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ŠTAI KAIP
Memorial Day.
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Gegužės 30 d. JAV šventė Me
morial Day — paminėjo savo 
kovoj kritusius karius, o kartu 
ir atnaujino savo ryžtą ir ateity 
ginti tuos idealus, už kuriuos 
krito tą dieną minimieji. Šis a- 
merikiečių pasiryžimas yra ge
riausias laidas, jog laisvės ir de
mokratijos idealai bus pasauly 
apginti ir išlaikyti.

Laisvojo pasaulio priešai šiuo 
mętu labiausiai puola amerikie
čius, nes jie yra didžiausioji jėga, 
ginanti pasauly žmogaus ir tau
tų laisvę. Juos puldami, laisvės 
ir demokratijos priešai' iš vienos 
pusės nori suniekinti amerikietį, 
kad jis ėsąs išlepęs, be idealų, 
neturįs jėgos nė ryžto kovai, o 
iš antros pusės vėl kiek galėdami 
šaukia, jog amerikiečiai esą mi- 
litaristai, ruošią naują karą. Bet 
ir viena ir kita yra tik prasima
nymas — amerikiečiai yra tai
kos draugai ir jos siekia, bėt kai 
ateina reikalas, moka ne tik ko
voti, o pajėgia ir laimėti, kaip 
rodo paskutiniųjų dviejų karų 
laimėjimas. Jei jie bus priversti 
ir dar kartą pakelti ginklą — 
laimės ir vėl, sutriuškindami 
visus agresorius ir laisvųjų tau
tų priešus.
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Visi New Yorko lietuviai ruošiasi masiškai dalyvai 
minėjimo pamaldoms gauta Šv. Patriko katedra. Liel

genocido aukų minėjime. Bendroms visų New Yorko lietuvių šio 
ių pamaldos joje įvyks birželio 11 d.l vai. popiet. New Yorko Lie

tuvių Taryba^ruošia minėjimo plačią programą. »

Įleis 340.000 trem
tiniu

Senato ir atstovų rūmų na
rių sudaryta komisija gegužės 
25 d. posėdy pasiekė susitarimo 
tremtinių pagal naują įstatymą 
į JAV įleidimo klausimu. At
stovas Celler pareiškė, jog pada
rytas nutarimas įleisti 340.000 
tremtinių.

SUČIUPTAS ŠNIPO FUCHS 
BENDRADARBIS

Sovietuose vėl imami į nagą 
kultūrininkai, žinomas muzikas 
šeštakovičius, kuris.- anksčiau 
jau buvo užpultas ir turėjo da
ryt “atgailą”, dabar vėl pateko 
nemalonėn už “nukrypimus nuo 
linijos”. Dar blogiau atsitiko G. 
Guseinovui, kuris kovo mėn. ga
vo už knygą “Socialinio ir fi
losofinio galvojimo Azarbaidža- 
ne 19 amž. istorija” Stalino pre
miją. Dabar aptiktas jo knygoj 
taip pat “nukrypimas”. “Nukry
pėlis” turėjo grąžint premiją ir 
laukia tolimesnių to “nukrypi
mo” pasėkų, štai ir kultūrinė 
bei minties laisvė Sovietuose, 
apie kurią jųagentai,.f niėgs- 
sta užsieny pūsti miglas.

PASKIRTOS LĖŠOS UŽSIE
NIUI REMTI

JAV senatas 47 balsais prieš 
27 priėmė nutarimą 3.120.550.- 
000 dolerių skirti užsienio pa
galbai. Iš šios sumos 2.849.100.- 
000 dol. skirta Europos atstaty
mo reikalams, 100.000.000 dol. 
Korėjai, 94.000.000 dol. Kinijos 
sritims, 35.000.000 dol. atsiliku- 
siems kraštams remti, 27.450.-

Londone FBI agentai tardė 
nuteistą už atominių paslapčių 
rusams išdavimą dr. Fuchs. Sa
koma, kad Fuchs suteikęs daug 
žinių. Dabar jau ryšium su 
Fuchso pareiškimais Philadel- 
phijoj suimtas H. Gold, kuris 
buvęs Fuchso šnipinėjimo afe
ros dalyvis. Kongreso sluogs- 
niuose nurodoma, jog būsią su
imta ir daugiau į šią aferą įsi
vėlusių žmonių, nes vyrauja įsi
tikinimas, jog Fuchsas dirbo ne 
vienas.

Suimtasis H. Gold, 39 m. am
žiaus, FBI pranešimu, prisipaži
no buvęs Fuchso ryšininkas, 
perduodant rusams kai kurias 
atomines paslaptis. Jis nurodė, 
j o. g manęs, kad tuo

tasiš Dr. Fuchs esąs nurodęs 
visą eilę asmenų, kurie dalyvavę 
paslapčių sovietams'įdavimo a- 
feroje. Jam buvo p&rodyta fil
mą tūkstančių įtar 
nų, ir jis pamažu vi 
tikruosius kaltihinkij 
Be to, prie 2000 ai 
kiečių ’ir prancūzų 
tartinų asmenų sąr 
dėjo dar 200 kitų avienų.

Spauda rašo, jog JFuchsas ti
kisi, kad už pasl; _ . 2
nerodymą jam būsią iti sutrum
pinta bausmė bent š šeriais me
tais. Jis nuteistas kai ti 14 metų.

mų asme
nų po kito 
atpažinęs. 

;lų, ameri- 
udaryto į- 
io jis pri-

išdavėjų
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000 dol. Palestinos pabėgėliams padėsiąs kraštui, kurio 
ir 15.000.000 tarptautiniam vai
kų gelbėjimo fondui. -

PRATĘSIAMAS KARINES 
PRIEVOLES ĮSTATYMAS 
216 balsų prieš 11 atstovų rū

mai priėmė nutarimą dviem me
tam pratęsti karinės prievolės 
įstatymą, bet mobilizaciją bus 
galima vykdyti tik Kongresui 
nutarus, kad tauta yra pavo
ja

pastangoms sukurti galingą 
pramanę jisai pritaręs. H. Gold 
tėvas yra atvykęs į JAV iš Ki
jevo.

Gold yra chemikas ir šiuo me
tu dirbo vienoj Philadelphijos 
ligoninėj, gaudamas 4.600 dole
rių metams.

Ryšium su H. Goldo suėmimu 
anglų spauda rašo, jog reikia 
laukti naujų suėmimų. Už ato
minių paslapčių išdavimą nuteis-

NAUJA ORGANIZE CUA KO
VAI SU BOLŠI VIZMU

Balandžio mėn. gale Londone 
įvyko TJie New Crusąde (Naujo 
Kryžiaus žygio) organizacijos 
sušaukta bolševikų J 
je esančių tautų atsi 
rencija. Prezidiumą s 
das Graigavon, pulk 
ir grafas Babrinskoy 
albanai, bulgarai, čėkoslovakai, 
estai, jugoslavai, latviai, lietu
viai, lenkai, rumunai'ir vengrai. 
Konferencija aptarė; kovos bū
dus prieš komunizmą ir jo grės
mę pasauliui. Priimtoje rezoliu
cijoje D. Brit. vyriausybė pra-

jriespaudo- 
ovų konfe- 
idarė: Lor- 

B. Miller 
Dalyvavo:

DAR VIENAS PRASIMA
NYMAS

Vokietijoje esančių JAV la
kūnų tarpe didelio juoko sukėlė 
Sovietų ir Rytų Vokietijos ko
munistinių propagandininkų ne
lauktas prasimanymas. Jų kon
troliuojama Rytų Vokietijos ži
nių agentūra paskelbė, jog JAV 
lakūnai nakties metu skraidę 
ties Rytų Vokietijos teritorija ir 
apie Zwickau, Werdau, Lichten
tanne, Eibenstock ir Berndorf 
primetę bulves naikinančių va
balų. Esą turėję būti patelktos 
visos organizacijos šiuos kenkė
jus surinkti ir sunaikinti.

Iš amerikiečių pusės pareiš
kiama, jog tai dar vienas komu
nistų bandymas sukelti vokiečių 
tarpe amerikiečių neapykantą. 
O bulvių tikrieji kenkėjai Vokie
tijos Rytų zonoj yra ne kas ki
tas, kaip komunistai ir jų tvar
ka.

KĄ ŽADA NAUJASIS DP ĮSTATYMAS 
tik 
ne
bus

Geg. 25 d. National Catholic į 3. Sponsoriai galės būti 
Resettlement Council posėdžiavo Amerikos piliečiai. Ligi šiol 
Chicagoje, Knickerbocker vieš-1 piliečių pasiųsti kvietimai 
būtyje. Dalyvavo apie 70 atsto-1 išpildomi NCWC garantija, 
vų iš įvairių tautybių ir vysku-Į 4. Užstatai, kurių kartais rei- 
rti ii i T io-Fi ixrii io □ Tctnvovn nnnio * U-n loi i in linrnninmc cnnocni am cpijų. Lietuvius atstovavo ponia 
N. Gugienė, BALF-o Centro se
kretorė, ir prel. Jonas Balkūnas, 
Kat. Fed. Imigrącijos komisijos 
narys.

Prel. J. Balkųnas “Drauge” 
pranešė tokius iš tų posėdžių 
duomenis:

NCRC įvežė ligi šiol 52,000 
tremtinių ir tikimasi nauju įsta
tymu atvežti dar, 100,000.

Naujame DP įstatyme išryš
kėja šie paragrafai:

1. Baltiečių 40 nuošimtis ir
žemdirbių 30 nuošimtis aplei
džiami. i

2. Tremtiniai turės pasirašyti 
afideivitą, kad išbusią žadėtame 
darbe nustatytą laiką.

Lietuvių-Latvių Vienybes Konferencija

Austrai’ ruošiasi ilgai okupacijai

Lietuvių-Latvių Vienybės me
tinė delegatų konferencija įvyko 
gegužės 14 d. Hamburge.

Buvo atstovauti beveik visi 
Vokietijoje dąr tebeveikiantieji 
skyriai ir dalyvavo gerokas bū
relis svečių. Konferenciją a- 
tidarė LLV ilgametis pirminin
kas mag. hisL Julijs Brač. Svei-

Komunistiniai propogandinin- 
kai ir melagiai visiems nori į- 
kalbėti, kad Sovietuose, o kartu 
ir jų okupuotoj Lietuvoj, esanti 

■ pasiekta nepaprasta pažanga.
Štai “Laisvės” š. m. 96 nr. kaž
koks “lietuvių rašytojas” E. 
Mieželaitis rašo, kad kuomet 
išsiplėtojo masinė kolūkių sta
tyba, daugumoje apskričių der
lius iš kiekvieno hektaro sudarė 
15-17 centnerių, o dviejose aps
krityse — 19 centnerių iš hek
taro, t. y. beveik dvigubai dau
giau negu tai, ką surinkdavo ū- 
kininkaudami individualiai. “O 
Biržų apskrities kolūkiečiai vėl 
pasižadėję, kaip rašo ta pati 
“Laisvė”, pasiekti “nepaprastų” 
laimėjimų — iš 1 hektaro gauti 
17 centn. rugių, 16,5 cnt. kvie
čių, 16 cnt. miežių, 200 cnt. bul
vių, 4,5 cnt. linų pluošto, 250 
cnt. cukrinių runkelių ir 300 cnt. 
šaknevaisių.

Laimė, kad tie propogandinin- 
kai kalba apie dalykus, apie ku
riuos aiškiai neturi jokios nuo
vokos, ir nenorėdami atskleidžia 
tikrąją padėtį. Tai, ką jie laiko 
aukščiausiu pasiektinu derliaus 
idealu, iš tikrųjų yra idealas tik 
Sovietuose, o laisvoj Lietuvos 
ūkininkas seniai tuos “idealus” 
buvo pralenkęs. Štai toje pačioje 
Biržų apskrityje 1939 m. iš 1 
hektaro buvo gauta rugių 26,4 
cnt., kviečių 25 cnt., linų pluošto 
7,8 cnt., cukr. runk. 420 cnt.

O tarybinis gramofonas vapa, 
jog dabar kolchozuose gauna 
“dvigubai daugiau negu tai, ką 
surinkdavo ūkininkaudami indi
vidualiniai.”

• Po to, kai dkupacftūų kraštų 
atstovų 254 posėdis sutarties su 
Austrija klausimu liko vėl be 
pasekmių, austrų vyriausybės 
atstovai pareiškė, jog reikia 
laukti, kad ši okupacija bus il
gesnė, negu septynerius metus 
trukusi Hitlerio okupacija. Jų 
pareiškimu, už tai kaltas šalta
sis karas.

Paskutinis posėdis taikos su
tarties su Austrija klausimu ne
galėjo jokios pažangos pasiekti 
todėl, kad sovietai bandė jį sie
ti su Triesto klausimu, nors šie 
dalykai neturi tarp savęs nieko 
bendro.

Vakarų sąjungininkai, kaip ir 
austrai, jau nebeturi vilties, kad

MIRE MARŠALAS 
WAVELLIS

Po operacijos vienoj Londono 
ligoninėje mirė maršalas Wa- 
vell, sulaukęs 67 m. amžiaus. Jis 
ilgesnį laiką sirgo geltlige ir pa
galiau turėjo būti operuotas. 
Paskutiniojo karo metu jis y- 
patingai pasižymėjo Afrikos žy
gy, sumušdamas Italijos mar
šalo Grazianio armiją tuo metu, 
kai Vakarų sąjungininkų padė
tis, kapituliavus Prancūzijai ir 
Graikijai, buvo labai kritiška. 
Paskutinius savo metus marša
las buvo pašventęs muzikai ir 
poezijai. Jo išleista poezijos an
tologija ' “Other Men's Flowers”- 
susilaukė visuotinio pripažini
mo.

neįmanomą išspręsti taikos su
tarties dalyką šalia, imasi bent 
žygių sumažinti Austrijoj 
pacinę kontrolę.

oku-

PIETŲ AFRIKA PRADEDA 
KASTI URANĄ

Pietų Afrikos Unija šiomis 
dienomis pradėjo urano gamy
bą. Uranas čia iškasamas auk
so kasyklose kartu su auksu. 
Specialistai mano, jog Pietų 
Afrika gali pasidaryti didžiau
sias urano tiekėjas visame pa
saulyje. ,

Manoma, kad šios kasyklos 
galės daug padėti Vakarams iš
laikyti persvarą atominių gink
lų gamyboje. Dėl pagaminto, u- 
rano supirkimo JAV ir Anglija 
jau veda su kasyklomis dery
bas.

PRANCŪZIJOS KOMUNISTŲ
PARTIJA MAŽĖJA

Pati Prancūzijos komunistų 
partija pripažįsta, kad jos narių 
skaičius žymiai sumažėjęs. 1947 
m. ji turėjo 907.785 narius, 1948 
m. 798.459 ir paskutiniaisiais 
metais — 786.855 narius. Politi
niai stebėtojai betgi mano, jog 
iš tikro-Prancūzijos koęnunistų 
partija tik pusę narių teturi, kiek 
ji skelbia.

Nutarta pasiųsti memorandumą 
JTO dėl religijos persekiojimo 
už geležinės uždangos. The New 
Crusade yra anglų organizacija 
kovai prieš komunizmą.

IZRAELIS SUTINKA SU 
TARPTAUTINE 

KONTROLE
Izraelio vyriausybė Jungt. 

Tautų patikėtinių tarybai prane
šė, jog ji sutinka su Jungt. Tau
tų Jeruzalės šventųjų vietų ir 
visų kitų bendrųjų religinių rei
kalų kontrole.

Anksčiau tos tarybos buvo pa
ruoštas Jeruzalės sutarptauti- 
nimo statutas, bet jis buvo at
mestas ne tij< Izraelio ir Jordani
jos,‘kurių kariuomenės yra už
ėmusios po dalį Jeruzalės mies
to, bet ir Anglija su JAV. Da
bar Izraelio vyriausybė, nors su 
tuo sutarptautinimo statutu ir 
nesutinka, tarptautinę kontrolę 
prisiimti pažada.

Biuro vedėjas), kuriam pavesta 
organizacinis darbas Amerikos 
kontinente. Australijos centras 
bus Melburne, kur jau veikia CV 
atstovas dr. J. Normantas.

LLV pirmininku vienbalsiai 
išrinktas ikšiolinis mag. hist. 
Julijs Brač. Centro y aldybos Eu
ropos centro nariais išrinkti: 
E. Simonaitis, inž. Pr. Zunde,

kalauja ligoniams, senesniems, 
našlėms ir pan. bus daromi žy
giai pašalinti.

5. Imigracijos užtikrinimai, 
kurių IRO dabar reikalauja iš 
tremtinių prieš birž. 30 d. š. m. 
bus panaikinti.

6. Nėra dar užtikrinta ar vy
riausybė duos kelionpinigius 
naujame įstatyme.

7. Prie vokiečių grupės galės 
vykti ir mūsiškiai iš Prūsų Lie
tuvos ir klaipėdiečiai. Repatrian
tai taipgi įsiteisins. Jų atvežimas 
nusitęs ligi birž. 30 d. 1952 m.

8. Kiek komplikuotas yra tau
tinių kvotų klausimas. Nauju į- 
statymu galės įvažiuoti kvotoje 
iš Anglijos, x Belgijos, Prancūzi
jos ‘ir k.

10 Į labdarių įstaigas 1334 
pabėgėlių, senelių bus atvežta. 
Palengvins sponsoriams šitokių 
atvežimą, jei užtikrins užlaiky
mą ligi gyvos galvos.

11. Profesionalų aprūpinimui 
darbu bus sutvertas mišrus non- 
sectarium komitetas, kad kraš
tui panaudotų jų darbingumą.

12. Amerikos vyriausybė dė
sis prie tarptautinės konferen
cijos išaiškinti, planuoti ir ap-

— Jungt. Tautos gavo prane
šimą, kad Indijoj tigras nužu
dė vieną Pasaulinės Sveikatos 
Organizacijos narį. Žuvusis bu
vo ten pasiųstas kovoti su ma
liarija. ,

t

— Sovietų atstovas JAV A. 
Paniuškinas išvyko į Sovietų 
Sąjungą. Tai pirmoji jo kelionė 
į Sovietus ketvertų metų laiko
tarpy.

--------- .------- į 
TREMTYJE MIRĖ KAPSUKO 

BROLIS
Šių metų gegužės 10 dieną 

Vokietijoje Gautingo džiovinin
kų sanatorijoje mirė • garsaus 
Lietuvos komunisto - revoliucio
nieriaus Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko brolis Juozas Mickevi
čius. Velionis caro laikais ne
mažai yra nusipelnęs tiek komu
nistų, tiek socialistų partijoms. 
Kuomet bolševikai okupavo Lie
tuvą,tai vietoj dėkingumo velio
nį apšaukė liaudies priešu ir 
norėjo išsiųsti į Sibirą. Tik ki
lęs karas su Vokietija sutrukdė 
jų planus. Antru kartu rusams 
veržiantis Lietuvon, velionis pa
sitraukė į Vakarus.

8400 KONVERTITŲ _
Brooklyno diecezijoe yra net 

50 apostolatų nekatalikams ap
mokyti. Apie jų veiklą geriausiai 
kalba statistikos duomenys, ro
dą, jog nuo šios sistemos įvedimo 
1938 m. sausio 2 d. Katalikų 
Bažnyčia laimėjo daugiau kaip 
8400 konvertitų. Š. m. metinių 
vyskupijos konvertitų iškilmių 
metu sutvirtinimo sakramentą 
priėmė 850 suaugusių konverti
tų. Suįvirtirpmo sakramėntą su
teikė vysk- Thomas E. Molloy.

SUABEJOTI STALINU — 
NUODĖMĖ

Čekoslovakijos užs. reik, 
min. V. Seroky Slovakijos komu
nistų partijos kongrese pareiš
kė, kad jo pirmatakas Clementis 
“nusidėjęs” tuo, kad netekęs pa
sitikėjimo Stalinu.

Clementis kovo 14 d. buvo at
statytas iš užs. reik, ministerių 
ir paskelbtas klasiniu priešu, ne
draugiškai nusistačiusiu prieš 
Sovietų Sąjungą. Siroky dabar 
paaiškino, jog tokį priešrusišką 
nusistatymą Clementis parodęs 
1939m., kai nepritarė žinomam 
Stalino su Hitleriu padarytam 
paktui. Gi tuo esą parodęs, jog 
jis nebepasitiki Stalinu.

Įdomiausia šioj visoj, istorijoj, 
kad ta Clementi “nuodėmė” jam 
atsirūgo po dešimties metų. Sta
linas, matyt, savo.pasibučiavimą 
su Hitleriu ypatingai brangina.

judėjimo didelę reikšmę paverg
tųjų Baltijos tautų išlaisvinimo 
kovoje.

Konferencijai pirmininkavo 
Hamburgo skyriaus pirmininkas 
Iz. Sragauskas, sekretoriavo Ge- 
esthachto skyriaus atstovai K. 
Gravis ir V. Viliūnas.

Iš Centro Valdybos pranešimo 
paaiškėjo, kad nors kai kurie 
skyriai likviduoti dėl stovyklų 
perkėlimo arba likvidavimo, li
kusieji dar visa gaivūs ir veikia 
toliau. Tvirtai gyvuoja Yorkshi
re ir Shropshire skyriai Anglijo
je, naujas skyrius steigiasi Lon
done. Amerikos kontinente įsi
kūrė pirmas skyrius London, 
Ont., Kanadoje. Steigiasi pirmi 
skyriai JAV (Bostone) ir Aus
tralijoje.

Pereiti veikimo metai pasižy
mėjo geroku narių prieaugliu. 
LLV informacijos leidinys “AI- 
STIJA”, kuris tuo tarpu sutojęs 
dėl lėšų stokos, bus vėl atgai
vintas. *

LLV centras ir toliau tuo tar
pu pasiliks Europoje.

Amerikos kontinento centras 
numatomas Clevelande, kur jau 
apsigyveno LLV vice-pirminin- 
kas dr. ing. A. Nasvytis ir kur 
greitu laiku persikels naujai iš
rinktas generalinis sekretorius 
Em. Skujenieks (LLV Spaudos

iur. B. Maikovskis. Amerikos 
delegacijos nariais išrinkti: LLV 
vice-pirmininkai dr. ing. A. Nas- 
vytis ir rašytojas cand. iur. O. 
Liepinš, pulk. A. Macelis ir ra
šytojas Em. Skujenieks. Cenro 
revizijos komisijon: J. Glemža, 
A. Traumanas ir A. Kivitis. LLV 
Garbės teisman: inž. Spr. Paegle, 
inž. ž Perkons ir lituanistas A. 
Mažulis.

Reikalauja daugiau 
pinige atominei 

bombai

ntmįų 
IoktSi

VĖLIAUSIOS

Nori Iraką paversti 
derlinga oaze

Senato atominės energijos ko
misijos pirmininkas sen. Mc
Mahon pareiškė, jog JAV per- 
maža skiria pinigų atominės 
bombos patobulinimui. Senato
riaus nuomone, JAV galėtų pa
gaminti daug reikšmingesnes 
vandenilio bombas.

Į klausimą, ar Rusija gali lai
mėti atomines lenktynes, McMa
hon atsakė, jog į šį dalyką nega
lima lengvapėdiškai žiūrėti. Į tai 
esą galima tik atsakyti, jog rei
kia taikos, nes nė vienas kraštas 
negali atomines lenktynes vyk
dyti. Jis taip pat pareiškė, kad 
reik dėti visas pastangas rasti 
būdą su Sovietais susitearti, nes 
atominis karas būtų pražūtingas 
abiem pusėm.

— Izraelio armijos seržantas 
M. Reicher nuteistas dvejus me
tus kalėti už karinių dokumen
tų perdavimą komunistams.

— Pernai metais krikščionybę 
priėmė 40.000 'japonų.

— Indijos Madraso provinci
joj prasidėjo per šimtus metų 
nebuvusi sausra. Dėl vandens ir 
pašaro stokos pradėjo dvėsti 
gyvuliai. Įvairiose vietovėse 
kiekvienai gyventojų šeimai da
linama iš mažų išteklių po tru
putį vandens.*

Irakas ruošia įstatymo pro
jektą, pagal kurį 14 milionų 
gaunamų už naftos laukų nuo
mą, būtų paskirti milžiniškam 
irigacijos planui įvykdyti. Spe
cialistai mano, jog tuo būdu I-. 
raką galima paversti derlinga 
bei turtinga Arabų pusiasalio 
tyrų oaze.

ši tarp Tigro ir Eufrato u- 
pių esanti sritis kitkart jau pa
našią irigacijos sistemą turėjo 
ir ten gyvenę vietoj dabartinių 
5 milionų gyventojų 40 milionų. 
Tik mongolams įsiveržus visa ta 
drėkingumo sistema buvo sunai
kinta, ir kraštas virto tyrais.

— Jungt. Tautų žmogaus tei
sių komisija baigė redaguoti 
žmogaus teisių chąrtą ir per
duos JT visuotiniam susirinki
mui patvirtinti. Chartoje nu
matoma įstatymu apsaugoti 
žmogaus gyvybę, uždrausti 
žmogaus kankinimą bei pažemi
nančią bausmę, panaikinti ver
giją bei vergų prekybą ir lai
duoti kiekvienam minties, są
žinės, religijos ir savo nuomonės 
pareiškimo laisvę. Sovietai šios 
chartos paruošime nedalyvavo 
ir nenumato prie jos prisidėti.
• Jungt. Tautų gen. sekr. T. 
Lie kalbėjosi su prez. Trumanu 
ir Valst. Departamento sekr. A- 
chesonu. Pokalbių turinys nepa
skelbtas.

• IRO (International Refugee 
Organization) pranešė, jog per 
paskutiniuosius 7 mėn. iš komu
nistinių Rytų Europos kraštų 
pabėgo 10.000 žmonių.
• s Sovietai pradėjo naujus iš 
Berlyno metalo laužo išvežimo 
trukdymus.
• Iš Šanchajaus sugrįžę JAV 
diplomatai pranešė, jog ten at
vykę su sprausminiais lėktuvais 
Sovietų lakūnai. Iš to daroma 
išvada, jog komunistai ruošiasi 
Formozos puolimui.
• Per Sekmines Berlyno ry
tiniam sektoriuj suruoštų demon
stracijų metu, kur žygiavo ir 
10.000 “liaudies policijos”, 35 
policininkai pabėgo į Vakarus.
• Kanados spauda praneša, 
jog yra duomenų, kad anglai, 
amerikiečiai ir Kanada pradeda 
didelę ofensyvą prieš komunis
tinius šnipus.
• Iš Valst. Departamento lei
džiama suprasti, jog dėl JAV 
diplomatų judėjimo varžymų ir 
įstaigų uždarinėjimo ir siaurini- 
mų gali būti nutraukti santykiai 
.su Čekoslovakija ir Rumunija.
• Spauda praneša, jog Olan
dijos vyriausybė numato Olan
dijai priskirtą iš Vokietijos plo
tą vėl grąžint Vokietijai.
• Kolumbijoj patvinnus Tbpa 
upė apsėmė didelius plotus, ir 
nemaža žmonių liko be pastogės.
• šešis mėnesius valdžiusi min. 
pirm. Khaled Bey Azzem vado
vaujama Syrijos vyriausybė at
sistatydino.

— Paneuropos sąjūdžio kūrė
jas grafas Coudenhove - Kaller- 
gi siūlo “Karolio Didžiojo Uni
ją”, į kurią turėtų susijungti 
Vokietija, Prancūzija, Italija, 
Belgija, Olandija ir Liuksem
burgas. Tai būtų modernioj de
mokratinėj ir socialinėj dvasioj1 
atnaujinta Karolio Didžiojo im
perija.
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Rastus ir Ihilas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunfiiama pašto ženklų.

Savaites politika
Stalinas pypkę dar rūko. — Vakarai iš derybų nieko gero 

nelaukia. — Taikos ofensyvą pradeda ir Vakarai. — JAV teikia 
komunizmo grasomiems kraštams pagalbą.

Pereitą savaitę Jungt. Tautų 
generalinis sekretorius T. Lie pa
galiau sugrįžo į Lake Success ir 
čia atrišo savo krepšį parsivež
tiems iš Maskvos laimėjimams 
iškratyti. Deja, nieko ypatingo 
iš to jo krepšio neiškrito.

Kaip jau ir buvo tikėtasi, pir
miausia T. Lie kelia reikalą ligi 
liepos mėn. išspręsti

Kinų delegacijos
Iprie JT klausimą, kas Lie kal
boj reiškia, kad turi būti paša
linti Kinijos nacionalistų atsto
vai, o jų vieton pasodinti komu
nistai. Jei nebūsią tai padaryta, 
tai nė pats Lie nežinąs, kas JT 
ga^į ištikti, nes rusai boikotuosią 
JT ir toliau. O dalyvauti JT jie 
labai norį ir labai mielai kalbą 
apie taiką. -

Taip pat galįs būti ir šaltash 
karas baigtas. Tam Lie perša 
seniai Sovietų propoguojame 
valstybių galvų arba užs. reik 
ministerių, žinoma, “didžiųjų”, 
konferenciją.

Šioms negausioms savo nau
jienoms paįvairinti T. Lie tega
lėjo pridėti, jog

Stalinas dar teberūko pypkę.
Vakarų nuomenę apie T. Lie 

naujienas ir pasiūlymus pasakė 
Valstybės Departamento sekre
toriaus padėjėjas J. Webb. Jis 
nurodė, jog rusai turėtų ne žo
džiais, bet darbelis parodyti, jog 
nori taikos. O taikos*sąlygos JAV 
yra aiškiai nusakytos — kai 
Sovietai turi atsisakyti savo už 
mačių viešpatauti Rytų Europo. 
ir nebevilkintų Vokietijos, Aus 
trijos bei Japonijos klausimų su 
tvarkymo. Bet kartu J. Webl 
ir pastebėjo, kar Vakarai netui 
vilties, jog iš tikro šiuos klausi 
mus pavyks derybų keliu sutvar
kyti. Į korespondentų klausimą 
ar tiesa, jog Lie savo kelionėmis 
tik vandenį ant sovietų malūne 
pila, Webb atsakė, jog jis Lie 
garbingumu ir gerais norais ne
abejoja, bet visai prileidžia, jog 
sovietai tą jo kelionę bandys iš
naudoti savo propogandai ir savo 
užsimojimams kaip nors Vaka
rus nukreipti nuo dabartinio jų 
politikos kurso.

Šie JĄV atsakingo pareigūno 
žodžiai gerai paaiškina visą eilę 
paskutiniųjų politinių įvykių. 
Daugiau nebesidairydami į So
vietus, Vakarąi eina savo keliu.

I Sovietų “taikos ofensyvą” 
Vakarai pradėjo savo 

taikos ofensyvą.
Pirmoj eilėj jie Sovietams pa

siūlė sudaryti visos Vokietijos 
- bendrą yyriausybę, įvykdant 

laisvus visuotinius rinkimus. 
Tuo, žinoma, jie gerokai Sovie
tus į kampą įvarė, nes Vakarai 
reikalauja, kad būtų panaikintas 
dabar Rytų zonoj viešpataująs 
teroro režimas, prie kurio apie 
jokius laisvus rinkimus negali 
būti ir kalbos, o Sovietai to ne
abejotinai nedarys. Bet tai dar 
labiau demaskuoja jų nešvarius 
kėslus, kas yra gerokas smūgis 
jų politikai.

Taip pat JAV pradeda žygius . 
spręst Japonijos klausimui. Vals
tybės sekretoriaus patarėjas J. 
F. Dulles jau paskirtas ruošti 
su Japonija taikos sutartį ir grei
ta laiku Mac Arturo štabe įvyks 
pasitarimai, kaip turės būti iš
spręsta po atitraukimo iš Tokio 
okupacinių pajėgų Japonijoj ir 
visos srities tarp Australijos, 
Indijos bei Filipinų apsaugos 
nuo agresijos klausimas.

JAV vykdo- toliau ir savo

ūkinės bei karinės paramos
programą komunizmo grėsmėje 
atsidūrusiems bei atsilikusiems 
kraštams. Ypač reikšmingas yra 
nutarimas paskubinti pagalbos 
teikimą Indokinijai ir karinės 
pagalbos teikimas Iranui. Taip 
pat reikšmingas žingsnis Vakarų 
valstybių sutikimas teikti gink
lų Izraeliui ir septynioms arabų 
valstybėms su sąlyga, kad tie 
ginklai nebus vartojami tarpu
savio karams, bet tik agresijai 
iš šalies atremti.

žodžiu, Vakarai, ypač JAV, 
imasi nuosekliai stiprint ūkiškai 
ir kariškai visus nekomunisti
nius kraštus, ypač tuos, kuriems 
betarpiškai gresia komunistų a- 
gresijos pavojus. O kartu prade
dama ir griežčiau reaguoti prieš

komunistinių kraštų 
provokacijas

Po suvaržymo' Sovietų kari- 
lės misijos judėjimo laisvės 
Stuttgarte, Vokietijoje, JAV 
[riežtai reagavo ir prieš Rumu- 
’.ų komunistinės vyriausybės 
JAV diplomatų judėjimo laisvės 
luvaržymą, nustatydama, jog 
umunų atstovybės nariai gali 

didėti tik tam tikrame JAV vy- 
•iausybės nustatytame plote.

Tvirtos Vakarų laikysenos pa
sekmė yra ir tuščiu burbulu pa* 
artimas Sovietų leisto gando, 
;og per Sekmines Rytų Vokie- 
:ijos komunistinis jaunimas de- 
nonstruos Vakarų Berlyno sek- 
oriuose. Aiškiai Vakarams pa- 
odžius, jog komunistinis hit- 
erjungendas, pabandęs provo
kuoti, gaus į kelines ir bus be 
įtodairos išvytas, Sovietai nė 
lebandė savo pusbernius į tokį 
':ygį pasiųsti.

RŪPINASI MISIONIERIŲ 
SUSISIEKIMO PRIE

MONĖMIS
Pagarsėjęs pasauly “skrai

dantis misionierius” oblatų vie
nuolis P. Schulte iš Aliaskos 
misijų atvyko į Vokietiją, kur 
daro žygių aprūpinti motorinė
mis priemonėmis kunigus ir mi
sionierius, veikiančius tokiose 
srityse, kur tikintieji yra labai 
išmėtyti plačiuose plotuose ir 
sunkiai 
Schulte 
(Misijų 
kūrėjas
nuopelnų.

pasiekiami. Tėvas P. 
žinomas kaip MIVA 
susisiekimo sąjungos) 
ir toj srity turi žymių

NAUJOS KANONIZACIJOS
Tarp kitų Šv. Metų būvy ka

nonizuotųjų popiežius Pijus XII 
gegužės 18 d. paskelbė švento
siomis Labdaringųjų Seserų stei
gėjas! italų vienuoles Bartolo- 
mea Capitanio ir Vincenza Gero- 
sa. Gegužės 28 d. paskelbta šven
tąja Prancūzijos karaliaus Liu
dviko XI buvusi luoša duktė 
Jeanne de Valois, Apreiškimo 
Ordino steigėja.

— Popiežius Pijus XII priė
mė audiencijoj 98 metų amžiaus 
kunigą T. Langen, Ardahg ir 
Clonmacnoise generalinį vikarą, 
šie senas kunigas atliko jau tre
čią šv. Metų kelionę į Romą: 
pirmoji buvo 1875 m. antroji — 
1933 m. ir trečioji — 1950 m. 
Jo ilgo amžiaus būvyje pasikeitė 
net 6 popiežiai.

— Kardinolas Spellmanas 
geužSs 24 A. pašventino New 
Ybrko naują Katalikų Labdaros 
būstine. Iškilmėse dalyvavo a- 
pie 2.000 asmenų. Anksčiau ta
me pastate buvo Russell Sage 
Foundation.

GEDUBOl IHPROTESTOi DIENA
' , ; j ■ ' •

Broliai ir Sesės-Lietuvtąj! Lietuvių tauta yra .ne tik pavergta 
tėvynėje, bet jijsiątematišfcai naikinama jokių skrupulu nežinančio 
okupanto. Ginkluota vien tik natūraliu troškimu išlikti gyva, ji 
stovi- tragiškoje kovoje-prieš sužvėrėjusią, jau pasaulio pabaisa 
virtusią komunistinę sovietų diktatūrą.

Su pirmąja Sovietų okupacija 1940 m. prasidėjusios kruvi
nosios lietuvių tautos kančios ne tik nesibaigia, bet vis didėja. 
Masinių deportacijų banga 1941 m. birželio mėn. 14-16 dienomis, 
palietusi apie 40.000 lietuvių, buvo tik pradžia organizuotam tautos 
naikinimui, kuris iki šiol sušaudymais, kalinimais ir ištrėmimais 
išplėšė jau daugiau kaip ketvirtąją dalį-Lietuvos gyventojų. Li
kusioji dar gyva tautos dalis gyvena nuolatiniame siaube, kol 
ištroškęs NKVD kraugerys ir jos kraujo pareikalaus.

Broliai ir Sesės Lietuviai! Turėdami prieš akis šią baisią 
mūsų tautos tragediją, turime daryti visa, kas mūsų jėgomis įma
noma, lietuvių tautai nuo sunaikinimo išgelbėti. Nuolat ir visais 
galimais būdais turime klabenti apsnūdusią pasaulio ęąžinę, kad 
rriilijonų nekaltų žmonių šauksmas iš anapus “geležinės uždangos" 
būtų išgirstas. Kiekvienas sąmoningas lietuvis išeivijoje, solida
rizuodamas su kenčiančia ir kovojančia tautos dalimi tėvynėje, 
turi budėti savo kovos poste ir visur ir kiekviena proga skelbti 
pasauliui didžiąją neteisybę, ištikusią mūsų tautą, ir bolševikų 
vykdomą terorą.

Liūdnųjų 1941 m. birželio mėn. įvykių minėjimas yra proga 
ne tik prisiminti Lietuvos nelaimę ir genocido aukas, bet ir orga- 
hiztiotai prabilti į plačiąją visuomenę,} pasaulį. Todėl visu uolumu 
sukruskime rengtis Lietuvių Genocido Dienos minėjimams ir gau
siai juose dalyvaukime. Užmegzkime kontaktą su vietine spauda,’ 
kad Lietuvos kančios ir Sovietų genocido nusikaltimai rastų juo 
platesnį atgarsį amerikiečių visuomenėje. Ruoškime tekstus re- 
roliucijų Amerikos valdžios ir visuomenės atstovams.

Kad birželio 14-sios minėjimas nebūtų tik vienos dienos gedulo 
ir protesto pareiškimas, bet kova už Lietuvos išlaisvinimą būtų 
galima vesti efektingai ir iki galutinio laimėjimo, nepamirškime 
šią kovą paremti ir piniginėmis aukomis.

šitoje kovoje mes nenuleisime rankų tol, kol Lietuva, atsi
kračiusi svetimos tiranijos jungo, nebus atstatyta, kaip nepri
klausoma ir demokratinė Respublika.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Darbininkai mini
enciklikos sukaktį
1891 m. pbp. Leono XIII iš

leistos enciklikos apie darbinin
kų klasės būklę paminėjimo pro
ga visoje Belgijoje buvo suruoš
ti masiniai darbininkų mitingai ir 
demonstracijos, kuriuose daly
vavo 800.000 katalikų darbinin
kų.

Didžiausios demonstracijos į- 
vyko Briusely, Malines, Lieže, 
Ghente ir Antverpene. Visuose 
šiuose miestuose gatvėse patru
liavo policijos rezervų daliniai, 
kad apsaugotų demonstrantus 
nuo socialistų bei komunistų or
ganizacijų išsišokimų. Paradus 
stebėjo civilinės ir bažnytinės 
vyresnybės atstovai. Briuselyje 
iškilmės buvo pradėtos pamal
domis katedroje, o po jų įvyko 
milžiniškas paradas. Katalikų 
vadai visur pabrėžė reikalą bur
tis po Katalikų Bažnyčios vėliava 
kovai su komunizmu.

PADOVANOJO POPIEŽIUI 
RADIJO STOTĮ

Olandijos katalikų atstovai 
Šventųjų Metų proga Olandijos 
katalikų vardu padovanojo po
piežiui 263.000 dol. vertės stiprią 
trumpų bangų radio stotį. Priim
damas dovaną, popiežius pabre

V. Čižiūnas

Vaikų darželis priešmokyklinio 
auklėjimo tarnyboje.

Kas yra vaikų darželis, beveik 
visiems yra gana gerai žinoma. 
Tačiau vaikų darželio reikšmė 
mažojo vaiko auklėjimui dažnai 
nėra pakankamai aiški net ir 
patiems tėvams.

Vaikų' darželio, kaip lygiatei
sės auklėjimo įstaigos mokykli
nėse įvairių šalių sistemose, pa
dėtis dar ir iki šiandien nėra 
pakankamai išaiškinta ir nu
statyta. Tačiau jo reikšmė visur 
auga ir įvairių šalių švietimo 
įstatymuose įgyja daugiau vaid
mens.

Pradžią priešmokykliniam 
auklėjimui davė įsisteigimas 
pirmųjų vaikų darželių XIX am
žiaus viduryje Vokietijoje. Pir
masis pradininkas ir priešmo
kyklinio auklėjimo skelbėjas y- 
ra buvęs Fridrikas Frebelis 
(Froebel, 1782-1852). 
Tiuringijos pastoriaus

Vieno 
sūnus,

tais buvo uždraustas), tačiau 
Saksuose jis greitai plito. Vėliau 
vaikų darželiai prigijo 
Vokietijoje, iš ten ėmė plisti 
Europoje, pagaliau rado didelį 
atgarsį ir puikią dirvą beveik 
visame pasaulyje.

Išėjus iš spaudos ir plačiai iš
garsėjus švedų mokytojos El
len Key knygai “Vaiko šimtme
tis” (1900), ėmė kilti ir plisti 
visuotinis susidomėjimas auklė
jimo klausimais visuose pasau
lio tautų sluogsniuose. Ši knyga 
parodė tėvams ir auklėtojams 
ankstybosios vaikystės reikšmę 
ir sielos ypatybes, pabrėžė vai
ko teises šeimos židinyje ir įso
dino vaiką į visuotinio gėrėjimo
si bei pagarbos sostą.

Tolimesnės pažangos ir vysty
mosi priešmokyklinis auklėji
mas susilaukė garsiosios italų 
auklėtojos Marijos Montessori

visoje

žė, kad krikščioniškosios Romos Frebelis tarnavo kurį laiką gi-i dėka. Ji sukūrė visiškai skirtin- 
balso sustiprinimas turi gyvybi- rininkijoje, 
nės reikšmės visam katalikiš
kam pasauliui.
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APIE KARD. MINDSZENTY 

NEBĖRA ŽINIŲ

Pabėgęs nuo komunistų 
sekiojimo ir atvykęs į JAV 
grų kunigas S. Mihailovics
reiškė, jog nė Budapešte nieko 
nežinoma apie kard. J. Mind- 
szenty likimą.
rugsėjo mėn. kardinolą dar ap
lankė kalėjime jo motina, bet 
nuo to laiko nėra jokių tikrų 
žinių, ar jis dar bent gyvas.

per-1 
ven- j 

pa-

— Toronte, Kanadoje, gegu- I — Diepholze, Vokietijos britų 
žės 18 d. mirė žinomas lietuvis zonoj, įvyko šios zonos Pasau- 
muzikas Antanas Dvarionas, j lio Lietuvių Bendruomenės at- 
sulaukęs 51 m. O gegužės 19 d. Į stovų suvažiavimas. Apygardos 
ten pat plaučių uždegimu mirė 
lietuvis smuikininkas VI. Rim
ša.

— IRO vadovybė nori Vokie
tijoj netoli Ulmo pastatyti prie
glaudą, kurioj bus apgyvendin
tą dalis fl Vokietijoj liekančių 
tremtinių. ’ ’ •

— Brazilijos lietuvių organi
zacijos iš savo pirmininkų su
darė komisiją, kuri turi atlikti 
persiorganizavimo į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę paruo
šiamuosius darbus.

— Toronte dvi Nekalto Prasi
dėjimo seserys — Sesuo M. Mi- 
chaelė ir Sesuo M. Benigna mo
kosi gailestingųjų, seserų mokyk
loje. Sesuo M. Celina sėkmingai 
užbaigė papildomuosius vaikų 
darželių vedėjų kursus. Pagal 
Kanados švietimo taisykles nie
kas negali vesti vaikų darželio, 
jei savo pasiruošimo nėra papil
dęs per tam tikrus kursus .vietoj.

— Peru žemės drebėjimas su
griovė Cruzco miestą. Nors že
mės drebėjimas truko tik ketu
rias sekundes, bet sugriauta di
džioji miesto dalis, žuvo daug 
žmonių.

— Kanados lietuviai daro žy
gių greičiau persiorganizuoti į 
Pasaulinės Lietuvių Bendruome
nės dalinį. Laikinasis organiza
cinis komitetas paskatino visus 
šio krašto lietuvius greičiau su
daryti savo gyvenamose vieta 
vėse organizacinius komitetus 
kad nesusitrukdytų persiorga
nizavimo darbas.

— Kanados Sudbury miešti 
susitelkė apie 300 lietuvių ir ji 
skaičius vis didėja. Todėl yr 
kilusi mintis čia įsteigti lietuvis 
ką parapiją. Vietos vyskupą 
šiai lietuvių minčiai pritaria i 
net žada paremti jų pastangas 
Lietuviškos pamaldos ir daba 
jau laikomos.'

— Kanados ateitininkai ruo 
šia šią vasarą savo visuotinį su 
važiavimą.

komitetan išrinkti Zunde, Si- 
monaitis, Glemža, Karalius ii’ 
Sutkus.

— Didž. Britanijos Liet. Są-

Pereitų metų

vėliau studijavo gą priešmokyklinio auklėjimo 
gamtos mokslus ir matematiką sistemą. 1906 metais gi įsteigė 
iki susipažino su anų laikų pe- pirmą savo pačios suplanuotą 
dagogika. Savo studijas nutrau- i auklėjimo įstaigą — “casa dei 
kęs, Frebelis pasirinko sau mo-1 bambini” (vaiko namus). Auk- 
kytojo veiklą. Atlankęs ano me- Įėjimo praktika šios rūšies vai
to garsiausiąjį Europos pedago- kų namuose davė pasauliui gar- 
gą Pestalocį (Ifertene, Šveicari- sią auklėjimo sistemą, visur pa
joję), Frebelis gilinosi į jo pa- žįstamą “Montessori sistemos" 
skelbtas naująsias pedagogines 
mintis ir naują mokymo-auklė- Į 
jimo kryptį, po to dar studijavo

iGettingeno ir Berlyno universi-į 
tetuose. Atitarnavęs kariuome- I 
nėję 1813-14 metų kare su Na-j 
poleonu, j 
pedagoginei veiklai. jPirmiausia Europos šalių, šios sistemos šū- 
įkūrė jis mokyklą Keilhau’e ties kis: “par la vie pour la vie” (per 
Rudolstadtu, kurioje mėgino gyvenimą gyvenimui). Tatai 
vykdyti naujus auklėjimo būdus, reiškia, kad šios sistemos prieš- 
j^avo mintis apie auklėjimą pa- j mokyklinis auklėjimas vaiką iš 
Skelbė jis knygoje “MenscHen-] karto supažindina su įvairiomis 

i ________ gyvenimo sritimis,
'moko jį iš pradžių labai papras-

vardu.
Garsaus belgų vaiko psicholo

gijos profesoriaus Dr. Ovidijaus 
Dekroly (Ovide Decroly, 1871- 
1932) veikla davė pradžią nau- 

i jai auklėjimo sistemai, kuri su- 
galutinai pasiskyrė sirado sau šalininkų daugelyje

jungos Centro^Valdyba ieško. AtsilJSta paminėti 
pirkti namo, Gauta jau nemaža . - i, . r.; ... .
pasiūlytų, betį&ol Ącąs tarp pa
siūlytųjų namų visąi sąjungos 
reikalams tihkdmo nesurasta.

— Manchestėrio lietuvių klu
be suorganizuota lietuvių tauto
dailės parodėlė, kuri bus atida
rą kiekvieną šeštadienį. Ten pat 
dirbiniai ir parduodami bei.pri
imami užsakymai.

— Naujosios Zelandijos lietu
viai pradėjo leisti rotatorium 
spausdintą informacinį biulete
nį “Naujosios Zelandijos lietu
vis”.

—Hamiltono miesto, Kanadoj, 
ateitininkų kuopa gegužės 14 d. 
pradėjo viešą savo veiklą. Susi
rinkime dalyvavo 35 nariai.
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Dėl valdžios nepalankumo jo tų, vėliau kas kartą sudėtinges
nių gyvenimiškų veiksmų, kurie 
yra neatskiriama vaikų žaidimų 
dalis.

Dabar priemokyklinis auklė
jimas yra visame pasaulyje ta
pęs viena svarbiausių pedagogi- 

tik už 10 metų. I Frebelio idėja buvo ta, kad vai- nių problemų. Vaikų darželis y- 
ra tapęs savarankiška mokykli
nės sistemos dalimi ir jos pa
grindu beveik visose šalyse. Vai
kų darželio reikšmė jaunuome
nės charakterio auklėjimui ir 
ir parengimui mokyklai yra la
bai didelė, šiandien tai yra visų 
pripažinta tiesa, kurios paneigti

vių Biografinės Tarnybos biule
tenis. Nr. 10(17), II met. Ats. 
red. A. J. Ružancovas.

LIETUVIŲ DIENOS 1950 m. auklėjamųjų pastangų atžvil-' 
balandžio m. Nr. 4. Turiny: K. giu Frebelis turėjo nutraukti 
Mockus — Ruošiantis Lietuvos savo veiklą ir vėl išvykti į Švei- į 
atstatymui. Lietuvybė Ameri- ] cariją, kur įsteigė mokyklą ir j 
ko j nenustojus gyvybės (pasi-' jai vadovavo, vykdydamas savo 
kalb. su prof. M. Biržiška). A. j pedagogines idėjas. Pagrindinė | 
D. — Karas 
Partizanų laikraščiai Lietuvoj, i ko žaidimas yra jo rimto dar- 
Čiurlionio ansamblis atsikūrė. 
Ko Australijos lietuviai pagei
dauja iš Amerikos lietuvių. Ir 
kit. Gausiai iliustruotas.

ATETIS, 1950 m. gegužės 
m. Nr. 3(15). Turiny: A. Macei
na —- Daugiaveidė motinystė. 
Ateitininkų įkultūrinę veikla. 
A. M. Katiliškis — Pasakojimas 
apie veidrodį:' A. Sušinskas — 

į Afriką pigmėjų tyrinėti. Kun. Kai žmogžudys mato savo auką 
Gusinde 1934-5 m. , jau atliko i altoriaus garbėje. . J. Šarūnas— 
pigmėjų tyrinėjimo darbus įtari ~ 
miškuose Belgų Konge.. Šį kartą 
jis numato Afrikoj išbūti 15 mė
nesių.

—■ Žinomas-Vienos etnologas, 
kuris yra kartu ir Vašingtono 
katalikų universiteto profeso
rius, . kun. M? Gusinde išvyksta

Žingsniai Žaliakalnio gatvelėje. 
A. Karvelytės, L. Žitkevičiaus ir 
P. Kozulio, K. Braduno, A. Bau- 
žinskaitės eilėraščiai. Ir kt.

BALF pirmininkas ir N. C. W. C. Resettlement Dlvisiori di-

KURIA NAUJĄ BERNIUKŲ 
MIESTĄ

Viena N. Dakotas ūkininkt; 
šeima, pavedė savo 940 akrų ūkj 
kun. Elwood Cassedy, kurio il
gų metų svajonė buvo suorgani
zuoti prieglaudą, benamiams ber- j rektorius kan. prof. J. B. Končius ir War Relief Services pareigū

nas Mr. Mathew J. Browne gegužės 14 d. New Aforko uoste pasi
tinka ir sveikina M. Bavarską ir šeimą, atvykusius laivu S. S. 
General Ballou ir vy kstančius žemes ūkio darbams į Michigan 
valstybę. M. Kavarskas tremtyje buvo “Tėviškės Garso” vienas 
redaktorių.

niukams garsiojo kun. Flanagan 
Boys’ Town pavyzdžiu.

Šayo- berniukų miestą kuri.
Cassedy ketina atidaryti dar

bo pradžia, todėl ir žaislai turi 
būti gerai apgalvoti ir sistema- 
tingai pateikiami vaikui. Į Vo
kietiją Frebelis sugrįžo 1836 m. 
ir po metų įkūrė pirmąjį vaikų 
darželį. Blankenburge (Saksuo- 
se). Nors priešmokyklinis auk
lėjimas vaikų darželiuose ne vi- niekas net ir nedrįsta 
sur įgijo palankumo Vokietijos] Lietuvoje vaikų darželiai at- 
valdžios įstaigose (Prūsijoj 
kų darželių steigimas 1948

vai- sirado tik atstatytosios nepri- 
me-: klausomybės laikotarpyje. Jų 

būta daugiausia mišrios siste- 
I mos, kuriai atstovavo daugiau
sia šioje srityje pasidarbavusi 
Lietuvos Vaiko Draugija, šiai

ČIA MĖSŲ ŽEMĖ...

“Draugo” spaustuvė Chicago-
je baigia spausdinti A. Vilainio 'draugijai priklauso v. darželių

------ t vįsoje Lietuvoje 
I nuopelnas, žinoma, vaikų darže- 
į liai steigėsi daugiausia miestuo
se, bet ilgainiui jų jau nestigo 
ir mažeshiuose miesteliuose.

Buvo Lietuvoje ir Montessori 
sistemos darželių, kurių pradi
ninkė ir gryniausioji atstovė y- 
ra buvusi p. Varnienė. Jos ve
damas v. darželis Kaune trau
kė į save daugelio pedagogų ir 
tėvų dėmesį.

Neužmiršo lietuviai vaikų 
darželių ir atsidūrę tremtyje. 
Čia vaikų darželiai padėjo tė-

“Žmogus, kuris amžinai kelia- į išplatinimo 
vo” 2 sąsiuvinį, šis sąsiuvinis 7"" ""- 
pavadintas “čia mūsų žemė.” 
Turiny—keliolika reportažų iš 
kelionių Lietuvoje. Aprašomos 
čia vysk. Valančiaus, Simono 
Daukanto, Šatrijos Raganos, 
VI. Putvio tėviškės. Amžinai 
nepamirštamos Žemaičių šven
tovės: Šiluva, Tytuvėnai, že
maičių Kalvariją. Senieji švytu
riai, k. t. Kražiai, Varniai. Ne
užmirštamos ir gražiosios vieto
vės, ir vasaros spalvose pama
tome Medvėgalį, Platelių ežerą 
ir t.t. Visos vietovės pailiustruo-, vams apsaugoti vaikus nuo su- 
tos nuotraukomis.

Šį sąsiuvini, o taip pat ir vi
sus kitus galite įsigyti šiuo ad
resu: 
5300 W. 23 PI., Cicero 50, III. 
U.S.A.

Atskiro sąsiuvinio kaina 0,50 tinių emigracijoje ir čia susidū- 
dol. Visų sąsiuvinių 3,50 dol.

, laukinėjimo nejaukioje stovykli
nės kamšaties aplinkoje, skiepy-

I ti juose tautinę dvasią, turinti
A. Vilainis-šidlauskas, j jų kalbą ir tuo saugoti juos nuo 

"" pirmųjų nutautimo žingsnių.
I Atsidūrus didelei daliai trem-

rus su senosios emigracijos vei
kėjais bei energingesniais tė
vais, vaikų darželių idėja turė- 

—■ Vokiečių socialdemokatų tų būti nuolat prisimenama ir 
partijos konferencija savo par- ten, kur lietuvių šeimų tirščiau 
tijos pirmininku vėl perrinko Ii- gyvenama, vaikų darželiai tu- 
gi šiol jos pirmininku buvusį dr. | retų būti neatidėliojant steigia- 
K. Šchumacherį. , mi.

Mano n| 
nigas, — viel 
ruomenės, jai 
sunkios ligo 
[iries porą s; 
ligoninę, daba 
tojuje. Jį gt 
kraujo perlii 
žmogaus. Jeig 
kos artimo m 
lėtų suteikti 
— būkit ger 
užsiregistruoti 
dytoją.

Žmogus j<la 
tai perbėgo d; 
rinkdamas, k: 
šią naktį išgel 
bę, ir jam at 
mato tokio. Ir 
metė žvilgsniu 
telėjo: gesinc 
inentu. ir gal 
Dievo Motina 
tokia išbalus i 
turn ji notarėj 
bei reikalingo 
suko ir išėjo, 
giau j jokį žml 
voti kitką, bet



2, 1950

Birželio 2, 1950

Dideli tikslai ir kasdieniai darbai
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Lietuviams būdingas idealis
tinis nusiteikimas. Dėl to įvairūs 
taurūs dalykai, aukštos ir kil
nios idėjos mūsų tautiečių tarpe 
paprastai ne tik randa gyvo pri
tarimo, bet sukelia juose ir už
sidegimo.

Tai, žinoma, labai gražus 
. sų tautos, būdo burožas. 
kaip ir kiekvienas dalykas, 
ir šis mūsų būdo bruožas
kartais pasireikšti ir tokiom 
formom, kad maža bus iš to 
džiaugsmo ir naudos. Ir taip 
atsitinka — mes pradedame vis 
nuo plačiausio masto dalykų, į- 
sileidžiam į sparnuotus žodžius, 
lakias svajones, ir taip išplaukę 
tariamai į plačius vandenis, įsi
žiūrėję į tolimus horizontus, ne 
tik užmirštame realybę, bet kar
tais tiesiog nebenorime ne kal
bėti apie ją, nes tai esą smul
kūs, kasdieniniai ir mažos reikš
mės dalykai. Tuo gi tarpu ir visi 
dideli dalykai susidaro iš 
kasdieniško, paprasto ir 
neveriančio darbo, 
žodžių.

Ir šiandien mes 
didelių uždavinių, kuriems pa- ( 
siekti mes visi jaučiamės esą 
pasiryžę paaukoti visas jėgas. 
Bet praktiškai tų didžiųjų užda
vinių — tautos laisvės atgavi
mo, lietuvybės iš laikymo, sa
vosios kultūros ugdymo ir pana
šių — vykdymas virsta visa eile 
paprastų, kartais nedidelio mas
to darbų, kuriems, deja, mes jau 
nebejaučiame tokio entuziazmo. 
Ir tai jau bloga, nes mūsų idea
listinė nuotaika tokiu atveju 
virsta tik nerealių svajotojų ir 
skambių žodžių mėgėjų bruožu.

Štai visi žinome, kaip svarbu 
išlaikyti lietuvybę savo tautie
čių tarpe. Bet tam reikia rea
lių priemonių. Tik ne būtinai 
kokių labai plataus masto ir ne
paprastų. Paprasčiausios prie
monės kartais gali būti sėkmin
gesnės už kokias tariamai ne
paprastas. Imkime kad ir laiš
kus. Esame išblaškyti po visą 
pasaulį. Kitas gal metais nebe- 
susitinkame savo tautiečio. Kar
tais net spaudoj pasirodo atsilie
pimas kur iš Indokinijos ar Af-' 
rikos kokio tautiečio, kuris

o ne iš

turime

labai 
akies 
lakių

labai

tiems kliudo visokį pinigų per
siuntimo suvaržymai ir pan. da
lykai. Bet ligi šiol nei organi
zuoto, nei neorganizuoto šio 
klausimo sprendimo nesiimame. 
Daug kas esame, pajėgūs bent 
po vieną laikraštį 2-3 tautie
čiam užsakyti, bet palyginamai 
labai nedaug kas tai darome. 
Pagaliau galime ir kitu būdu 
jiems padėti. Jiems tiktų ir mū
sų perskaityti spausdiniai. Bet 
ligi šiol niekas nepasirūpinome 
juos rinkti, tvarkyti ir pasiųst 
ten, kur jie labai laukiami.

Bet ką kalbėt apie kitus, kad 
mes patys šio savo reikalo tin
kamai nesutvarkome. Visi pri
pažįstame, jog lietuviškoji spau
da yra vienas svarbiausių mums 
dalykų. Bet jai į pagalbą kiek 
reikiant neiname. Atsiranda net 
tokių mūsų tarpe, kurie jos ne- 
užsisakinėja, o savo “spaudos 
alkį” numalšina paskaitydami 
iš kaimyno pasiskolintą laikraš
tį. O ir užsisakiusieji, žiūrėk, ne
paslenka laiku sumokėti prenu
meratos, persikėlę kitur gyven
ti, pakeisti adresą ir t.t.

Tas pats ir su knygomis, 
si norime, kad kuo daugiau 
tuviškų knygų pasirodytų,
jų pirkimas nėra tiek gausus, 
kad susidarytų tinkamos joms 
leisti sąlygos. Pagaliau reikėtų 
susirūpinti ir jų platinimo ge
resne organizacija.

Arba vėl mūsų tautodailės 
dirbiniai. Jų beveik nebemato
me. Kodėl? Ne vienas jų ga
mintojas šiandien ką kita dirba. 
Bet atsirastų dirbėjų, jei tik jie.-■ ----- -  * ------
turėtų kur savo dirbinius dėti, niekas jos tenai neatrado. Po 
Tik mes savo reikalams grei- tūkstančių karčių patyrimų me
čiau nusiperkame kokį fabriko 
gaminį, negu tautodailės daly
ką. Iš antros pusės, žinoma, ir 
dirbėjai nerodo energijos ir tų 
dirbinių daugeliu atveju mums 
nepasiūlo. Teko girdėti, jog ne 
viena moterų norėtų įsigyti 
tautinius drabužius, o iš antros 
pusės, audėją tų drabužių, jog 
ji nebegalinti austi, nes netu
rinti užsakymų. Bęt^įik čia 
tektų tik bent vienai pusei 
rodyti energijos, ir dalykas

' judėtų iš vietos.
O būtų ne tik įmanoma,

NE ČIA MŪSŲ LAIME
Skrajūnas momis pastangomis jam tai pa

vyko pasiekti. Bet pasirodė, kad 
jo vaikai buvo kitos nuomonės, 

Įkas sudaro laimę1 ir pilną'pasi- 

| Ties Kanada jis pasistatė sau

Vi- 
lie- 
Bet

Daigelis katalikų savo tikėji- roji laimė yra ir kokiais keliais tenkinimą.
mą gerbia ir jį brangina. Jie tą reikia prie jos eiti. Tačiau, šia- ‘ __________ jaj t____ __
tikėjimą laiko reikalingu, net me XX apšvietos 'ir pažangos' puikius rūmus, į kuriuos jo vai- 
būtinu amžinajam gyvenimui, 1 amžiuje, išrodo, tarsi mažiau ži
bėt dažnai žemiškam gyvenimui nome, kas tikrąją laimę suda- 
laiko jį nieko nepadedančiu, ■ ro, negu mūsų prAtėviai prieš 
greičiau net kenkiančiu laikinei keletą šimtų metų žinojo. Ly- 
žmogaus laimei. Teoretiškai jie giai mes mažiau susigaudome 
yra katalikai, bet praktikoje ti-1 apie- kelius, kurie prie tos lai- 
kėjimo principų netąiko pasau
linei sričiai. Sekmadieniais jie 
yra geri katalikai, bet per 6 sa
vaitės dienas jie gyvena lygiai 
taip^ kaip gyvena nekatalikai ar 
moderniniai pagonys. Jie laikosi 
tikėjimo dogmų dalykuose, bet( 
klausimuose, kurie aiškiai su' 
dogmomis ’ nėra surišti, ypatin
gai klausimuose, kaip pasiekti 
laikinąją gerovę ir kokiomis 

j priemonėmis prie to eiti, pasi- 
I duoda laiko dvasiai ir eina kar
tu su kitų pažiūrų žmonėmis.

Nenuoseklūs katalikai, kaip ir 
nekatalikai ar visai be tikėji- 

Imo, yra linkę laimę matyti ten, 
kur nėra tų blogybių, ‘ kurios 
eina kentėjimo bei trūkumų I 
vardu, ten, kur pataikaujama 

j mūsų savimeilei, malonumui ir 
i lengvam gyvenimui. “ 
laimės ir ieškoma žemiškuose 
dalykuose ir manoma, kad te
nai ją atrasime.

Blogiausia, kad žmogus, ieš
kodamas laimės, vadovaujasi 
ne protu, bet savo palinkimais 
ar jausmais. Tai įrodo žmoni
jos užsispyrimas laimės ieškoti 
tuose dalykuose, kur, kaip vi
sų amžių patyrimas rodo, kad

NORS NESUPRANTAME,
TAČIAU NEKLYSTAME

mės veda. Visų amžių filosofai

kai vasaros metu nelabai buvo 
linkę važiuoti. Žiemą jis laiką 
praleisdavo pietuose, bet, kai 
vaikai subrendo, nelabai norėjo 
prisidėti prie jo draugystės. Ki
tiems vaikams jis padėjo įsikib
ti į biznį, bet tik tam, kad pa-

vienu balsu tvirtina ir mokina, | matytų, kaip jų visas biznis ban-
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kad žmogaus širdyje gludi ne
nugalimas laimės troškimas. 
Bet kai ieškoma aiškaus ir 
griežto atsakymo į- klausimą, 
kas tikrai žmogų laimingą pa-; 
daro, filosofai skiriasi, atsižvel
giant, ar jie yra dvasinio ar ma
terialistinio nusistatymo.

Laimė negali būti rasta vien 
tik dirksnių virpėjimo patenki
nime, vis tiek, ar tai kiltų iš 
jauno vyro ir moters svajonių, 
ar iš pasilinksminimų, butelio, 
keliavimo ir atostogų malonu
mų, visos nakties ūžimo, ar tas 
viskas būtų nekalto ar abejoti
no pobūdžio. Laikinas aistrų ar 
įgeidžių patenkinimas nėra dar 

Todėl^ tos Laikinieji ar kūniški da
lykai niekad negali nemirtingos

tų žmogus turėtų žinoti, kas tik-

dėmeso kreipti į tuos praktinius 
būdus bei konkrečius ' darbus, 
kurie tarnauja mūsų didiesiems 

/tikslams siekti.- A. Mn.

žmogaus sielos patenkinti.
Kiti dalykai, kuriuose žmo

gus dažniausiai ieško sau pasto
vios laimės, yra pinigai ir garbė. 
Bet tie visi dalykai yra surišti 
su liūdesiu, dideliais rūpesčiais 
ir nusivylimu.

Tokia tai yra visų amžių is
torija, bet niekad iš jos nepasi
mokinama, “nes nė vienas ne
svarstė savo širdyje.”

Pasakojama, kad prieš kele
tą metų vienam žmogui teko Flo
ridoje praleisti laiką su asmeniu, 
kurio jaunystės svajonė buvo 
pasidaryti piniginiu atžvilgiu 
nepriklausomu. Nuo trylikos 
savo amžiaus metų nenuilsta-

už- 
pa- 
pa-

bet
prašyte prašo, kad jo kiti lietu- (ir labai naudinga ne tik tautinių 
viai nepamirštų ir bent laiškų' drabužių klausimą pajudinti, 
parašytų. Bet tie prašymai ne Lietuviška mūsų namų aplinka 
visuomet randa atbalsio. Ir ne nėra koks mažareikšmis 'daly- 
tik tai. Nepaslenkame kartais kas lietuviškumui išlaikyti. Ir 
net atsakyti į laiškus, pasidalin-' tai būtų galima padaryti, jei 
ti per juos mintimis su suinte- J 
resuotais asmenimis jiems ir 
mums rūpimais tautiniais, kul- 
tūrinais ar visuomeniniais klau
simais.

Štai vėl iš įvairiausių kraštų 
girdime tiesiog šauksmus, kad 
mūsų tautiečiai pasiilgę spaus
dinto lietuviško žodžio. Dalis jų 
yra per daug neturtingi, kad. 
galėtų iš kitų kraštų užsisaki- j 
nėti lietuviškus laikraščius, ki-

mes susirūpintume ir nesigrieb- 
tume pirmo po ranka pasitaikiu
sio fabrikato, bet stengtumes jų 
vietoj panaudoti lietuviškos tau
todailės dalykus.'

Štai keletas tokių , konkrečių, 
gana kasdieniškų, bet reikšmin
gų dalykų, kur ir galima, ir rei
kia imtis darbo. Jų galima būtų 
iškelti ir žymiai daugiau. Bet ir 
šie keli pirštu prikišamai rodo, 
jog mums labai reikia daugiau

Nelė Mazalaitė-Kruminienė

M. K. ČIURLIONIS

krotavo. Jis pats dalį savo ka
pitalo įdėjo į biržą, kur vėjais 
nuėjo. Iki mirties jis buvo su
sikrimtęs. Savo amžiaus gale jis 
ieškojo draugystės tik 
kad išmuštų iš galvos 
mintis. Jis dar užtektinai 
turto, kad sau ir savo 
užtikrintų padorų pragyvenimą, 
bet.jis pats prisipažino, jog niū
rumas stipriai buvo apgaubęs jo 
mintis.

Laimė, jog tie visi nusivyli
mai ir nepasisekimai jo mintis 
nukreipė nuo pasaulio dalykų ir 
pakreipė prie Dievo, visos lai
mės šaltinio.

Industrinė 1930 metų depresi
ja tūkstančiams žmonių atnešė 
panašių patyrimų. Daugelis tų, 
kurių širdyse dar ruseno tikėji
mo kibirkštėlė, toje depresijoje 
nepalūžo ir ne kartą dvasiniu 
atžvilgiu dar laimėjo, nustoję 
tikėti vien medžiaginėmis-ir at
kreipę daugiau dėmesio į dva
sines vertybes. Kiti gi, kurie be 
materialinių kitų vertybių ne
suprato, palengvinimo sau ieško
jo savižudybėje arba pateko į 
eiles tų, kurie pasidarė nuolati
niais melankolikais ar savo gy
venimą užbaigė įstaigoje, kur 
viršum durų kabo užrašas: 
“Psichiatrinė ligoninė.”

Teisingai šv. Povilas sako: 
“Kiniškas žmogus nesuprato tų 
dalykų, kurie yra Dievo dva
sios”. Dėl to tiems, kurie yna 

materialistinio nusistatymo ir 
kurie sau laimės ieško 
žemiškuose dalykuose, 

laimė yra nepriei- 
nes ne čia yra mūsų lai-

Tikros laimės net ir žemėje 
tik tie, kurie pirmeny- 

teikia dvasinėms vertybėms.

kūniški, 
vienuose

narna, 
.mė. T

Viena
(Pabaiga)

— Mano mieli, — pasakė ku
nigas, — vienas iš mūsų bend
ruomenės, jaunas vyras, kurisĮ 
sunkios ligos ištiktas, buvo 
prieš porą savaičių nuvežtas į 
ligoninę, dabar yra dideliam pa
vojuje. Jį gali išgelbėti tiktai 
kraujo perliejimas iš sveiko 
žmogaus. Jeigu kas, krikščioniš
kos artimo meilės vedamas, ga
lėtų suteikti jam šitokią auką 
— būkit geri kuoskubiausiai 
užsiregistruoti pas stovyklos gy
dytoją. i

-Žmogus klausėsi, paskui grei
tai perbėgo daugelį veidų, tarsi 
rinkdamas, kas bus tas, kuris 
šią naktį išgelbės artimo gyvy
bę, ir jam atrodė, kad jis ne
mato tokio. Ir dar kartą jis per
metė žvilgsniu altorių, 
telėjo: gesino žvakes 
mentu, ir gal dėl to 
Dievo Motina staiga
tokia išbalus ir suvargus, tary
tum ji neturėjo nė lašelio gyvy
bei reikalingo kraujo. Jis nusi
suko ir išėjo, jis nežiūrėjo dau
giau į jokį žmogų ir norėjo gal
voti kitką, bet galvojo:

aš
ga-

tam, 
juodas 
turėjo 
šeimai

APTIKO ENKAVEDISTŲ 
AUKŲ KAPĄ

Iš Stuttgarto, Vokietijoj, pra
nešama, jog Zuffenhauseno 
tremtinių stovyklos ribose ap
tiktas 150 enkavedistų nužudy
tų asmenų kapas. 1945 m. ten 
buvo įsikūrusi Sovietų komisi- 
stovykloje buvusius ukrainie
čius, gudus ir lenkus. Visus tuos, 
ja, kuri turėjo repatrijuoti toje 
kurie nenorėjo repatrijuoti arba 

įtarti bendradarbiavę su 
enkavedistai čia pat

Tyla sušaudę.

.buvo

ir krūp- 
tuo mo- 

pa veikslo 
pasidarė

vęs aš? — sakė jis sau.
Buvo netoli

kai jis pasibeldė į ligoninę pas 
stovyklos gydytoją. Jis prikėlė 
aną iš miego. Tačiau kantriai ir 
be barnių buvo įleistas į vidų. 
Tiktai kai šviesa buvo uždegta 
ir gydytojas pamatė, kas yra at
ėjęs, jo antakiai keistai trūkte
lėjo, tačiau tuojau jis ramiai 
paklausė:

— Kas ištiko jus? *
Dabar žmogus buvo visai su

mišęs ir, pykdamas ant savęs, 
jis taip pyko ant visų, kad norė
jo šerti'gydytojui į veidą ir iš
eiti, bet tiktai tylėjo, ir gydyto
jas iš naujo tarė:

— Kas jums yra?
Ir žmogus sumurmėjo:
— Aš manau, atėjęs bė reika

lo, jau kas nors buvo atėjęs dėl 
kraujo.

Gydytojas momentą tylėjo,, 
lyg neprisimindamas, ir staiga 
per jo veidą perbėgo keistas še
šėlis -J- lyg rydamas žodžius, jis 
pasakė:

— Deja, iki. šiol ne. Ar jūs to 
norėtumėte?

Ir atėjusis linktelėjo galva.
Dabar gydytojas buvo budrus 

ir gyvas. Jis jau nebegalvojo a- 
pie savo nuovargį ir miegą. Jis

vidurnakčio,
va- 
rū- 
sau

pats 
apie

apie

Heinrich Scholz, svarsty-1 
damas Dievo esmę, sako: 
“Kalbėdami apie Dievą, nė 
vienu momentu negalime iš 
akių išleisti 'nuoširdžios Jam 
pagarbos, todėl apie Jį kal
bėti dera tik Jo paties žo
džiais.”

Tą pačią mintį dar gra
žiau išreiškė garsusis moks
lininkas Pascal: “Tik t 
Dievas pilnai tekalba 
Dievą.”

Tai, ką Dievas yra
save žmonėms pasakęs, ran
dame šventajame Rašte. 
Pačioje šv. Jono evangelijos 
pradžioje skaitome: “Dievo 
nė vienas niekados nėra 
matęs. Viengimis Sūnus, 
Kuris yra Dievo prieglobsty
je, suteikė apie Jį žinias” 
(1,18).

Jis tad mums apreiškė, 
kad Dievas yra vienas, bet 
yra trys lygiai tos pačios 
prigimties asmenys: Dievas 
Tėvas, Dievas Sūnus ir Die
vas šventoji Dvasia.”

žmogaus ribotas protas, 
kad ir visomis jėgomis besi
gilindamas į Dievo esmę, ne
įstengia pilnai apimti bega
linės Esybės vidinio gyveni
mo. Tokiu būdu mūsų tikėji
mo tiesa apie Švenčiausiąją 
Trejybę, kurią mums šis 
sekmadienis primena, yra 
didžiausioji paslaptis. Tačiau 
vien dėl to, kad tos tiesos 
mūsų protas negali pilnai su
prasti, negalime mes jos at
mesti, nes tai yra paties Die
vo apreikšta tiesa. “Man y- 
ra duota visa valdžia dangu
je ir žemėje. Eidami tad”, į- 
sako mums pats Dievas, 
“mokinkite visas tautas,

OIOTOIOIOIOIOTOIOIOIO

istorija
— Aš mirsiu, kito nieko 

neišsirinksiu geresnio. O ten
Ii numirti žmogus, to nenorėda
mas. Gal būt, jis padarytų daug 
gero gyvendamas, ii’ vis tiek 
nebus išgelbėtas. Kaip ne, — 
susijuokė jis — juk tiek daug 
gerų žmonių čia gyvena!

Bet jis galvojo ir galvojo vis 
tą patį:

— Aš vis tiek mirsiu. Kodėl 
negaliu atiduoti tai, kas man 
nereikalinga? 1

— E, ar tik nenori pasirodyti 
kaip iš knygos! — juokiasi jis, 
gulėdamas,savo lovoje. — Štai, 
visiems esi niekšas, o prieš mir
tį taip pasielgsi, kad nors me
dalį duok! Dar ko gero iškil
mingai palaidos ir pasakys kal
bą. Gal dar pats komendantas.

Jis juokėsi visu balsu, bet gal
vojo ir galvojo: r

— O jeigu tie, kurie norėtų 
išgelbėti, patys vos ’tiek turi 
kraujo, kad vos užtenka pavilk
ti kūną? Aš gi mirsiu.

— Kas man rūpi! — pyksta
jis. — Kas duotų man nors du.pasakė šiltai ir rimtai:
lašus, jeigu taip reiktų? Ką man — Mes patikrinsim pirmiau- 
yra kas davęs? — Ir ką esu da- šia jūsų sveikatą, ir, jeigu

kraujas yra tinkamas, jūs išgel
bėsit žmogų.

Ir per kelias sekančias 
landas vyras turėjo naują 
pestį — jis negalėjo rasti
nė trupučio poilsio: ak, šita die
na buvo sunkiausia iš jo viso 
gyvenimo, nes tokių galvojimų 
niekuomet nebuvo pažinęs. Da
bar jis drebėjo dėl savo sveika
tos. Jis pergalvojo, ar nebuvo 
kada prigriebęs kokios baisios- 
ligos. O gal viduje jis yra pats 
ligonis? Taipgi atsitinka, kad 
žmogus rengiesi kažkiek de
šimtmečių gyventi pagal išvaiz
dą ir savijautą, o sužinai, jog 
netrukus mirsi. Kašubus su tuo 
kitu, jeigu jis negalės padėti ir 
nieko kito neatsiras?

O tačiau jis pajuto ir tai, kad 
vieną kartą jis yra labai lai
mingas. Jis susijuokė, kaip vai
kas — net daktaras pasižiūrė
jo, ir vėl tas keistas šešėlis pra
bėgo jo veidu, — kai vyras su
žinojo, kad jis yra toks pavydė
tinai sveikas, jog geresnio, kuris 
suteiktų tokią pagalbą, ir norė
damas nerastum. Ir kažkodėl 
gydytojas staiga paklausė:

— Jūs gerai pažįstate ligo
nį?

— Ne(, — pasakė vyras, —jis 
niekuomet nėra su manim kal
bėjęs.

,Ir tada gydytojas nukreipė
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krikštydami vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir Šventosios Dva
sios, ir mokindami laikyti 
visa, ką tik esu jums įsakęs” 
(Mt. 28,18). • Tokiu būdu 
Švč. Trejybės paslaptis yra 
“paslaptis, kuri”, kaip šv. 
Povilas sako, “buvo uždeng
ta amžiais ir kartų kartoms, 
dabar tapo apreikšta jo 
šventiesiems. Jiems Dievas 
norėjo padaryti žinoma, ko
kie yra tos paslapties garbės 
turtai” (Kol. 1, 26).

Paskutiniosios Vakarienės 
metu Išganytojas pasakė a- 
paštalamsr “Aš jau nebeva- 
dinu jūsų tarnais, nes tar
nas nežino, ką jo ponas da
ro. Jus aš pavadinau priete- 
liais, nes pasakiau jums vi
sa, ką tik esu girdėjęs iš sa
vo Tėvo” (Jon. 15,15).

Vadinasi, iš paties Dievo 
mes gavome žinias apie Jo 
esmę, todėl, nors Jo vidinio 
gyvenimo mūsų protas ne
gali pilnai apimti, tačiau, 
pasiremdami neklaidingo ir 
kitus klaidinti negalinčio 
Dievo autoritetu, turime tą 
tiesą priimti.

Jei gamtos pasaulyje, ku
rį žmogus gali matuoti, da
lyti, sverti, yra tiek daug 
paslapčių, tad ar verta ste
bėti, jei Dievo gyvenimo sa
vu protu negalime pilnai ap
imti?!

Todėl, švęsdami Švč. Tre
jybės šventę, prisiminę pa
ties Kristaus žodžius, su pa
garba ir giliu tikėjimu kal
bėkime: “Garbė Dievui Tė
vui ir Sūnui ir šventajai 
Dvasiai.”

Kun. V. Pikturna.

BALF PIRMININKO MISIJA EUROPOJ
') Lietuvių tremtinių problemos 
dar nepasibaigė; nors jau dide
lis jų skaičius atvyko į Ameriką 
ir kitus kraštus, daugelis lietu
vių dėl įvairių priežasčių už
kliuvo pereinamose stovyklose 
ir kitur Vokietijoje, Austrijoje 
ir kitur. Jiems pagelbėti reikia 
dėti ypatingas pastangas, nes 
daugelio reikalai ir bylos pai- 
nibs ir komplikuotos. Todėl 
BALF pirmininkas, suprasda
mas šių lietuvių padėtį, savo a- 
tostogų iš universiteto metu, 
vieną mėnesį pašvęs pasilikusių 
Europoje lietuvių tremtinių rei
kalams. Pirmininko planas yra 
toks: (1) Daryti įvairius žygius 
pagelbėti tiems lietuviams, ku
rie dėl įvairių priežasčių, kom
plikacijų ir nesusipratimų nete
ko teisių emigruoti į kitus kraš
tus. (2) Kad Klaipėdos lietu
viams būtų duodamos tokios pat 
teisės, kaip ir kitiems lietu
viams. (3) Yra asmenų ir šei
mų, kurie dėl silpnos sveikatos,

kalbą kitur ir, kai jie vyko į li
goninę, abu tylėjo.

Jo rūpesčiai nebuvo pasibai
gę, pamatė jis — ir ne dėl to, 
kad jis turėjo ką nors padaryti 
savo naudai. Bet jis negalėjo 
nurimti, kol nesužinos, kaip vis
kas pavyko, — jis net pasikarti 
negali, kol nesužinos, ar anas 
gyvens.

— Jis gyvena, jis liks gyvas 
ir išgis, — kalbėjo gydytojas— 
ir tada tas, kuris buvo davęs 
savo kraujo, užmigo ilgai ir 
stipriai, ir jam atrodė, kad nie
kada nėra taip puikiai miegojęs, 
nes visą laiką ir miege, kažkur 
nepasielpamoj gilumoj, prisi
mindavo kažkas malonaus. Taip 
buvo ir pabudus. O paskui jis 
prisiminė beviltišką ir kvailą 
savo gyvenimą ir nutarimą.

— Žinoma, nėra ko ilgai tą
sytis. Argi galima čia pusba
džiu dvėsti, ar verta? Numirsi, 
ir niekas nerūpės — viskas bus 
taip kietai uždaryta, kad joks 
vargas neprieis. Kas gali ką pa
daryti niekui? — Ir jis juokėsi, 
kad būtų drąsiau. Bet aš liksiu 
ir gyventi, — sako jis sau, — 
kas žino, kur dar atsidurs ma
no gyvybės dalis. Juk aš daly
vausiu ištisoje' giminėje su savo 
krauju, gyvenančiu svetimame 
kūne 
esu

— aš, neturėjęs giminių, 
susigentinęs su kažkiek

kūno trūkumų ir kitų priežas
čių sulaikyti ir reikalaujama iš 
jų po $1,000.00 užstato, ko 
tremtiniai negalį padaryti. To
kiems pagelbėti bus Ieškoma 
užtarėjų valdžios įstaigose, kad 
užstatai būtų panaikinti ar 
bent sumažinti. (4) Taip pat pa
sirūpins ir tais, kurie turės pa
silikti Vokietijoje gyventi.

Tuo tikslu šią savaitę BALF 
pirmininkas kan. prof. J. B. 
Končius vyksta į Washingtoną, 
kur turės visą eilę pasimatymų 
ir pasitarimų su šalpos, imigra
cijos ir valdžios pareigūnais k. 
t. Arthur Ringland, Avisory 
Borad Direktorium, George 
Warren-State Department pata
rėju, IRO viršininkais ir dau
geliu kitų karinės ir civilinės 
valdžios pareigūnų. Nuvykęs į 
Europą jis aplankys ir tarsis su 
įvairiais vietiniais pareigūnais , 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje ir Belgijoje.

BALF

žmonių. Įdomu, kaip atsilieps 
mano įneštas kraitis į ano vyro 
dvasią ?

Ir staiga jį apėmė lėta, au
ganti baimė. Jis žaibu perbėgo 
per savo negarbingą gimimą, 
per visą vargingą ir nieko gra-i 
žaus nei gero neturėjusią jau
nystę, savo kiekvieną nema
lonų darbą atsiminė jis, būdą ir 
ydas, ir nejausdamas pasakė:

— O Dieve!
Ir dabar visa šita yra perlie

ta ir į kitą žmogų, ir užnuodino 
jo dvasią. Ir tai padarė jis, ir 
tai atrodė jam geriausias jo gy
venimo darbas. Kodėl nebuvo 
leista anam numirti? Ir dabar 
jis užmiršo, kad pats tuojaus 
ruošiasi ten, kur nebėra jokios 
atsakomybės. Jis galvojo tik a- 
pie tai, kas įvyko ir kad yra pa
daręs neatitaisomą blogį. Ir jam 
buvo taip biauriai neramu, jog 
jis nežinojo, kur eina ir ką da
ro. Pagaliau jis taip buvo pri
varginęs save, kad gilią naktį , 
vėl prisikėlė gydytoją. Ir atėjo , 
ten toks išbalęs ir klaikiu žvilg
sniu, kad gydytojas neramiai 
suėmė jį už pečių ir pasodino. .

— Ar negalima atitaisyti?— j 
sako žmogus. — Mano kraujas , 
užnuodytas.

— Ką? — baimingai taria į 
gydytojas. — žmogau, juk aš mą tėviškės bažnyčiose.

kas atsitiko

savo baimę 
kalba ilgai,

pats tyriau jus — 
dabar?

Ir žmogus sako 
ir galvojimus. Jis
nes jam atrodo, kad gydytojas 
nesupranta jo. Ir šitaip jis išsi-

i pasakoja savo gyvenimą.
Ir tuomet kalba gydytojas. 

Jis aiškiai ir suprantamai kalba, 
kad žmogus suprastų medicinos 
paslaptis ir kūno bei dvasios ry
šį. Ir jis mato, kad žmogus pa
mažu lengviau kvėpuoja ir tuo
met tokiu keistu ir meiliu bal
su sako:

— Tu atidavei .jam geriausią 
savo kraujo dalį. Ir tau liko tik 
gerasis, žmogau, — jo užtenka, 
kad gyventum ilgai ir taip 
skaidriai, kaip gyvenai šias pas- * 
kutinės dienas. Žiūrėk, išgelbė
tasis tik tuomet yra laimingas, 
kad gyvena, jeigu žino, kad tas, 
kuris jį tempė už plaukų pats 
nenuskendo.

Jūs galit paklausti tų visų, 
kurie gyvenome toje pačioje 
stovykloje — jie pasakys, kad 
ligonis visai pasveiko, ir tas ki
tas išvažiavo toli ir neseniai dar 
yra rašęs, jog jis patenkintas 
savo sūnkiu darbu. Jis rašė, kad 
gyvenimas gražus, bet bus dar 
vertingesnis, kai mes galėsime 
girdėti gegužės mėnesio giedoji-
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Ilgėja žmonių • - 
amžius

Ryšium sū naujai bandomo
mis priemonėmis, kurių pagalba 
žmonių gyvenimą būsią galima 
prailginti ligi 120 m. iškeliama, 
jog ir dabar jau žmogaus am
žius yra žymiai pailgėjęs, lygi
nant su senovės laikais. Ap
skaičiuojama, jog žalvario epo
choje vidutinis žmogaus amžius 
siekęs vos 18 metų. Prieš 2000 
metų vidutinis žmogaus amžius 
siekęs 22 metus. Apie 1789 jis 
jau siekęs 35 m., o 1854 m. — 
41 metus. 1900 m. vidutinis 
žmogaus amžius buvo apie 49% 
met., gi 1949 m. jau 67% me
tų. Toks greitas žmogaus vidu
tinio amžiaus pailgėjimas yra 
pasekmė medicinos ir farmaci
jos mokslų pažangos.

KAM JUNGIA EUROPOS PRAMONĘ

LIETŲ GALIMA BUS NE TIK 
SUKELTI, BET IR SUTRUK

DYTI
Dabar daugelio dėmesį trau

kia su didesniu ar mažesniu 
pasisekimu vykdomi bandymai 
sukelti lietų. Bet du šios srities 
specialistai Dr. E. J. Workman 
ir S. E. Reynolds pareiškia, jog 
yra įmanoma ne tik lietų su
kelti, bet ir sutrukdyti.

Šie mokslininkai mano, jog 
chemijos pagalba žmogus atei
ty galės reguliuoti vandens kri
tulius, sukeldamas lietų saus
ros srityse ir sutrukdydamas 
ten, kur drėgmės yra pakanka
mai arba gresia jos peteklius ir 
potvyniai.

ŽADINTUVAS NERVIN- ’ 
GIEMS ŽMONĖMS IR 

MIEGALIAMS
Vokiečių Junghans laikrodžių 

gamybos firma pradėjo gaminti 
žadintuvus su dvigubu čirkšliu— 
pradžioj čirškia tyliai, o paskui 
pradeda garsiai čirkšti. Gamin
tojas tikisi, jog tokį žadintuvą 
mielai pirks visi nervingi žmo
nės, kuriuos garsus čirškimas 
labai išgąsdina. Taip pat jis pra- 
versiąs ir (įideliems miegaliams 
-*• jei tylus garsas jų nepaža
dins, tai nuo garsiojo tikrai jau 
prabusią.

Prancūzų užs. reik, ministe
rs R. Schumano Vakarų Euro
pos sunkiosios pramonės sujun
gimo planas jau porą savaičių 
yra ne tik politikų dėmesio 
centre, bet ir dalykas gana kie
tos Vakarų su Sovietais kovos.

Šio užsimojimo Sovietai yra 
labai sujaudinti. “Pravda” pik
tai planą puola ir ragina Vokie
tijos darbininkus jam priešintis, 
Nėra abejonės, jog ir visos ko
munistinės Vakarų Europos 
partijos yra gavusios iš Mask
vos instrukciją kaip nors tą 
planą sutrukdyti. -

Iš antros pusės Vakaruose 
Schumano planas ne tik susilau
kė didelio susidomėjimo, bet 
ir pritarimo. Jam pritarė ne tik 
užs. reikalų ministerial, bet ir 
pats prez. Trumanas jį pagy
rė. JAV aukštieji kariniai 
sluogsniai taip pat tuo planu 
ypatingai patenkinti, 
rezervais
Vokietijos ir Belgijos socialistai 
taip pat pareiškė jį remsią. Už 
jį stoja ir nekomunistiniai 
Prancūzijos darbininkai bei vo
kiečių profesinė sąjunga, turin
ti apie 5 milionus narių.

Artimiausiu laiku jau prasi
dės šiuo reikalu derybos, kurio
se be prancūzų ir vokiečių pa
kviestos dalyvauti ir Anglija, 
Belgija, Olandija bei Liuksem
burgas.

Ką gi duos šio plano įvyk
dymas, jei juo visi tiek susido
mėję?

Kiek su 
iš pradžios žiūrėję,

Ūkiniu požiūriu
šis planas jau ir tuo labai svar
bus, kad bus sujungtos anglies 
ir geležies sritys. Didžioji dalis 
anglies laukų yra Vokietijoje, 
o geležies rūdos — Prancūzijoj.

UOLI KONDUKTORĖ
Duisburge, Vokietijoje, viena 

tramvajaus konduktorė atėjo į 
tarnybą su naktiniais marški
niais. Jos vyras buvo nuomonės, 
kad per savo tarnybą jinai ne
beturi laiko šeimos reikalams, 
ir be ilgų kalbų “konfiskavo” 
jos drabužius. Bet uoli konduk
torė nurūko į darbą su naktiniu 
apdaru, kur teko jai išduoti nau
ją uniformą.

NEPAPRASTA SKYRYBŲ 
PRIEŽASTIS

Vienas Tampa, Fla., gyvento
jas iškėlė savo žmonai skyrybų 
bylą, tvirtindamas, jog dėl jos 
kaltės esąs netekęs vieno prie
kinio danties. Jį užkrėtęs valy
damas dantis šepetuku, nes tuo 
šepetuku jo žmona valydavosi 
savo batus.

LIZDAS SU UŽRAŠU
Norwiche, Anglijoj, raudon- 

gurklių parelė, kurie angliškai 
vadinami robin susikrovė lizdą 
kapuose ant paminklo, kuriam 
kaip tik ir įrašytas George Ro
bin vardas.

PAGAVO NEPAPRASTĄ 
UNGURĮ

Cuxhaveno žvejų laivas “Ep- 
pendorf” šiaurės jūroje 260 
metrų gilumoje pagavo 185’cen
timetrų ilgio ir 70 centimetrų 
storio ungurį.

PAGAVO KETVIRTĄ 
KARTĄ

18 mėnesių būvy 22 metų, vo
kietis W. Schaede buvo ketvir
tą kartą pagautas “zuikiu” be
keliaująs į JAV. šį kartą jis pa
gautas laive “Gen. Stuart Hein- 
tzelman”, gabenusiam į JAV 
1303 DP. Bado priverstas, ant
rą kelionės dieną Schaede pats 
prisistatė laivo vadovybei. Jis 
sakosi esąs karo našlaitis ir no
rįs patekti į JAV sekdamas sa
vo kare žuvusio tėvo patarimą.

Tai apsunkina gamybą. Panai
kinus gi muitus, labai paleng
vės importas bei eksportas, ga
lės Būti modernizuota gamyba, 
pritaikyti nauji metodai ir tuo 
pačiu sumažintos gamybos išlai
dos bei pagerintos darbo sąly
gos ir padidinti darbininkams 
atlyginimai. Taip pat bus panai
kinti ir vokiečių šios srities pra
monės suvaržymai, leidę jai 
1949 m. pagaminti tik 9.1000.- 
000 tonų plieno. Tai leis žymiai 
padidinti gamybą. Be to, geros 
pažangos galima laukti iš su
jungimo vokiečių techninių su
gebėjimų su prancūzų užsimoji
mais įvesti daugiau socialinių 
pagerinimų. Jeigu pavyks šį pla
ną dar išplėsti ir energijos ū- 
kiui, į kurį galėtų būti įjungta 
Šveicarija, Italija bei Austrija, 
tai atsirastų pagrindo ne tik ga
mybą dar plėsti, bet ir pačius 
gaminius tiksliau sunaudoti, y- 
pač sudarant ilgametes tiekimo 
sutartis. '

Tad jau ir vienu ūkiniu at
žvilgiu šis planas reiškia didelę 
pažangą.

Politiniu atžvilgiu
šis planas pirmiausia naikina 
ilgametį priešiškumą tarp vo
kiečių ir prancūzų. Nebetenka 
reikšmės, pav., 150 metų truku
si šių tautų nesantaika dėl Saaro 
krašto. Antra, sujungtas ūkis 

I nebegali nė vienos pusės būti 
panaudotas karui prieš kitą 
ruošti. Tai pašalins didžiausią 
taikiai gyventi kliūtį — baimę, 
kad kaimynas gali užpulti.

Kartu tai smūgis ir komuniz
mui. Prancūzų darbininkų tar
pe daugiau įsigalėjusį komu
nizmą atsvers vokiečių darbinin-

Mes juokiamės
SUKTAS TIPELIS

“Keleivio” gegužės 24 d. nu
mery V. Š„ nurodęs, jog, prie
šingai visokių ‘progresyvių’ tvir
tinimams, iš Lietuvos žinios a- 
teina labai nedžiugios, toliau ra
šo:

Tarybinės Naujienos
, tf

Štai žinių jums iš Tarybų — 
Užplanavom daugel grybų 
Ir, kad gry bai užderėtų, 
Užplanavome jiems lietų.

kų smarkus prieškomunistinis 
nusistatymas.

Platesne prasmė imant, su
jungimas ne tik Vokietijos su 
Prancūzija, bet ir gretimų kraš
tų pramonės yra jau visai kon
kretus žingsnis į Vakarų Euro
pos uniją.

milionai tonų prieš ‘sovietų 19 
milionų tonų. Tai jau labai 
reįkšmingas dalykas. Vienai 
myliai geležinkelio bėgių reikia 
225 tonų plieno. Vidutiniam 
tankui 43 ton. ir sunkiajai pa
trankai 12 tonų. Dėl šių ir pa
našių dalykų šiandieninėse gin
klavimosi rungtynėse plienas y- 
ra labai svarbus dalykas ir jo 
ištekliai arba trūkumas kelia 
arba mažina karinį pajėgumą.

Visi šie duomens Vakarus ne 
tik skatina Schumano planą 
priimti, bet ir skubėti su jo 
vykdymu, nes tai žymiai pakels 
šių kraštų gyventojų ūkinę ge
rovę, sustiprins politinę taiką, 

: ir padidins saugumą prieš

> Kariniu atžvilgiu
šiandien Vakarams, vedant 
šaltąjį karą su Sovietais ir vyk
dant plačią ginklavimosi prog
ramą, Vakarų Europos sunkio
sios pramonės gamybos didini
mas ir sumodeminimas yra 
taip-pat labai svarbus. Sujung- 
tos Vakarų Europos pramonės bet i „ ” ” 
metinė plieno gamyba bus 421 gresiančią sovietinę agresiją.

!Jau 9-ti Metai Kai Visi Klauso.

Tel. Market 2-5360

SAVI, PAS SAVUOSIUS

Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ

WEVD—1330 kil. 5000

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 p.

i JOK. J. STUKAS, Dir.>
•429 Walnut St. Newark 5, N. J,
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Tankais ginkluota “policija” DAR GALIMA UŽSISAKYTI ŠIEMS METAMS

dalykas atkreipė visų dė- 
ir kelia klausimą, koki iš 
yra tie tarptautiniai susi-

Šiomis dienomis Vakarų są
jungininkai įteikė Sovietams no
tas, kuriose protestuoja prieš or
ganizavimą rytinėje Vokietijos 
zonoj karinių dalinių, nes tuo 
laužomi tarptautiniai susitari
mai.

Šis 
mesį 
tikro
tarimai ir kokius karinius dali
nius Sovietai Rytų Vokietijoje 
organizuoja.

Sąjungininkų, įskaitant ir So
vietus, savo laiku buvo sudary
ta Vokietijai kontroliuoti tary
ba, kurios potvarkis Nr. 16 sa
ko, jog vokiečių policija negali 
būti ginkluota automatiniais 
ir apskritai jokias kitais 
lais, išskiriant pistoletus, 
verius ir gumines lazdas; 
ir pasienio policija gali
ginkluota karabinais. -Tos pat 
tarybos potvarkis Nr. 58 drau
džia buvusios vokiečių armijos

gink- 
revol- 
lauko 

būti

SABOTAŽININKĖS

“Kas Sovietų Sąjungoje po so
cializmo vardu ir lygybės obalsiu 
dedasi?

Mano nuomone, padėtį galėtų, 
išaiškinti Amerikos lietuvių ko
munistų organizacijos bei jų lai
kraščių leidėjai. Jeigu jie yra 
tikri komunistai ir tiki Staliną 
esant jų draugu-komunistu, tai 
turėtų pareikalauti iš jo, kad 
nuvalytų sovietų paštą nuo šni
pų cenzorių, duotų savo pilie
čiams laisvai susirašyti su arti
mais užsieniuose, išreikšti 
džiaugsmą socialistiniu gyveni
mu bei išdėstyti savo laimėjimus. 
Kad įsakytų savo konsulatams 
užsieniuose duoti vizas pilie
čiams, kurie yra kilę iš dabar
tinės Sovietų Sąjungos žemių, 
grįžti į savo kraštą apsigyveni
mui ar vaišėms. Tuo pasinaudo
dami daugelis ir lietuvių gautų 
savo akimis pamatyti tikrovę 
Sovietų Sąjungoje. Tuomet prieš- 
komunistiniai šmeižtai, jei tai 
yra šmeižteli, savaime atpultų ir 
būtų lygūs nuliui. Bet kol komu
nistai to nepadarys, tai jų kal
bos apie sovietinį gerbūvį yra ir 
pasiliks kalbomis tų žmonių, ku
rie ar dėl fanatiško įsitikinimo 
skleidžia žinias brukamas jiems 
iš sovietų valdančios klasės, pa
tys nebūdami tikri dėl tų žinių 
teisingumo, arba gudrių veidmai
nių, kurie patys žino, kad sklei
džia melą, bet politinio išroka- 
vimo ir asmeniškos naudos laiko 
tą padoriu dalyku.”

Suktas tipelis tasai V. Š. Nori 
jis tariamai draugiškais žodžiais 
įkalbėti, kad mūsų raudonukai 
kirstų šaką, ant kurios sėdi. Jau 
ir dabar “Laisvė” gailiu balse
liu šaukia, jog labai prispaudė ją 
piniginiai sunkumai ir prašo bi
čiulių, kad gelbėtų ją. O" jeigu 
tie bičiuliai gautų kyštelt nosį 
patys į Lietuvą, tai ne tik krome- 
lį tektų užsidaryti, bet mauti kur 
į krūmus, nes už tokį jų mulki
nimą buvę bičiuliai smarkesnį 
pikietą surengtų, negu surengia 
dypukai. /-.<

O kad rinkt juos eitų šuoliais, 
Jau poetai mūs spartuoliai 
Net parašė šaunią dainą, 
Gi Maskva atsiųs kombainą.

Tėvo Juozapo saulelėj 
Laimės šviečia ir šimeliui 
Jiems už nuopelnus tarnyboj 
Užplanavom šunio grybų.

Šuo hadais ant buožės dvaro 
Lot turėjo visą parą.
O dabar visai kas kita — 
Ir jam norma nustatyta.

Baigęs savo normą loti, 
Gali sau blusas medžioti.
O kuris virš normos loja —
Tas sovietinis herojus.

Garbei Juozo Džiugašvilio
Užplanavom kiaulėms gilių.
Pertraukę truputį sėją, 
Tręšti ąžuolus pradėjom.

Apskritai šiandien ir kiaulei 
Daug skaistesnė šviečia saulė— 
Daugiavaikės kiaulės močios 
Vyksta poilsiui į Soči.

Ar girdėjot kur pasauly, 
Kad būt pagerbtos tiek kiaulės? 
Stalinui, kurs tai padarė, 
Kiaulių vardu ačiū tariam.

Bim-Bam

Kur tvartas?
na-Apėjęs jam pirkti siūlomą 

mą, interesantas paklausė savi
ninką, kiek jis už tą namą nori.

Savininkas pasakė kainą, kuri 
buvo bent trečdaliu aukštesnė 
už tikrą namo vertę. Tuomet in
teresantas apsidairęs tarė:

— Bet kur gi, tvartus?
— Tvarto nėra. Kam gi

reikalingas? — nustebo šeimi
ninkas.

— Tai greičiau pastatykite į- 
leisti asilui, kuris tokią kainą mo.

jis
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Įkės, — paaiškino interesantas.
•• - ' ■

“Laisvė” pranešė, jog Biržų 
apskr. kolūkiečiai pasižadėjo 
šiais metais išnkiekvienos kar
vės primelžti po 2000 litrų pie
no, iš kiekvienos “motininės” 
kiaulės “išgauti” po 16 parše
lių, nuo kiekvienos avies pri
kirpti po pustrečio kilogramo 
vilnų ir iš kiekvieno 100 karvių 
išauginti po 85 veršiukus.

Mūsų žiniomis, padarę paža
dą, kolūkiečiai laukia, kada iš 
“broliškų respublikų” bus atvež
tos pagal Mičiurino “priešaki
nį mokslą” “apiformintos” kar
vės, kiaulės ir avys, kurios 
duoda pieno, veda paršelius ir 
užaugina vilnos pagal kolchozi- 
ninkų joms nustatytas normas. 
Vietinės karvės su kiaulėmis ir 
avimis, būdamos dar buržuazi
niais prietarais nenusikračiusios, 
moja uodega į visus kolchozų 
pravadyrių padarytus kolchozi- 
ninkų vardu pažadus Stalinui ir 
nė nemano sukti galvas apie 
kokias normas, tuo sužlugdyda- 
mos visą net Amerikai paskelb
tą Biržų apskrities kolūkių pla
ną.

kariams, ypač karininkams, da
lyvauti karinio pobūdžio organi
zacijose, kurios ilgainiui gali 
prisidėti prie Vokietijos remili- 
tarizacijos.

Toki yra tie susitarimai.
Bet rytinės Vokietijos “liau

dies policijos” organizatoriai ’ nė 
iš tolo nemano tų susitarimų 
laikytis. Nuo 1947 m. jau ji pra
dėdama vis daugiau organizuoti 
kariniais, pagrindais. Kiekvienas 
sveikas sovietinės zonos vyras 
nuo 18 m. yra įtrauktas į re
krutų sąrašus ir gali būti mo
bilizuotas į tuos “policijos” da
linius, “jei atsiras reikalas.” 
Patys tie daliniai laikomi karei
vinėse, kurios yra supamos 
griežčiausios paslapties. Draus
mė taip pat karinė. Už drausmės 
nusižengimus gali būti “polici
ninkai” baudžiami neišėjimu iš 
kareivinių ligi 14 d., paprastu 
areštu ligi 20 d., sunkiu areštu 
ligi 10 d. ir degradavimu.

Ypač pasukta karine krypti
mi nuo 1949 m. lapkričio mėn. 
Vadovaujant Sovietų saugumo 
ministerijos įgaliotiniui Trucha- 
novui, tuomet buvo priimtas 
platus šių dalinių karinio orga
nizavimo planas. Pagal jį turi 
būti sudarytos šešios grupės 
(divizijos), kurios, baigus orga
nizacija, turi ’turėti po '40.000 
vyrų, o reikale ir 10.000 dau
giau. Kiekviena šių divizijų (kol 
kas to vardo viešai nutarta ne
vartoti) numatytos tokios su
dėties: 1 šarvuočių pulkas, 2 
šaulių pulkai, 1 artilerijos pul
kas, 1 minosvaidžių batalijonas, 
1 pionierių batalijonas ir šar
vuočių žvalgybos dalinys.

Tuo pat kartu nutarta į- 
traukti į šiuos dalinius buvusius 
vokiečių armijos karininkus, pa 
liekant jiems turėtus karinius 
laipsnius. Kaip tik tuo metu 
šiems daliniams vadovauti ir 
buvo pargabenti buvę Sovietų 
nelaisvėj ir ten išėję atitinkamą 
apmokymą 
Brandt, von 
Ulex ir von

Šis planas
mas. Nurodytais pagrindais jau 
suorganizuota daliniai, kuriuo
se yra 50-70.000 vyrų. Jų kari
ninkams ruošti karo mokykla 
yra Kochstedte ir šių dalinių 
pratimams paskirtas Koenigs
brueck© poligonas.

šie duomens rodo, jog tai nė
ra jokia policija, bet reguliari 
armija, ir dėl to Vakarų sąjun
gininkai buvo priversti prieš to
kios vokiečių armijos organiza
vimą protestuoti. Tiesa, jie pa
tys nelaukia, kad Sovietai šių 
dalinių organizavimą nutrauks. 
Bet jie nori tuo pabrėžti, kad su 
tokiu Sovietų elgesiu nesutinka 
ir, žinoma, Sovietams laužant 
susitarimus, jaučiasi turį lais
vas rankas elgtis taip, kaip ras 
reikalo. Kokių priemonių jie iš 
tikro imsis, kol kas nežinoma, 
bet yra kalbų, jog tai gali pri
versti Vakarų Vokietijoj 
pat pradėti kariniu dalinių 
ganizavimą.

generolai Wulz, 
Lenski, Lattman, 

Week.
Sovietų ir vykdo-

KAI JIS KIAULEI, TAIP
KIAULĖ JAM

“Tiesa” rašo, jog Kėdainių 
apskrities “Aušros” kolchoze 
zootechnikas Jagelovičius labai 
rūpinosi kolchozo kiaulėmis jas 
keturis kartus į dieną šerda
mas. Joms davęs druskos ir 
anglies. Bet ketverių metų 
“motininė” kiaulė Sonia vietoj 
dėkingumo, kai zootechnikas jai 
dėjo į lovį užplanuotą anglį, 
perkando jam ranką.

“D. Britanijos Lietuvis”, pa
minėdamas tą įvkį, rašo, jog čia 
nesą ko stebėtis, nes zootechni
kas būtų tą pat Soniai padaręs, 
jei ji būtų jį šėrusi tik druska 
ir anglim.

taip
or-

žmonės kartą stebėjosi, kad 
vienas vyras skiriasi su aukštos 
kilmės, gražia ir geru būdu pa
garsėjusia savo žmona.

— Jūs matot, kad šis batas 
gerai pasiutas,,— paaiškino vy
ras, rodydamas į savo .batą, — 
bet kur jis man spaudžia, nema
tote. — ...

PARSIDUODA

Už prieinamą kainą - parsi
duoda pilnai moderniškai į- 
rengta kriaučių dirbtuvė. Biznis 
išdirbtas per 35 metus ir duoda 
pajamų nuo 800 iki $1000 sa
vaitėje. Kreiptis į:

S. A CLOTHING, Inc.
Tel. OL 8-8107 
arba EV. 7-1241.

K ’II LIIVVO Zi 1 1 VJ O
B jį 
jį “MUZIKOS ŽINIOS” yra vienintelis perijodinis bažnytinės, lietuviu 
X tautines muzikos ir dainos bei liaudies meno žurnalas.
Jį “MUZIKOS ŽINIOSE” šalę žinių apie mūs muzikų, choru ir ansambliu 
X B B 
g K S b B B B B B B B B

veikimą, kiekviename numeryje telpa giesmė arba daina (su gai- 
_ domis) parašyta solo balsui arba chorui.
Jį “MUZIKOS ŽINIAS” leidžia Amerikos Romos Katalikų Vargonininkų 

Sąjunga, kuriai priklauso veik visi Amerikos lietuviai vargoninin
kai, daug artistų, menininkų, muzikos ir dainos mylėtojų.

“MUZIKOS ŽINIŲ” prenumerata metams tiktai $1.00, užsienyje $1.50. 
Prenumeratas reikia siųsti administratoriui šiuo adresu:

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

X X

SKAITYKITE labiausiai paveiksluotą lietuvių magaziną 
pasaulyje

“LIETUVIŲ DIENAS’’
Kiekviename numeryje telpa apie 30 iliustracijų iš 

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

x- i

W'sH

1950 M. KOVO MEH.

THE UTHBAMIAM DAYS

DIENOS

Prenumerata metams S3.00 (visuose kraštuose).
ADRESAS — 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Cal. 

Atsiuntus adresą vienas numeris siunčiamas susipažinti 
nemokamai.

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

58-82 72nd PL TeL HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

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

E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 4-9737
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kur galima sakyti susikūrė ma
£ <į žutė lietuviška sala, kurios gy
g ventojų skaičius kaskart auga.

Čia skamba lietuviškos dainos,
čia lietuviškas kryžius gėlių

s
■ darželyje rymo, čia rūtos žaliuo

lietuvių <t
7 ja, čia visa gamta: pievos ir miš

nsamblių kai primena Lietuvą.
(su gai- Teko patirti, kad seselės labai

S
nnininl’ii

prieinamom sąlygom mergaites11111111K U 
goninin- Š pensijone laiko. Mokslas čia žy

X X miai pigiau atsieina, o viso są
jo SI.50. X
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III. X
X tuose.
X 
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linti lietuvių kalbos žinias ir mo-

Seseles ateina į pagalbą tėvams ir dukroms
Nekalto Prasidėjimo Vienuo- tik svarbu, kiek žmogus uždirba, 

lyne, Putnam, Conn, yra mer- bet ir keis jis yra. žmogus su vi- 
gaičių pensijonas. čia gyvena dūriniu išsilavinimu mažiau bus 
mergaitės lietuvaitės, kurios pajėgus kultūrines vertybes kur- 
mokosi Šv. Dvasios Seserų ve- ti, nekalbant jau apie mokslinę 
damoj akademijoj, ši akademija sritį. Todėl gabesnieji turėtų 
gerai pastatyta. Mokytis atvyks- (siekti aukštojo mokslo — kole
tą čia mergaitės ir iš tolimesnių' gijų ir universiteto.
apylinkių, net iš New York. Mū- j Ta mintis turėtų būti dar ryš- 
sų lietuvaitės labai gražiai užsi-! kesnė, prisiminus Lietuvą. Kas 
rekomendavo ir todėl ir ateinan- Į žino, gal ir greitai reiks Lietu
čiais metais jos bus mielai lau
kiamos.

Šv. Dvasios Seserų vedamoj 
akademijoj mergaitės gauna 
mokslą, o Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne 'auklėjimą. Čia jos 
bręsta šiltoj lietuviškoj aplinkoj,

vai, jos atstatymo darbui, pasi
aukojusių ir išlavintų žmonių.

Čia mums gražų pavyzdį rodo 
ir puikią progą duoda mažiau 
pasiturintiems tėvams Nekalto 
Prasidėjimo Seserys. Į seselių 
pensijoną bus priimamos mer
gaitės norinčios lankyti gimna
ziją (high school) ir kolegiją. 
Priimamos lietuvaitės tiek Ame
rikoj gimusios, tiek iš tremties 
atvykusios. Priimamos labai pa
lengvintam sąlygom. Užsiregis
truoti reikia iki 15 d. rugpjūčio. 
Dėl patalpų trūkumo šiais me
tais dar seselės negalės priimti 
didesnio mergaičių skaičiaus. 
Kas norėtų gauti smulkesnių in
formacijų, prašom kreiptis šiuo 
adresu: Rev. Mother Superior, 
Immaculate Conception Convent, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

PADĖKA

gaziną

ijų iš 
. Ben- 
ržiška, 
Lincas

kytis muzikos.
Ne per toliausia nuo Nekalto 

Prasidėjimo Vienuolyno yra 
mergaičių kolegija (Annhurst 
College). Seselės suėjo į kontak
tą su šios kolegijos vadovybe. 
Taigi ir kolegiją norinčioms lan
kyti lietuvaitėms Nekalto Pra
sidėjimo Seserys yra pasiruošu
sios patarnauti.

Liūdna, kad tiek maža lietu
vaičių ir Amerikoje gimusių ir 
iš Europos atvykusių lanko ko
legijas. Per greitai metamasi į 
darbus, pavilioja mergaites pini
gas ir su juo surištas savarankiš
kumas. Mokslas lyg ir praranda 
savo prasmę. O tai klaida! Ne

Cal.
zinti

ATVEŽĖ LAUKTUVIŲ

Omaha, Nebr.
tremtinių, kai atvyko pas mus, 
turėjo lauktuvių tiems, kurie iš
kvietė. Bet gražiausių lauktuvių 
susilaukė mūsų bažnyčia, kai at
vyko Dubauskai. Jie atvežė Vo
kietijoje padirbtą arnotą ir pa
aukojo mūsų bažnyčiai. Arnotas 
yra baltos spalvos ir visi pagra
žinimai yra rankomis dirbti. Pe
reitą sekmadienį per visas pen- 
kerias šv. Mišias kunigai dėvėjo 
arnotą, o kunigas" Juozas Juse- 
vičius pranešė žmonėms apie tai 
ir nuoširdžiai dėkojo aukoto
jams.

Be Dubauskų atvyko pas mus 
8 narių Smailių šeima, 5 narių 
Prišmantų, Stonienė su savo vai
kučiais ir motinėle, Dubinskų, 
Žymantų, Klevinių, Blazapskų, 
Butvilų, Mickevičių, Bradūnų, 
Grigaičių, Preikšaičių, Berinių, 
Mykolaičių, Vilčinskų, Sterbių, 
viengungis G. Valiulis, Kilys, 
Razdauskas ir Ieva-Kindytė. Iš 
Kansas valstybės apsigyveno pas 
mus Kisielių šeima, o iš South 
Dakotos valstybės apsistojo pas. 
mus Sabaliauskų šeima.

Paterson, N. J. — Nuoširdžiai 
dėkoju Mockeliūnų šeimai už 
sudarymą garantijų, padėjusiai 
man atvykti į U. S.-A. ir rėmu
siai visą laiką siuntiniais, dar 
gyvenant Vokietijoje. Ji mane ir 
atvažiavusį Amerikon širdingai 
priėmė, nemokamai davė visą 
mėnesį kambarį, maistą ir kito
kią materijalinę pagalbą.

Dėkingas esu ir kitiems Moc- 
keliūjių pažįstamiems bei drau
gams, kurie mane gausiai parė
mė, o ypatingai vienai šeimai, 
kuri prašė jų vardų neskelbti.

Didelė padėka kun. N. Pakal
niui, Apreiškimo R. K. lietuvių 
parapijos Klebonui, kuris malo
niai leido per visą mano buvimo 
laikotarpį laikyti šv. Mišias savo 
parapijos bažnyčioje.

Daugelis' ,esu dėkingas kun, Jo-

Graži lietuviškumo židinio sukaktis
Gegužės 28 d. New Yorko Vii- perdaug užsidarę siauruose pa- Į

i niaus Aušros Vartų Panelės švč. rapijų rėmuose: kas ne mano skaitytojas iš Bronx, N. Y., siųs-1
> parapija minėjo 45 metų sukak- parapijos, tuo ir nesidomiu. Tai damas savo prenumeratą, kartu V 
jtuves. Ta proga parapijos kle- pastebima tiek senesniųjų, tiek užsisakė “Amerikos” kalendorių § 
ibonas kun. J. Gurinskas ir jo naujai atvykusių tarpe. Ir šiame. ir $1-50 paskyrė laikraščio pa- » 
pagalbininkas prof. kun. M/Ra- gražiame koncerte naujai atvy-, gerinimui. , g
žaitis suorganizavo puikų reli- kusių nebuvo tiek, kiek galima • Antanina Bushmanienė, nuo-; X 
ginį koncertą ir bendras parapi- būtų tikėtis, turint prieš akis latinė “Amerikos” skaitytoja ir £ 
jiečių vaišes.

Religinio koncerto programą 
išpildė visiems žinomi fneninin- atvykusieji turėtų su uolumu j aukoję laikraščio reikalams, 
kai Ipolitas Nauragis, S. Griš- paremti visas sėnųjų lietuvių • Viktoras Beganskas, mūsų 
kaitė, muzikas Jonas Žukas ir pastangas. Atsimintina, jog ne skaitytojas ir rėmėjas iš Brook-- 
čelistaą Livio Mennucci. ' 1 vienu atveju net gresia pavojus, lyno, užsimokėjo savo prenume- 

Patys menininkų vardai liu- kad lietuvių pastangomis ir lė- (ratą ir $2.00 paskyrė laikraščio 
dija koncerto pasisekimą. Visi šomis sukurti dalykai gali iš- pagerinimui.

' — J. Venslauskienė, ilgametė 
mūsų skaitytoja iš New Yorko, 
užsimokėjo prenumeratą ir 1.00 
paskyrė laikraščio fondui.

— W. Jankus
L. I., prisiuntė

i44Amerikos” Rėmėjai |
Alfonsą Engmanas, 'mūsų X

Antanina Bushmanienė, nuo-;

atvykusių skaičių. (rėmėja iš Brooklyno, atnaujino
Reikia pastebėti, jog naujai savo prenumeratą ir $2.00 pa-į

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
. x Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius State, 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Vaisi ybose ar 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 

l ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 

I ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 

I naudojant ši. patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.
Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 

mano geriausio jums patarnavimo.
RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
I 111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

į

«

dija koncerto pasisekimą. Visi šomis sukurti dalykai gali iš
klausyto jai buvo sužavėti puikiu sprūsti ilgainiui iš lietuvių ran- 
turtingos programos išpildimu., kų, nes senųjų tų dalykų kūrė- 
Ipolitas Nauragis, kaip ir visada, jų eilės mažėja', o jaunoji karta 
žavėjo klausytojus savo puikiu 
bosu ir nuoširdžiu giesmės išgy- lykais nebesirūpina. Tad atvy- 
venimu. Jonui Žukui reikia pri- kusieji privalo laikyti savo pa- 
pažinti didelį talentą, sūgebėju- reiga laiku į šį pavojų atkreipti j $5.00. 
šiam iš mažų bažnyčios varganų 
išgauti nuostabias Mendelsono nųjų Amerikos lietuvių užsimo- i N. Y. lankėsi mūsų redakcijoj 
ir Bacho melodijas. Jis taip pat jimus bei' rūpintis, kad dėl su- ir $1-00 paaukojo laikraščio fon- 
vargonais palydėjo solistus ir j sidėjusių sąlygų ilgainiui tie lie- dui- 
čelistą Livio Mennucci, išpildžiu-1 tuviškutno židiniai neimtų blėsti. ----
sį Porporos ariją, Neilo Canti- o to bus išvengta tik tuomet, ląj.
nela ir Šuberto Avė Maria. j kai bus nusikratyta siaurumo ir

S. Griškaitė, neseniai taip pui- visa, kas tik lietuviška bei lie- 
kiai pasirodžiusi atskirame savo tuvių tąutos naudai daroma, bus 
koncerte, savo tikrai gražiu bal- kiekvienam lietuviui prie širdies 
su' ir su giliu įsijautimu išpildė ir kiekvieno paramos susilauks, 
............................... ~ ’ " gi kylant kokiam lietuviškumo 

židiniui pavojui, visi teiksis jį 
išlaikyti ir gelbėti.

Tai sakome ne todėl, kad to
kiam pavojuj būtų Aušros Vartų 
parapija, bet tik norėdami at
kreipti dėmesį į žalingą linkimą 
rūpintis tik savo organizacija, 
parapija, miesteliu, išleidžiant iš 
akių bendruosius reikalus ir visų 
lietuvių bendradarbiavimo bei 
solidarumo reikalą.

Minint gi Aušros Vartų para
pijos 45 m sukaktį, linkime jai

didele dalim lietuviškaisiais da
iš Centerport, 
prenumeratos

_ u i si pavojų auueipu , 
dėmesį ir remti višus gražius se- j —_ J- Kaupas

tris dalykus: Henshau Salve Re
gina, Gounod Ave Maria ir Bi- 
zeto Agnus Dei.

Jaunoji dainininkė šį rudenį 
išvažiuoja į Europą, kur dainuos 
didžiųjų miestų operose.

Džiugu paminėti, kad .daini
ninkė Europos publikai prisista? 
to kaip lietuvaitė ir savo puikiu 
dainavimu ryžtasi garsinti lietu
vių vardą. Panelei Griškaitei lin
kime puikiausio pasisekimo.

Padėka priklauso koncerto 
rengėjams, suteikusiems retą 
progą nemokamai pasigerėti žy- gyvuoti ilgiausius metus ir visad 
miųjų menininkų puikiu koncer- likti lietuviška, kaip ligi šiol 
tu. Gaila tik, kad mūsų žmonės,buvo. a '

ATVYKO IŠ TREMTIES

is Ridgewood,

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

&
Tel. POPlar 4110

9
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ALLIANCE 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 vakarų

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

Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia- 

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Charles J. Roman 

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo ištaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės diena ir naktį

Dr. John Waluk

S
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta
Gečas, Higinas. Chicago, Ill.
Grubliauskas,

Boston, Mass.
Jagadinskas,

Copn.
Jankauskas,

Eugenijus, Alfonsas, Irena. Brooklyn,
N. Y. ,1(

Jankevičius, Jeronimas. Chicago, Ill.
Jurkevičienė, Ona. Baltimore, Md.
Jurevičius, Alina. Boston, Mass. •
Kazakevičius, Antanas.^ Omaha,

Nebr.
Keiba, Vladas, Ona, Vitalija. Am

sterdam, N. Y.
Kuraitienė, Sofija, Juzė. Brooklyn,

N. Y.
Lesevičius,

Ind.
Lesevičius,
Lesevičius,
Lesevičius,
Liaupsinąs, Jonas. Cleveland, Ohio.
Mackevičius,* Feliksas, Jadvyga, E- 

leonora, Antanas. Rochester, N. Y.

Stasys, Monika.
)&' <

Vladas. Stanford,

Alfonsas, Genovaitė,

So.

nui Kintai, Patersono Šv. Kazi
miero parapijos Klebonui, kuris 
mane nuoširdžiai priėmė į savo 
parapiją ir dabar tėviškai rūpi
nasi ir globoja.

Nepaprasta padėka dar p. p. 
Mockeliūnams už suruošimą ge
gužės 21 d. Brooklyne Apreiš
kimo parapijos svetainėje man 
priėmimo, paminėti mano atvy
kimui į U. S. A. ir 16 metų mano 
kunigystės sukaktuvėms. Dėko
ju visiems konfratrams kuni
gams, kūrie mane pagerbėte sa
vo atsilankymu ir sveikinimais, 
kun. kleb. N. Pakalniui, dabar? 
tiniam mano klebonui kun. J. 
Kintai, kan. prof. Meškauskui, 
kun. J. Pakalniškiui, kun. V. 
Pikturnai ir mano kurso draugui 
kun. P. Totoraičiui. Visiems ta
riu ačiū, kurie prisidėjote prie 
šių iškilmių suruošimo, visiems 
mane sveikinusiems, dalyvavu; 
siems programoje, ypatingai p. 
D. Averkai už tokį gražų viso 
paruošimo ir programos prave- 
dimą. Visiems pobūvio dalyviams 
dėkoju už gausų atsilankymą ir 
auką, kurią visų vardu man į- 
teikė mano pusseserė Antanina 
Mockeliūnienė.

Tegul Viešpats Dievas visiems 
jums gausiai atlygina;

Dėkingas x
Kun. Vytautas Demikis.

Juo-

Juozas, Ona. Highland,

Birute. E. Chicago, Ind. 
Aldona. Highland, Ind. 
Irmina. E. Chicago, Ind.

□- ■0

REIKALINGI
Vienas ar du vyrai yra reika

lingi rinkti grybus. Alga ir gy
venami kambariai bus vietop.

Bella Mushroom Company
Waterbury, Conn.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7-4335

G ra bortus—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

tet— i?kil ^Matthew P. Ballas
(ArmakausKas) fl (a 

A X (Bieliauskas)

’ei. STagg 2-5043

“GABIJA” PLEČIA VEIKLA
Juozas Sodaitis, Lietuvių 

Spaudos Centro Amerikoje — 
“Gabijos” vedėjas, šiomis die
nomis perkėlė savo įstaigą į nau
jas patalpas: 340 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. (priešais 
Tautininkų Klubą). šalia knygų, 
ten galima gauti liet, laikraščių, 
žurnalų, lietuvių dailininkų pa
veikslų, Lietuvos vaizdų fotogra
fijų, tautodailės dirbinių ir kt. 
Prie viso to, “Gabija” įsitaisė ir 
spaustuvę, kurioje atliks smul
kesnius spaudos darbus, be to, 
spauždins ir knygas.

Laidotuvių Direktorius

Notary PuhDc

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Ave..
Brooklyn, N. Y.

Asevičius, Stasys, Dominika. Cleve
land, Ohio.

Baltrušaitis, ^Juozas., DuBois, Pa. 
i Barauskaitė, " Juzė.' Rochester, N. Y.
Biržiška, Viktoras. Chula Vista, Ca

lifornia.
Bliudžius, Mykolas, Elzbieta, Regi

na. Watertown, Conn.
Bluvaitė, Matilda. Plattsburg, N. Y.
Bobinas, Konstancija. Harvard, 

Mass.
Bujokas, Antanas. Cleveland, Ohio.
Burvila, Stasys, Arija. Omaha, Ne

braska.
Bytautas, Emma, Erlta, Rūta, Ber- 

nodeta'. Brooklyn, N. Y.
Cijunskas, Alfonsas, Juozas, Roches

ter 5, N. Y.
Dubinskas, Andrius, Marija. Omaha, 

Nebr.
Glemža, Brona, Rimantas. Rock

ville, Conn.
Karia, Antanas. Chicago, Ill.
Kazakevičius, Juozas, Petras, 

zas, Ona. Omaha, Nebr.
Kazukauskas, Antanas. Rockville, 

Conn.
Kindurys, Stasys. Detroit, Mich.
Kulikauskas, Marė, Vilhelmine, Ei- 

naldas, Edmundas. Omaha, Nebr.
Liaudaitis, Leonas, Lisa, Michael. 

New York, N. Y.
Liaudaitis, Aleksandra, Olga. New 

York, N. Y.
Lukoševičius, Pranas. Chicago, Ill.
Macius, Adomas, Kotryna. Melrose 

Park, Ill.
Merkevičius, Vincentas, Marijona, 

Marija, Jonas, Eimuntas. Omaha, 
Nebr.

Naglius, Antanas. Chicago, Ill.
Preikšaitis, Marijona, Milda-Marė, 

Algirdas, Jonas. Omaha, Nebr.
Rašytinis, Steponas. Cleveland, 

Ohio.
Rimkus, Antanas. Chicago, Ill.
Rozenas, Boleslovas. Brockton, 

Mass.
Rozevičius, Petras, Therese, Ange

lė, Danualė. Maspeth, N. Y.
Skrebys, Antanas. Rochester, N. Y.
Smalys, Jurgis Brooklyn, N. Y.
Snarskis, Leonas, Magdalena, Jonas, 

Irena, Juozas. Chicago, Ill.
Švažas, Vitalis. Brooklyn, N. Y.
Urbonas, Vincas. Yonkers, N. Y.
Vaitkevičius, Antanas Brockton, 

Mass.
Vileniškis, Ignas, Janina, Ignas, Ge

novaitė, Jurgis. Roslindale, Mass.
Adakauskaitė, Bronislava, Regina. 

Abington, Mass.
Adomėnas, Jonas. Randolph, Mass.
Bagdziunas, Antanas, Birutė, Virgi

lijus, Brooklyn, N. Y. ' .
Baltramonaitis, Juozas. W. Hart

ford, Conn.
Banevičius, Pranas, Ona. Chicago, 

Ill.
Bernotas, Juozas. Elizabeth, N. J.

* Budnikas, Alfonsas, Aleksandra, 
Sigitas Emilija, Kęstutis. Chicago, III.

Budziunienė, Magdalena. Huntly, 
UI.

Busrys, Vytautas. Chicago, Ill.
Dailidė. Petronėlė. Chicago, m.
Dimgaila, Petras. Richmond, Va.
Doveikis, Juozas. Philadelphia, Fa.
Dzekciorius, Andrius, Stasė, Ro- 

mantas, Donatas, Algimantas, Stai- 
tas. Amsterdam, N. Y.

Gaidukas, Ludmila, Antanas, 
mantas. New York, N. Y.

LIETUVOS GEN. KONSULATO NEW 
YORKE PAIEŠKOMI ASMENYS:

Adomaitis, Juozas, iš Gnievų km., 
šatyų ap., sūnus Stasio ir Palionės.

Adomaitytės, Kazimiera, Ona ir 
Petronėlė, iš Naumiesčio, šakių ap.

Barzdaitis, Antanas, iš Talkiškių 
km., Paežerių vi., Vilkaviškio ap.

Dubickas, iš Darsūniškio par., Kruo
nio vai.

Jasiunienė - Mučinskaitė, Kastutė.
Korženiauskas (Kazanewsky), Mike, 

iš Žiežmarių, Trakų ap., gyv. Chica- 
goje, 6947 W. Archer Avė.

Korženiauskaitės, Darija ir Elena 
dukterys Mykolo, ištekėjusių pavar
dės nežinomos, kil. iš Žiežmarių vi., 
Trakų ap.

Kowalewsky, Anthony ir Joseph, iš 
Baisogalos. *

Mankevičienė - Retukė, Marijona, 
ir jos duktė Ona.

Margis, Pranas, iš Šereikių.
Mikalauskaitė, Pranėj duktė Bar? 

boros, iš Mažeikių.
Mitkienė - Vileišytė, Grasilda, iš 

Balčiūniškių km., Pumpėnų vi., Pa
nevėžio ap.

Mučinskaą, Povilas, Iš Atkočių km., 
Deltuvos vi., Ukmergės ap.

Rupeikaitė - Vinalis, Eleonora įr 
vyras Vinalis, Vincas bei vaikai.

Smailytė, Saliomeja, iš Kairionių 
km., širviptų vi., Ukmergės ap.

Stelingaitė, Morta, iš Maigų km., 
Viekšnių vi.

Sverdlovaitė - Zaicev, Liola, ir vy
ras Zalcev, išvykę iš Lietuvos.

Tamošaitis, Vincas, iš Siaulekaičių 
km., žaliosios - Geištarų par., Vilka
viškio a. # ,

Urbono, Prano, kilusio iš Kriokia- 
laukio, Alytaus ap., ir mirusio Ame
rikoje, pusbroliai, pusseserės ir kiti 
giminaičiai prašomi atsiliepti. Velio
nis buvo sūnus Igno Lrbono ir Mortos 
Navickaitės - Urbonienės.
x Užupytės, dukterys mirusio Jono 
Užupio, kilusio iš Menlčinių km., Sin
tautų vi., šakių ap.' >

Višteliunaitė, Veronika, iš -Biržų, 
gyv. Buenos Aires, Argentinoje.

Ieškomieji.arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti i:

Consulate Gąaeral vt Lithuania 
41 ItKMSi, New Ybrk;24, M Y;

^EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Ji

iTel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
Į (šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

Graborius—BalsamuotojasNAUJA KNYGA
G. A. Buerger “Barono Miun- 

chhauzeno nuotykiai” (ketliau- 
jant, kariaujant ir medžiojant) 
yra nepamainoma smagaus pa
siskaitymo knyga. Pagal šią kny
gą Vokietijoje buvo pastatyta 
spalvota filmą. Ji yra išversta 
į daugelį kalbų. Lietuviškame 
vertime šią įdomią knygą dabar 
išleido “Gabija”. Tai yra gausiai 
iliustruotas^ leidinys, 115 pšl., 
kurio kairia $1.25. Siųskite šian
dien pat užsakymą šiuo adresu:

GABIJA
340 Union Avenue, " 
Brooklyn 11, N. Y.

I Tel. DEW 5136

Tel. NEwton 9-4464

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

Jos. Kavaliauskas

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav

Ri-Vietinisf.-- i .

malonu klausyti, kai giedama 
“O Salutaris” ir Tantum Ergo” 
pagal Lietuvos melodiją.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

V. BACEVIČIAUS MUZIKOS 
KLUBO KONCERTAS

Vyt. Bacevičiaus Muzikos 
Klubas birželio 8 d. 8 vai. vak.

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valanti e j us 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

Gausiai lankė gegužines 
pamaldas

Mūsų išvietintieji lietuviai kas
dien renkasi mūsų bažnyčioje 
gegužinių pamaldų. Kun. Leo
nardas Musteikis vadovauja pa
maldoms ir įspūdingai gieda su 
žmonėmis litaniją ir kitas gegu
žės mėnesio giesmes.' Net sve
timtaučiai ateina pasiklausyti 
giedojimo bei kartu pasimelstix “ p ncu tu 77th
prie Svc. Paneles Marijos. Ypač!i St., ruošia savo 23 is eiles kon

certą. . '
Programoj dalyvaus: Halina 

Victoria, Londono Operos kolo
ratūros sopranas, Ųivio Mannu- 
cci, britų violončelistas, Vincė 
Jonu Skaitė, mfezzo- 
sopranas, Rose Palmer,

Popiežius paveiksluose
Gegužės mėnesio pradžioje 

buvo rodomi mūsų salėje pa
veikslai “The Story of the Pope”. | sopranas ir Ruth Koslofsky, 
Į juos tiek žmonių atėjo, kad ne- j mezzo - sopranas, duetuose iš 
tilpo salėje. Reikėjo antrą kartą operos Madam Butterfly, diri- 
rodyti. Visas pelnas buvo skiria
mas parapijai. Mokyklos vaiku
čiai gerai išplatino bilietus ir to
kiu būdu pasidarbavo parapijos 
labui.

gento - pianisto William Spada 
vadovybėj ir pagaliau Vytautas 
Bacevičius, pianistas - kompozi
torius.

Artistams akompanuos pia
nistas Aleksas Mrozinskas.

Laisniuotas 1 |
LIETUVIS GRABORIUS | 

Penna ir New Jersey valstijose £ 

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson A venae Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646



Birželio 2, 1950

PASIRUOŠIMAS LIETUVIŲ DIENAI
Didžiojo New Yorko ir apylin- drauge su vietos veikėjais ir “A- 

kės Lietuvių Diena kas metai merikos”1 administracija.
Įvyksta liepos mėnesio pirmąjį I blrželi<) $
sekmadieni, šiemet Lietuvių Die-1
nos gegužinė arba piknikas bus 5 va1, P°Piet ‘Amerikos patal- 

I pose (417 Grand St., Brooklyne) 
yra šaukiamas tos komisijos na
rių susirinkimas parengimo tvar
kai nustatyti. Visi komisijos na
riai prašomi tame susirinkime 
dalyvauti.

Būtų labai malonu, kad į tą 
komisiją pilnateisiais nariais į- 
eitų iš tremties atvykusieji lie
tuviai. Jie galėtų daug naujo į 
mūsų pardngimus įnešti ir juos 
paįvairinti. Taigi į minėtą komi
sijos susirinkimą ir “dypukus” 
kviečiame ir jų laukiame.

“Amerikos” Administracija

LIETUVIŲ DIENOS PIKNIKAS

Dexter Parke, Woodhaven, N.Y., 
sekmadienį, liepos 2 -d.

Kadangi Lietuvių Diena yra 
virtusi tradicine šios apylinkės 
metine švente, į ją atsilanko visi, 
kas tik save lietuviu skaito ir 
kam aplinkybės leidžia atvykti.

Todėl ir į šių metų Lietuvių 
Dienos parengimą tikimasi su
silaukti gausaus svečių skai
čiaus, kadangi kone kiekvienas 
“dypukas” yra pasižadėjęs jame 
dalyvauti. Daug pasižadėjimų 
gaunama ir tolimesnių apylinkių 
veiklesnių lietuvių.

Lietuvių Dienos parengimu, 
kaip paprastai, rūpinasi iš drau
gijų atstovų susidariusi komisija,

Sekmadienį, Liepos -July 2 d., 1950
PRADŽIA 1 VAL. POPIET

Jamaica Avenue ir
• ĮŽANGA

Visus kviečiame iš

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO
Pereitą trečiadienį, geg. 24 ’d., 

įvyko siuvėjų unijos susirinki
mas. Susirinkimas buvo gavęs 
du laišku, prašančiu aukų. Ame
rikos R. Kryžiui paaukojo $25. 
Taip pat nupirko Piliečių Klubo 
bei šv. Jurgio Dr-jos parengimų 
bilietų ir Izraeliaus Korporacijos 
Šerų už $1.000.

Pranešimą iš buvusios Cleve- 
lande, Ohio, konvencijos padarė 
V. Zaveckas ir J. Hermanas. V. 
Zaveckas papasakojo, kad sesi
jos buvo pradėtos kunigų malda. 
Kalbas taip pat pasakė Cleve
land© mayoras, viceprez. Barklqy 
ir unijos prez. P. Muray, kuris 
labai smarkiai pasisakė prieš ko
munistus ir fašistus. J. Herma
nas pranešė apie priimtas rezo
liucijas, kurių svarbesnės — kad 
būtų atšaukta Taft - Hartley 

. įstatymas ir pasmerkimas So
vietų Sąjungos už kriminališkus 
darbus bei trečiojo pasaulinio 
karo ruošimą. Nutarta, jog, jei 
kiltų karas, remti vyriausybės 
nusistatymą. Siuvėjų unijos pa
kels pensijas ir mokės negalin
tiems dirbti ir nesulaukusiems 
65 m. amžiaus. ■

Kiti du delegatai K. Kundro
tas ir A. Bubnis nieko neprane
šė, nors atlyginimą lygų atsiėmė.

Smarkus buvo ginčas dėl rin
kimų būdo.. Dauguma pasisakė 
už slaptą balsavimą. Siuvėjai 
unijistai nominavo birželio mėn. 
įvykstantiems rinkimams kandi
datu J. Hermaną, o bolševikuo- 
jantieji K. Kundrotą.

Keista tik, kad bolševikuojan- 
tieji statė kandidatu ir pats kan
didatas sutiko trečiam terminui 

' kandidatuoti,rnors pagal unijos 
nutarimą neturi teisės.

Kriaučius

$5.00

P.

G.

3.00

P. S. Knygelės, išleistos Lie
tuvių Dienos proga jau gauna
mos atgal su didesne ar mažesne 
parama. Paskiausiai pinigus už 
knygeles prisiuntė:
Alf. Stankevičius,

Bronx, N. Y, 
Ona Stagniunienė,

Brooklyn, N. Y...... 3.00
A. Jezukevičius,

Worcester, Mass. ...’ 3.00
Montvila,

Brooklyn,- N? Y...... $3.00
Shoretz,

Los Angeles, Cal.....  3.00
Jos. Boley, New York .....  3.00
Jos. Mack, New Britain......3.00
J. Gražienė,

Brooklyn, N. Y.
A. Pažereckienė,

Jamaica, N. Y.........  3.00
Jonas Melys, Chicago, Ill......1.50
Al. Andriušaitis,

Cambridge, Mass..... 1.25
Marie Fiore, Brooklyn.......1.00
J. Kojelis, Chicago, Ill.........1.00
J. Cesonis, Phila., Pa.........  1.00
A. Kliučinskas,

Elizabeth, N. J.
M. Zekienė,

Waukegan, Ill.
V. Vaičiūnas,

Brooklyn, N. Y...... 1.00
V. Kuzmickas,

Waterbury, Conn..... 1.00
Geo Puidokas,

Woodhaven, N. Y..... 1.00
A. Ramonas, Jackson

Heights, L.T.
Visiems prisidėjusiems ir pri

sidedantiems prie Lietuvių 
Dienos knygelių platinimo, 
nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administracija

1.00

1.00

1.00

MOTERŲ PARENGIMAS
Moterų Sąjungos 29 kuopos 

parengirpas su užkandžiais įvyks 
birželio 
vakare

3 d., šeštadienį, 6 vai. 
“Amerikos” patalpose

Ė M E S I O !

ge-
su-

SKAUTŲ GYVENIMAS
— Sekminių sekmadienį, 

gūžės 28 d., skautai vyčiai 
ruošė ekskursiją į Bronx Zoo,
kurioj dalyvavo didelis būrys 
jaunimo. Kadangi zoologijos so
das yra labai didelis (vienas iš 
didžiausių pasaulyje), tad nebu
vo galima per pusę dienos visko 
gerai apžiūrėti.

— Birželio 10 d., šeštadienį, 
6-vai. vakare, Apreiškimo para
pijos patalpose (North 5th ir 
Havemeyer Sts., Brooklyn), į- 
vyks New Yorko skautų vyčių 
draugovės sueiga, kurią praves 
s. v. v. s. Vyt. Kųlpavičius. Kvie
čiami į sueigą atvykti ir visi 
skautininkai, nepriklausą drau
govei, neužsiregistravusieji sk. 
vyčiai bei norintieji būti sk. vy
čiais.

— Ateinantį sekmadienį, bir
želio 4 d., vėl numatoma ekskur
sija — šį kartą laivu aplink Man
hattan salą. Išvykstama, kaip 
paprastai, nuo Apreiškimo baž
nyčios 12,30 vai. (tuoj po pa-

D
Šį sekmadienį, birželio mėn. 

4 dieną New Yorko ateitininkai 
organizuoja ekskursiją — išvy
ką laivu aplink Manhattan salą.

Laivas išplaukia įš Battery 
Pier 2,30 vai. (RIT stotis Bow
ling Green). Bilietų kainos: vai
kams — 35 et., suaugusiems — 
1 dol.

Norintieji išvykoje dalyvauti, 
renkasi prie Apreiškimo bažny
čios 13,30 vai.; iš ten bus kartu 
vykstama į uostą. Kelionė už
truks apie 3 vai.

Kviečiame visus ateitininkus 
ir svečius dalyvauti. -

Kuopos Valdyba.

' maldų) palankiam orui esant. | salėj.

KVIEČIAMI PASIMOKYTI 
GIESMIŲ

Visi lietuviai, ypač tremtiniai, 
kviečiami susirinkti birželio 2 d., 
penktadienį, 8 vai. vakaro ir bir- 
žejio 9 d., taip pat penktadienį, 
tuo pačiu laiku, pasiruošti ben
dram giedojimui bii'želio įvykių 
minėjime New Yorko katedroj 
ir minėjime Angelų Karalienės 
parap. bažnyčioje. Repeticijos 
įvyks Ang. Karalienės parapijos

I
EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS ROSIES 

Leegvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARUCNS. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas narni* U geriausios Smetonos, ALUS 11 ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

j Juozas Ginkus
$ 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

METINIS VYCIAI minės išvežimų
DIENAS

Lietuvos Vyčių 41-ma kuop: 
Brooklyne, kruopščiai ruošias 
paminėti skaudžiausias lietuvh 
tautai dienas, birželio 14 ir 15 
per kurias daugelis mūsų brolii 
buvo ištremti į Sibirą.

Šiai liūdnai 9 metų sukakčia 
paminėti antru kartu bus sta
tomas veikalas — Baisusis Bir
želis. Ši pjesė, parašyta J. P 
Naumiestiškio, buvo labai šilta: 
publikos sutikta balandžio mė
nesį. Pjesės turinys kaip tik pa
vaizduoja tas baisias birželio 
dienas. Be to, tikimasi pasikviesti 
trumpai prakalbai vieną iš žymių 
kalbėtojų, apie kurį bus vėliau 
pranešta.

Minėjimas — vaidinimas įvyks 
birželio 13 dieną, 8 vai. vakare, 
Apreiškimo parapijos salėje 
Tad neužmirškite — birželio 13 
dienos.

Elderts Lane, Woodhaven, N; Y.
SU TAKSAIS — 75 c. • 
anksto šiam parengimui ruoštis.

RENGĖJA

Maspetho Žinios
Sekmadienį, birželio 4 d. po 

mišparų, Maspetho parapijos 
bažnyčioje įvyks sutuoktuvės 
Antano Ražicko su Adele Bale- 
vičiute.

A. Ražickas yra plačiai žinomų 
Antano ir Pranciškos Ražickų 
sūnus. Ražickų šeima pasižymi 
ne tik palaikymu viso, kas yra 
lietuviška, bet yra veiklūs nariai 
vietinės parapijos ir uolūs “A- 
merikos” laikraščio palaikytojai.

Jaunajai porai linkime viso
keriopos laimės ir ilgiausių me
tų.

GRAŽIAI PAVYKUS 
VAKARAS

V. J. Atsimainymo parapijos 
choro meno vakaras geg. 20 d. 
paliko gražių atsiminimų. Reik 
tik pastebėti, jog daugiausia pu
bliką sudarė naujai atvykęs lie
tuvių jaunimas, o vietinio žy
miai mažiau, ’ kas rodo, jog kai 
kuriems lietuviškieji dalykai sve
timi, nors jie ir lietuvių vaikai. 
Senesnioji karta ir po sunkaus 
darbo susirinko į koncertą, už 
ką choras labai jai dėkingas.

Komedijos “Mirta činčibirai- 
tė” vaidinimas prajuokino ligi 
ašarų. Vaidino J. Zitikas, K. La- 
kačiauskas, P. Kalibatas, M. že- 
maitė-Bitter, E. Matulionytė, B. 
Gintautaitė ir O. Visminaitė. 
Pertraukų metu deklamavo tau
tiniais drabužiais apsirengusios 
buvusios tremtinės Kaunaitė, A- 
lišauskaitė ir kitos, kurių pavar
džių neteko sužinoti.

A. Vismino vadov. choras pa
dainavo visą eilę dainų. Duetus 
dainavo Jonas ir Anelė Janče- 
riai ir M. žemaitė ir A. Janče- 
rienė. Solo — B. Kulytė.

Pabaigoj tremtinių šokėjų 
grupė pašoko tautinius šokius, 
maloniai nutiekdama publiką.

Linkime chorui ir jo vadovui 
A. Visminui ir toliau sėkmingai 
darbuotis bei suruošti daugiau 
tokių gražių parengimų.

D. P.

Minės metinę šventę.
Altoriaus draugija ruošiasi 

gražiai paminėti savo metinę 
šventę . Birželio 8 d., Dievo Kū
no šventės dieną, 8:30 vai. bus 
šv. Mišios ir bendra Komunija, 
o po Mišių pusryčiai parapijos 
salėje. Pusryčių metu bus taip 
pat atlikta graži programa. Bus 
dainų ir kalbų. Nuoširdžiai kvie
čiamos visos narės ir viešnios 
atsilankyti. Prašome ateiti į salę 
8 vai su ženkleliais. Iš ten bus 
eisena į bažnyčią.

Paskutinis susirinkimas
Moterų Sąjungos 30 kuopos 

paskutinis susirinkimas įvyks 
birželio 12 d., pirmadienį, vaka
re po Novenos painaldų. Narės 
prašomos dalyvauti ir užsimo
kėti savo duokles. Bus ir užkan
džių. O. P.

• Prof. Dr. J. Končius birželio 
1 d. išvyko į Europą, kur vietoje 
susipažins su tremtinių reikalais 
ir darys reikalingų žygių jų imi
gracijos ir aprūpinimo reikalais.
• Iš Europos į USA atvyko ži
nomas kultūrininkas ir buvęs’ 
vokiečių kaceto kalinys kun. St. 
Yla. Apsigyvens pas Nekalto 
Prasidėjimo seseles Putnam, 
Conn.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Birželio 9 dieną, pėnktadienį, 

8 vai. vakare, “Amerikos” pa
talpose, 417 Grand St., Brookly- 
ne, bus Lietuvių Darbininkų 
Klubo. susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami jame dalyvauti.

Valdyba.

I.

Kun. Aleksas Sledžius

PRIMICIJOS
• Kun. Aleksas Sledžius laikys 

primicijas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje birželio mėn. 4 d. 11 
vai.

Kun. A. Sledžius baigęs Ap
reiškimo parapijos mokyklą sto
jo į Cathedral College ir iš ten 
į Brooklyno Kunigų seminariją, 
kurią baigęs birželio 3 d. buvo 
įšventintas į kunigus.

MINĖJIMO PROGA SUVAI
DINS “BAISŲJĮ BIRŽELĮ”
Elizabeth, N. J. -— Lietuvos 

Vyčiai birželio 14 d. minės lie
tuvių išvežimo-dienas, šios liūd
nos 9 metų sukakties proga E- 
lizabetho vyčiai pasikvietė Broo- 
klyn’o vyčių kuopos vaidintojų 
grupę, kuri suvaidins tos liūd
nos sukakties proga pritaikintą 
veikalą “Baisusis Birželis”.

Vaidinimas įvyks šv. Petro ir 
Povilo parapijos salėje, birželio 
14 d. trečiadienį 8 vai. vakare.

Visi labai kviečiami atsilan
kyti ir su jaunimu susikaupti bei 
pasiryžti kovai su mūsų tautos 
naikintoju.

Koresp.

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 t.t.

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

Tel. EVergreen 4-9293

"AMERIKOS** SPAUSTUVĖJE
Spausdinami įvairūs

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

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

Stephen B redes Jr. |
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394
g
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MĖSŲ TAUTOS SKAUSMŲ 
PRISIMINIMAS

Jau dešimt metų, kai bolše
vizmas, didysis Lietuvos in lie
tuvių tautos priešas, užsispyru
siai ir žiauriausiomis priemonė
mis siaubia mūsų kraštą ir nai
kina mūsų tautą. Pirmą baisų 
smūgį lietuvių‘ tautai komunis
tai sudavė 1941 m-, birželio 14-15 
d.d., kurių niekada joks lietuvis 
nepamirš. Tų dienų prisiminimas 
visus lietuvius dar labiau suburia 
krūvon ir uždega kovai už Lie
tuvos išlaisvinimą, Tuo tikslu 
New Yorko ateitininkai rengia 
viešą Lietuvos kančių paminė
jimą, į kurį kviečia visus lietu
vius kuo gausiausiai atsilankyti.

Paminėjimas’ įvyks birželio 
mėn. 14 dieną 7 vai. 30 min. va
kare, Angelų Karalienės para
pijos bažnyčioje ir salėje (So. 
4th ir Roebling gatvių kampas). 
Bažnyčioje bus trumpos pamal
dos už išvežtuosius ir nelaisvėje 
mirusius bei dėl Lietuvos laisvės 
kovoje kritusius lietuvius. Pa
maldų metu bažnyčioje giedos 
operos solistas Ipolitas Nauragis 
ir solistė S. Griškaitė, o vargo
nais gros J. Žukas.

Nors birželio 14 d. yra darbo 
diena, Lietuvos meilė ir mūsų 
tautos kančios visus šaukia į 
mums visiems skaudžių įvykių 
tinkamą paminėjimą. Tad bir
želio 14 d. 7 vai. 30 min. visi ei
kime į Angelų Karalienės para
pijos bažnyčią ir salę.

PADĖKA
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

dėkoja savo ilgametei narei p. 
Jenušonienei ir p. Bartašiunų 
šeimai už taip gražų vakarėlį ir 
laimėjimus gegužės 22 d. Visos 
sąjungietės ilgai atmins gražias 
ir nuoširdžias vaišes.

Korespondentė

K
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EVergreen 7-1423
• NAUJAI ATIDARYTA

Electro Motorų Dirbtuvė 
TAISO:

Electro Motorus — Ventiliatorius — 
Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

GERI PASIŪLYMAI
Richmond Hill: 1 šeimos puikus na

mas. Visi moderniški įrengimai, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

Cypress Hill: 4 šeimų mūrinis, mo
derniškas, 2 aukštų namas.

Woodhavene arti Forest Park: 2 
šeimų, atskirai statytas moderniškas 
namas Tušti kambariai. Garažas.

Gera proga įsig/ti gerą namą ne
brangia kaina.

Namų ir biznių pirkinio ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais —■ visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu.

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Virginia 7-1896

Grand St., Brooklyn, N. Y.
Didelis pasirinkimas

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų T«i.
WO 2-3497 NE 9 5681
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Lietuviškų dešrų ir skilandžių
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TREMTINYS 
LAIKRODININKAS 

A. ANDRIUŠKEVIČIUS 
Gerai taiso laikrodžius, taipgi turi 

juvelyrinių daiktų pardavimui. 
Reikale kreipkitės pas saviškį.

245 Union Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

NAMAI PARDAVIMUI
WOODHAVEN

Tuščias 7 kambarių apartamentas. 
Moderniški įrengimai.

2 šeimom — 11 kambarių, aliejum 
apšildomas, 2 karam garažas, kaina 
$10,850. i

EAST NEW YORK
12 tuščių kambarių — 3 šeimų mū

rinis namas (17 kambarių: su mau
dynėmis). Kaina $3,750. įnešti $1,200.

RIDGEWOOD
2-jų šeimų kampinis mūrinis na

mas su 11 kambarių, garažais, štymu 
apšildomas, vienas floras tuščias.

B. Z I N I S

Geriausias vasaros poilsis

BUTAUSKO ŪKY (FARMOJ)
(5 minutės kelio nuo Torrington, Conn, miestelio)

KALNŲ ORAS, GRAŽIOS APYLINKĖS, 
. ! PATOGUS SUSISIEKIMAS!

Erdvūs kambariai, gardus maistas, nuosavo ūkio 
šviežias pienas, kiaušiniai, daržovės ir t.t.

Tik vasarą: birželio-June, lie- 
pūs-July, rugpiūčio-August ir 
rugsėjo-September mėnesiais.

Vietos užsisakomos iš anksto 
telefonu: Torrington, Conn. 9655, 

t arba laišku:
R. BUTAN, Torrington, Conn., 

RED 1,’ Mountain Rd.

EVergreen 4-0203 
DAKTARAS

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

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

STact 2-1454 ,

F. GRAŽYS ir SŪNUS į 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš- f 
lyginimą, plaeteriavimą, šaligat- A 
vių cementavimą ir kt- darbus, f

293 MAUJER 8T, 6
BROOKLYN !, N. Y. į

HY 7-4554 - 4555

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 bizni 
ir faunų. Taipgi gerų lotų.

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

DAvenport 6-0259
RALPH K RUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N.

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 DIDELĮ PASIRINKIMĄ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ

> SKALBIMO MAŠINŲ
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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