdžio vi., 
Naumiesčio) ap.
’Grybauskas, Juozas, 

kaimo.
Juodienė, ir sūnus Juodis, Stasys, i? 

Daltarų km., Židikų vi., Mažeikių ap
Lavonavičiūtė - Stankus, ir jos vy 

ras Stankus, Jurgis, abu iš Notėnų 
km., Platelių vi., Kretingos ap.

Liudvikauskas, Andrius.
Maliauka, Ciprijonas, iš Armališkiv 

km., Užpalir vi., Utenos ap.
Morkūnas, vyras ir vaikai Onos Ha- 

verzotaitės.
Vaitkūnas, Juozas ir Kazys, ir jv 

seserys Vaitkūnaitės, Magdutė, Mary
tė ir Onutė, iš čyčkų km., Alvito, vi., 
Vilkaviškio ap.. .»............ ». . ,

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
maloniai paršomi atsiliepti j:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

W. 82nd St., New York 24, N. Y,41

“Amerikos” Rėmėjai

"i < .Jiy;,. •

PAIEŠKOJIMAS:

Ieškau Onos Endriukaitės, ki
lusios iš Kubiliškės km., Griška
būdžio v., Šakių ap.'-Ištekėjusios 
pavardė nežinoma. Atvyko j JV. 
1911-12 m. Žinančius prašau 
pranešti: Bronius Matulaitis, 
11725 Sd. Morgan St, Chicago 
43, UI. (Esu pusbrolis iš to pat 
vi.) 1937/28 buvo parvykus Lie
tuvon pas savo brolį Joną.

— Petras Miltenis, “Ameri
kos” nuolatinis skaitytojas ii 
rėmėjas iš Brooklyno, pridavė 
savo prenumeratą ir $1.00 laik
raščio fondui.

— Mary Gurskis iš Bayonne, 
N. J., prisiuntė savo prenumera
tą ir $1.00 už “Amerikos” ka
lendorių.

— Elena Matulionytė iš Mas
peth, N. Y., atsilankiusi “Ame
rikos” įstaigon, atnaujino savo 
prenumeratą ir $2.00 paliko 
laikraščio reikalams.

— V. Norkūnas, mūsų skai
tytojas iš New Haven, Conn., 
prisiuntė prenumeratos $6.00.

—A. Baranauskienė iš Ne
wark, N. J., prisiuntė prenume
ratą už 2 metus.

— M. Mikolaitis, senas mūsų 
skaiytojas ir rėmėjas iš Brook
lyno, užsimokėjo prenumeratos 
$6.00.

— Fr. Gajauskienė iš Long 
Island City, N. Y., atnaujino sa
vo prenumeratą ir $2.00 pasky
rė laikraščio reikalams.

— A. Stanislauskas iš Bridge
port, Conn., prisiuntė prenume
ratai $6.00.

Visiems širdingai dėkojame.
“Amerikos” Admin.

SUSIRINKIMAS

PAGELBĖJO NELAIMĖJE

Sunkios nelaimes ištiktai Ged-Už trejetą savaičių “Continen
tal” plokštelių firma New Yorke vilų šeimai šio mėn. 3 d. suririk- 
išleis dvi naujas liet, plokšteles, ta'20 dol. aukų. Aukojo: Grand 
kurias įdainavo solistė A. Skaru- 
lytė, sopranas, iš Brooklyn, N. Y. 
Juozo Tarno orkestrui palydint 
“Folkraft” plokštelių bendrovė 
Newarke ką tik išleido 5-tąją
liet, šokių plokštelę, įrekorduotą Strumskis 2 dol., saliūho sav-kas

View kirpyklos, 489 Grand st., 
Sav-kas D. Vaitkevičius 5 dol., 
Scholes kepyklos, 522 Grand st. 
sav-kai Lukai 5 idol., Republic 
likerių krautuvės ’ sav-kas X.

Šį penktadienį, balandžio 28 d. 
7:30 vai. vakare, Hotel New Yor
ker, 8th Ave. ir 34th St. kampe, 
New Yorke, įvyks Ateitininkų 
Sendraugių New Yorko kuopos 
susirinkimas. Problema: Lietu
vių . Pasaulinės Bendruomenės 
reikalai. Referuoja Pr. Vainaus
kas. Be to, bus aptarta kasdieni
niai — organizaciniai kuopos 
reikalai. Nariai , prašomi daly
vauti. * **s« -

Kuopos Sekretorius

5 SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
V. ” , RSutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Fcih-i alins Stalu 7 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalains Jungime.-.).- va.styucse ar J 
Užsienių Šalyse. fį

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių ft 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New ) orko miesto 2 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zuhawicz, kuris turi leisis plakti- Z 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federak s Valdžios ir kuris y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių f) 
ir mažų, visbje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. ft 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daiomi bite bizniuose p, 
naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. Z

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

RAŠYKITE: J)
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAV1ČIUS) į

111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. 4
Telefonas: EV 4-3049 J)

ALMAMI NITE CLUB
KAZYS IR aLVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta, visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS 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

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

41\ GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

s

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
6—8 vakare 

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte ' 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai

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

:SteP’’Ae"±rZ;iski1 Uatthew P. Ballas
i (Armakauskas) w Zį
. A X (Bieliauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves z

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646silankyti ir pamatyti vaikučių , žinovo Vyt fiefejaus priežiūroje. . Sutkus 2 dol., anglių prekybinin- 
gabuiŠus. M. j (Klumpakojis— RatUkės). | Icaš p. Klein ir kiti po 1 dol.
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Sovietai skuba likviduoti katalikybę
Vatikano slūogsniuošė nuro- ] čiausio įtempimo pasiekęs nutei- 

doma, jog komunistai užsimoję siant kardinolą Mindszenty, ir 
griebtis visų priemonių galuti- I toliau nė kiek nemažėja.
nai sunaikinti Bažnyčiai anapus Rumunijoj kova prieš Bažny- 
geležinės uždangos.

Nors praktiškai Roma yra ge
ležinės uždangos atskirta nuo 50 taip pat smarkiai persekiojami, 
milijonų tikinčiųjų, bet jos įta-1 Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj Va- 
ka vis tiek yra jaučiama ir tose tikano žiniomis kova su Bažny- 
valstybėse, kuriose Sovietai turi čia vykdoma griebiantis masinių 
lemiamos įtakos. O tai kliudo 
komunistams siekti savo tikslų.

Lenkijos, Rumunijos,; Čekoslo
vakijos ir Bulgarijos katalikams 
neleidžiama ruošti Šv. Metų pro
ga maldininkų kelionių. į Romą. 
Iš antros pusės dieną ir naktį 
varoma propaganda ir keliami 
kaltinimai už tariamą šnipinėji
mą Vakarams. Net ir Jugosla
vijoj Tito režimas tikėjimo per
sekiojimo nesumažino.

Paskutiniu laiku ypątingai 
smarkiai persekiojami Čekoslo
vakijos katalikai, kuriems pri
kišama šnipinėjimas, " Sabotažai 
ir kiti “priešvalstybiniai” veiks
mai.

Nuo seno buvę diplomatiniai 
santykiai tarp Rytų Europos 
kraštų ir Vatikano .tuojau pra
dėjo šlyti, kai tik tie kraštai pa
teko Sovietų kontrolėn. Pereitą 
mėnesį, ištrėmus jo atstovą iš 
Pragos, Vatikanas neteko pas
kutinio diplomatinio posto Čeko
slovakijoj, kuris dabar veikė 
kaip nuncijus Rytų Europoj.

Paskutinieji vįenuolynų nusa
vinimai rodo, kad Pragos vy
riausybė pasiryžusi sunaikinti 
visus katalikiškuosius ordenus.

Tariama Lenkijos vyraiusybės 
sutartis su Bažnyčia Vatikano 
laikoma tik metodu likviduoti 
Bažnyčią, nors 20 milijonų kraš
to katalikų sudaro 95 procentus 
visų gyventojų. •...

:* Vengrijoj, kur iš 6 milijonų alus Amerikos pilietis, 
gyventojų <yra apię 70 procentų "
katalikų,, persekiojimas aukš-

Rumunijoj kova prieš Bažny
čią taip pat aštrėja. Jugoslavijoj 
yra 5,5 milijono katalikų, kurie

čia vykdoma griebiantis masinių 
deportacijų.

šie visi dalykai rodo, jog ko
munistai yra nutarę imtis visų 
priemonių greičiau palaužti 
Bažnyčios įtaką visuose jų do
minuojamuose kraštuose.

LOJALUMO PARADAS

Įvyksta šeštadienį, balandž.29 d.

Lietuviai renkasi 92 gatvėj ir 
Park Ave., New Yorke. Paradas 
lietuviams prasideda tarp 2 ir 
2:30 popiet, nuo 92 iki 63 gatvės 
—j- Penktąja Avenue.

Kviečiama, kad moterys, mer
ginos ir jauni vyrai dalyvautų 
kiek galima daugiau, tautiniais 

, rūbais apsirengę.
Tautiniais rūbais apsirengu

sius prašome susirinkti prie “A- 
merikos” redakcijos, 417 Grand 

, St., Brooklyn, N. Y., iš kur visi 
kartu vyksime į Lojalumo Para
dą.

Būkite prie redakcijos šešta
dienį apie 12 vai. dieną.

Šiemet eisenos kelias trumpas 
— apie pusantros mylios ir už
truks maždaug 40 minučių, todėl 
prašome nepatingėti ir skaitlin
gai dalyvauti parade, nes neteks 
perdaug pavargti.

Atvykęs į paradą stok į lietu
vių eiles ir tuomi parodyk visuo
menei ir valdžios pareigūnams, 
kad esi susipratęs lietuvis ir lo-

Maspetho Žinios
Per Atvelykį, balandžio 16 d., 

sąjungietės suruošė margučių 
balių. Už gražiausius margučius 
buvo paskirtos dovanos, kurias 
laimėjo R. Lizūnienė, R. Nedzins: 
kienė, Bajelis, Bajelienė, White 
ir Kvarinskienė. Labai gražią šo
kolado pintinę, padovanotą prel. 
J. Balkūno, laimėjo P. Levana- 
vičius. Leistą laimėjimams radi
ją laimėjo Bajelienė.

Moterų S-gos rengėjos ir pir- 
min. F. Ražickienė tarė nuoširdų 
ačių visiems už aukas ir J. Cin
kui už pagarsinimą per radiją.

— Sąjungietės Kivytienės sū
nus Alfred sunkiai susižeidė au
tomobilio nelaimėje ir paguldy
tas šv. Jono ligoninėje. Skausmo 
ištiktiems tėvams linkime kan
trybės ir reiškiame užuojautos.

O. P.

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ 
IŠKILMES

Brooklyn© vyskupijos šv. Var
do Draugijų iškilmės įvyks ge
gužės 7 d. Ebbets Field. Paradas 
prasidės 2:30 vai. po pietų ir eis 
Bedford Ave.

Prašomi visi Šv. Vardo drau
gijų nariai šiame parade daly
vauti. Taip pat kviečiami parade 
dalyvauti ir visi parapijų vyrai. 
Visi, norintieji parade dalyvauti, 
prašomi susirinkti prie savo pa
rapijos bažnyčios, iš kur bus vyk
stama j parado vietą. Po parado 
susirinkus, bus palaiminimas 
švč. Sakramentu.

NEW-Y0RK0 LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJOS

RUOŠIAMAS DIDELIS

i

+

KONCERTAS■BALIUS
*

Ggužes-May 7 d., 1950. Pradžia 4 v *
t

SHWABEN HALL

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

Gyvuoja virš 20 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1.

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

Tel. EVergreen 4-9293

E 
f!

kraš 
nų,

nors

N. Y. L. T. Lojalumo Paradui
Rengti Komitetas

Ruošiamasi pagerbti žymy veikėją
Plačiai žinomam Amerikos lie

tuviųŲ katalikų darbuotojui, K. 
Krušmskui balandžio 20 d. suėjo 
70 mėtų. • .

K. Krušinsko suvaidintas vaid
muo mūsų išeivijoje yra labai di
delis, ypač, ankstyvesniais lai
kais, kadabmūsų organizacijos 
buvo dar* silpnos ir trūko inte- 
ligfcntiiW jėgų.

Taigi p. Krušinsko bičiuliai, 
susirinkę pasveikinti sukaktuvi
ninką, gyvai pritarė P. Montvi
los sumanymui tą sukaktį viešai 
paminėti. Tam tikslui norima 
suruošti vakarą, kuriame pa
kviesti kalbėtojai supažindins 
dabartines kartas su K. Krušins
ko nuveiktais darbais. M.

Vyčiai vaidina “Baisųjį Birželį”
Šį sekmadienį, tai yra ba- ~ 

landžio 30 d,, L. Vyčių 41 kuopa 
Apreiškimo parapijos salėje sta
to veikalą vaizduojantį pirmąją 
bolševikų okupaciją Lietuvoje.

“Baisusis Birželis’\.yra pats 
pirmutinis dramos veikalas, ku
ris imasi parodyti bolševikinę 
santvarką, tą santvarką, kuri 
eina griaudama pačius pagrin
dinius žmogaus laisvės suprati
mo principus. Pats veikalas ne
siima spręsti rusiškojo komu
nizmo žiaurumo,, o .tik.iškelia 
mintį, kad nepagerbus žmogaus ’ doraitė. 
laisvės, palieka padėtis, kurį tu- WSoS 1 
ri iššaukti kovą.

šioje pjesėje pavaizduotas 
lietuvis - amerikietis, kuris už
dirbtais amęrikoje pinigais ban
do pakelti krašto gerovę, o už
ėjęs bolševizmas naikina viską, 
ką tas žmogus buvo įdėjęs, ir 
Lietuvos lobyną.

Scenos mėgėjų būrelis, kurį 
sudaro 41 kuopos vyčiai ir jų 
bičiuliai, .šį sekmadienį bandys 
parodyti, kaip neteisingai turi 
žmogus nusilenkti žudančiai jė
gai ir vėl susikaupto didesnei 
kovai.

Artistai gan stropiai ir su di
deliu pasiaukojimu ruošėsi šiam 
veikalui. Visi bent tris kartus 
savaitėje paaukojo savo laisva
laiki, nors visi dienomis dirba 
sunkų darbą.

Tad, suprasdami jų auką, šį 
sekmadienį dalyvaukime 41-mos 
vyčių kuopos paruoštame dra
mos spektaklyje. Vaidinimas 
vyks du kartus tą pačią dieną: 4 
vai. popiet ir 8 vai. vakare. Ti
kimasi pradėti punktualiai.

“Baisųjį Birželį” vaidina šie 
mėgėjai: V. Būtėnas, V. Trainis, 
A. Mikolaitis, Jasinskaitė, E. 
Karpiutė, A. Bobinaitė, M. Ka
šėtaitė, Bilėnas, J. Kastor. Vei
kalą režisuoja Juozas Boley, o 
scenos tvarkytoja yra G. Ben-

Visi kviečiami atsilankyti į 
Apreiškimo parapijos salę, 
sekmadienį, 4 vai. popiet ar 
vai. vakare.

ši
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RUOŠIAMAS GRAŽUS 
VAKARAS

Patersono BALFo 86 skyrius 
balandžio 30 d. rengia didelį va
karą Patersone Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Naujakuriai su
vaidins P. Vaičiūno parašytą la
bai linksmą 5 veiksmų komediją 
“Slidus pusmilijonis”. Įėjimas tik 
75 centai. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visas pelnas skiriamas 600 ūki
ninkų pervežimui nuo uosto ligi 
darbovietės.

Tad Patersone ir apylinkėje 
gyvenantieji lietuviai dalyvau
kime.

EV 4-9293 / J

SALDAINIŲ PALOCIUS j
GERIAUSIOS ROSIES . A

Uagvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 4
PUSRYČIAI — HETSS — VAKA1UKNS. Geriausia, partrinklma. A 
AISKRYMAS gasBiptaa namie H gertaurioa sssetonoa, ALUS H ge- K 
riau^ų bravorų. Paran|4»natw« prHmamf užsakymai. KREIPKITftS: y 

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. <

i

MYRTLE AVE. IR KNICKERBACKER ST. KAMPAS
Dalyvauja geriausi Lietuvos Valstybinės Operos solistai, 

dramos aktorini ir Operetė choras. Programoje montažas 
apie tėvynės ilgesį, solistų ir choro dainos ir linksmoji dalis.

‘AMERIKOS’* SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

Mari

Po koncerto bus šokiai.
Visus tremtinius ir ąvečius maloniai kviečiame atsilankyti. S p a u d o s Darbai

groži
Ir lid
■;iai |
Tad 1

KAT. FED. SUSIRINKIMAS

Kat. Federacijos New Yorko 
apskrities draugijų atstovų su
sirinkimas įvyks penktadienį ba
landžio 28 d., 1950 m., 7:30 vai. 
vakare, Apreiškimo parapijos 
salėje.

KLAUSYKITE!

H. Rabinavičius

ARCHITEKTAS VIZGIRDA 
DIRBA PRIE VALSTYBINES 
LIGONINES PROJEKTAVIMO

Žinomas , kultūrinių lietuvių 
meno ir istorijos knygų leidėjas 
architektas Tadas Vizgirda 
prieš 6 mėnesius atvyko iš Euro
pos ir, apsigyvenęs Bostone, tam 
tikrą laiką dirbo Thomas Wor- 
chester, Ine. statybos bendrovė
je kaip architektas - braižyto
jas. Tos pačios firmos rekomen
dacija arch. Vizgirda nesenai ga- 
yp architekto - projektuotojo pa- 
riegas M. A. Dyer Architects 
and Engineers Co. šiuo metu jis 
dirba prie projektavimo vienos 
didelės Naujosios Anglijos ligo
ninės, kuri bus statoma netoli 
Worchester, Mass. Jos statyba 
kaštuos apie 7,5 milijono dolerių. 
Reikia tik pasidžiaugti, kad vi
sai neseniai atvykusio lietuvio 
architekto gabumus jau įvertino 
rimtos Amerikos B-vės ir pave
dė jam tokį atsakingą darbą.

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

NAMAI TURI BUT PARDUOTI 
IR PIGIAI

Visi yra mūriniai, atskirai sta
tyti, turi tuščius florus, aliejumi 
apšildomi ir su garažais;
Maspeth: 2’šeimom su 11 .kam
barių, 50x100.
Elmhurst: 2 šeimom.
Cypress Hills: 2 šeimom su 
kambarių. ...
Richmond Hill: 2 šeimom.
Telefonas: REpublic 9-1506

Skambinti tarp 9-11 vai. 
kare.

11
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LIETUVIŲ KALBOS VADO
VAS JAU BAIGIAMAS 
SPAUSDINTI

Iš Vokietijos gauta žinių, kad 
seniai laukiamas Lietuv. Kalbos 
Vadovas ne tik spaustuvėj su
rinktas, bet ištaisytos visos ke
turios korektūros ir sulaužytas 
puslapiais. Viso bus 602 pusi, 
didelio formato. Prof. Pr. Skar
džius, peržiūrėjęs paskutinę ko
rektūrą, 320 pusi, jau išsiuntė 
į Vokietiją. Vadovas bus geriau 
įrištas, negu buvo iš pradžių nu
matyta — bus drobiniais virše
liais.

Atidaroma berniu
kams vasar. stovykla

Tėvai Pranciškonai Kenne
bunk Port, Maine šią vasarą ati
daro berniukams stovyklą. Sto
vyklos atidarymas liepos 1 die
ną ir pabaiga rugpiūčio 5 dieną. 
Yra įrengtos gražios patalpos ir 
paruošta įvairi dienotvarkė.. Vi
siems yra taip pat žinoma, kad 
Kennebunk Port Pranciškonų 
vienuolynas yra gražioje Maine 
valstybėje ir prie Atlanto van
denyno. Tėvai, kurie norėtų, kad 
jų vaikai šiais metais vasaros 
atostogas praleistų pas Tėvus 
Pranciškonus ir lietuviškoje dva
sioje, rašykite šiuo adresu:

Franciscan Fathers, 
Kennebunk Port. Maine

gyve-Bogotoje, Kolumbi, 
nančio dailininko E. Kulviečio 
žmona Evelina Kulvietįenė mirę, 
kovo 19 d. Nors dailininkaš^jau 
nebę jauno amžiaus, bet dar uo
liai darbuojasi. Tremtyje būda
mas jis ypačiai pagarsėjo ga
mindamas meniškus lietuviškus 
kryžius.

I

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:,
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

Joseph Vastunas
IMS Gatei Ava. Braeklya M, Ji. T.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Henrikas Rabinavičius, buv. 
žymus Lietuvos diplomatas, Ge- 
ner. konsulas New Yorke, Pa
siuntinybės Patarėjas Londone 
bei Maskvoje ir kt., tik 1940 m. 
atvykęs į šį kraštą pradėjo vers
tis draudimu, sunkiu, ypatingai 
ne ne šio krašto žmonėms dar
bu, kur didžia dalim lemia gilus 
krašto, jo žmonių pažinimas. Po 
10 metų ką mes matome: Hen
rikas Rabinavičius pasidaro vie
nu stambiausių New England 
Mutual ir bendrai JAV agentu: 
per paskutinius penkis metus jis 
yra apdraudęs kasmet ne ma
žiau 1 milijono dolerių sumai. 
Pav., vien tik 1948 m. jis yra 
apdraudęs 3.850.000 dolerių su
mai. To pasėkoje, kartu būda
mas ir Pension Planing Consul
tant, buvo priimtas nariu į la
bai kvalifikuotų agentų sąjun
gą, kaip Life Member Million 
Dollar Round Table National 
Assn, of Life Underwriters. Pa
sisekimo pagrindas: panaudoji
mas naujausių amerikonjškų ap- 
draudos metodų, kur apdrauda 
stengiasi suderinti ir suderina 
du dalyku: užtikrinimą savo se
natvėje ar už tam tikros metų 
eilės (10-20 metų) tam tikros 
pinigų sumos, kartu apsidraus
tąja suma garantuojant aprūpi
nimą apsidraudusio artimiesiems 
mirties atveju. Tam pasiekti rei
kėjo įsigyti plačių sluoksnių pa
sitikėjimo, nes tarp tūkstančių 
apsidraudusių per H. Rabinavi- 
čių yra apsidraudusių ir virš 
100.000 dolerių ir tik 1.000 dol. 
sumai.

H. Rabinavičius savo ofisą 
praplėtė priimdamas jauną tei
sių Dr. Just. Petkevičių, kaip 
Asst. Office Manager, tuo į- 
traukdamas jį į draudimo biznį 
bei sudarydamas galimybę iš- 
sispecializavus pasidaryti sava
rankišku draudimo agentu, to
kiu būdu jau dabar sudaryda
mas puikiais sąlygas pasitarnau
ti daugeliui lietuvių, kurie norė
tų apsidrausti per H. Rabinavi- 
čiaus ofisą bei gauti patarimų 
bei informacijų gyvybės draudi
mo reikalais.

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

"AMERIKA“
417 GRAND STREET, -:- BROOKLYN 11, N. Y.

Stephen Bredes Jr. g
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street | 
Brooklyn 11, N. Y. Į

Tel. EVergreen 7-9394 S

Adv.

PIGIAI PARSIDUODA Piani-

nas ir Player Piano. Labai ge
rame stovyje. Skambinti telefo
nu: Michigan 2-4465.

JUSTINAS PETKEVIČIUS
Asst. Office Manager pas

HENRIKĄ KABINAVIČIŲ
Life Member Million Dollar Round Table National Assn.

Life Underwriters
Visais gyvybės draudimo reikalais kreipkitės į mūsų ofisą. 
Jums bus, suteiktos nemokamai informacijos bei patarimai.

Adresas:
527 FIFTH AVE. (suite 301) NEW YORK 17, N. Y.

* Tel. MUrray Hill 7-0800 • <

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y.

99 99

*> 9 S 9
9 9

John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu T<S.
WO 2-3497 NE 9 568»

EVergreen 4-0203 
DAKTARAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street 

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

žinosi! 
ne tiį 
nukilti
Vartų 
žvilgiu 
name.

s 9 9 99 9 9 59 9 9 99 9 X x

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Raportų Reikale

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

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

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

STagg t-l«4 r

F. GRAŽYS ir SŪNUS į 
KONTRAKTOR1A1 k

Atlieka mūriniu namų lienu U- t 
lyginimu plaateriavtm*, šaligat- A 
vių cementavlma ir Irt. darbu*, i 

t»3 MAUJER 8T_ R
BROOKLYN «, N. Y. i

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, IS. Y.

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų 

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELI PASIRINKIMĄ
GasiniŲ ir aliejum šildomų PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome- atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
nad mūsų prakSs ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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

J
l

.....
*

Džil 
giau I 
lietuvi! 
yra 11 
nuo jei 
su atvl 
pažįsti! 
niunisll 
nebencl 
l>udeli;l 
liniai \| 
suklaicl 
grįžta, I 
rengdal 
mis prl 
simildaJ 
jog nen 
rė.ię žrj 
mylėti”] 
ni dairi

ŠV. A| 
kai didJ 
mą pas! 
liejaus I 
giau irl 
sų kaip I 
vykti, ši 
gaiš lai! 
tiek tvj 
nurodvtl 
geresnę I 
valios I 
daugiau I 
savęs pa 
ma mat 
jubilieiu 
giai tui-G 
prie Baž 
jos įtakd 
je.

civr

P. J. II 
cijos įstal 
kė. iog J 
civiliai iii 
titinkama 
ėiais pavl 
spinduliai 
linga kail 
jau yra I 
Labaratol 
fornijos d 
les. i

Larsen 
mokymas 
niagesiam 
mo komai

Gegužės 
prasideda I 
tinimo vai 
pos 4 d. Ši 
priklausorl 
varpas bu] 
įrašydintu 
nepaklaus 
ving Bond

KALTI

Buvusi I 
pareiškė, I 
duomenų, I 
klauso ko J 
esą visa, k| 
bėio ir raj 
komunistin 
nusistatym 
JAV Sena 
jančiai prii


	1950-04-28-AMERIKA



