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Šventadieniais mjį^ iriau issiaiskinti

TeL EVerrreen i-ii ^menkos” vasario 20 d. 
| gaudyte išgaudyta, 
ntojams prie bažnyčių 

Penktadieniais uii^| kur pritrūko. “Ameri- 
pasirodymas visur šiltai 
:tas. Iš Rochesterio ga- 
; pranešimą, kad didelis 
erikos” egzempliorių kie 
iesiog “sutirpo” per ke- 
:a minučių.
j kur “Amerika” gauta 
<ai suvėlintai. Bet malo-
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9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare

>

VIŲ PALOC1US
AUSIOS RŪŠIES
1, Kava, Arbata, Hot Chocolate
VAKARIENfi. Geriausiu pufe .... .
nle U geriausios Smetonos, ALUJ skaitytojai atleis, jei to
mu priimami užsakymai kreipk suvėlavimų dar bus per
zas Cinkus

Brooklyn

s savaites. Praeis kiek 
i, iki viskas bus atstaty- 
tvarką.
)je skiltyje tenka labai 
irdžiai padėkoti “Darbi- 
9” leidėjams už labai 
gią talką “Amerikai.” 
kuris laikas, kai “Ame- 
i” prenumeratoriai gau- 

“Darbininką” dykai, 
b.” pagelbėjo mums pa- 

(F BARBER SH01 -H. ryši«%sut savo iš«ki: 
pais skaitytojais. Aciu 
bininkui”!

lankyti Naujai Atsidai

dasi patogioje vietoje

Brooklyn,

ecavage, Savininkas

ezidento rinkimams ruo- 
iu karštėja. Lapkričio 
>sio dar beveik nematy- 
prezidento vieton patek
antieji visu uolumu ruo-
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io metu daugiausiai
:šmo kelia Henry A. Wal-
kurs steigia vadinamąją i ROMA. — Vasario 22 d.^me liaudies fronte, į kurį yra 
ą partiją. Aplink jį spie- (kalbėdamas į 1,500 šoferių ir! susimetę komunistai ir kai- 
visi tie, kuriems bolše-' konduktorių, popiežius Pijus riojo sparno socialistai. Šiam

_ I -rr-r-r 111— 1 1 • • .... „ . .tironija atrodo šviesiau-' XII paskelbė, kokie, jo įsiti- 
celrodžiu į taiką, pašto- kinimu, turėsią būti ItalijosKANADOS

RTACK RftW^Venimą ir SerOve-XSEAvix nUlftulJ . n 1 1 n nn coim Ydlala aJiaCe savo kalbose pasi- 
pigiausios rūšies dema- 

inQVDU 7TI S‘ Tiesio£ sunku ir pa- J VuiJi ii ZiLl )ti, kaip tokio silpno nu- 
aulio asmuo galėjo įkop- 

411 Grand Stl galingiausios pasaulyje 
i viceprezidento vietą!

Iii Apvaizdos ranka turė- 
ipsaugoti 1944 metų de- 
ratų partijos konvenci- 
aį jos ajški dauguma at- 

B Basil Fedoiparemti Wallace ant- 
terminui viceprezidento 

igose. Jei būtų kitaip bu-

^"Brooklyn 11,

vyno, degtines igose. Jei būtų kitaip bu- 
IMPORTUOTŲLE jYapace gjancHen sėdėtu

KRAUTUVE uosiuose Rūmuose!
102 GRAND SIU • * •

asų visuomenei prieš a- 
yra daugybė uždavinių. 

SittiBiiiiniiiaEis ja ir tremtiniams auko- 
Reikia ir politinei kovai 
sietuvos laisvės auką ki- 
akloti. Reikia sielotis ir 
itinių ir imigracija bei jų 
dinimu.
5t šalia šių-didžiųjų dar- 
lietuvių katalikų visuo- 
ei privalu nenutolti ir 
vadinamųjų grynai savų 
.nizacinių rūpesčių. Tu- 
s dėmesyje L. K. Federa- 
kuri jungia ir derina or- 

4zuotų lietuvių katalikų 
_ įgijų ir asmenų veiklą.

ideracija šiomis dieno- 
veda savo veiklos sustip

to no vajų. Asmenys ir 
įgijiniai vienetai yra pra- 
i prisidėti pinigine auka, 
i parama Federacijai la
ir labai reikalinga. Jei 
eracija nebus tvirta sa-

BROOKLYN 11, J-
EVergreen
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Atmetė Komunistų 
Reikalavimus

rinkimų daviniai; būtent: 
katalikybė prieš komunistinę 
bedievybę.

“Nežiūrint klaidingų gan
dų, kurie buvo skleidžiami 
jūsų tarpe, krikščioniškosios 
tiesos ir tikėjimo mokslas y- 
ra nesuderinamas su mate
rialistiniais principais, kurių 
rėmimas reiškia bažnyčios 
apleidimą ir katalikybės ne
tekimą.”

Puspenkto milijono Katali
kų Akcijos narių išeina ko
voti už krikščionių demokra
tų partijos laimėjimą, šį są
jūdį palaiko ir remia Katali
kų Bažnyčia.

Bažnyčia numato pavojų vinys __

frontui rinkimuose laimėjus 
daugumą, gali būti sudaryta 
prieštikybinių partijų kont
roliuojama vyriausybė.

Pavojus paskatino Katali
kų Akciją, kuri yra pasaulie
tiška organizacija, suburti 
visus kovojančius katalikus 
į prieškomunistinį frontą.

Naujoji organizacija, Tau
tinis Piliečių Komitetas, nu
mato steigti tokius komite
tus kiekviename mieste, mies 
telyje, kaime. Šiuos komite
tus sudarys Katalikų Akci
jos vadovai ir kitų katalikų 
organizacijų nariai.

Piliečių komitetai pasiliks 
ir po rinkimų ir gins bažny-1 
čios interesus. Nors jų užda-

- kova dėl religijos

NEW YORK, vas. 20 dieną' Massachusetts atstovas Me 
(LAIC). — Lietuvos nepri-1 Cormack taip pat pasakė il- 
klausomybės 30 metų sukak-! gą kalbą atstovų rūmuose, 
tis buvo paminėta senate ir; Jis pareiškė, kad Amerikos 
atstovų rūmuose. Vasario 17 
dieną Massachusetts senato
rius Lodge pasakė kalbą, ku
rioje pareiškė vilties netoli
moje ateityje ir vėl matyti 
Lietuvą laisvą. Taiką mylin
ti lietuvių tauta pirmiausia 
dingo už geležinės uždangos, 
šiandien nieko apie ją negir
dėti, jei neskaityt masinių lie 
tuvių trėmimų, areštų, pa
skubomis suruoštų karo teis
mų, sušaudymų ir lietuvių 
tautos naikinimo.

Senatorius priminė, kad 
praeitais metais Lietuvos mi
nisteris kreipėsi į Jungtines 
Tautas, prašydamas užtarti 
nuo 1940 metų okupuotą Lie
tuvą. Jis sako, kad Jungti
nės Tautos turi imtis prie
monių pavergtą ir naikina
mą tautą gelbėti. Sen. Lodge 
įdėjo į Kongreso Rekordą va
sario 16-tą dieną “New York 
Times’e” atspausdintą įžan
ginį.

Vasario 16-tą dieną Michi
gan atstovas Jonkman pasa
kė kalbą atstovų rūmuose. 
Jis pareiškė, kad Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis su-
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vadinamajame demokratinia- Į laisvės, bet, atrodo, jie taps
- - Į ir svarbia politine jėga, 

priklausomybės paskelbimo i “Dabartinė valanda Italijo-. 
šventės minėjimų proga sude-1 je įr pasaulyje yra viena rim-' 
damos aukos eitų išimtinai j čiausių valandų istorijoj,” sa- 
Lietuvos laisvės bylai parem- ko Kataliku Akcijos aplink- 
ti. Čia mums ne tiek svarbu,' raštis, adresuotas jos klubų 
ar tos aukos būtų perduoda- J vadovams. “Kiekviena pro
mos Amerikos Lietuvių Tary- j taujanti mintis tai žino, 
bai,.ar kitai kuriai organiza- kiekviena krikščioniška siela 
cijai. Svarbu, kad jos stiprin-1 įurį būti susirūpinusi. Aukš
tų ir palaikytų įstaigas ir čiausios Kataliku. Bažnyčios 
darbus kovai dėl Lietuvos gaiVos žodžiai įspėjo apie gre- 
laisvės ir lietuvių tautos gy- siantį pavoju ragina mus 
vybės. : gintis ir laimėti.”

“Dabar yra veikimo valan
da. Nėra la’t^aišth Tai yra 
valanda d'dfojo mūšio už 
Kristų ai1 p"ioš Kristų. Ar 
mes pasiruoš' ? Tiesa, katali-

vybės.

Norton ir atstovai D. W. 
Kearny, K. B. Keating, A. G. 
Klein, J. T. Rooney, Ohio at
stovas F. P. Bolton, Pennsyl- 
vanijos atstovai I. D. Fenton 
ir J. G. Fulton, Rhode Island 
atstovas Aime J. Forand, W. 
Virginijos atstovas F. J. Love 
ir Wisconsino atstovas L. H. 
Smith.

širdis yra su lietuviais, ko
vojančiais dėl savo krašto 
teisių ir laisvės.

Marylando atstovas Sass- 
cer pareiškė, kad 1939 metais 
nacių Vokietija ir Sovietų 
Rusija pasidalino Pabaltijo 
kraštus, o 1940 metais Sovie
tų valdžia jau pasiuntė Lie
tuvon raudonąją armiją.

Prasidėjus vokiečių-sovie- 
tų karui, Lietuva virto karo 
lauku, jos gyventojai buvo 
žudomi ir turtas naikinamas.

Šiandien karas jau seniai 
baigtas, bet Lietuva iki šio 
meto dar neatgavo savo ne
priklausomybės.

Connecticut sen. Raymond 
E. Baldwin pasiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybai teleg
ramą, kurioje reiškia pagei
davimą netolimoje ateityje 
matyti laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Amerikiečiai, vertindami 
savo nepriklausomybę, pagei
dauja, kad ir lietuvių tauta 
būtų suvereninių ir laisvų 
tautų tarpe, telegramoje sa
ko senatorius C. Wayland 
Brooks.

Maine senatorius Owen 
Brewster pareiškė savo sim
patijas dėl laisvės kovojan
čiai lietuvių tautai.

Marylando senatorius Her-

NUŽUDĖ DU VYSKUPUS
Romoje gauta žinių, jog 

Albanijos komunistų valdžia 
nužudė du vyskupus, o tre
čiąjį nuteisė 20 metų kalėji
mo.

Nužudyti yra vysk. Fran- 
ceseo Gjini, Vatikano įgalio
tinis Albanijai, ir vysk. Gior
gio Volaj. Kalėjiman pasmer
ktas vysk. Vincent Prennu- 
shy, apaštališkasis administ
ratorius Albanijai.

Visame krašte pristeigta 
naujų kalėjimų, kurie kimšte 
prikimšti kalinių. Kalinių gi 
šeimos kišamos į koncentra
cijų stovyklas.

PRAHA. — Čekoslovakijos 
prezidentas Eduardas Bene
šąs visiškai atmetė komunis
tų reikalavimus sudaryti ko
munistinės daugumos vyriau kelia šiltų jausmų kiekviena- 

i „.• r* . me laisvę mylinčiame ameri
kietyje. Lietuvą šiandien val
do pats žiauriausias diktato
rius, kraštas neteko nepri
klausomybės, o jo gyvento- bert R. O’Conor priminė, kad 
jai neturi žodžio, spaudos, Annapoly jis iškabino Lietu- 
susirinkimų ir kitų pagrindi-1 vos nepriklausomybės paskel 
nių žmogaus teisių, šiandien bimo proklamaciją,“jis gyrė 
lietuviai yra likviduojami lietuvių kilmės Amerikos pi- 
masėmis, tūkstančius jų siun liečius.

sybę. Bet komunisfai savo 
reikalavimus atnaujino.

Benešąs atmetė asmeninės 
delegacijos prašymą uždary
ti tris nekomunistines parti
jas.

Tada komunistų partijos 
prezidiumas pasiuntė jam 
laišką, kuriame reikalauja
ma, kad jis priimtų dvylikos 
nekomunistų ministerių atsi- čia į koncentracijos stovyk- 
statydinimą.

DEMONSTRACIJOS 
PRAHOJE

Tūkstančiai komunistų iš
ėjo reikalauti, kad būtų pa
šalinta iš valdžios “reakcija.” 
Susigrūdimų vietose įvyko 
muštynių.

Kaip praneša Londono 
“Evening News,” Čekoslova
kijos komunistiniai partiza
nai yra gavę įsakymą “būti 
pasiruošusiems.”

Senatorius Milland E. Ty-
1 statydinimą. las, kur jie taip pat pamažu dings pareiškė, kad jis ap-

Laiškas buvo pasirašytas žūva. Jungtinės Tautos 1946 gailestauja Lietuvos pavergi-
I pirmininko Element Gott-1 metais pasmerkė tautų nai 
' wald ir Rudolf Slansky, par
tijos generalinio sekreto
riaus ir “kominformo” vado
vo.

Komunistai sakosi maną, 
kad socialdemokratų partija 
“ras būtina” pasilikti val
džioje ir dirbti su komunis
tais.

Socialdemokratai yra prie
šingi komunistų dominavi
mui bet kokioje koalicijoje, 
bet kabinete jie pasiliko.

kinimą, bet lietuvių tauta 
šiandien naikinama pačiomis 
žiauriausiomis priemonėmis.

Kalifornijos atstovas Jack- 
son pasakė kalbą, kurioje pa
brėžė, kad JAV nepripažins 
Baltijos kraštų aneksijos.

Jokių derybų metu Ameri
ka negali pripažinti Lietuvos 
priskyrimo prie Rusijos. Jis 
tvirtina, kad ir lietuvių tau
ta bus garbingas Jungtinių 
Tautų šeimos narys.

P0LITIW 
ČEKOSLOVAKIJOJ

Politinė krizė Čekoslovaki
joje padidėjo, kai komunis
tas vidaus reikalų ministeris 
ir karo ministeris patvirtino, 
kad tautinė socialistų parti
ja rengusi sukilimą. Vyriau
siose partijos būstinėse buvo 
padarytos kratos, ir svarbūs 
dokumentai buvo paimti po
licijos, kuri, be to, patrulia
vo Prahos gatvėse, apsigink
lavusi šarvuočiais. Prie visų 
svarbiausių pastatų buvo pa
statytos sargybos. Tuo tarpu 
socialdemokratų partijos cen
trinis vykdomasis komitetas 
sutiko tartis su komunistais 
dėl paskutiniojo pasiūlymo

; sudaryti jungtinį kabinetą.
I

VAKARU ATSTOVAI UŽPROTESTAVO

Mūsų kaimynė vasario 16 
minėjime New Yorke pasige
do ‘bendro darbo’ aplinkybės 
viešo išreiškimo... Girdi, tai 
buvę galima įžiūrėti tik salė- kų yra milijonai, ir, be abe-j 
je. Kitaip sakant, salėje bu- jo. jie yra išUkimi, kilnūs ir. 
vę visų keturių srovių žmo- pasiruošę net didžiausiam pa
nes, o viešai to nebuvę paro- siaukojimui. Bet mes turime 
dyta. pasakyti visą tiesą. Jie ne vi

Programoje buvo keturi sada veikia pagal laiko reika
lavimus ir nėra tinkamai or
ganizuoti.”

i Visos katalikų jėgos,—pri- 
' deda anlinkraštis, — turi bū- 
ti mobilizuotos. Visi turi eiti 

jį rinkimų punktus ir balsuo- 
. ti, pagal savo sąžinę, už par-

kalbėtojai Vienas jų — Lie
tuvos atstovas. Antras — po
grindžio kovų dalyvis, o kiti 
du — amerikiečiai. Ar šalia 
jų reikėjo pastatyti dar ketu
ris kalbėtojus, kurie būtų kal
bėję savo srovių vardu? Ar

VIENA. — Jungtinių Vai- ir Britanijos, tačiau buvo aiš- 
stybių ir Didžiosios Britani- ku, prieš ką jo kalba buvo 
jos diplomatiniai atstovai va- nukreipta; tai buvo smar- 

v sario 22 dienos naktį apleido klausias propagandinis puo- 
Sovietų armijos trisdešimtų- limas.
jų metinių iškilmes po to, kai i Gen. Kurasovo žodžiais, 
generolas Kurasovas, aukš- taikingas atstatymo darbas 

. ! tasis Rusų vyriausybės įga- dažnai buvo drumsčiamas im- 
" liotinis Austrijoje, apkaltino perialistų, visose aplinkybė-’ 

j “imperialistines” jėgas už se norėjusių iššaukti karą. 
V“ i tai, kad jos padėjusios Hitle- .Tačiau Sovietų armija saugo-

asario 16 minėjimų au-! --------------- ------------- _ Ci!
šiemet daugely vietų bu- meninėje dalyje irgi reikėjo, tiją ir už žmones, kurie kata- 

65 - 23 GRAND Al'^n^os tremtiniams šelp
ei šiol jos daugiausia bu- 
skiriamos laisvės kovai

^emti. Kodėl įvyko kitaip, 
nė nesvarbu čia aiškinti, 
.rtimo sušelpimas visada 
geriau suprantamas, nei 

tinio darbo reikšmės įver-

Maspeth, NA'

'EMORIES of LITHUAH

išgirsti “srovinius” artistus? Iikų yra patikėti.
Mums atrodo, kad New į

Yorke vasario 16 minėjimas ir įtikinti,” sako aplinkraštis,' 
praėjo labai sklandžiai, vie-j “J—*1 ’---1—:— 1 
ningai, be srovinių pretenzi-. mas yra pasišalinimas, kad 
jų. Taip buvo publikoje, see-, kiekvienas balsas, atiduotas

riui ir ruošusios naują karą jusi savo valstybę ir atrėmu- 
prieš Sovietų Sąjungą.

John Cheetham, Britų įga- ją. 
liotinis, po šio susitikimo pa-' 
reiškė: “Generolas Kuraso- 
vas taip įžeidė mano kraštą, 
kad aš atsistojau ir išėjau.” 
Sydney Mellon, kuris atsto
vavo Jungtinėms Valsty
bėms, pasakė: “Aš išėjau dėl 
asmeninių priežasčių.”

si visus pasikėsinimus prieš

Visi turi būti Įsąmoninti j A 0 Gorder jr charles D 
, ĮU^UCI, SUV npuunrusus, į Dodge, kurie atstovavo Jung- 
kad kiekvienas susilaiky-[tinhj Valstybių armijai, pasi. 

iliko savo vietose, bet tai ga
lėjo būti dėl to, kad jie gerai I

Imperialistai norėję karo, 
įneš jie negalėję Sovietų val
stybei leisti vystytis ant vie
no šeštadalio žemės pavir
šiaus ir būti pavyzdžiu vi
sam pasauliui.

Tie imperialistai, gen. Ku
rasovo žodžiais, taip pat pa
dėję Vokietijai antrajame pa
sauliniame kare. Sovietų ar
mija šiame visų didžiausiame 

, kare buvusi svarbiausias ir

mią Antrojo Pasaulio Karo 
metu. Massachusetts senato
rius Lodge telegramoje sako, 
kad jis kartu su visais Lietu
vos draugais reiškia vilties, 
jog Lietuvos laisvės dienos 
nebus labai tolimos.

Nebraskos senatorius Ken
neth S. Wherry sako, kad ne
priklausomybės laikotarpyje 
Lietuvos ūkis ir kultūra kles
tėjo, kad Rusija 1920 metais 
atsisakė nuo visų pretenzijų 
į Lietuvą, bet vėliau vis dėl
to ją okupavo.

Telegramas dar prisiuntė, 
New Hampshire senatorius 
Styles Bridges, New Jersey j Kada UN nutarė Palesti- 
senatoriai H. A. Smith ir Alf. 
W. Hawkes, Nev/ Yorko se
natoriai Irving M. Ives ir R. 
F. Wagner, Ohio senatorius 
R. A. Taft, Pennsylvanijos 
senatorius F. J. Myers ir 
Rhode Island sen. J. Howard 
McGrath.

I Amerikos Lietuvių Tarybą aiškėja, 
telegrama pasveikino atstovų rimtai ruošiasi pasipriešinti 
rūmų pirmin. Jos. W. Martin, padalinimui.
Mass, atstovas J. M. McCor-| Vien tik Iranas nutarė iš 
mack, atstovų rūmų užsienio' Amerikos pirkti už 10 mili- 
komiteto pirmin. C. A. Eaton, jonų dolerių ginklų savo ka- 
Kalifornijos atstovas Donald riuomenei, kuri gegužės 15 d. 
L. Jackson, Illinois atstovas įžengs Palestinon, kai tik iš 
A. J. Sabath, Indianos atsto- ten pasitrauks anglai, 
vas R. J. Madden, Maryland ( ----------------------
atstovas H. A. Meade, Mass.
atstovas D. Donahue, Michi- niečius, kuriuos įtaria daly- 
gan atstovas J. D. Dingell, vavus nužudyme generolo 
New Jersey atstovė Mary T. Swierczewskio.

ARABAI GINKLUOJASI

na padalyti į dvi žydų ir Ara
bų valstybes, arabiškų kraš
tų valdovai užprotestavo ir 
pagrasino ginklo jėga nepri
leisti prie padalinimo.

Pradžioje kai kas manė, 
jog tas grasinimas tik šiaip 
sau padarytas. Tačiau dabar 

kad arabų tautos

— Lenkai suėmė 22 ukrai-

ĮVYKIAI palestinoje
noje ir rengimo komisijoje. ,tam. kuris neužtikrina politi-' nesuprato generolo kurasovo i lemiamas veiksnys sunaiki- 

Kadangi New Yorke jung- mame gyvenime krikscionis-^ r b -----

urdays, 5:00 to 5:30 f 
Ion wevd —:
RECTOR — JACK J. ST$ ybinės kovos reikalų. 
IValnut St., Newark S,

TeL MArket 2-5360

33 asmenys buvo užmušti 
ir 88 sužeisti per sprogimą, 
išardžiusį Ben Yehuda gatvę, 
vieną iš svarbiausiųjų Jeru
zalės prekybos centrų. Sionis
tai apkaltino britus ir pradė-

Žydų Agentūra pareiškime 
Jungtinėms Tautoms kaltina 
Britų “neutralumą,” nes jis 
padedąs arabams. Arabų Ly
ga nutarė steigti naują armi
ją, sudarytą iš reguliarių ara
bų valstybių trupių, jei Jung-

kalbos, kuri buvo verčiama į j nant^fašistinės Vokietijos ir 

bą. I Be to, gen. Kurasovas ap-
i Nors gen. Kurasovas nepa- kaltino “imperialistus,” kad 
,minėjo Jungtinių Valstybių Te karo metu turėję daug 
' “ --------------:- milijonų dolerių pelno ir štai

mas. Bet visuomenes va- tinio vasario 16 minėjimo ne- kų idealų, yra išdavystė. Vie- k- U , . . , Japonijos armijas,
turėtų išlaikyti pusiau- buvo per kelerius metus, tad tinių piliečių komitetų uždą-' * I .

1330 Idl., 5000'_surasdami galimumo gal ir galėjo pasitaikyti ne- vinys yra ne tik sukurti šį 
- uskirausti nei šalpos, nei, sklandumų bendram darbui, įsitikinimą, bet taip pat su- 

j bet juos išlyginti galima ne daryti organizaciją, kuri už-
ai būtų visiškai teisinga i įtarimais, o nuoširdžiu išsi- tikrintai pasiektų didįjį tiks-1 religinę laisvę ir krikščioniš- dabar j 
parkinga, jei Lietuvos ne-; aiškinimu. Įlą jr išsaugotų mūsų krašto ką civilizaciją.” 'kinti ir norį naujo karo.

-- jo keršyti. Ryšium su tuo lO tinės Tautos pastatytų tarp 
jau pasidarę nepaten- britų buvo užmušta ir 8 su- j tautinę kariuomenę Palesti

nos padalinimui įvykdyti.žeisti.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

VEIKIMO VALANDA
Šiandien pasaulis pergyvena krizę.
Kame glūdi tos krizės priežastys? Atsakymo netenka 

toli ieškoti. Tai — materialistinė pasaulėžiūra, pamynusi 
po kojų dievišką žmogaus prigimtį ir atitolinusi jį nuo re
ligijos.

Pasauliui tėra vienintelis išsigelbėjimo kelias: grįži
mas į Evangelijos paskleistą tiesą.

Bet — ar jau taip toli esame nuo šio kelio nutolę? Ar 
nebeplaka milijonų širdyse meilė? Ar, susikūrę sau stabus, 
nematome, kad jie trapūs ir vienadieniai?

O, ne! Milijonai tebėra šiame kelyje, ir meilė jų šir
dyse tebėra gyva. Milijonai šlykštisi tais stabais, kurių 
garbinimas privedė pasaulį prie katastrofos. Tik kelias, ku- rūpinimas, bet svarbiausia 
riuo šie milijonai eina, turi būti kartu ir kovos kelias! jiems gauti DP statusą, nes

DRAUGO LIŪDESYS
Aš be tavęs—kaip be lietaus išdžiūvus žemė, 
Tuščia iš ilgesio rankas i erdvę tiesiu.
Joj net šešėlio tavo mielo nepaliesiu!
O ateitis... ar tik vienuolio laimę lemia?
Į dvi šąli mus nubloškė žiaurus likimas;
Nė viens kitam draugais sau rankų nepaduosim, 
Silpnybės valandoj viens kito nepaguosim;
Tik praeities kankins beširdis atminimas. •
O tau ar po langais lig šiolei rožės žydi ?
Ir gieda amžinas jaunų dienų svajones?
Ar gal ir tau jas nusmelkė prityrę žmonės?
Ir šypsena paskui nayvėlius palydi?
O vis dėlto, kad ramios, žvainos naktys šviečia, 
Ir paslaptingai mirksi danguje žvaigždutės, 
Žinau, ten tavo žiūri liūdinčios akutės;
Jos ten greta nurimti ir manąsias kviečia.

Maironis

PO 6,000 METŲ j rino pasmerktąjį į

kišenėje surado J LIETUVA TARP DVI
dukatus. I _________

Krikščionys! žniiįl
, rį jūs šioje apysaka

VĖTROJ
'duo, kad po 6,000 metų da- muotų į tam tikras negen-°^i^sat®uvos Nepriklausomybės paskt 

-----  ^uame r mėty sukakčiai pr i]

Vargiai, ar dvidešimtojo toje bus sudėta tūkstančiai 
amžiaus žmogus gali isivaiz- literatūrinių veikalų, nufil-

bartinė musų civilizacija dus dančias filmas. Kripta bus pav0Ju-je _ tai tu t’ 
išnykusi. O iš tikrųjų mūsų taip įrengta, kad atidarius nusikaltusi žnmiii 
dangoraižiai, tiltai ir tuneliai j jos 50 pėdų pločio ir 114 pė-j tinio teismo tai 

,bus uzleidę vietą naujos civi- dų aukščio plienines duris,'gų neišgelbės - ■ 
xu.-— pirmiausia bus matoma strė-Į 0.£,npGfino-iiTT1ao

le pažymėta rankena, kurių j užtarimas, nei'sw* I*”8. "W atsta‘ 
pasukus, staiga prabils fono-1 nelnaij _ jei meg>

Į neturėsime trijų
dukatų.

, pavojuje, — tai tių
S. SUŽIEDĖLĮ

(Tęsinys)■ lizacijos žmonėms ir jų kūry
bai.

Manoma, kad tada bus iš
nykusi ir baltoji rasė. ] 
tines anglų, prancūzų, vokie
čių ir kitas arijų kalbas bus 
pakeitusios naujos, greičiau-' mas parodys metale padary- 

] šiai, artimos dabartinėms ry- [ tus paveikslus. Kiekvienam 
paveikslui, kaip, pavyzdžiui, 
“namas,” miegas,” “mais
tas,” plokštelė duos paaiški
nimą. Mokslininkai mano, 
kad tuo būdu ateities žmo
gus galės išmokti anglų kal
bą, kuri tada tikrai jau bus tepo Liurdo ir prį 
mirusi. ’ ! šimtmetyje ten gn

Ši milžiniška kripta, visais šventosios Bernadeta --------.
j— —j ----- atžvilgiais apsaugota nuo lai-' įaį paprastai uis 110 rem6S1 zm°'

Ats. — Nuo 1947 m. liepos loję sanitarinė ir maisto pa- dien mes galime spręsti tik’ko ir oro įtakos, bus įdėta į'net kelis kartus« ”
ėn sfnvvklns vrn iiždarv- dėtie vra katastrofiška T,an- ---- I____----------------a—<

Kl. — Kas bus su atbėgan- pasiunčiant traukinį ne ta 
čiais iš Rytų žmonėmis, ku- kryptimi, šiuo reikalu aiški
nę be pertraukos atvyksta į namasi toliau.
JAV zoną. Ar jie gaus IRO 
išlaikymą?

KL — Muencheno Funk- 
. Kaserne pereinamoje stovyk-

mėn. stovyklos yra uždary-; dėtis yra katastrofiška. Lan
tos, ir jie negali būti aprū
pinti. Čia ne tiek svarbu ap-

riuo šie milijonai eina, turi būti kartu ir kovos kelias! jiems gauti DP statusą, nes
Lietuviai — didžiai religinga tauta. Mūsų kova už tau- £aYusieji statusą turės teisę 

tą visuomet siejosi su kova už religiją. Ši kova turi būti1 errygru°ti.
u ° IaI LZz^/dz^l T T? fN ttioiiv* o Ir

tęsiama ir toliau.
Į šią kovą mus šiandien skatina popiežiaus Pijaus XII 

žodžiai, ką tik pasakyti ryšium su balandžio mėnesį Itali
joje įvyksiančiais rinkimais. Į šią kovą taip pat turi mus 
skatinti politinis Katalikų Akcijos sąjūdis Italijoje.

“Dabar yra veikimo valanda. Tai yra valanda didžiojo 
mūšio už Kristų ar prieš Kristų.”

Priešas niekur nesnaudžia. Jis organizuotas. Juo labiau 
mes neturime likti pasyvūs. Drąsiai ir sujungtomis eilėmis 
turime išeiti prieš melą. Tiesa mūsų pusėje, ir ji laimės.

Mūsų šūkis turi būti: katalikybė, kovojanti prieš ko
munistinę bedievybę!

AKTUALIAIS DP KLAUSIMAIS
Antroji DP Licenzijuotų Laikraščių Spaudos 

Konferencija Heidelberge

d. Heidelberge, (racijas, kad jos nesitęstų 
ic^gyetainėje, 
gausiam spau-

1947. I. 7. 
EgįEkeoviesĮ 
dalyvaujant 
dos atstovų būriui, buvo ati
daryta antroji PC IRO spau
dos konferencija. Be dir. P. 
B. Edwards, dalyvavo eilė at
sakingų PC IRO pareigūnų, 
kurie atsakinėjo į laikrašti
ninkų paklausimus.

Konferenciją atidarė vyr. 
JAV zonos PC IRO dir. P. B. 
Edwards. Atidarymo žodyje, 
pasveikinęs susirinkusius, 
padėkojo žurnalistams už iš
samų pirmosios konferenci
jos aprašymą DP spaudoje. 
Toliau jis pareiškė, kad jis 
atsakysiąs tik į bendruosius 
klausimus, o į specialius 
klausimus atsakinėsią skyrių 
vedėjai.

Dėl bendrosios būklės dir. 
Edwards nurodė, kad labai 
smarkiai esąs apkarpytas 
IRO biudžetas ir tekę suma
žinti IRO tarnautojų skaičių. 
IRO tarnautojų JAV zonoje

iki

uus ib- pasuKus, staiga praons lono- 1 pelnai 
Dabar- grafas, kartodamas tam tik-' neturo’<

rus angliškus žodžius. Spe
cialiai įrengtas mechaniz-

į tų kalboms. Baltoji rasė lai
psniškai nyksta, o geltonoji, 

I nepaisant netikusių ekonomi
nių sąlygų, bado ir ligų, nuo
lat didėja. Gimimų skaičiu
mi baltoji rasė šiandien ne
gali lygintis geltonajai.

! Juk prieš keletą tūkstan
čių metų buvo Egipto civili
zacija. Apie jos didybę šian-

pirmiausia ir buvo su- 
ijnta duoti žemės jos 
įjotiems. Tai buvo ne 

Tjocialinis ,bet ir tautinis 
.Lfc. žemės perteklių tu- 
jįsenoji lietuviu diduome- 

Kfjsa atitrūkusi nuo visos 
j ir prieš ją nusistačiusi, 

juro priešiška Nepriklau- 
Įį Lietuvai. Tačiau že- 

Kas nežino ga® * “į"1™
*pykanta ar kunuo kers- 

ji taikoma buvo taip pat 
H lietuviams, o žemės 

ir nelietuviams, žemės

Giesmė Apie 
menaitę

atžvilgiais apsaugota nuo lai-' įaį
jjnu ir socialiniu teisin-

tuvius 
artinę, 
tu išu; 
bą pe 
giamai 
timą i 
no j e I 
rėjo v 
žumos 
vo liet 
tuvius 
juos t 
Tiktai 
mokėt 
davo 
savam

Tau 
kurdą 
sukda 
mokrz 
to, ka 
įgimtj 
Demo] 
j ausin 
bet st 
prakt: 
si nu 
menų

UJ11U u

io, Neteisinga buvo per 
žemės apimti vieniems, 

kuris^turistebukh ^’lotiems, že-
iš liekanų — piramidžių, fa- granitą ir paslėpta Appala- Dievo Motina. Jos pi 
raomj kapų ir juose likusių chian kalnuose, Georgia vai- sį Bernadeta atkasi 

, ieroglifų.
Daugeliui iš mūsij šiandien

gai išmušti, baisi nešvara.
Ar atkreiptas į tai dėmesys?

Ats. — Su laiku bus viskas ___
sutvarkyta. Langai jau sūdė- sunku įsivaizduoti, kad, pa
ti. Kiti pagerinimai bus įves- vyzdžiui, dabartinė mūsų ei
ti. vilizacija, su savo technika

Kl. — Pietūs, kuriuos gau- ir nuostabia pažanga, yra tik 
na DP, yra labai blogi. Ypač keleto sekundžių laikotarpis, 
paskutinėmis savaitėmis. Su palyginti su tomis iškaseno-

( Kl. — Kodėl IRO visur ak
centuoja repatriaciją, kada 
niekas nenori grįžti?

Ats. — Prievarta mes nė, kuo tuo reikalu tartis ir kur mis, liudijančiomis apie se- 
vieno negrąžinome. Be to, juk kreiptis? niau buvusias, žydėjusias ir
ne IRO tarnautojai parašė Į Ats. — Mes būtume labai vėl išnykusias civilizacijas, 
konstituciją, bet įvairių vals- patenkinti, jei Tamstos tai 
tybių įgalioti atstovai. O mes praneštumėte raštu, 
tik jos rėmuose turime dirb
ti.

Kl. — Visus DP į stovyk
las suvarė JAV armija, be 
to, visi DP armijos skrynin
gais buvo patikrinti ir palik
ti stovyklose gyventi. Kodėl 
vėl skryninguojama?

Ats. — IRO nebūtinai turi 
vadovautis armijos padary- 
tais sprendimais. Buv. UNR- prįe vokiečių maitinimo įstai- 
RA buvo_ armijos priežiūroje gų pastatyti IRO kontrolę, 
ir ji turėjo vykdyti armijos kurj griežtai žiūrės, kad duo- 
nurodymus. IRO nėra pri-1-1------------ ---------------------- •—

’ klausoma armijai ir ji, kaip 
tarpt, nepriklausoma organi
zacija, vadovaujasi IRO nuo
statais.

KL — Kokius žygius IRO 
padarė, kad Strattono pro
jektas būtų priimtas? 
j Ats. — IRO, kaip tokia, ne- 
I gali varyti propagandos ir 
.paveikti kongreso. Bet IRO

nežinios., .
Toliau Edwards nurodė, 

kad IRO organizaciją sudaro 
tik Vakarų valstybės. “Mes 
nenorime žmonių persekioti, 
mes norime tik jiems padė
ti,” pareiškė jis. Toliau vyr. 
direktorius patikino, kad po 
šios registracijos stovyklose 
liksią gyventi ir gausią aprū
pinimą 99y2% dabar gyve- suteike visas žinias, kurios y- 
•n n nnin th Tinwin n owi nn i tyi cj • i i • ja— . ’ ra reikalingos svarstant

Strattono projektą. Suteikto
ji medžiaga tiksliai nušvie
čia DP padėtį. Joje amerikie
čiams nurodoma, kad DP yra 
darbštūs, teisingi ir dori

nančiųjų. Tiems asmenims 
kuriems dėl kokių nors prie
žasčių galėtų tekti išeiti iš 
stovyklų, yra Ženevoje suda
ryta speciali IRO apeliacinė 
komisija, pirmininkaujama

Šiandien mes

1 stybeje.
Kalbamoje kriptoje, kuri mąją galią 

ateities žmogui bus didžiau-1 -- - ■
sias radinys, be eneiklopedi- kinči j iš vis0 gj 
jų, filmų ir įvairių rusių mo- - - - ■ - ■ ~

i reforma tą klausimą iš
adę vykusiai ir teisingai.

Nx?.S?.ska?.°“aį ^tikslasbuvo pasiek- 
jų, minų ir įvairių rusių 1 k Liurda ir J T*1-8
kslo laimėjimų, pavyzdžiu^ I skaičius ligonių TZiX 
bus speoaha. paruosta JAV žinę ten sau svei^^ į^ sočiai
prezidento kalba, įkalbėta
plokštelėje. Ta kalba bus tai
koma tiems valdovams, kurie _
valdys šį kraštą aštuoniasde- rasy °Jas

Liurdo stebuklą į 3 žemės reformai 
ir žymusis šių dieq

stebimės, šimtame amžiuje. Kriptoje lis’ ^.^amas.

bnvo atsitiktinis padari
ni visai lietuvių tautai 
tavo didžiai reikšmingas.

,kad, pavyzdžiui, senovės E-j bus net tokie kasdieniniai Įnu0 reformoje vėliau
.....- -- - reikmenys, kaip maistas, gė- lr ne katras b* pakeitimų, bet tie 1 šiū didžiulio darbo

J.C11 MLXO UXU04 , . . ’ 11^1^11146. Ž611163 Tab
dienų sportas, mūsų baldai,! PasPruktį iš nJc;P is mažesniais ar dides-

f Kl. — Kodėl duodama juo- gipte, Pompėjoje, arba net 
da duona stovyklose, k&da iš Meksikoje žmonės varto- ■ 
JAV gaunami kviečiai. Tuo davo tūlus įtaisus, kuriuos 
tarpu Ludwigsburge, nacių dabar vadiname “modern: š- 
stovykloje, tie, kurie mus kais.” Įdomu, ką žmonės po 
kankino kacetuose, gauna ne 6.000 metų sakys apie mūsų 
tik baltą duoną, bet dar kas-,laikų atradimus, techniką? 
dien po tam tikrą kiekį obuo-: Todėl du Oglethorpe uni- ! 
lių?

Ats. — Duotas parėdymas

reikmenys, kaip maistas, ge- i . . . v. ., , rimai ir kramtomoji guma, j Pagarbiai šią vietal| 
Ten bus atvaizduotas musų, ave a

spausdinamosios mašinos, lo- rasYs 
komotyvai, lėktuvai, automo- 
biliai, rašomosios mašinėlės 
ir 1.1. Kriptoje bus net JAV

Bernadetos

| 11 L.U. III A J

versiteto profesoriai, dr. Kapitolijaus modelis.
Thornwell Jacobs ir dr. T. K. 
Peters, Atlanta, Georgia, su
manė padaryti tam tikrą 
kriptą, kurioje būtų sudėti 
visi mūsų civilizacijos pavyz
džiai — nuo Kristaus gimi
mo iki 1950 m.

Kad tų kriptoje -sudėtų da
lykų laikas nesunaikintų, jie 
gaminami iš nekintamojo 
plieno. Pavyzdžiui, kriptoje 
bus padėti iš plieno pagamin 

. ti žymiausiiį šių dienų Ame- 
” Ats.”— Jeigu yra'rusų, tai rikos pastatų modeliai. Krip- 
dar nereiškia, kad jie yra ko- ————
munistai. Iš kitos pusės, jei-1 
gu žmogaus pažiūros nesu
tinka su IRO nuostatais ir jis 
šiai organizacijai kenkia, jis ^ai buvo žmogus, kaip ir 
turi būti atleistas. jtu: kaiP ir.aš> nei geresnis,

Toliau buvo atsakyta į ei- ne^ blogesnis.
lę peticijų, liečiančių papildo- Ką jis buvo padaręs? Aš

damas maistas DP asmenims 
būtų geras. Reikia tikėtis, 
kad padėtis pasitaisys.

KL — IRO organizaciją su
daro Vakarų demokratinės 
valstybės. Sov. S-ga joje ne
dalyvauja. Ar gali būti IRO 
organizacijos tarnautojais 
komunistai ir rusai?

Ameriką, ir čia jis s 
ištesėjo, s

Dr. Peters, studentų pade- žiausii» modernio*

j sklypais nebebuvo jau 
liiis. Per didelis jos skai- 

Werfeliui pavyko į galėjo būti net žalin- 
l'”j.Ženiėsl apskritai, Lietu- 

sukurdauu g^j0 nedaug, ir vieno- 
. _ j dalybomis nebuvo ima-

damas, jau dabar renka da- linėa ligatūroskūrii Bvisųpatenkinti. Dalis 
lykus, tinkamus tam ateities ^a iešme apie n os turėjo kurdintis nebe 
muziejui. Darbas, sakoma, 
bus baigtas 1950 metais.

Dr. Jacobs Įrdn, Peters įsi
tikinę, kad po 6,000 ar dau
giau metų, nežiūrint, kokios 
rasės žmonės čia gyventų, 
kripta, vis dėlto bus atkasta. 
Tų laikų mokslininkams, be 
abejonės, bus įdomu pamaty
ti tikslų baltosios rasės civi
lizacijos vaizdą. (“L. ž.”)

TRYS DUKATAI

Rplp-i-ioa afqfnvo Tq qfovvklu v - ’ . . ° ~ ,ię peticijų, ueuiaucių papuuu-, jio uuvv pauaięo;
ninVo nncroia wiH nožniir. zmone®- Viskas yra daroma, maistą laikraštininkams, nieko apie tai nežinau. Gal 

iki SiJii nnplinrin? komi. ka? .b?tų tiksliai Ų" aĮskiai pOpieriaus klausimą ir kt. suklydimą, sunkesį negu ki-
tas, iki šioji apeliacinė komi- nušviečiama ir apibūdinama 
sija nepadarys galutinų pp padėtis.
sprendimų. Ji peržiūrės kiek-1 K1 _ Ar yra ženklų, kad 
vieno paliestojo asmens ape-( jAy įr Kanada priims dides- 
liaciją ir tik po to darys ga- nį skaičių DP?
lutinį sprendimą. Visi palies- Į Ats> _ viskas bus daro- 
ti registracijos asmenys, iki ma, kad šie abu kraštai pri- 
šios komisijos sprendimo ga- įmtų kuo daugiausia DP. Yra

KI. — Ar yra ženklų, kad

uxa. v -------------------- j““ “i----------------o" imių kuo daugiausia, ui . ria
išlaikymui išleidžiama tik 5 j les gyventi stovyklose, kaip ženklų, kurie rodo, kad rei- 
nuoš. visų išlaidų. Atleidžia- gyvenę. kalai krypsta geroj on pusėn.

Tada dir. Edwards buvo Heidelberge steigiamas dide- 
paklaustas: Įįs Kanados konsulatas, spe-

—Kaip reikia suprasti gen. cialiai DP reikalams. Iš to
Wood duotus pareiškimus, jau galima spręsti, kad Ka- 
kuriuose jis nurodė, kad ne- nados vyriausybė turi dide-14 valandas. Ne j visus klausi. 
atsakymas į kai kuriuos re- lių projektų DP atžvilgiu.' , ,
gistracijos anketose klausi- šiame konsulate visada bus 
mus, nereikš anketos neuž- darbo ministerijos ir kiti at-1 
pildymo? 1i 1—'

—Gen Wood nėra IRO tar
nyboje ir jo pareiškimai ne- 
skaitytini oficialais.

—Kas bus su tais asmeni
mis, kurie visai atsisakys 
pildyti anketas?

Ats. — Mes pagal resursų

nuoš. visų išlaidų. Atleidžia- J 
ma eilė tarnautojų, ir patys 
DP palaipsniui perima sto
vyklų administravimą į savo 
rankas.

Dėl sumažėjusios gruodžio 
mėnesyje emigracijos Ed
wards nurodė, kad to suma
žėjimo priežastis esanti Ka
lėdų šventės. Ateinančiais 
mėnesiais emigracija ne tik 
kad nesumažėsianti, bet prie
šingai, dar daugiau padidė
sianti. Vien sausio mėnesy
je apie 2,000 DP išvyks į už
jūrius.

Kalbėdamas dėl vykstan
čios DP registracijos, direkt. 
Edwards nurodė, kad šioji 
registracija bus tęsiama ir 
toliau; iki š. m. kovo 15 d. ji 
turinti būti užbaigta. Vie
nam iš žurnalistų paklausus, 
kas nustatė šios registracijos 
baigimo datą, Edwards nuro
dė, kad tai padarė JAV zonos 
PC IRO vadovybė. Sumeti
mai buvę visai humaniško 
pobūdžio. Pirma, skubus ži
nių suteikimas apie DP, ku
rio pareikalavo Strattono 
projekto komisija, antra, 
greičiau baigti visas regist-

ti, gal nuodėmę, didesnę ne-reikalus.
Baigiamąjį žodį pasakė žy- gu kiti, kai vieną dieną Die

dų laikraščio bendradarbis vas, be abejo, jį buvo aplei- 
Landau, padėkodamas IRO dęs ir labai ilgai palikęs jį 
vadovybei už informacijas ir vieną sau pačiam, 
nurodydamas, kad DP spau
da gina demokratijos princi-'vedė karti, vedė tarp budelio 
pus ne tik savo tarpe, bet ir 
užsienyje; DP spauda kovoja 
ne tik su demokratijos prie
šais, bet ir su komunistais, 
kurie yra didžiausi .demokra
tijos priešai.

Gražiame Tulūzos mieste jį

ir teisėjų, apsuptą minios 
smalsių ir neišauklėtų ber- 
niūkštpalaikių, susibėgusių, 
be abejo, pasižiūrėti to, kas 
jų laukė rytoj.

1 Tačiau tą dieną į Tulūzą 
Konferencija užtruko, apie atvyko karalius Rene su sa- 

, _ ; vo žmona, gražiąja Auda,
mus atsakė dir. Edwards, į kurią jis neseniai buvo ve- 

i specifinius klausimus atšaki- dęS kaimyniniame krašte.
. . , ... nėjo: Dearlinger, Trimble, Pravažiuodama pro kartu-

stovai, kurie suteiks įvairių T<nrtPr vt J i i- - r. f .. i ivarter ir kl. x ves> karaliene pamate nusi-
mrormacijų. i Reikia pažymėti, kad kon- kaltelį, jau užkeltą ant suo-

, P_raė3? £ana sklan- liuk0, su užnerta kilpa ant
džiai. Tikėsimės, kad šios kaklo. Ji negalėjo susilaiky- 
konferencijos padės išsklai- įį nesurikusi ir užsidengė sa- 
dyti tuos neaiškumus, kurie vo rankomis veidą, 
dažnai kyla tarp DP ir juos 
globojančitį organų.

Kl.
racijos stovyklose labai blo
gai traktuojami išvykstan
tieji. Yra žinių, kad vienas 
transportas vietoj Bremerha- 
veno buvo vežiojamas sovie- 

išteklius padedame visiems, zonos pasieniais; sklei- 
bet turint galvoje mažus re- f —' ' ’ ~ j ____  . džiami gandai, kad jį buvo
sursus, jie°gali “nustoti IRO norėta įvežti į sovietų zoną,
pagalbos. Be to, išvykdami į Ąr reikalai yra išaiškin-
kitas šalis jie vistiek turės t1?
užpildyti anketas ir ar vieno-1 Ats. — Dėl blogo traktavi- 
kiu ar kitokiu būdu parodyti ™o_ pereinamose stovyklose 
savo politinį nusistatymą. I

Kl. - Ar yra numatyta' {vlrtnb Tartu ^praToma 
programa žydų DP išgabeni-' - - ■ - v
mui į Palestiną?

Ats.

kalba, bet šiuo meti 
' verstas ir į anglą kai 
dinasi “The Sungo'j 
dette.”
knyga Amerikoje ir J 

Romanas atskleidž

ienoda ir dar labiau išty
li socialinė padėtis, bent 
fe daugumos, buvo pa-

Tai Pjaciai vienodam demokra- 
iffl nusistatymui. Demo- 
tijos principai buvo pa-

kmciųjų ^skaudžią (ję nereįkėjo 
gaivinančią palaima. skambįų šūkių, 
lio Kūrėjo teikiamą. jr pagauĮūs 
siems.

Rašytojas Francas 
lis gimė 1890 m. Pral 
re 1945 m. Amerikoj 
romano, Jis .Yra Rkjįemės diduome- 
daugiau žymių kurini^ naujoji 
pora yra išversti ir| dar nei-.
kalbą. į y^ogg miestuose

aplink juos lietuviai netu- 
Ci’ntnrn Knrnf.nei stambios PramonSs> 
vy 1 II L d 1U l\dl UI kapitalistinės prekybos, 

juos negalėjo dar būti 
apie "išnaudojamą 

" nes jo nevergė nei 
ė, nei kapitalas. Lietu- 

nebuvo dėl ko rietis ir 
i kruvinų revoliucijų: 
i pakankamai buvo kiti

gaudyti iš skambių šūkių,

io didžiųjų imperijų vais
te ir didelių socialinių

nebuvo nei viena, nei

—Argi yra pasauly nusi
kaltimas, kuris negalėtų būti 
atleidžiamas? — bailiai pa
klausė gražioji Auda.

—Žinoma, nėra! — atsakė 
vienas iš karaliaus patarėjų 
ir pridūrė, kad, pagal Tulū
zos krašto paprotį, kiekvie
nas nusikaltėlis gali išsipirk
ti už tūkstančio dukatų su
mą.

Ir karalius atidarė savo pi
niginę ir išėmė iš jos aštuo
nis šimtus dukatų. Gi kara
lienė, gerai išgraibiusi savo 
krepšį, tesurado tik penkias
dešimt dukatų.

—Ponai, — tarė ji, — ar 
neužtenka už jį vargšą žmo
gų aštuonių šimtų penkiasde
šimt dukatų?

—Įstatymas j—.
tūkstančio dukatų, — atsakė , g-į 
nepalenkiami teisėjai.

Tada visi senjorai, suda- Kai karolis jau padai# 
riusieji karaliaus ir karalie- da praduria jo vidui® 
nes palydą, surinko, kas kiek ' tę, kad tokius karolių® 

I su savim turėjo, kad taip pat, tų galima suvarstyti! 
savo ruožtu prisidėtų, ir su- lo.

Gintaras yra va 
Lietuvos auksu. Da 
ro yra Baltijos juro 
1 angoj e buvo daug di 
kuriose iš gintaro 
bdavo daromi karoli 
ti papuošalai.

Karolius padaro la 
tai. Paima gintaro 
ką, uždeda jį ant ploi 
los ir paskum galai s* 
mentinio akmens rali 
našiai kaip galanda 
Ratukas sukasi ir i 

'gintarui norimo p 
reikalauja, (paskui kitais ratukai 

gina, kad blizgėtų ir 
retų reikalingus brw

Karalius sustabdė visą sa- 
vo svitą, davė ženklą bude- 

P. M. Įįuį palaukti ir, atsisukda
mas į teisėjus, tarė:

—Ponai teisėjai, karalienė 
prašo pasigailėti šio

DVEJOPAS SAIKAS
Maskvos Aukščiausias Tei- ’ jus prašo pasigailėti šio 

smas nusprendė, kad pilietis, žmogaus; tuo būdu jūs iš- 
! skolingas valdžiai, turi su- reikšite jai savo pasveikini- 

linus žinios yra pasiekusios, mokėti vieną naują rublį už 
IViskas daroma padėčiai su-'seną rublį. Tačiau, jei val- 

j.---------1— ■ v džĮa yra skoiinga piliečiui,

mą.
Tačiau teisėjai atsakė:
—Sere, šis žmogus padarė

, pie vykstančias blogybes per- moka jam tik 10 kapeikij už nusikaltimą, kuriam nėra at
einamose stovyklose pateikti rublį, arba 10 kartų mažiau, leidimo; kad ir koks bebūtų 

Aš turiu ryšių su žinias raštu. O dėl transpor-’ Joks kapitalistų kraštas mūsų troškimas įsiteikti po- čTf An ATT Z"\ 1 ry o /"» 1 T O 1 4- Iru w A- -Z k > — —   — — _ 1 1 • i ■ • n • • • . . « -■ . . v. . ...

savo ruožtu prisidėtų, ir su
ma buvo suskaityta.

—Devyni šimtai devynias
dešimt septyni dukatai, — 
pranešė teisėjai. — Reikia 
dar trijų dukatų.

—Dėl trijų gi dukatų bus 
pakartas šis žmogus! — su
šuko pasipiktinusi karalienė.

—Visai ne mes to reika
laujame, — atsakė teisėjai, 
— bet niekas negali pakeisti 
įstatymo.

Ir jie davė ženklą budeliui.
—Palaukit! — sušuko ka

ralienė. — Pirmiausia patik-
Jews Agency organizacija, ir to, kuris_vietoj Bremerhave- nedrįstų taip skriausti savo niai karalienei, tačiau įstaty- rinkit šį nelaimingąjį. Gal jis 
šiam reikalui bus išdirbtas no atsidūrė sovietų pasieny- piliečių, kaip tai daro prole- mas reikalauja, kad jis bū- turi su savimi tris dukatus... 
planas. je, tai buvo nesusipratimas, Įtariato diktatoriai. tų pakartas. Budelis paklausė ir patik-planas. je, tai buvo nesusipratimas, Įtariato diktatoriai.
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ios kovos dėl laisvės daži 
ė savam mažam kraš-' arbf 

bei savai tautai buvo lie- Vak

Antanas Škėma Lietu' 

Teatro aktorium. Gyventi 

kietojoje, jis išleido knygą 

dėgulial" Spauda A. škėn 

bų rašytoją. — Red.

---------------Skambino ilgai. Lukterėjo. Vėl
DIDIKŲ šviesos reklamomis. Spin<

Princas Oluf, kuris] 
kė savo teisių į Danij 
tą ir vedė eilinę pilR 
vyksta Amerikon. (

Greitu laiku šis H 
rėš didžiausią eks-k» 
kunigaikščių rinkinį

— New Yorko maj 
rį gydytojai pasiimt 
siui ligoninėn, sveiki 
ja.

— Kanadoje užds 
komunistų laikraščū

ws raidės įsižiebdavo staigiai, 
®ėtas kramtomos gumos pava 
lesiai dažytus moters plaukus. J 

fotelyje, čia pat, sienoje, t 
^Reikėjo tik ištiest ranką. Mote 
* fotelyje nejudri ir pirmą kartą 

šešėlių žaidime. Prieten 
raidės, žvaigždėta reklama, 

^šešėliuotų šviesų trikampius, ir 
įvairiomis tonacijomis. Už lar

Tiestas. Miestas, mėgstantis tai] 
Staigią mirtį.

į Va šita neaiški mirties problem; 
Moterį ilgalaikiam sustingimui, r 
R prietemos. Nes ji mėgo ryškią 
p raudonas lūpas, plačius vyrišl
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~~^įsario-February 27, 1948 ' 
rino pasmerktąjį F 
kišenėje surado J 
dukatus.

Krikščionys! žt 
i rį jūs šioje apysaį 
regėję dideliame 
pavojuje, —tai tu 
nusikaltusi žmoniji 
tinio teismo dieną’ 
sų neišgelbės -1 
gailestingumas, uį 
užtarimas, nei švg sietuvos 
pelnai, — jei mes; į h pirmi | 
neturėsime trijų m ūpinta duoti žemės jos 
dukatų. j ngantiems. m ’ 1

LIETUVA TARP DVIEJŲ KARO

Lietuvos Nepriklausomybes paskelbimo trisdešimties 
metų sukakčiai priminti

S. SUŽIEDĖLIS

(Tęsinys)
valstybę' atsta-

LUsia ir- buvo su-

ne 
n socialinis ,bet ir tautinis 
italas. Žemės perteklių tu- 
o senoji lietuvių diduome- 
jau atitrūkusi nuo visos 

tos ir prieš ją nusistačiusi, 
buvo priešiška Ncpriklau- 

-------- nai Lietuvai. Tačiau že- 
Kas nežino gan s reforma nebuvo grįsta 

stebuklais Prancįppykanta ar kuriuo kerš- 
ji taikoma buvo taip pat 

.šimtmetyje ten Jiems lietuviams, o žemės 
a, visais į šventosios Bernaį-frrė ir nelietuviams, žemės 

brma rėmėsi grynu žmo- 
kumu ir socialiniu teisin- 

APPala-' Dievo Motina. Josf1111- Neteisinga buvo per 
•gia vai- gį, Bernadeta ath žemės apimti vieniems, 

'kuris turi stebuklį Jos trūko kitiems, že- 
s reforma tą klausimą iš- 
•endė vykusiai ir teisingai, 
utinis tikslas buvo pasiek- 
: šalutiniu keliu: žemės

dukatų.

Giesmė Api I menuli

jau bus telio Liurdo ir p? 
šimtmetyje ten p

nuo lai-1 
i įdėta į1

tai paprastai jį 
net kelis kartus

je, kuri mąją galią, 
didžiau- Nesuskaitoma įdidžiau-

AMERIKA

IŠ VISUR IR APIE VISK4 I
labiausiai siautėjo rusų šai
pai, taigi ir buvo. manoma, 
kad netikri pinigai yra gami
nami kažkur rytuose.

Per karą apie pinigų’klas
totojus nebuvo girdėti gal 
dėl to, jog visi buvo užsiėmę 
išimtinai karo reikalais? Bet 
dabar jų “pramonė” vėl at
gijo. Šiuo kartu pinigų pb- 
dirbėjų lizdas susektas Puan- 

Marselio mieste.

ŠLAMŠTINŪ POEZIJA
Buvo Lietuvoje tokia poe

tė — Valerija Valsiūnienė. 
Nelabai ji buvo žinoma. Bet, 
išleidusi eilėraščių rinkinį 
vaikams “Tėviškėle, Tu Gra
ži,” užsirekomendavo, galima 
sakyti, gražiai.

Pirmosios bolševikų oku
pacijos metu šioji poetė pa
suko į raudonumą. Bet dar

tuvius visus sulyginę ir su
artinę. Bendra kova su pik
tu išugdė lietuviuose pagar
bą persekiojamam bei ver
giamam žmogui ir nepaken- 
timą prievartos. Dėl to jau
noje Lietuvos valstybėje tu
rėjo visišką laisvę visos ma
žumos, net ir tos, kurios bu
vo lietuviams priešiškos. Lie
tuvius ujo, ir jie atleisdavo; 
juos badė, ir jie pakęsdavo. 
Tiktai vieni kitų kartais ne
mokėdavo pakęsti: pašykštė 
davo pagarbos ir apykantos 
savam žmogui.

Taigi, patys savus namus 
kurdami, lietuviai kartais nu
sukdavo į šalį nuo tikro de
mokratiškumo. Ir tai ne dėl 
to, kad tai būtų buvę jiems 
įgimta ar nebūtų jos mėgę. 
Demokratija sruveno tautos 
jausmuose ir nusistatyme, 
bet stigo dar tvirtos formos 
praktikoje — nebuvo atlipu-

klopedi- Kiiičiųjų iš viso pi
lsiu mo- innbp T iiirHa iri' Jtwiiu; ztmea u.vxxru

vyzdžiui, L, • v- u tekliaus daugiausia ture-j si nuo užgaidų paskirų as- 
sta JAV *jnp Ipn „JI išsižadėti kaip tiktai tie,, menų ir grupių. Juk grynai
įkalbėta, „ rie jos jau nebelaikė lietu- socialiniu bei politiniu pa-

i t .. grindų, atrodo, nebuvo gali
ma per daug išsiskaidyti ir 
nesutarti. Tam nebuvo pa
grindo pačioje tautoje ir jos 
reikaluose. Tauta buvo labai 
vienalytė religiniu, tautiniu 
ir ūkiniu atžvilgiu. Nepri-

i nebeužtemdė. žemės rai-! klausomoj Lietuvoj nebuvo 
nas mažesniais ar didės-'kokių didžių priešingybių, 
js sklypais nebebuvo jau 
ninis. Per didelis jos skal
nas galėjo būti net žalin- 
s. Žemės, apskritai, Lietu- 
turėjo nedaug, ir vieno-

isių mo-

išsižadėti kaip tiktai tie, |menų ir grupių. Juk grynaista JAV — - '
bSTab1. UiunJo.stjWM?
is kurie:‘r zy™u31s “I*
oniasde- ?? r,a|y'°ias r“ 3, bet visai lietuvių tautai

ka žeme. Žemės reformai 
buvo atsitiktinis padari-

Kriptoje 
iieniniai 
stas, gė- 
i guma, 
is mūsų 
t baldai, 
iinos, lo- 
automo- 
lašinėlės 
aet JAV

tų pade- 
mka da- 
ateities 

sakoma, 
tais.

lis, bėgdamas 191 įuvo didžiai reikšmingas, 
nuo Hitlerio tironį femės reformoje vėliau 
ir ne katalikasJiK jaryta pakeitimų, bet tie 

tgiai šio didžiulio darbo

buvo didžiai reikšmingas.

pagarbiai šią viet 
davė įžadą, kad, 
pasprukti iš nacių 
rašys Bernadeta 
giesmę.

Werfeliui pavyk
Ameriką, ir čia jis 
ištesėjo, sukuriu
žiausią modernios 3 dalybomis nebuvo ima- 
linės literatūroskū na visų patenkinti.
ną “Giesmė apie R [tos turėjo kurdintis nebe

i kalba, bet šiuo mt /ienoda ir dar labiau išly- 
L verstas ir i an$P ta socialinė padėtis, bent

Romanas parašyto ,uose.

Dalis

ar dau- 
t, kokios 
gyventų, 
atkasta, 

tams, be 
pamaty- 

įsės civi-

įly nusi
dėtų būti 
riliai pa- 
a.
— atsakė 
patarėjų 
jai Tulū- 

kiekvie- 
išsipirk- 

ikatų su-

dinasi 'The Soų: 
dette.” Tai plačiai 
knyga Amerikoje i 

Romanas atskle 
kinčiųjų skaudžią 
gaivinančią palam 
lio Kūrėjo teikiam 
sienas.

Rašytojas Franc 3gse įr didelių socialinių 
lis gimė 1890 m. R į, 
rė 1945 m. Amerik 
romano, jis yra p 
daugiau žymių kfc 
pora yra išversti ii 
kalbą.

elės daugumos, buvo pa
ndų ir vienodam demokra- 
iam nusistatymui. Demo- 
atijos principai buvo pa- 
•je tautoje: jų nereikėjo 
gaudyti iš skambių šūkių, 

rie trauklūs ir pagaulūs 
vo didžiųjų imperijų vals-

Gintaro b

e savo pi- 
os aštuo- 
Gi kara- 
iusi savo 
: penkias-

nebuvo ji tada tikrai raudo-' elizijoj6, 
na, gal tik rausva (o tikrieji rasta^netikrų-’bank-
bolševikai, visi žinome, yra 
raudonesni už patį velnią,' 
aišku, nuo nekaltų žmonių 
kraujo).

Dabar V. Valsiūnienė, pa
tekusi į naujos bolševikų o- 
kupacijos spąstus, jau visai 
suraudonėjo. štai vienas jos 
kūrybos pavyzdėlis:

“Kur Leninas? — klausiu aš, ir kritikos susidomėjimą, ko- 
saulės šviesios. Man saulė švie- kio retai tesusilaukiama.' ■ 
šioji atsako: — Narsioji širdis Į Romanas grindžiamas’kri- 
Draugo žemės visos krūtinėje kščioniška pasaulėžiūra ir 
Stalino plaka.” 

Į Lietuvių sovietinių rašyto
jų organas “Literatūra ir 

žuvęs kovose su bolševikais, begindamas Nemuno tiltą ties Alytum. Karo Muzie- Menas,” sužavėtas šituo kū- 
jaus sodelyje, Kaune, karininkui Juozapavičiui buvo pastatytas paminklas, kurį atėję riniu, rašo: 
į Lietuvą rusai išgriovė. Į “šis eilėraštis gali būti pačio

KARININKAS JUOZAPAVIČIUS

tai, kas visuotinai žmoniška gimusio gyvenimo formą pri- 
ir gera buvo Rytuose ir Va- artinti vakarietiškoms, 
karuose, su tuo, kas buvo, §į^ dviejų elementų, ku-
tautai sava ir lietuviška, lie- rįe Klojosi į Lietuvos valsty- 
tuviai galėjo kurti originalią bgs pamatus, prasiverždavo 
ir niekieno nepakartojamą lietuviška siela. Kūrybiškai 
kultūrą. Apie tai būdavo kai-jį reiškėsi tiktai-savu, lietu-1

kurios būtų vertusios ją bū
tinai grupuotis apie griežtai 
priešingus principus ir aršiai 
savitarpy kovoti. Tos srovės, 
kurios iš esmės nesiderino su 
visa tauta ir demokratišku

mu, buvo sutelkiamos dau
giau svetimo, nusekto pavyz
džio. Paskiri asmens ar ne- ■ ką, tai į germanišką pasaulį,!

o šie neatstovavo pilnai nei 
Rytų, nei Vakarų kultūrai. 
Lietuvių tauta net negalėjo 

grynųjų jų1

dengė kryžiuočiai, paskui 
skyrė caro žandarai, o dabar 
ją yra aprietusi geležinė bol
ševikų užsklanda. Laisvas 
kelias į Vakarus lietuviams 
buvo atsivėręs tiktai po Kri
kšto ir po Nepriklausomybės 
pirmųjų kovų. Nepriklauso- (bama ir ginčijamasi, ne visa- į‘išk” įūdu.”Ką pasisavinda- 
mai Lietuvai tai buvo ir vie-'da nuoširdžiai vieniems kitus mį, lietuviai stengėsi savaip 
nui vienas kelias. Nuo Rytų suprantant, tačiau tam tikro- perkurti ir sutautinti Me
mai Lietuvai tai buvo ir vie- da nuoširdžiai vieniems kitus
nui vienas kelias. Nuo Rytų suprantant, tačiau tam tikro- pernurti ir sutautinti Me-i 
ją skyrė dviguba siena—rau- mis fazėmis, atrodo, eita į džiaginė kultūra galėjo juos 
dona ir akla. gerą kelią. į kuriam laikui patenkinti irį

Lietuviams nebuvo gera pradžių Lietuvos valsty- mažiau sutautinta. Tuo tarpu 
tokia padėtis o dar labiau po- j biniame ir grynaį kultūrinia-, dvasinė kultūra negalėjo bū-' 
litines varžybos del Lietuvos me darbe nemaža rytie_ ti kita, kaip tik ryškiai lietu- 
zemes Jos lietuvius vienasa- g pavyzdžiai. Tai buvo vi-|Viška, individuali. Tam buvo 
IiqLtqi iron k-davn tai i c aviej. rr j . .............................. ...įliškai traukdavo tai į slaviš- 

'ka. tai i germaniška. nasauli I
gausios grupės stengėsi iš 
viršaus primesti tautai atsi
neštines idėjas, kurios, neva, 
išreiškusios visos tautos min laisvai savintis grynųjų jų 
tį arba tariamo “proletaria- j pradų. Su pačiu turiniu prie 
to” siekimus. O bendra tau-, lietuvių buvo lipdoma ir sve- 
tos mintis ir valia, atrodo, 'tima jiems tautinė forma, 
geriausia buvo išreikšta Va
sario 16 aktu, kuris buvo ra
šytas visiems susirūpinus 
tikra krašto laisve, ir toje 
konstitucijoje, kuri buvo pri
imta dar neataušus savano- 
norių kraujui, kuriuo Nepri
klausoma Lietuva visiems ly
giai buvo apginta.

notų net 234 milijonų sumži

DIDELIS LITERATŪRINIS
ĮVYKIS

Lietuvių literatūra gali pa
sidžiaugti dideliu laimėjimu. 
Vokietijoje išleistas Vinco 
Ramono romanas “Kryžiai” 
sukėlė tokį gyvą skaitytojų

politiškiausio ir pačio poetiškiau- 
sio poezijos kūrinio pavyzdys 
mūsų naujojoje tarybinėje poe- 

1 zijoje.”
Į Na, ir nusigyveno “drau
gai”! Neužteko jiems S. Nė
ries šlamštinės poemos apie 
Staliną nei dar šlamštiškes- 

inės Liudo Giros poemos apie 
Stalino konstituciją. Kaip 
matome, dar vieną šlamštą 
jie iškėlė į padanges.

įvaizduoja 1939-40 metų Su
valkijos kaimo gyvenimą.' Į 
šį laikotarpį įeina ir bolševi
kų okupacijos metai.

Kairesnių įsitikinimų kriti
kai “Kryžius” smarkiai puo
la. Bet visi pripažįsta jų au
toriui talentą. Tai kūrinys, 
kuris bus stambiomis raidė
mis įrašytas į lietuvių litera
tūros istoriją. ,,, _

Šio romano nedidelė ištrau
ka kiek anksčiau buvo; at
spausdinta “Tremties Metuo
se;” lietuvių rašytojų metraš
tyje. . ..

LIETUVIAI DAILININ
KAI—RUSAI (

Prieš kiek laiko New Yor
ke buvo išleista anglų kalba 
didelė knyga,. vardu “Rus
sian Art.” Joje įrodinėjami 
rusų dailininkų nuopelnai.

Jie dirba suklastotus bank-j Ypatingai daug rašoma apie 
notus ir jais apgaudinėja “proletariškuosius” dailinin- 

Kai kas žmones. Bet dažnniausiai jie kus. j
'padirba jų nedaug, ir jųl žymesnieji

NETIKRI AMERIKOS 
DOLERIAI

Kiekvienoje valstybėje at
siranda nesąžiningų žmonių, 

rūpinamasi stiprinti tautinį norinčių neteisėtai pralobti.sai suprantama ir kitaip neį
manoma. Ne tiktai didžiau- ’ susipratimą, skaidrinti ir gy

vinti tautinę sąmonę, puose
lėti tautinį meną. L_______

vienu lietuviškumu siūlė grįš 
ti visą gyvenimą. Tačiau sa
vo tautiškumu lietuvių tauta 
tiktai išsiskyrė iš žmonijos, 
kaip atskiras vienetas, o su-

sias valstybės plotas buvo iš
rėžtas iš ęaristinės Rytų im
perijos, bet ir vyresnioji lie
tuvių inteligentija, kuri tiesė 
pirmus pamatus Nepriklau
somai Lietuvai, buvo dau
giausia išėjusi rusų mokyk- 

i lą. Ji rėmėsi palikimu, kuris sijusi su ja ji buvo bendru 
iš karto buvo nepakeičiamas,žmogiškumu: juo augo ir to- 

I (pvz., teisė), o perkeitinėda- ibulėjo.
ma ką ar kurdama nauja, va-į Taip augo ir tobulėjo Ne- 
davosi išgyventu pavyzdžiu priklausoma Lietuva, kaip 
(pvz., švietimas). Tačiau atskiras žiedas bendrame

1 tauta nestigo ir Vakaruose (kultūros sode. Niekas kitas 
besimokiusios šviesuomenės, negalėjo tokio pat išželdinti. i 
nors ir ne tiek gausios, kuri Deja, jis pražydęs buvo prie 
iš pat pradžių traukė labiau didžių tautų trypiamo vieške- 

’ į Vakarus. Apskritai, mes lio.
1 c ,, , I

buvome jiems artimi savo 
dvasia, tikėjimu ir praeities, 
tradicijomis. Su laiku Vaka
rų kultūros persvara lietu
viuose dar labiau sustiprėjo, 

, . t i • , . nes laisvas kelias į platų pa-gą, kurios retkalmTa kickvie- 4 1 r
na pribrendusi tn.'itc. Per sa
vo valstybę buvo susirišta su 
platesniu, ne vien kaimyniniu 
pasauliu, iš kivio buvo gali
ma imti, kas tiko ir tautai 
buvo reikalinga. Jungdami

banknotai esti taip nevyku- ninkai ton knygon irgi tį
siai padirbti, kad tik neap- traukti ir pavadinti rusais, 
dairiam žmogui pavyksta Mūsų Čiurlionis pavadintas 

(juos įkišti. genialiu rusų kūrėju:;• Kiti
Tačiau prieš karą visame mūsų dailininkai, šioj knygoj 

pasaulyje plačiai pasklidę rusų pasisavinti, yra: A. Gal- 
$50 ir $100 netikri bankno- dikas, K. Šklėrius, P. Galan
tai buvo taip gerai atspaus- nė... . . . . , . J
dinti, kad net įgudę banki-1 
ninkai negalėjo jų atskirti 

muo tikrų. Kad apsisaugotų 
' nuo apgavystės, daugelis Eu
ropos bankų kurį laiką buvo susirūpino nusikratyti-žj)- 
atsisakę tuos banknotus pri- mesniais komunistais, kurie, 
iminėti. jčia gyvendami, dirba Sovię-

Tokiam tiksliam darbui ir tams. Suimta virš 40 komU- 
masinei suklastotų bankno-Į nistų iš kurių pusė tuzinp 

Į tų gamybai reikėjo turėti di- j au deportuota. ' .
vFRrEVKiTr rmnTF ■del?’ moderniškai įrengtą į Tarp išvežimui nuskirtųjų 

j spaustuvę ir nemažą skaičių yra broliai Eisleriai, CIO Ną- 
Stanley Drust, 69 metų am- gerų specialistų. Todėl daug tional Maritime Unijos sekrę- 

berūkydamas lovoje kas manė, jog netikri dole-; torius Smith ir kiti. { 
padegė namą. riai yra gaminami su žinia j 
7 v - p. vyriausybės to krašto, kur I ( žmones. •• •> •

Tuo būdu nulietuvėjo nema
ža mūsų tautos ir inteligen
tijos. Nuo šio pavojaus lietu
vių tauta gynėsi užsitverda- 
ma kaimo sodybose, saugo
dama savo tradicijas ir kal
bą.

Nepriklausoma Lietuva pa
keitė šias nepalankias saly-1 
gas, bet geografinė padėtis 
paliko ta pati. Kaip gyventa, 
taip ir palikta tarp dviejų 
pasaulių, bet jie lietuvių jau 

rėsi tarp dviejų pasaulių. To-'taip žiauriai nelankstė. Da- 
kia jau buvo šios žemės da-(bar lietuviai galėjo laisvai' 
lia, kad ties ja kirtosi slavų kurti, atsiremdami sava val- 
ir germanų siena, nurėždama stybe. Ji teikė jiems apsau- 
lietuvius tai nuo Vakarų, tai 
nuo Rytų. Gyventa ir kurta- 
si tarytum ant slenksčio tarp 
dviejų durų, kurių vienerios 
dažnai būdavo užtrenkiamos

ešingybių šalyse. Lietuvių 
ita nebuvo nei viena, nei 
tra. Senoji žemės diduome- 
buvo susilpninta, naujoji 

testo diduomenė dar neiš- 
gusi. Menkuose miestuose 
aplink juos lietuviai netu- 
jo nei stambios pramonės, 
i kapitalistinės prekybos, 
is juos negalėjo dar būti 

rlbos apie “išnaudojamą 
logų,” nes jo nevergė nei

Lietu- 
ams nebuvo dėl ko rietis ir 
iti kruvinų revoliucijų: 
os pakankamai buvo kiti 
irieję.
Sunkios kovos dėl laisvės
meilė savam mažam kraš- arba tik pusiau atviros. Nuo 
i bei savai tautai buvo lie- Vakarų ilgai lietuvių tautą

DEPORTUOS KOMU- c.
NISTUS,- į 

*»' 
Jungtinės Valstybės rimtai

Ant Vakarų ir Rytų 
slenksčio

Nepriklausoma Lietuva kū- (Bus daugiau)

Gintaras yra
Lietuvos auksu J _ . . .x .
ro yra Baltijos jtme- ne! kapitalas, 
langoje buvo daugi 
kuriose iš gintaro! 
bdavo daromi kart 
ti papuošalai.

Karolius padarot 
tai. Paima gintaro 
ką, uždeda jį ant 
los ir paskum p 
menturio akmens Ų

šaulį buvo likęs tik vakaruo-, žiaus,
se. Iš čia lietuviai daug ką užmigo ir p---- o_
parsinešė ir pritaikė, kartais Gaisre žuvo 7 žmonės. x><i- .. , ,.n , . -v' . jie buvo spausdinami. v 5iai iw
net perdaug Vakarais susiza- bar Pmladelphijos teismas, Kadangi $50 ir $100 netik-' sus ispanų rašytojas, Miguel 
vedami. Jie norėjo atgauti už tai jį nuteisė 6 mėnesiams rį banknotai dažniausiai pa- de Cervantes, parašęs Don 
pražudytą laiką ir naujo, at- kalėti. plisdavo toje valstybėje, kur Kichotą. .... J"

— Pereitais metais sukako 
lygiai 400 metų, kai gimė gat-

ji, — ar 
•gšą žmo- 
lenkiasde- Ratukag sukasi i 

'gintarui norimo 
i Paskui kitais ratt 
gina, kad blizgėti; 
retų reikalingus ■ 
Kai karolis jaupac 
da praduria jo vii 

t tę, kad tokius kart

•eikalauja
— atsakė 
ai.
•ai, suda- 
r karalie- 
, kas kiek
d taip pat į tų galima suvarsK 
»tų, ir su- 
1.
devynias- 
ukatai, —
— Reikia

ikatų bus 
is! — su- 
karalienė. 
to reika- 

j teisėjai, 
Ii pakeisti

Antanas Škėma

Antanas Škėma Lietuvoje buvo Valstybes 
Teatro aktorium. Gyvendamas tremtyje, Vo
kietijoje, jis išleido knygą “Kibirkštys ir Nuo
dėguliai.” Spauda A. Škėmą įvertino kaip ga
bų rašytoją. — Red.

Skambino ilgai. Lukterėjo. Vėl skambino. Vaka-
S švaistėsi šviesos reklamomis. Spinduliuojančios įvai-

DEDIKŲ KOli ispalvės raidės įsižiebdavo staigiai, viena po kitos, i“

Princas Oluf, 1^ 
kė savo teisių į 
tą ir vedė eilinę t 
vyksta Amerikon-

, ir 
aigždėtas kramtomos gumos pavadinimas lyžtelda- 

> šviesiai dažytus moters plaukus. Moteris tupėjo su- 
rangiusi fotelyje, čia pat, sienoje, buvo elektros jun- 
klis. Reikėjo tik ištiest ranką. Moteris tupėjo minkš-

j, budeliui, 
iišuko ka
sia patik- ja. 
jį. Gal jis 
dukatus...

Greitu laiku šis* me fotelyje neJudri ir Pirmą kartą gyvenime ieškojo 
" d'dži ‘ gfr ’Simiršimo^ šešėlių žaidime. Prietema, staigiai gims- 

fc68 ' aikšč’ ^rin#nčios raidds’ žvaigždėta reklama, barstanti kamba- 
® _ [je šešėliuotų šviesų trikampius, ir vėl prietema, rė-

anti įvairiomis tonacijomis. Už lango kaukė vakari- 
New YorkortL mjesįaSt Miestas, mėgstantis taiką. Triukšmą. Pi-

rį gydytojai pasii 
siui ligoninėn, sve Va šita neaiški mirties problema ir patupdė dažy- 

moterį ilgalaikiam sustingimui, moterį, kuri nepa- 
^ntė prietemos. Nes ji mėgo ryškią šviesą, greitą ju- 

------------- — Kanadoje (Sj> raudonas lūpas, plačius vyriškus pečius ir ga- 
ir patik- komunistų laitai

rantuotą baltų dantų šypseną. Tačiau šį vakarą tu
pėjo kambary vieniša ir glamžė skudurą, šis skuduras 
kadaise vadinosi — suknia. Dailininkas, piešęs medžia
gos raštą, nusižiurę‘o į tropinius augalus oranžerijo
je. Todėl ant buvusios suknios gelsvam fone augo bron
zinės plačialapės gėles, truputį panašios į saulėgrąžas. 
Prieš karą šis raštas turėjo pasisekimą, dailininkas 
įsigijo raudoną sportinį automobilį, o suknią dažytai 
moteriai nupirko Džekas. Plačių pečių, garantuotai be
sišypsąs, beisbolo virtuozas.

—Tau tinka, brangioji! — sakinys buvo svies
tas gatvėje ir tuoj ištirpo miesto kaukime. Bet pasku
tinis žodis “brangioji” įsirausė į jos atmintį. Džekas 
ištarė jį pirmą kartą. Paskui juodu nuėjo į kiną. Ek
rane bučiavosi gražiai sulaižytos ir sufrizuotos poros. 
Džekas glamžė jos ranką, ir ji pajuto, kaip virpa jo 
galingi raumenys. Kine juodu nepasibučiavo. Tai įvy
ko vėliau, apytamsėje gatvelėje, prie cigarečių auto
mato. O paskui... Paskui juodu susituokė, o kiek vė
liau gatves užliejo karo paskelbimo triukšmas. Džekas 
suspaudė ją glėby, žybtelėjo garantuotais dantimis ir 
išėjo. Mokytis kariauti. Dar keletas trumpų, karštų 
pasimatymų, ir jis išskrido. Į karą. Keturmotoriu 
bombonešiu.

Iš pradžių šviesiaplaukė moteris buvo priblokšta. 
Dieną ji triūsė to paties fabriko biure, dieną ji sąži
ningai vartojo tos pačios firmos lūpoms pieštuką, to
kią pat ištreniruotą šypseną (akys liūdnos, dantys nuo
stabūs), bet vakarai belsdavosi vis tokie patys — ny
kūs, su nuolatine nenuvejama mintimi.

—Džeko nėra, jis skraido ir... ką gali žinoti...
Paskui šviesiaplaukė kiek nusiramino, dažnai ją 

galima buvo matyti garsiai šūkaujančią draugių bū
ry, riebios laikraščių žinios klykė:

—Karas greitai baigsis, tuoj, tuoj baigsis įkyrėjęs 
karas!

II.
Visi bombonešio prietaisai veikė tvarkingai, ši 

priešo vietovė turėjo būti sunaikinta. Jie baigė svai
dyti bombas. Apačioje jos gimdė naujas ugnies gėles. 
Dabar beliko paskutinioji. Džekas atsisuko į draugus. 
Jis šypsojosi kaip visuomet.

—Tuoj baigsime darbą.
Buvo smagu, kad tuojau jie skris atgal. Džekas 

panoro judėti. Jis trupučiuką atsilošė lakūno kėdėje.
—Mano žmona dabai' jau namie,—prisiminė Dže

kas, paglostė pirštais įmontuoto laikrodžio paviršių ir, 
susigėdęs dėl nelauktai išsprūdusio sakinio, dar plačiau 
nusišypsojo.

—Jinai šviesiaplaukė, tau, rodos, patinka šviesia
plaukės, Ben?

Benas buvo nuostabiai juodas, kaip debesuota ru
dens naktis. Benas nusijuokė garsiai, burbuliuojančiu 
negrišku juoku.

—Gal turi jos nuotrauką?
Nuotrauką Džekas nešiojo čia pat prie krūtinės. 

Jai ištraukti užteko dviejų sekundžių. Nuotraukos Dže
kas neįdavė Benui į rankas, jis tik pakišo prie bliz
gančio veido. Beno storos lūpos prasivėrė.

—Graži ir tokia šviesi. . -z: »
—O kai ji užsivelka mano dovanotą suknią, oho!
Džekas šypsojosi ir šypsojosi. Kabinoje švaistėsi 

vien tik jo balti dantys. Jis paslėpė brangią nuotrauką 
ir pajuto, kad jo sveika sportiška širdis plaka: kiejk 
sparčiau, lyg jis būtų pasiekęs bėgimo baigmę; jjjs 
negalėjo nusėdėti vietoje, atsisuko dar kartą,.mirkte
lėjo susižavėjusiam Benui ir paleido paskutinę?bom
bą... ..• > - . ■■ JI

Ii’ tuoj pat suspindėjo aštri šviesa, čia-^dešinėjė. - 
Triukšmo jie negirdėjo, šitie vyrai, svajojantieji 

apie tolimą Ameriką. Jie pamatė,: kad tvarkingą; švy- : 
tintį kabinos vidų laižo liepsnos, ir jie pajuto, kad 
krinta žemyn. Tada Džekas įsikabino į artimiausią-r- 
Beną. šypsena sustingo jo veide, jis nespėjo atleisti 
lūpų raumenų. • . .• - -j

—Mus pašovė,—rėkė jis, nors Benas . negirdėjo. 
Beno akyse paliliko vien baltymai,, o v.yzdžiąi išny
ko už viršutinių vokų. Dabar jie prade jo šokti susika
binę, aukštai iškeldami kojas, — jaunų vyrų būrys-ne
mokėjo numirti ramiai. Paskui pargriuvo ir raičiojosi . 
liepsnose. Tačiau šita spirginanti amžinybė pasibaigė, 
kai keturmotoris bombonešis ištiško žemėje.. »-

Paskutinė bomba nukrito prie mažo viešbutėlio, g 
Viešbutėlis stovėjo pakrašty miesto, ir jeigu bęsišyp- 
sąs Džekas neprisimintų savo šviesiaplaukės., žmonos,. | 
galimas daiktas, paskutinė bomba nukristų miesto, cen
tre. Galimas daiktas, triaukštis viešbutėlis liktų. syęi-
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Philadelphijos Žinios
• 25 metus ištikimai tarnauja sa-' 
■ vo pašaukimui. Ji vyksta į Chi-, 
cagą, kur su kitomis trimis vie-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Philadelphijos lietuviai gražiai liai atjaustų badaujančių brolių

ir sutartinai paminėjo Lietuvos, lietuvių padėtį ir suteiktų jiems "°Cėmiš' minės ”savo"sidabrinį 
nepriklausomybės 30 metų su- reikalingos pagalbos; kaip išly- jubjijejų 
kaktį. j dėjai savo išrinktąją tautą iš ne

iš ryto visose lietuvių katali- j laisvės ir nuvedei į žadėtąją že- 
kū bažnyčiose buvo atitinkamos ’mę, taip nuvesk išvietintus lie- 
pamaldos, kur prašyta Dievo pa-' - _
galbos Lietuvai ir kenčiančiam laisvės saulė švies amžinai ir

| Sveikinimai ir linkėjimai su
laukti auksinio jubiliejaus!

pamaldos, kur prašyta Dievo pa-' tuvius į atnaujintą Lietuvą, kur BALF’O VEIKLA STIPRĖJA 
galbos Lietuvai ir kenčiančiam laisvės saulė švies amžinai ir Philadelphijiečiai vėl pradeda 
lietuviui. Buvo paskaitytas švč. .kur Dievo Motina — Lietuvos stipriau veikti. Susidarė BALFo

’Mntina crlnhnc 111 ne iVi laimin- komifptAS i kuri ininaJėzaus Širdžiai pasiaukojimo ak
tas, kuris neseniai buvo priim
tas ir pritaikytas Amerikos lie
tuvių gyvenimui ir veikimui.

Minėjimo programa vyko lie
tuvių muzikalinėj salėj, čia su
sirinko keli šimtai lietuvių—šį 
kartą paminėti kartu ir liūdnos 
sukakties. Nors Lietuva kenčia

- nelaisvėje, bet visuose buvo ma
tyti-viltis ir pasiryžimas vėl iš
vysti ją laisvą. Gal todėl ir mi
nėjimui buvo duoti programoj 
įrašyti šie tautos dainiaus Mai
ronio žodžiai: “Ginkime kalbą, 
žemę, jos būdą! Stokim į darbą,1 
kaip milžinai! Laimina Dievas 
sėjamą grūdą, laimina vaisių: 
gema šimtai.”

Po hknnų pritaikytą ir kilniai Vaišnys, buvęs Lietuvos mokyk- 
išreiškiančią mūsų troškimus ių inspektorius, pats tremties

Motina globos juos iki laimin- garbės komitetas, į kurį įeina 
gos amžinybės.” j garbingi philadelphiečiai. <

Šiemetiniame minėjime buvo bės komiteto pirmininku sutiko' 
kažkas nepaprasto, nes buvo net būti rietuvių bičiulis adv. Horan,' 
du žymūs svečiai, garsūs phila- i Jr., o su juo daugiau garbingų 
delphijiečiai. Tai teisėjas Boyle asmenų ateis lietuviams pagel- 
ir adv. Horan. Abu jie savo kai- • bėti šalpos darbe.
bose gyvai ir karštai pareiškė, I Vasario 22 d. išrinktas gabus 
kad Lietuva turi ir gali būti lais- ir tinkamas pačių lietuvių veik-' 
va, jei visi amerikiečiai bus tie- los komitetas.

C. Cheleden mielai dalyvauja

tiii

no j e prekybos įstaigoje Lie
tuvoje. Klebavičiaus minimas 
Martinkus yra ne vokiečių 
leitenantas, bet... kunigas, 
buvęs Maerzfeldo parapijos 
klebonas, dabar kitur nukel
tas.

3) Jonas Kurkevičius, Čer- 
keliūnas, Sirvydas, Jurkevi
čiaus minimi kaip nukentėję 
nuo Liatuko, Langvaserio 
stovyklos vedėjo, kuris juos 
įmesdinęs į kalėjimą, — nie
kad nei Maerzfelde, nei Lan- 
seryje nebuvo gyvenę.

4) Kad jie sėdėjo kalėjime 
—teisybė, bet jie save tegali

ŠYPSEfrfcpoNDENTU FR
Rytoj praneš

Vienas karininkas fjl 

reikalavo, kad, jeigu j 

pos kuris kareivis į 

tas, tai rytojaus dieną “ 

lo ateiti pas jį ir & 
kad vakar girtas buJfl"' 

sa kuopa tai žinojo į/b 
piai pildė. L' , 

i štai vienas kart® 
smarkiai pasigėrė, fe IS®a™tmKBALFo8’tas 

omeny, kad reikės 

savo vadui. ■

įjgeport, Conn.
C (L, šeštadienį, parapi

jinėje bus rodomi Belec- 

judamieji paveikslai, 

js lietuvių tremtinių 

kultūrinį lietuvių vei- 

kt. BALFo atstovas Jo-

yp kviečiami pamatyti

Gar-1

sūs ir teisingi; pavergėjai turės
žūti. Jų kalbos susilaukė gausių' veikime ir yra išrinktas į direk- 
plojimų. jtorijatą. Jis judina ir lietuvišką

Meninę minėjimo programą'veikimą, kaip pagalbos, taip ir 
atliko šv. Jurgio par. mokinių1 kultūrinės veiklos. A. Kaniušis 
dainininkių ir tautinių šokių šo-1 gyvai remia visus darbus, Žodei- 
kėjų grupės ir Dainos choras, i ka uoliai jais sielojasi, P. Pūkas 

“ vadovaujamas Norkaus. Jiems 
', gausiai ir užtarnautai paplota.

! Tremtinių padėtį nušvietė M.

” j momentui nib, paid iiciiuiuo
atidarymo maldą sukalbėjo kun. vargus pergyvenęs. J. Grinius 
Vitas Martusevičius, šv. Jurgio, pasakė ugningą kalbą, jau pa
rapijos klebonas. Į susirinku- čioj pradžioj gerai visus pa- 
siųjų širdį giliai įstrigo maldos. veikdamas. Buvo numatyta ir 
žodžiai: “O Dieve, sugrąžink tai- daugiau kalbėtojų, bet liga juos 
ką visam pasauliui, o ypač mū- sutrukdė.
sų brangiai tėvynei Lietuvai;: ,per minėjimą sukelta aukų 
suteik žemės valdovams suma- J BALFui apie $1>000.
numo ir drąsos sutvarkyti žmo
nių reikalus pagal teisingumo ir 
artimo meilės dėsnius; suminkš- 

■ tink žmonių širdis, kad jie gi-
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Kalvis ir ant akmens sėdėdamas duoną valgo,— sako 
lietuvių priežodis. Amatininkas niekur nežūna. Tai supras- 

1 damos, tremties moterys, uoliai mokosi siuvėjų amato.

laikyti kankiniais, kol nepa-1 . kad būt, K^rooperetė
sako už ką. TSIau- «erokl> fe X

Jie nutyli, kad juos suėmė' Is>noghnęs pas vaį
amerikiečių MP ir amerikie- vald^an;as llezuv,M ’

—p'ponas wade,s*«*Mt<)^-

Kas Yra Tie Sovietų Liudininkai
Žmones, apie kuriuos repat- šinskio pareiškimais JTO, 

riaciniam laikrašty rašo nors pastarasis dar nebuvo
’ * . DP“Tėvynės Balsas,” Vilniu

je leidžiamas ir skiriamas Kas yra tie repatriavusieji 
tremtiniams, nuolat skelbia 
grįžusiųjų į Lietuvą atsilie-

sovietiniai liudininkai?
Mūsų patikrintom žiniompimus apie tremtinių stovyk- Maerzfelde tokio Iiudininko 

lų gyvenimą. Kai kune is tų 
pasakotojų turėjo neatsargu- 

. mo kalbėti ne tik bendrais
visuomet veike, J. Grinius nepa-
ilstąs veikėjas iš senų laikų. Dar 
daug daug yra ir kitų lietuvių,1 posakiais, bet suminėti savo i 
L-nrin vailHa ir vailrc liotmziii cro_ ________i _ _ .___ ii__ _____3__ • Ikurie veikia ir veiks lietuvių ge
rovei.

pavardes, stovyklų vardus ir 
I pavardes tų, kurie juos nuo 
grįžimo tariamai atkalbinėję 

j ar kitaip persekioję. Tatai 
mus įgalino patikrinti, kas 

' yra tie grįžusieji, kuriuos so
vietinė spauda pasitelkė sau

Filmų Žvaigždžių 
Amžius

Niekas nenori būti senas. į bendradarbius, ir ko verti 
Juo labiau senatvės bijosi ki-, jų liudijimai. Paimam šiuo 

Ino filmų žvaigždės, nes se-' atveju tik iš “Tėvynės Bal- 
Minėjime galėjai matyti nema-’ natvė yra didžiausias jų kar- so” 3 nr. poros liudijimus 

ža lietuvių, ką tik atvykusių iš jer°s priešas, jų pasisekimo apie buv. Maerzfeldo stovyk- 
Europos. Čia buvo tik prieš tris budelis. _ lą.
savaites atkeliavusi Mrs. Riškus j Kai tik kuri žvaigždė pra-: 
su sūnumi ir daug kitų. Visi jie^da senti, Jos garbintojų 
džiaugėsi, galėdami laisvoj šaly skaičius jnažėja, o drauge su 
laisvai šią šventę minėti.

Minėjimui vadovavo A. Kaniu
šis ir Cheleden. Priimta atitin
kama rezoliucija.

25 METŲ JUBILIEJUS
Sesuo Antanina, šv. Kazimie

ro Kongregacijos vienuolė, jau

Jos. Kavalauskas
LIETI ATS GR ABORIUS

IAlsiiiiiotan P«*nna ir New Jersey 
veisti jose

Nuliūdimo valandoje praSau 
' Šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia. Pa.

F-ėLSte

JONAS DAUNTS
LivtuvLą Graborius - Balsainuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHLV28. PA

kas, ir šeima, susigūžusi ankšto rūsio kamputyje, ne
pajustų mirties antspaudo. Ji visada per oro pavojus 
sėdėdavo susispaudusi dešinėje pusėje. Čia švietė vie
los tinkleliu apgaubta lemputė, ir vyras plinkančiu 
pakaušiu skaitydavo knygą. -Tai buvo vienintelė kny
ga, atvežta iš Lietuvos. Wellso “Pasaulinės istorijos” 
II tomas. Kodėl būtent ji pakliuvo į lagaminą, vyras 
neprisiminė. Faktas, kad jis ją turėjo ir visada skaitė 
slėptuvėje, kadangi skaitymas šiek tiek užslopindavo 
baimės jausmą. O baimės potvyniai priklausydavo nuo 
artėjančių smūgių ir virpančios vaiko galvutės, atsi- 

. šliejusios motinos peties. Uolus “Pasaulinės istorijos” 
skaitytojas nejaukias valandėles praleisdavo su žmo
na ir devynerių metų sūnumi. Taip, trijulė visuomet 
-sėdėdavo kamputyje, čia švietė tinkleliu apgaubta lem
putė, viršum galvų kybojo dvigubas skliautas, todėl 
lyg ir jaukiau, lyg ir saugiau buvo.

'’Sį-vakarą jie kiūksojo ramiai. Bombardavo mies- 
• to centrą, ir tik kurtūs smūgiai virpino drėgnas sie- 
’nas. Pagaliau ir jie nutilo. Galima buvo tikėtis grei
to atšaukimo, šešetas senyvų vokiečių, susėdusių- ru
selio vidury, šnekėjo garsiai. Vyras plinkančiu pakau
šiu atitraukė žvilgsnį nuo knygos. Jis panoro paglos
tyti savo vaiko galvutę. Bet vaikas miegojo pravira 
burnele, įsikabinęs į motinos krūtinę, ir vyro žvilgs
nis įsisiurbė į gyvenimo draugės veidą. Dvidešimt pen
kių lempų žvakių lempa gamino maža šviesos, žmonos 
veidą dengė šešėliai, bet tamsios kasos karūnavo žvil
gančiu vainiku mylimą veidą. Vyras didžiavosi žmo
nos kasomis. Jos išskyrė ją iš daugelio, kai juodu su-

Jie nutyli, kad juos suėmė ^sir!°?lin?s Pas 

aį‘”teišmTs ‘teisė? o’kaitinaIraP°*™“! 
už tai lietuvius, nes sukurs
tyti reikia prieš lietuvių sto- 

| vykių administraciją, dėl to 
iš amerikiečių reikia padary
ti lietuvius.

Taigi minėtų grįžusiųjų 
pareiškimuose yra tiesos tiek 

; pat, kaip ir pas poną Višins-. 
kį, pagal kurio duotą toną 
dabar turi eiti visi grįžusių
jų parodymai.

“Tėvynės Balsas,” kaip ir 
visa sovietinė spauda, buvo 
ir tebėra ištikima šūkiui, ku
rį pirmosios okupacijos metu

“Ado-
Peva" bus vaidinama ba- 

j4(L parapijos svetainė- 

jgeidaųjama, kad tą dieną

f gana daug. Operetės vai

ki ir dainininkai yra geri; 

p, Sitaričius, nesenai at- 
° “Z Apie t-tai r-rytojfe* TaiP pat da‘ 

nešiu, p-p-ponas vade Yanuš ir kiti choro 

sakė kareivis.

Vadas smarkiai siį 
—Tu rup..., ir šiau 

geresnis!

5 Ona Yanuš ir kiti choro 

į Choras tą dieną dalyvaus 

jjjromis dainomis ir solis- 

prodymais. 0.

, Lebavičiaus, kaip jį skelbia 
. ’ i sovietinė spauda, nebuvo, bet 

buvo Justas Klebavičius, ki
lęs iš Pušaloto, gim. 1925. V. vienas sieninis laikraštis bu- 
19. Vokietijoje jis buvo tar- vo įsirašęs vietoj visų šalių ‘ 

proletarų... “Melas — mūsų I 
idealas.” E.

navęs vokiečių kariuomenė
je. Į Maerzfeldo stovyklą jis 
buvo atvykęs 1946. V. 20 iš 
Luebecko. Paskiau paaiškėjo, 
kad Luebecke buvo pridaręs 
įvairių vagysčių ir iš ten tu
rėjo pabėgti. Gyvendamas 
Maerzfelde ir paskui Langva- 
seryje, už vagystes, girtavi
mą ir ypač už muštynes bu
vo daug kartų stovyklos ad
ministracijos baustas. Jis da- 

(vė ir raštišką pasižadėjimą, 
v kad daugiau nebenusikals.

Tačiau 1947. II. 27-28 naktį 
jis dalyvavo vienoje banditų 
grupėje, norėjo išplėšti sto
vyklos maisto sandėlį, sumu
šė stovyklos policiją, o poste 
stovėjusį policininką su- 
piaustė peiliu. Atvykusi ame
rikiečių MP, septynis jų su
ėmė, tarp jų ir Klebavičių. 
Amerikiečių kariuomenės 
teismas priteisė jiems po 1 
metus kalėti. Maždaug po 
mėnesio laiko tiesiai iš kalė
jimo Justas Klebavičius, Vol
demaras Jaruševičius ir Kos
tas Kičas išvyko savanoriš
kai į sovietinę Lietuvą.

Tai tokie yra tie grįžusie
ji ir sovietinės spaudos ben- 

ėmė žiedus, drabužius ir pini- j diadarbiai.
gus.” Ko verti jų liudijimai?

Justas Lebavičius, kilęs iš ! 1) Klebavičiaus liudijime 
Pušaloto, aiškina, kas yra ta kalbama apie Maerzfeldo sto- 
lietuviškoji policija:

“Gi tie,—kurie okupacijos čią. Dabar tokios nėra. Ji bu- 
metu čia buvo vokiečių sam-jvo panaikinta jau 1946. XII. 
diniai. Stubingis buvęs vokie- (8, taigi prieš metus. Nuo ta- 

------------------------------------peį-uvįaį perkelti į Lang- 
vaserį.

2) Klebavičiaus minimas 
Stubingis yra ne policinin
kas, bet policijos vadas; pra
eity jis buvo ne vokiečių lei-

Ką jie liudija?
Jonas Jurkevičius, kilęs iš

Ituo mažėja arba ir visai nu- Subačiaus: 
'trūksta milijonines žvaigž-1 “TJotuvii 
džių pajamos, nes nė viena 
filmų bendrovė nepopuliarių 
artistų nenori samdyti. Tai
gi nenuostabu, kad žvaigždės, 
kiek galėdamos, savo metus nes sumuša. Kiekvieną nepa- 

! slepia. ' sitenkinimą stovyklos gyve-
Deja, laikraščiai turi tokių nimu ir norą mesti bastymą- 

landžių reporterių, kurie su- sį, grįžti į tėvynę, — stengia- 
geba prasiskverbti į inty- si visokiais būdais užgniaužti 
miausius kiekvieno žmogaus lietuviškoji stovyklų policija 
reikalus. Taigi ir kino filmų ir pirmininkai... Per Liatuką 
žvaigždės neįstengia nuo jų nukentėjau ne aš vienas, nu- 
išlaikyti savo paslapties.

Dėka tų reporterių landų-' liūnas, Sirvydas, — visi pa- 
mo mes dabar žinome, jog: įtekome į kalėjimą. Lietuviš-1 

“Mažytė” Shirley Temple , koji stovyklos policija atėmė 
jau pasiekė 18 metų amžiaus; iš mūsų daiktus. Iš manęs at-

Ingrid Bergman pabaigė 30 
metų;

Čiuožėja Sonja Henie turi 
34 metus;

Gražioji Annabella irgi 34 
metų;

Joan Crawford — 40 metų;
Greta Garbo jau pradėjo 

penktą kryželį;
Tiek pat metų turi ir Clau

dette Colbert;
Norma Shearer jau pasie-^taip pat buvo vokiečių leite- 

kė 44 metus;
I Moterų dievinamasis Clark

1 Gable jau 46 metų.

Lietuvių stovyklose per
sekiojami tie, kurie nori grįž
ti. Griebiamasi biauriausių 
priemonių. Viešai apie grįži
mą niekas nedrįsta kalbėti,

kentėjo ir Lebavičius, čerke-

čių leitenantas, dabar polici
ninkas Maerzfelde, prie 
Nuernbergo. Arba Martinkus

vykią, kaip dabar veikian-

, nantas.”
Abiejų šitų vyrų liudijimai 

nuostabiai sutampa su p. Vi- tenantas, bet buhalteris vie-

sitiko pirmą kartą Lietuvoje, kukliame provincijos 
gimnazijos mokytojų kambarėly, ir šitą nuostabų, jo 
manymu, įprotį ji išsaugojo iki šiandien.

—Ko tu taip žiūri į mane? — paklausė ji, ir vy
ras ne iš karto rado atsaką. Tada ji šyptelėjo su
čiauptomis lūpomis.

—Tu vėl žiūri į mano kasas?
Dabar vyras galutinai sumišo. Po 11 metų ve

dybinio gyvenimo jis tebebuvo toks pat, kaip ir kadai
se, kai iš pasalų stebėdavo šitas žvilgančias kasas. To
dėl jis, gelbėdamas savo orumą, truputį susiraukė ir 
perdėtai rimtai įkišo nosį į knygą. Jam pradėjo sektis 
skaityti — nevisada taip jau lengvai sekdavosi skai
tyti slėptuvėje. Ir paskutinis sakinys buvo:

... stabmeldžiai bulgarai, vedami savo kunigaikš
čio Krūmo, aštuoni šimtai antrais metais sumušė im
peratoriaus Niciforo armijas...

Ir tada nukrito paskutinė bomba. Tiesa, ji nu
krito šalia viešbutėlio, bet senas smėlinio akmens pa
statas subyrėjo ir užgriovė slėptuvę — rūsį. Moteris su 
vaiku išliko gyvi, juos apsaugojo kampas ir dvigubas 
skliautas. Krintančios plytos sumaigė šešis plepius vo
kiečius ir vyrą plinkančiu pakaušiu. Jis padarė nedo
vanotiną klaidą — spiegiančiai trenkus, jis pašoko pir
myn, kadangi jis perdaug rimtai skaitė, staigus trenks
mas buvo labai netikėtas, jis pamiršo pavojų. Iš pra
skeltos galvos ištiško smegenų masė ir aptaškė “Pa
saulio istoriją.” Atrodė, kad ant knygos neklaužada 
berniukas apvertė lėkštę su koše.

ŠERMUKŠNINE
Ei, “Amerika,” tu mano! 
Paskendai be jokio tvano!— 
Taip skaitytojas kartojo, 
Kai “Amerika” sustojo.
ženk, “Amerika,” į svietą 
Ir visur surask sau vietą!— 
Taip skaitytojas prabilo, 
Kai “Amerika” pakilo.

O “Amerika” jam sako: . 
—Man tylėti jau užteko. 
Tau, bičiuli mielas, bravo! 
Būk tu -mano, o aš-tavo! —=

Lietuva, tėvynė mūsų, 
Pavergta šiandieną rusų. 
Visas svietas puikiai žino, 
Kiek ten brolių nukankino
Tą raudonąją gyvatę
Jau ne vienas esam matę.
Svieskim žodį kaip perkūną— 
Te pataiko jai į kūną.
Tegu Bimba mus ir bara, 
Kad pradėti norim karą.
Bet juk reikalas čia viešas: 
Bolševikas—mūsų priešas!

Kyla saulė, šyla oras.
Tirpsta sniegas palei tvoras, 
Jau pavasaris atrieda
Ir praskleis tuoj pirmą žiedą.
O žiedai brangios gimtinės 
Kur žydėjot prie krūtinės, 
Kas šiandieną jus ten skria, 
Kai vargai visus rakina?
Išblaškyti mūsų broliai.
Žiba ašarų karoliai.
Savo ranką jiems paduokim 
Ir atminkim ir vaduokime

Lygiai prieš metus moteris dažytais plaukais į sa
vo kambarį įlėkė lyg šešiametė. Ji šoko į fotelį ir pa
miršo įjungti šviesą. Ji apkabino neramiomis ranko
mis apvalius kelius, o šviesios garbanos ieškančiomis 
bangomis uždengė džiaugsmu švytintį veidą, šiandie
niai laikraščiai dar riebiau klykė:

—Mes nugalim! Karas baigiasi! Mes nugalim!
Ji neilgai iškentėjo fotely. Per kelias sekundes 

įvykdė keletą veiksmų. Įžiebė šviesą, pribėgo prie dra
bužių spintos ir susiieškojo Džeko dovanotą suknią. 
Tokios mielos ir artimos pynėsi gelsvame fone bron
zinės plačialapės gėlės. Moteris kaip žaibas išniro iš 
darbinės suknios ir užvilko sužadėtuvinę. Puolė prie 
veidrodžio, pasimaivė lyg šokėja, atsidūrė prie lango 
ir suriko žvaigždėtam kramtomos gumos pavadinimui:

“Čia reikia parašyti... Pavasaris ir Džekas grįž
ta!”

Kaip gyvačiukė išrangė prieš veidrodį madingą 
s\vingą, kol... ją sustabdė skambutis. Ji ne iš karto 
išgirdo. Buvo pašėlusiai linksma, miestas triukšmavo 
šokamo swingo melodija, ir jai truputį norėjosi verk
ti. Vis dėlto skambutis buvo spaudžiamas įkyriai. Mo
teris nusišypsojo veidrodžiui ir nučiuožė prie durų. Už 
durų stovėjo žmogus su baltu voku rankoje. Jis be žo
džių įbruko jai voką ii' be žodžių dingo lifte. Moteris 
uždarė duris labai tyliai ir labai tyliai grįžo į kambarį. 
Ji atsargiai pirštu atklijavo voką ir perskaitė maši
nėle spausdintus bejausmius žodžius. Tada nusitvėrė

Sumanumas

Kirpyklon įeina Xjbridge, MaSS. 
su mažu berniuku. "...

—Prašau plaukus 1 ano 16 d. prasidėjo misi-

ti ir galvą išplauti, prias veda Tėvas J. Kidy-
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galima gauti?

ambridge, Mass.

galima gauti ? programos dalį atliko

—Gaila, ne, bet čia p ij® choras, vedamas muz. 

krautuve ubsusko, solistai V. Jau-

—Gerai, aš greit nub iv A Kantrimas, L 

o jūs tuo tarpu galit t E* Valentinas, 

kui galvą išplauti, Svila^, A. Norvaiša, 
j0 P. J. Juškaitis, T. ’ rr"

Kirpėjas, viską ai įkun. J. Daunis.
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—Taip, tai baudžias fceliko moteris * dvi ką sird 

—Bet kvailį pavadini ir Marytė, ku- tarnam 

tingu žmogumi ar galis ™
___Galima. > laidotuvėse, taip pat už

—Ačiū, pone teisėjau aukojimą.
,1 »buvo uolus Šv. Var- 

t Sūnų ir Dukterų ir Am. 
Polit Klubo narys.
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i laidotuvėse, taip pat už

tau, tamsta esi pro! 
žmogus!

Geraširdis
—Žinotum tamsta, 

man širdį skauda, matai vasarį0 29 j, 5 va)t 
giojant basus vaikus. ?, §v. Vardo salėje, Kear-

—Iš tiesų, tamsta tit-ij^ 5^ g^žių pū
rą širdį, jei net dėl tokilj^ 

lykų jaudiniesi. r
—Ne. Visai kitaip, lį 

tamsta, aš esu batsiuvį 

man norėtųsi, kad nieks 

sas nevaikščiotų, tuomet 

giau turėčiau darbo.

y vasario 14 d. susilau- 
;lės Marcelės.

AE. S.

—Brangusis, ar visą 

tu apie mane mąstai?

I —Taip, brangioji. $ 

bar, dienoms ilgėjant, 
bus sunku taip toliau i

oronto,Ont.
mniy parapba 
itų metų rudenį į Kana- 

vyko nemažai lietuvių

Kaikurie jų apsis'o- 

Ponto apylinkėje ir, įsilie- 
Būau čia gyvenusių tarpą,

(14b)
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abiem rankom suknią čia, prie kaklo, ir patraukė’^iūo visą šios kolonijos 

tus į šalis. Suknia plyšo, kadangi rašte buvo | 

kad bombarduodamas priešo miestą žuvo
Plačių pečių, garantuotai besišypsąs beisbolo v® ir parapijos veikla. Tą 

zas. - Ffajuto ir Toronto kardino
lais lietuvių parapiją laiko 

Wjesavo globoje. Prie ai- 
Mo, kuris iki šiol lietu- 

Wijoje ėjo administrato- 

Pareigas, kardinolas pa-

ras naujoms jėgoms, pa-

Apsodintas vaismedžiais plentas šaute sow 
vų kalvų ilnkui. Kalvų viršūnėse snūduriavo N 
gos pilių liekanos, viršuj svaidėsi pavasarirt™^^ 
dūliais vidudienio saule. Tamsiaplaukė moteris t„...,,., 
rankini vezimelp Vežimėlyje purtėsi apipešiota^ y. 
minas ir pavargęs berniukas. Plentu ten ir aw ’ 
autovežimiai ir todėl moters kasas kelio dulkėsi 
žė pelenų spalva. Tuo pat metu, kai moteris slinki 
nodais žingsniais, ji čiulpė viršutinę lūpą. Šią 
nę apatinės veido dalies grimasą įjungė mirtis'1 
tėlio rūsy. Verkti moteris nenorėjo. Akys 
iki skausmo. Jų nepajege suerzinti net sunk'T 
padangų įpūstos smėlio kruopelytės. Berniukas 1 
keisto motinos veido.

—Ką tu čiulpi? — paklausė jis, kai juoduI 
subyrėjusį namą, tėvo kapus.

—Ką?! — suriko motina, ir berniukas w 
tojo klausimo. Juodu tylėdami žingsniavo greta.’ 
stengėsi žiūrėti tik į priekį, šitos nuolatos 
lūpos gimdė smalsumą ir nerimą.

“Kodėl ji taip daro, ir kodėl tėvas...”
(Bus daugiau)
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ŠYPSENl
KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Prieštikybine Kova Sovietuose Ar Žinai, Kad “AMERIKOS” ĮSIKŪRIMO FONDAS
Rytoj praneš

Vienas karmiukaj 
, reikalavo, kad, jeigu 
1-nna Irnria Vornimn b 

Jer- 
wi- ,_j r
,riQikad vakar girtas te 

sa kuopa tai žinojo 
piai pildė. .

I štai vienas karte 
j siuarmai pasigėrė, 

I omeny, kad reikės 
, savo vadui.

Ryto metą, kad<aba"i gražių vaizdų, 
siau, vėl gerokai į arapijos choro operetė “Ado- 
Įsirioglinęs pas vaį 
valdydamas liežuvio, 
raportuoti:

—Pponas wade, į nieko nerengtų. Dėl to gali- 
vakar gi-gi-girtas k susitarti, nes laisvų savaičių 

Vadas smarkiai $ ne gana daug. Operetės vai-
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►ridgeport, Conn.
pos kuris kareivis Įį ovo 6 d., šeštadienį, parapi- 
tas, tai rytojaus digj svetainėje bus rodomi Belec- 
lo ateiti pas jį ir r jotuzų judamieji paveikslai, 

vaizduos lietuvių tremtinių 
mimą, kultūrinį lietuvių vei- 
ą ir kt. BALFo atstovas Jo- 
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pasakė tremtinys P. Štuopis Be 
to, kalbėjo keli vietiniai.

Pertraukos metu padary ta 
rinkliava tremtiniams. SuriiiKta 
virš dviejų šimtų dolerių.

Meninę dalį atliko vietos cho
ras ir solistai. Solo dainavo Z. 
Užumeckienė ir Kauno Valsty
bės Operos artistas, B. Marijo- 
šius.

ATBEGA DAUG “ŽIURKIŲ”
Seniau mūsų apylinkė b\ vo 

plačiai žinoma dideliu skaičium 
komunistų, kurie čia vadinami 
žiurkėmis, nes bijosi viešumos 
ir viską slaptai veikia.

Pradėjus čia apsigyventi 
tremtiniams, šie žiurkės puolė
si ir juos pritraukti prie Stali
no garbinimo. Deja, nepavyko, 
nes kas raudonojo “rojaus” re
žimo yra ragavęs, to jis daugiau 
nesuvilios.

To negana, tremtinių sukom
promituoti ir papeikti už lietu
vių žudiko garbinimą, tie žiur
kės pradėjo dar labiau viešumos 
vengti, o kaikurie jų jau j lietu
vių eiles pradeda grįžti.

Tačiau nykstant mūsų žiur
kėms, jų pas mus pradeda iš 
Jungtinių Valstvbių atbėgti, 

epriklausomybės minėjimas j Mat, prisibijo, kad Dėdė Samas 
—Gal pas jus ir; jo gražiai ir iškilmineai. nesukrautų jų ge don ir repa-

ir Ieva” bus vaidinama ba- 
žio 4 d., parapijos svetainė- 
’ageidaųjama, kad tą dieną

Vadas smarkiai
—Tu rup..., ir šiai ojai ir dainininkai yra geri; 

geresnis! į p. Sitąvičius, nesenai at-
—Apie t-tai r-ryt »s iš Europos. Taip pat da- 

nešiu, p-p-ponas vai us Ona Yanuš ir kiti choro 
sakė kareivis.

Sumanumi'
Kirpyklon įeina 

su mažu berniuku.
—Prašau plaukus 

ti ir galvą išplauti
Kai plaukai buvo? 

jis paklausė:

ai. Choras tą dieną dalyvaus 
tendromis dainomis ir solis- 
lasirodymais. O.

^ambridge, Mass.
asario 16 d. prasidėjo misi- 
kurias veda Tėvas J. Kidy-

ir iškilmingai, 
nę programos dalį atliko 
įpijos choras, vedamas muz. 
<arbausko, solistai V. Jan-

galima gauti?
—Gaila, ne, betai 

krautuvė.
—Gerai, aš greit i skaitė ir A. Kantrimas, I. 

o jūs tuo tarpu galit Jrozaitis ir E. Valentinas, 
kui galvą išplauti,-jo A. Svitas, A. Norvaiša, 
jo-

Kirpėjas, viską 
stebisi:

—Bet ir ilgai tau 
neateina.

—Jis visai ne tėr
Jis mane gatvėj sulai
siūlė plaukus dykai: įsario 14 d. po ilgos ligos

I P. J. Juškaitis, T. J. Kidy- 
ir kun. J. Daunis.

[arrison-Kearny,
New Jersey

1 Geraltauskas, iš Kearny, 
netų amžiaus. Buvo pašar- 
5 savo namuose. Mišias už 
sįjį atlaikė kun. L. Voice- 
kas ir kun. D. Pocius. Pa
tas vasario 18 d. Šv. Kry-
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protingu?

_—Prašau pasate 
teisėjau, jei aš rota 
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° j v. o š kapmese, No. Arlington, 
baudžiama.'

—Taip, tai baudte
—Bet kvailį pavad 

tingu žmogumi ar p
—Galima.
—Ačiū, pone teisė; 

tau, tamsta esi p 
žmogus!

uliūdime liko moteris ir dvi 
;erys, Elena ir Marytė, ku- 
dėkoja visiems dalyvavu- 

is laidotuvėse, taip pat už 
į ir mišių aukojimą.
elionis buvo uolus šv. Var- 
Jet. Sūnų ir Dukterų ir Am. 
, Polit. Klubo narys.
įpulingosios Dievo Motinos 
lytinis choras rengia metinį 
party ir bingo, kurie įvyks

Geraširdis

—Žinotum tamsu
man širdį skauda,nadienį, vasario 29 d., 6 vai. 
giojant basus vaike

—Iš tiesų, tamsis' įėjimas 50c. Bus gražių pri- 
rą širdį, jei net del t f skanių užkandžių.
lykų jaudiniesi.

—Ne. Visai kitaip
tamsta, aš esu bats lukrelės Marcelės, 
man norėtųsi, kad ė 
sas nevaikščiotų, tuo: 
giau turėčiau darbo

irę, Šv. Vardo saleje, Kear-

izana ir Kazys Daškevičiai 
earny vasario 14 d. susilau-

A. E. S.

Toronto, Onlte
- Brangusis, ar LIETUV! Ų PARAPIJA

tu apie mane mąstai' ereitų metų rudenį į Kana- 
—Taip, brangioji: atvyko nemažai ] -

bar, dienoms ilgėja: itinių. Kaikurie jų apsigo
bus sunku taip toto

atvyko nemažai lietuvių

suknią čia, prie kaklo, ir patrak 
nia plyšo, kadangi rašte toro i 
lodamas priešo miestą žuvo 
garantuotai besišypsąs belsto

'oronto apylinkėje ir, įsi’ie- 
seniau čia gyvenusių tarpą, 

. j dyvino visą šios koloni jos 
imą.
ribuvus naujoms jėgoms, pa
ėjo ir parapijos veikla. Tą 
t pajuto ir Toronto kardino- 
kuris lietuvių parapiją laiko 
Ingoje savo globoje. Prie ai- 
kunigo, kuris iki šiol lietu- 
parapijoje ėjo administralo- 
s pareigas, kardinolas pa-

V.

s vaismedžiais plentas šaute š-
ii. Kalvų viršūnėse snūduriatf
nos, viršuj svaidėsi pavasario ’ė lietuvį kunigą V. Rud/ins- 
nio saulė. Tamsiaplaukė mot?
ilį. Vežimėlyje purtėsi apipesMvį kleboną, kun. Ažubalį, 
•gęs berniukas. Plentu ten 1D s tam tikslui buvo iškvies-

o greitu laiku gausime ir

- todėl moters kasas kelio ($ Europos.
-a. Tuo pat metu, kai moteris* asario 15 d., Lietuvos Nepri- 

įsomybes proga, musų buž- 
oje buvo specialios pamal- 
į kurias kardinolas malūnė

lis, ji čiulpė viršutinę lūpą. &
ido dalies grimasą įjungė rok5 
kti moteris nenorėjo. Akys W
Jų nepajėgė suerzinti net $ smeniškai atsilankyti.
ds smėlio kruopelytės. Bėrute ASARIO 16 MINĖJIMAS 
; veido.
iulpi? — paklausė jis, kai
□ą, tėvo kapus.
- suriko motina, ir berniukas'
Juodu tylėdami žingsniavo^ uvos garbės konsulas, Grant- 

1 tik į priekį, šitos nuolatos! 
nalsumą ir nerimą.
taip daro, ir kodėl tėvas..."

(Bus daugiau)

ų metų vasario 16-tos mi
nas pas mus buvo šeštadie- 
'asario 14 d. Mmčjiman atši
lę didelis Lietuvos bičiulis,

įie, kuris labai įspūdingai 
ivių kalba pasveikino susi- 
usius. Labai turiningą kalbą

veiklus policininkas. Jo pareiga Amerikoje iki 1956 metų 
visuomet budėti savo krašto sar- kia pastatyti po 12,000,000 
gyboje. mų kasmet, kad išsilygintų

9. Savo pinigais prisidėk prie,tų trūkumas. Tų namų statyba
bedievybes platinimo kituose

nebus pašalpos iš kitur.
10. Niekuomet tu nebūsi ge- 

pavyzdingas komunistas,

Siekdami užvaldyti pasau
lį, komunistai išbandė visus 
jiems žinomus būdus, kuriais 
galėtų padidinti savo pasekė
jų skaičių. Vienus jie patrau
kė savo pusėn papirkimais, kraštuose. Atmink, kad dėl esa- 
šiltų vietų pažadais, kitus gi1 mų sąlygų, bedievybės propa- 
užvaldė grasinimais ir tero- ganda tenai nebus galima, jei 
ru.

Tačiau pasaulyje liko mili
jonai gyventojų, kurių Krem- ras, 
liaus diktatoriai minėtomis kol netapsi įsitikinusiu bedie- 
priemonėmis negalėjo savo • viu. Komunizmą su bedievybe ri

ša originalūs saitai. Tik abu, 
drauge sujungti, jie palaiko So
vietų autoritetą ir lemia komu
nizmui šviesią ateitį.

Tokia yra bedievių ir ko
munistų tėvo Stalino, nauja 
“evangelija” pasauliui. Ti
kintieji turėtų ją gerai įsidė
mėti ir daryti atatinkamas 
išvadas. X.

stovyklon nusivaryti. Jų pa
vergimui reikėjo kitokių prie
monių ieškoti.

Kadangi didžiausią pasi
priešinimą komunizmui rodo 
tikintieji žmones, kurių ne 
tik jokiais blizgučiais nepa- 
pirksi, bet ir grasinimais ne
priversi savo įsitikinimo at
sisakyti, reikėjo imtis apgau- 

' lės.
Todėl visame pasaulyje ko- 

'munistų kontroliuojama spau 
da sutartinai pradėjo rašyti 
apie Stalino “atsivertimą” 
nuo bedievybės. Tam “atsi
vertimui” pavyzdžiu imamas 
jo susidraugavimas su Mask
vos patriarchu ir atidarymas 
kelių cerkvių, kurios anks
čiau buvo paverstos kino te
atrais arba klubais.

Tačiau ar taip yra, pasi
klausykime, ką pasakoja vie
nas anglų laikraščių kores-

Nagai ir Žmogaus
Būdas

siųstų pas Josifą Staliną.
B. Aras „ _

 j pondentas, kuriam pavyko

Daugelio žmonių pirštų na-1 
gus ištyrinėjusi viena anglė , 
sako, kad iš nagų galima da-1 
ryti sprendimus apie žmo-' 
gaus būdą.

Apvalūs, kieti ir gražiai 
rausvi, savo spalva nesiski- 
rią nuo viso kūno, odos spal
vos nagai rodo žmogaus svei-1 

; katą ir, i
— Montville, Conn., gyven- .savo koją įkelti už geležinės ploni ir maži nagai yra Į 
jas, J. Svack, 53 metų am- sienos. Jis rašo. tikriausias silpnos sveikatos
aus, gavo du menesius ka-1 “Atsidūręs Rusijoje, aš nuste-; ženklas. Jei naguose yra pa-1

tojas, J. Svack, 53 metų 
žiaus,
Įėjimo už užmušimą kaimy
no šunies, kuris papiovė 
antį.

PADĖKA MRS. ONAI 
BANNING

jo

rei-
na-, vasarą. Todėl ir laikraščiai žiemą ruošia vajus naujų skai- 
bu‘ tytojų telkimui.

Kadangi “Amerika” šiemet neturėjo progos tokį vajų 
surengti, patys skaitytojai, niekeno neraginami, pasišovė 
jai padėti, štai:

Alfonsas Stankevičius iš Bronxo prisiuntė pinigus už 
5 skaitytojus ir dar žadėjo daugiau surasti.

M. Dumblienė iš Brooklyn© prisiuntė dvi prenumeratas.
Po vieną naują prenumeratą pridavė: Alf. Galelius iš

I Maspetho, Robertas Žukas, Jonas Jakaitis ir Mrs. Vaiginis 
Vokietijoje, Hanau lietuvių iš Brooklyno. Be to Mrs. Vaiginis ir J. Jakaitis pridėjo po 

DP stovykloje vargsta 97 metų $2.00 “Amerikos” Perkėlimo Fondui.
senelis Antanas Mikulskis, ku- | Beje, Vaiginienė užrašė “Ameriką” savo dukterei, ku
riam raudonojo komunizmo ver ri, nors čia augusi, mėgsta skaityti lietuvių spaudą. Tai 
gija buvo baisesnė už skurdų didelė retenybė, ir todėl garbė tėvams, turintiems tokius 
tremtinio gyvenimą.

Žiemos metu žmonės paprastai daugiau skaito, negu

atsieisianti 19 bilijonų dolerių.
Pereitais metais pastatyta 765 

tūkstančiai namų, 1946 metais: 
— tik 437 tūkstančiai. Taigi šia-' 
me, pasaulyje išgarsintame, auk
so krašte keli milijonai šeimų' 
neturi savo pastogės.

vaikus.
Visiems šiems Rėmėjams nuoširdžiai dėkojame ir lau- 

Faskuliniojo karo metu žuvo kiam6i kad kiti jų pavy2dį pasektų
T? a.mllJonų alJllr-T a1"' Norėdami kam nors užrašyti “Ameriką” arba auka 
tant civilių gyventojų. Is to au- , . .
kų skaičiaus Sovietams tenka Pridėti prie Amerikos” Rėmėjų Fondo, pinigus prašome 
7,500,000, Vokietijai — 2,850,- siųsti: 
000, Kinijai — 2,200,000, Japo-1
nijai — 1,500,000, Britų Impe- 417 Grand Street
rijai — 452,500, Italijai — 300,- 
000, Jungtinėms Valstybėms — 
295,900 ir Prancūzijai — 200,- 
000.

“AMERIKA,”
Brooklyn 11, N. Y.

Sovietų Rusijoje tėra tik trys 
nuošimčiai komunistų, ir jie val
do 97 nuošimčius gyventojų. Ir 
tai vadinasi “liaudies valdžia”!

Todėl visuomet laikykimės 
obalsio: Savas pas savą!

Todėl

Jauniausias Amerikos prezi- 
' dentas buvo Teodoras Roosevel-

i iwviM ^Ų^’itas, prezidentu išrinktas 42 me-
paprastai, gyvą bu- amžiaus

• • v • • I L Lt cLIIlZlcLUb.

bau, kad viso pasaulio spaudo- į}gų raukšlių arba baltų ar 
[melsvų dėmelių, tada galima 
i daryti išvadą, kad žmogus 

1________ kokius nors kūno
Pat' skausmus; plaučių, krūtinės, 

i nugarkaulio smegenų ar kt. 
i Dažnai tais atvejais nagų ga- 

damas suklaidinti jisur^ kur, y- lai yra žemyn užsilenkę.
- ’ Kieti ir todėl sveikatą reiš-

je tilpę pranešimai apie taria-1 “ 
mas Sovietuose permainas ir ti-' 
kybos suvaržymo panaikinimą 1 kenčia 
yra tikras melas. Maskvos ‘] 
riarchas” yra klusnus komunis
tėlis. Stalinas jį sugalvojo norė-

I Prezidentų žmonos ilgiau gy- 
; vena, negu jų vyrai, nes bepre-! 
i zidentaudami jie sutrumpina sa-1 
i vo amžių mažiausiai dvidešim-1 
čia metų.

MŪSŲ BIZNIERIAI
Biznieriai, kurie skelbiasi 

laikraštyje, yra skaitomi 
laikraščio rėmėjais, 
laikraščiai, norėdami atsidė
koti tiems rėmėjams dažnai 
rašo:

—Reikale visuomet kreip
kitės pas~ biznierius, kurie 
skelbiasi mūsų laikraštyje.

Jei mes turėtume daugiau 
lietuvių biznierių, mūsų laik
raščiai turėtų daugiau skel
bimų ir geriau gyvuotų. Mū
sų kultūros reikalai irgi ki
taip stovėtų, jei turėtume fi- 

; lantropų, kurie kilniems tiks- 
|lams šimtais tūkstančių ga
ilėtų paaukoti.

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172
pyoloĮolololol

— Darbo našumui padidin
ti Amerikoje norima 
45 valandų savaitės 
vietoje dabartinių 40 
dų.

įvesti 
darbą 
valan-

Nesurasdamas gražesnės pro
gos padėkoti Tamstai už man at
siųstą Care pakietą, maloniai 
prašau gerb. “Amerikos” redak
torių suteikti Tamstos laikraš
tyje vietos mano šiems žodžiams, 
kurie tegu būna gražus pavyz
dys visiems Amerikos lietu
viams, kad taurią ir krikščioniš
ką širdį parodyti visai nepažįs
tamam tautiečiui tremtiniui Vo
kietijoje, ne giminei, ne šeimos 
artimam, ne kaimynui — gali 
tiktai tokios ‘Amerikos” skaity
tojos, kaip Ona Banning iš 
Brooklyno.

Kada pabėgėliui siunčia pa
kietą giminė, tuomet atrodo, 
kad taip ir turi būti; bet kai iš 
Amerikos gauna maisto siuntinį I 
visai nepažįstamas tautietis, tuo
met dovana pasidaro dvigubai 
brangesnė: ir nepaprastai su jau-1 
dinanti. Vadinasi, čia veikia tik
tai žmogaus patys kilniausi jaus
mai: padėti vienam iš daugelio 
vargstančiųjų nesvetingoje Vo
kietijoje.

Su pagarba.
P. Andrusevič’us, v

(14b) Trossingen, Weidenstr. 1 inu°lls> . užsikrėtę 
Germany. !mais Prietarais- 

__________ i Vadinas, jei nori tęsti mo- jausmingą būdą.
TRAGIŠKAI MIRĖ LIETU- kah*’ privalai būti bedieviu,’ m

VIS TREMTINYS ries' nepriklausant prie kom- nagai reiškia stoką gilaus į %’
somolų, negalima lankyti mo- jausmo ir švelnumo, nerangų

Vokietijoje, Hanau ligoni- tykios, 
nėję, tragiškai mirė Jonas To 
Pereckas, gimęs 1913 m. Sie
sikų apylinkėje, Ukmergės 
apskr. Gimnaziją baigė Uk- 
mergėje. Pedagogiką ir ang_- bg“koms7moiams Dešimtį Į-1 
lų kalbą studijavo ir baigė 1
Vytauto Didžiojo Universite-, 
te, Kaune. Buvo profesoriaus 
Vabalo-Gudaičio asistentas 
Kauno ir Vilniaus universite-1 
tuose. Vėliau dėstė lietuvių 
kalbą vienoje Vilniaus lenkų 
gimnazijoje ir pedagoginius 
dalykus dailės akademijoje 
Vilniuje.

Pastaraisiais metais gilino 
studijas Heidelbergo univer
sitete, besiruošdamas dakta
ratui.

pač Amerikoje ir Kanadoje, gy- Kieti ir todėl sveikatą reiš- 
yenančius pravoslavus. Su Pa-^įantys įr žemyn užsilenkę 
4 „ 1 i nagai reiškia žmogaus šykš-

įtumą. Ilgi nagai reiškia susi- 
j valdymą ir tiesų charakterį.
Ugi ir siauri reiškia garbės 
troškimą ir taupumą. Jei na
gai yra vidutinio ilgumo ir 
platumo, tai yra malonaus

triarcho” pagalba Maskva nori 
juos paimti savo globon ir pa
daryti komunizmo agentais už
sienyje. Kas liečia “atidarytas’ 
cerkves, jos paliktos propagan
dos tikslais.”

Toliau minėtas korespon- _______ ,
dentas pasakoja, kad Mask- būdo ženklas. Jei tačiau to- 
vos laikraščiai pilni priešti- ^įų nagų kraštai ryškiai ru- 
kybinių straipsnių. Oficiozas žavos spalvos, sakoma, kad 
“Pravda,” rašydamas apie j-aį yra staigaus būdo ženk- 
tikybos laisvę, išvedžioja, jog |as 
kiekvienas pilietis, kaip at-1 
skinas asmuo, gali tikėti, bet į-^įą reikšmę: keturkampė 
kaip .valstybės tarnautojas ar jų forma reiškia mėgstantį 
darbininkas — ne. O kadan- ginčus būdą; jei nagų plotis 
gi Rusijoje visos įmonės ir. yra didesnis už ilgį, tai bus 
įstaigos yra valdžios žinioje, ■ savįmyiiškaS būdas; 
tai tariama laisve nėra kam

| pasinaudoti, 
i Dau

PAIEŠKOMI
Lietuvos kariuomenės kūrė

jas savanoris Juozas Ratkelis, 
kilęs iš Taboriškių kaimo, Mika- 
liškio valsč., Marijampolės apsk., 
ieško savo giminių, pažįstamų 

s arba geros valios žmonių, galin-
Maži ir trumpi nagai turi, čių jam padėti susirasti darbą.

į j Adresas: Juozas Ratkelis, (16) 
Hanau a. M., Litauisches Lager, 
4—25, U. S. Zone, Germany.ginčus būdą; jei nagų plotis

MICKEVIČIAI, Antanas apie 70 
amž., ir Jonas, apie 68 metų, abu 
mę žūklių dvare, Alvito valsč., Vilka
viškio apskr., sūnūs Andriaus ir Ma
rijos, į Ameriką išvykę maždaug 
prieš 45-50 metų; AUŠROTAS Jurgis, 
apie 84 m. amž., gimęs Gudelių km., 
Alvito valsą., Vilkaviškio apskr., sū
nus Jurgio, vedęs Lietuvoj Puodžiū- 
naitę iš Maternų km., į Ameriką iš
vyko maždaug prieš 60 metų; ŠLAP- 
KAUSKAS Motiejus, apie 64-68 metų,

m.
gi-jeigu 

nagų galai, kurie jungiasi su 
pirštais, yra ne apvalūs, o 

atviriau prieš tikin- [ tiesūs, tai yra staigaus, pik-
i čiuosius rašo komunistų žur- [ to būdo ženklas. Jeigu labai 
Inalas “Bolševik.” Jis sako,. lenktai įaugę į pirštą, jie 
kad mokslą einančiai jaunuo- [reiškia drąsų, šaltą būdą, pa- 
menei (komsomolams) nega- į linkimą į prekybą ir apskri
ti priklausyti nė vienas jau- tai į verslą. Jei nagų galai, 
„„mm “tikybi-' kurie jungiasi su pirštu, yra gimes Vailiškių dvare, Alvito valsč.,

[smailiai apvalūs, jie reiškia I^nus Simono ir Mares, 1 Ameriką 
I r J I išvykęs apie 1905 m. ir tenai apie

1909 m. vedęs Mačiuliūtę. Ieško Ane- 
Labai lygūs, paplokštūs lė šlapkauskaite-Vitkauskienė, duktč

būdą.
Box 229, Lithuanian D.P. Camp, Block 
III/23, U. S. Zone, Germany.

—“Mažoji kino artistė” 
Shirley Temple susilaukė 
dukrelės.

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

Ir “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.

į- “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.

Ų “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa
saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

Ų “AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 

šį laikraštį šiuo adresu:

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Brooklvno Lietuviai Craboriai

Nakties metu įbėgęs į ka
rininko kambarį kareivis 
šaukia:

—Ponas karininke, kelki
tės! Greičiau, greičiau!

—Kas atsitiko?
—Namai dega!...
—Tfiu, išgąsdinai, o aš ma

niau, kad siuvėjas su sąskai
ta atėjo.

To negana. Norėdamas vi-Į 
są moksleivių įkinkyti į 
priešUkybirę akciją, vienoje 
laidoje tas žurnalas paskel- bonkas alaus!

—Duok pinigų, tai parne
šiu.

—Už pinigus ir kvailys ga- 
' Ii parnešti, bet parnešk be pi
nigų!

Petras, atnešęs dvi tuščias 
bonkas ir pastatęs ant stalo, 
sako:

—Prašau gerti!'
—Ką gi gersi, kad tuščios?
—Iš pilnos ir kvailys gali 

gerti, bet gerk iš tuščios!

sakymų:
1. Niekuomet neužmiršk, kad 

kunigai yra aršiausi komunistų 
priešai.

2. įtikink savo draugus, kad 
Stalinas, kuris rusų tautai davė 
naują konstituciją, yra bedievių 
galva ne tik Sovietuose, bet ir 
visame pasaulyje.

3. Patark savo draugams ša
lintis nuo dvasiškių ir jų neap
kęsti.

4. Saugokis šnipų ir pranešk 
valdžiai apie sabotuotojus.

5. Platink visuomenėje bedie
vių literatūrą.

6. Kiekvienas Komunistų jau
nimo narys drauge yra bedievių

Gerk iš tuščios!
—Petrai, bėk, parnešk dvi

Kaimiečio pastabos
Vienas viršininkas niekuo

met nedėvėdavo pirštinių ir 
net didžiausiame šaltyje ne
užsimaudavo. Du kaimiečiai, 
pamatę jį medžioklėje be

I karys. Jis privalo žinoti strate- [ pirštinių, nusistebėjo. Bet 
giją ir mokyti, kur reikia pa- vienas iš jų tuoj rimtai at- 
vartoti savo ginklą. ' Sako •

77 1 1 1 4 *-v> *-» 0L0ILL —. — « W _ . . __ ____Kur. galima, skelbk ka- j —Nėra ko stebėtis. Todėl 
rą tikinčiajam elementui ir savo jam nešalta, kad jis labai 
draugus saugok nuo jo įtakos, dažnai laiko savo rankas mū-

8. Tiki as bedievis privalo būti gų kišenėse

BUTKUS, MARY, iš namų žaliaus-j 
kaitė, duktė Stasio, gimusi 1912 m. 
Alytaus apskr., Simno miestely, j A- 
meriką išvyko 1930 m. BRUKAI, Pet-. 
ras ir Andrius, Mariampolės aps.. Kai-I 
varijos vai., Butanevičių km., Ameri-' 
kon išvykę 1914 m. Ieško Mikas Ža
liauskas, sūnus Stasio ir Onos; ieško
mieji — jo sesuo ir motinos broliai. 
Adresas: (13a) Wuerzburg 7, Nordka- 
serne, Lithuanian Camp, U. S. Zone, į 
Germany.

ČERNIAUSKAITĖS, Viktorija ir 
Agota; KAZLAUSKAITĖS; KRUšIN- 
SKAITĖS. Ieško Bronė Žilinskaitė- 
Gražulienė, duktė Simono ir Agnės 
Kažlaitės. Adres., (13a) Scheinfeld, D. 
P. Camp, U. S. Zone, Germany.

PETRAITIS, Telesforas, gyv. New 
Yorke ar Chicagoj, kilęs iš Šiaulių ap
skrities, Akmenės miestelio, j Ameri
ka išvykęs jau apie 30 metų. Ieško 
Kazys Nevardauskas; ieškomasis—jo 
dėdė, motinos Rozalijos Petraitytės 
brolis. Adr.: Gutach i. Schwarzwald, 
Nr. 296, b. Blum, Germany.

ŠIUPŠINSKAS (Schupschinskas), 
Antanas, sūnus Jono, apie 47-50 metų 

1 amžiaus, gimęs Alytaus apskr., Stak- 
liškčs-žiupa, i Ameriką išvykęs 1925 
m. Ieško Aleksas Braziukaitts, sūnus 
Kajetono ir Mortos; ieškomasis yra jo 
motinos brolis. Adr.: (13a) Wuerzburg 
7, Nordkaserne, Lithuanian Camp, U. 
S. Zone, Germany.

Tel. Virginia 7 - 4499
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Graborius—Baisainudtojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

F. \V. Slialiiih
(Šalinskas)

Laisnhiotas Graboriu*.
Suteikiam Garbinga* 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Lietuviškos Filmos Brooklyne
«------------------------------- ----------------------

KALBĖS PROF. SENNAS
Profesorius Alfred Senn, 

žymus lietuvių kalbos žino- 
Įvas, kovo 14 d. kalbės Lietu- 

j vių Studentų ir Alumnų Klu-

Vasario 21 ir 22 d. Brook
lyn© Piliečių Klubo salėje bu
vo rodomos brolių Motuzų- 
Beleckų filmos.

Spalvota filmą “Tėvynėj
Brangioj” pavaizdavo Ame- be, Woodrow Wilson Founda- 
rikos lietuvių aplankytą ir tion, 45 E. 65th St., New Yor- 
apdainuotą Nepriklausomą 1 ke. Kiekvienas yra kviečia- 
Lietuvą. Tėvynės grožis ža-* 
vėjo žiūrovus ir žadino bran
gius prisiminimus.

Filmą “Kodėl Mes Bėgo- 
me” kėlė šiurpą ir pasibaisė
jimą. Bolševikų teroro vaiz
dai Pravieniškėse, Panevėžy, 
Telšiuose ir kitur atskleidė 
tik dalį Lietuvoje vykdytų 
bolševikų žiaurumų.

Filmoje “Be Tėvynės Ištrė
mime” buvo pavaizduotas tė
vynės netekusių tremtinių 
gyvenimas.

Buvo rodoma ir BALFo ' 
spalvota filmą iš lietuvių . 
“Tag Day” New Yorke.

tion, 45 E. 65th St., New Yor-

mas atsilankyti. Smulkiau in
formuoja: S. Charaska, 22 Ir
ving Ave., Brooklyn, N. Y.

Mūsų Apylinkėje
® Ant. Vaičiulaitis gavo 

liūdną žinią iš Lietuvos—mi
rė jo motina. Visi jo draugai 
ir pažįstami nuoširdžiai jį už
jaučia.

® Polyna Stoska šią savai
tę Metropolitan operoje vai
dino du kartus. Turėjo svar

bias roles.

VISKAS TRUMPAI j ISTORIJA NE VISUOMET TEISINGA

Istorija mums sako, kad praėjo, o Kolumbo istorija 
Kolumbas atrado Ameriką vis dar pasilieka labai mig- į 
spalio 12 d., 1492 metais. Sa- lota.
koma, kad jis buvęs italas,1 O gal kai kas pasakys, kad 
gimęs Genoa, Italijoj; Santo štai turime Kolumbo paveiks ; 
Domingo saloj yra Kolumbo lą? Čia taip pat dalykas yra! 
kapas, ir ten esą palaidoti jo taip susinarpliojęs, kad ne- ! 
pelenai.

Tačiau ar tai tiesa? Ar tie 
užrašai yra teisingi? Moks
lininkai sako, kad ne, toli 
gražu ne! Pirmiausia, niekas 
tikrai nežino, kada Kolumbas 
yra gimęs. Vieni sako, kad 
1430 m., kiti — kad 1436 m., 
kiti — 1440, dar kiti — 1451. 
Mūsų skaitytojas irgi gali sa
kyti* kokius tik nori metus, 

kareivio ir jie taiP pat bus teisingi,
Airijos' premjeru vie- kaip ir kitų istorikų, nes tik-

— Amerikos Raudonasis 
Kryžius šiemet yra pasiruo
šęs surinkti 75 milijonus do
lerių, tai yra 15 milijonų dau
giau, negu pereitais metais.

—Kanados popieriaus fab
rikai, kurie pristato Jungti
nėms Valstybėms 80 nuošim
čių jų laikraščiams suvarto
jamo popieriaus, pabrangino 
popierių $10 tonai.

— Guminių automobiliams 
padangų dirbtuvė, Goodyear 
Tire & Rubber Co., įsisteigu
si 1902 metais, iki šiol paga
mino 425 milijonus padangų.

— Jei reikės Palestiną gin
ti nuo arabų, Anglija tam 
tikslui neduosianti nė vieno ! 
savo

Vasario-February

Brooklvno Lietuviai Gydytoiair J J J Liptfiu 

L; pastangos 
jlsiniiiuiiiajDr. John VValuk

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - hjj 
VALANDOS:

8 — 10 ryto
1 — 2 po pietą
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarę

ųoks skirtumas

toje De Valeros išrinktas ros, Kolumbo gimimo datos 
John A. Costello. mekas tlkraI nezln0-

žinia, kur yra vienas galas, [ 
kur kitas. Pasirodo, kad Ko- 

i lumbo paveikslų yra daugy
bė, jų yra per 500, ir nė vie
nas nėra panašus į kitą, — 
visi skirtingi ir negali nė vie
nas asmuo pirštu parodyti, 
kad štai tas ir tas yra pana
šūs ir tikrai yra Kolumbo.

Todėl istorijoj daugely vie
tų yra tokios netikrovės, ku
ri per šimtmečius nesiduoda 
išaiškinama, 
met

Ir gal niekuo- 
tikrai nebus išaiškinta.

Graikijos karo teismas

AMERIK
LIKU
KULTE

i EINA

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaru

^tremtinių ir pa-
' | Europoje nesulaukia Į

įtos paramos. Jie, A
^kaliniai, tebelaiko- ’ .,
įvėje. Pasaulyje yra Į
gos ir progų pradėti j # 
L iš naujo, bet tik ne 
į. Jy vengiama, , 
ffi-ootojy- 

j Amerikos Kongre- 
i lyg ir geresni vėjai, 
įy komisijos iš-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDA1MŲ I’ALOCiUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirtmJi senatorių gHl- 
AISKRYMAS gamintas namie iž geriausios Smetonos, ALUS) <7 j naSlSžlkė UŽ 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPQ| |lW-° .

s

I — Graikijos karo teismas Kokios tautybės buvo Ko-
• L. K. Federacijos New mirtin pasmerkė 20 komunis- lumbas? Istorija sako, kad

Yorko apskrities susirinki- tų, kurie ruošė sąmokslą žu- jis buvęs italas, nes ir gimęs
Plokštelėmis buvo perduo- mas bus penktadienį, vasario dyti aukštus graikų pareigu- Genoa, Italijoj. BBet toli

tos 1940-41 metų susovietin- (27 d., 8 vai. vak., Apreiškimo nūs arba dalyvavo civilių gy- gražu tai nėra teisinga. Ge-
wentoju šaudyme 1944 m. noa vardu Europoj yra 23

• N. Y. Lietuvių Tarybos, —Amerikos laivynui yra vietos, viena ir Anglijoj. Tai 
posėdis bus sekmadienį, vasa- reikalinga iki liepos 1 d. gau- Genoa, Italijoj. Bet toli 
rio 29 d., 3 vai. popiet, Ap- ti 75 tūkstančių savanorių gimęs? Sako, Italijoj, nes Ko- 
reiškimo parapijos salėje.

• Matas Milukas, Jr., dir-1 čių kas mėnuo.

ŠYPSENOS

tos Lietuvos komisarų kalbų parapijos salėje, 
ištraukos. Girdėjome Palec-i 
kio, Gedvilo, Adomausko ir 
kitų tėvynės duobkasių kal
bas, pilnas šlykštaus melo. 
Buvo perduota ir Broniaus 
Obelenio, Pravieniškių žudy
nių liudininko, kalba, teisin
gai pavaizdavusi baisiąją 
Pravieniškių tragediją.

Filmų rodymo metu kalbė
jo Vyt. Beleckas ir Jonas Va
laitis.

Šios įdomios filmos yra ap
keliavusios daugelį lietuvių 
kolonijų. Linkėtina, kad visi 
lietuviai jas pamatytų. Lau
kiame jų dar naujai pasipil- 
dant. E. T.

. naujokų, t. y. po 15 tūkstan- lumbas buvęs italas. Bet tik
rai nežinoma, ar jis italas, ar 

bęs valdžios tarnyboje New j — New Yorko Katedroje ispanas, ar dar kitokis. Kiek 
Yorke, gavo naują paskyri- vienu kartu į kunigus įšvęs- iki šiol yra surinkta paties 
mą Vokietijoje ir vąsario 23, ti 15 pranciškonų vienuolių. Kolumbo raštų, tai visi ispa- 
dieną ten išvyko. j Įšventinimo apeigas atliko nų kalboje. Kodėl gi Kolum-

kardinolas Spellman. bas būtų rašęs tik ispaniškai,
— Nuo balandžio 1 d. New jei jis būtų buvęs italas? Gal 

Yorko veteranų administra- kas pasakys, kad Kolumbas 
ei j a žada uždaryti septynias galėjo būti Ispanijos gyven- 
savo įstaigas, kuriose dirba tojas ir tenai mokyklą ėjęs? 
654 veteranai. Bet istorija sako, kad Ko-

— Rumunijoje siaučia šil- lumbas Italijoj gimęs ir au-

Apgavikas
—Tamsta sakei, kad, jeigu 

aš tamstai atsakysiu savo 
ranką, tai pasikarsiąs ant pa
čios aukščiausios pušies. Bet 
nuo tos dienos praėjo tiek 
daug laiko, o tamsta gyvas $ 
ir sveikas!

—Tamsta manai, kad taip 
lengva rasti pačią aukščiau- $ 
šią pušį?! j k

j įstatymą tremti- 
įleisti. Try’s senato- 

100,000 tremtinių 
jętiu, vienas — 200,- 
-enftas - 150,000.
& nė vienas ko- i

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidarį ! 3.arys
r 1 1 Aidimą. Dabar siu-

įtys komisijos pil- 
KIRPYKLĄ 0!10 to-Senatas.

to dar neužteks. Pana-

GRANDVIEW BARBER SHOP

J u ozas
495 Grand Street. Brooklyn, \

Kuri randasi patogioje vietoje

439 Grand Street

dieną ten išvyko.
• Komp. J. Žilevičius, iš 

Elizabeth, N. J., lankėsi “A- 
merikos” įstaigoje.

Maspetlio Žinios

KOMP. J. ŽILEVIČIUS
RUOŠIA KANTATĄ

Kompozitorius J. Žilevičius 
ruošiasi Dubois kantatos 
“Septvni žodžiai nuo Kry-

__žbnsĮ’ pastaivmui. Pastaty
mus ivvks ■RHi’zahpfhn liprii-mas įvyks Elizabetho lietu
vių parapijos bažnyčioje, šia
me pasaulinio garso muzikos 
veikale dalyvaus Lietuvos O- 
neros solistai VI. Grigaitienė, 
J. Butėnas ir vietinės pajė
gos.

—Kun. Juozas čekavičius tinės epidemija. Kas savaitė gęs!
ir toliau pasiliks vietinėje pa-' registruojama 2,500 naujų Ar tiesa, kad Kolumbas bu- 
rapijoje pagelbininku. 'susirgimų. Valdžia kreipėsi į vo pirmutinis Amerikos at-

— Šv. Onos Sodalicija ko- UN, prašydama pagalbos. radėjas? Tikrai ir tai nežino-
vo 7 d., 5 vai. popiet, parapi-1 — Philadelphijoje banditai ma. Jau seniau kai kurie mo
jos salėje, ruošia Bunco par- apiplėšė bankierių Fox, pa- kslininkai įrodinėjo, kad Ko- 
ty. įgrobdami vertybių už $40,

— Tretininkų konferencija 000.
bus šį sekmadienį, vasario 29; 
d., po gaveninių pamaldų.' 
Įrašymas į tretininkus vyks 
šv. Juozapo novenos pabai
goje; ves kun. J. čekavičius 
kovo 11-19 dienomis.

—Parapijos choras Verbų 
sekmadienį parapijos salėje 
vaidins “Piloto Dukterį.”

Baikšti žmona
—Net baisu. Kai tik mano 

žmona nakties metu išgirsda
vo kokį nors bruzdesį, tuoj ji 
žadindavo mane, manydama, 
kad plėšikai įsibrovė.

—Jūs turėjote savo žmo
nai išaiškinti, kad plėšikai 
visuomet tylom viską daro.

—Taigi. Kai aš jai taip pa-

D. Whitecavage, Savininkas

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir

aiškinau, tai dabar ji mane Serai patarnaus—
budina, kai nieko negirdi.

10 yra vilties!

i * •
Brooklyn, N|į su pastangomis į- 

i tremtinius už kvotos 
nario 26-27 d. Wa- 
$ lankėsi lietuvių, 
jr estų del^acija, ku- 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cganizavo BALF ir 
uldrybės, Jai teko ap- 

BAR & GRlįw"’.E“’Pi™- 
Bsenatonų Taft ir ki-

LIETUVIŠKA ...... i tik pasidžiaugti, 
isĮorganizuotos visuo- 
ęinnose eilėse esą as- 

BLACK HORSE Al grfeidžia nė vienos 
iltiniams pagelbė- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ togos turės būti

KANADOS

16 VA
Visų lie’ 

pastangom 
sario 16-to: 
gvajuje bu1 
patingu sui 
sekimu. Pe 
diją tiek dt 
pasakota : 
dabartinę 
žimą tęsti 
laisvę ir jo: 
priklausom

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE JOSEPHlumbas yra lankęs Amerikos 

žemyną pirm 1492 m. Keli 
metai atgal Peruvijos moks
lininkas prof. Luis Ulloa pa
skelbė remiąs tą nuomonę, 
kad Kolumbas yra buvęs A- 
merikos žemyne ir pirmiau. 
Tas profesorius turįs doku
mentų savo tvirtinimui pa
remti. Be to, jis yra tos nuo-

Tarp namų savininkių
—Be abejonės, kaimynėle, 

gali išnuomoti šitam žmogui 
kambarį. — —4

—Ar tai ramus žmogus?
—Vaje, kaip avinas. Jo bu-' 

vusioji šeimininkė kas dieną <) 
didino nuomą už kambarį, o \ 
jis nė žodžio nesakydavo. Bet > Z

monės, kad Kolumbas buvo niekados ir nemokėdavo. 
ispanas. Yra davinių, kad 
Amerikos žemyną buvo pa- ■ 
siekę keletas kitų vandenų] 
keliautojų. Newfoundland, 
Labrador arba Nova Scotia 
buvo žinoma jau 1000 m.

• * •
Hull, buvęs ilga-S 411 Grand Stre 

ž Brooklyn IJJNi
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Stoties)

. Tel- VTrrijiią 1 -1896 
DAUGELIO SOSTŲ 
PRETENDENTAS

Romoje gyvena 26 metų 
amžiaus kunigaikštis Lasca- 

' ris, kuris savo kilmei išvesti 
,turi dokumentus, siekiančius 
1,500 metų prieš Kristų.

Jis yra tiesiausias palikuo
nis daugelio karališkų šeimų, 
kurios kitados valdė Bizan
tijos imperiją, Turkiją, Bul
gariją, Jeruzalę, Kipro salą, 
Armėniją, Bitiniją, Serbi
ją, Kroatiją, Slovėniją, Ru
muniją, Bosniją, Dalmatiją, 
Dioklėją, Toplicą, Albaniją ir 
Dardanelus.

Tačiau kunigaikštis Lasca- 
ris politika nesidomi ir užsi
ima drugelių ir senų pinigų 
kolekcijomis.

i rt savo atsimi- 
M svarbiose parei

ta išbuvęs žymiai il
ia kuris kitas amen- 

Basil Fedorl*“a
•B politikos vairo jis 

vyno, degtines įtekusia metu. Tad 
IMPORTUOTŲ Ui 

KRAUTUVE

vajaus visi 
pat buvo įt 
Nepri klausi 
mo šventės 
aidėjo visu 

Lietuvos 
rūpino Urų 
bes leidimą 
rio 16 d. išl 
ves vėliava 
vajaus žyd 
liavomis ir 
pirmą kartž 
smu papuo: 
mis namus, 
nes.

Vasario 
sostinėje Li 
vo vėliavon 
tuvai drai 
ambasados 
Į Lietuvos 
vyko Amba; 
torius Fern 
regui ir per 
vyriausybės 
lų ministre 
Lietuvos mi 

‘“^tefTehera- sveikinimus 
matinis kor 
minėtina: A 
cijus, Jungt 
tybių, Didž 
Brazilijos i: 
riai, Belgijo 
carijos, P<

STagg 2-1454 /
F. GRAŽYS ir SŪNUS 4

KONTRAKTORIAI 4
Atlieka mūrinių namų sienų iš- Z 
lyginimą, plasteriavtmą, šaligat- (S 
vių cementavimą ir Irt, darbus.

293 MAUJER ST., 6
BROOKLYN 6, N. Y. N

3

tai kodėl Hull atsi
ilsėtai dideliu susi-PRANEŠIMAS

Maspetho BALF 16 skyr. 
kovo 15 dieną, tuojau po ga- 
vėninių pamaldų, parapijos 

I salėje, rengia šv. Kazimiero 
mų savininkų susirinkimas. ,minėjinią. Programoje^ bus 
Buvo pranešta, kad pirminiu- L . • ...
kas J. Mačiulis rimtai susir-1 
gęs ir į susirinkimą atvykti 
negalės. Pirmininku buvo iš
rinktas V. Pūkas.

Protokolą perskaitė advo
katas Vokietaitis, finansinę 
atskaitą davė fin. rast. Ben
deris ir tą patį patvirtino iž
dininkas Simonaitis.

Valdvba šiems metams 
vienbalsiai užgirta ta pati. 

Adv. Vokietaitis skaitė 
nranešimą apie namų taksus 
kitiems metams, ir visi vien- gijos narių bendra komuni- 350 Smith St., Providence, 
balsiai nutarė protestuoti. | ja. Po sumos parapijos salė- 29 vasario, sekmad., 3 vai. 

Protestus reikia rašyti pa- .je — pusryčiai. Šv. Vardo vy- p0 pietų — šv. Petro parap.
vieniui gubernatoriui Dewey, rai prašomi visi dalyvauti, i salėje, W. 5th St., So. Boston, i kuomet įvyko tiek kilnoji- natūraliai, kad kas mėnuo tu-

IŠ NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMO

Praėjusį penktadienį buvu
sioje Buzelio salėje įvyko na-

prakalbos, lietuviški eilėraš- 
| čiai, kuriuos deklamuos nau
jai atvykę lietuviai. Įėjimo 
mokesčio nebus. Bet kiekvie
nas ateinantis, vietoj šio mo
kesčio, prašomas atsinešti 
pupelių kavos (nemaltos) ar
ba taukų dėžutę.

Aušros VartŲ parap
Filmii Maršrutas
Brolių Motuzų-Beleckų lie

tuviškos garsinės filmos bus 
rodomos šiose vietose:

Kovo mėn. 7 dieną, sekma-Į 28 vasario, šeštad., 7:30 v. 
dienį, įvyks šv. Vardo drau- vakare — parapijos salėje,

Iš menininkų gyvenimo
Prieš dailės parodą New 

Yorke suėję trys lietuvių dai
lininkai natūralistai ėmė gir- 
jtis kiekvienas savo paveiks-

Istorija mums sako, kad lais.
Kolumbo palaikai buvo atga-' Vienas sako: 
benti iš Seville, Ispanijos, į Į —Pereitą savaitę aš paė- 
San Domingo respubliką, kur miau gabalą sauso medžio ir 
jis pirmiausia yra išlipęs, ir ’ 1"i“
ten palaidotas. Bet anksčiau, 
negu jo palaikai buvo Seville, 
jie yra buvę Valladolid. Iš 
San Domingo Kolumbo palai
kai turėję būti perkelti į Ha
vaną. Ten buvusios didžiau
sios ceremonijų pompos,—bet _____ ____ , — v-----------
vėliau surasta, kad tai buvo, termometrą prie paveikslo, 
Kolumbo sūnaus palaikai! Ir jis iš karto nukrito 20 laips- 
kaip galima tikrinti, kad Ko- nių žemiau nulio...
lumbo palaikai yra saloje, Trečias dar geriau gyrėsi: 
kurios pusę užima San Do-' —Ir tai niekis! Štai čia nu- 
mingo, o kitą pusę Haiti, piešiau princo portretą taip

nudažiau jį kaip marmurą. 
Ir, įsivaizduokit, tas medžio 
gabalas, naudotas marmuru, 
paskendo...

—Tai niekis! — pasakė an
tras. — Aš vakar nupiešiau 
šiaurės ašigalį, ir man taip 
pasisekė, kad, kai pakabinau

PARDUODAMI NAMAI

3

6

6

SEIMŲ namas East New York, ang
lies šiluma. Vienas aukštas tuščias. 
$136 nuomos men. Mortgičius $4,300. 
Kaina $9,000.
ŠEIMŲ namas Brooklyne. šiluma 
angliais. $2,100 nuomos metams. 
Kaina $8,000.
ŠEIMŲ namas, kiekvienas butas tu
ri o penkis kambarius. Namo didis 
25 x 100 pėdų. Daktaro ofisai pir
mame aukšte. Taksų kaina 282 dol., 
vanduo 60 dolerių Namas randasi 
Ridgewoode. Kaina $11,000
Platesnių informacijų kreipkitės i

Adv. PRANĄ ALEKSĮ
110-18 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

102 GRAND STBS 
BROOKLYN 11, N.

EVergreen 7-482J
■
!ū;aiiiusiuMiiujniiiWKi

Clement A. Vol
(VOKEI ATTIS)

Advokatas
47-40 — 74thSti

V Jackson Heights,

NEwtown9-ž

Albany, N. Y. Protestai bū
tini, nes miesto majoras no
ri taksus pakelti 50%.

P. J. Montvila

“Vienybės” redakcijoj pra
dėjo dirbti žinomas visuome
nininkas Vincas Rastenis, ne
seniai atvykęs iš tremties.

Kovo 14 d. tuoj po sumosi 
parapijos salėje įvyks meti
nis parapijos susirinkimas 
svarbesniems parapijos rei
kalams aptarti. Parapijiečiai 
prašomi gausiai dalyvauti.

1 Klebonas

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

rekšmingiausios vie- 
f jis kalba apie san- 
aktakva. Hull sako- 
feiiRooseveltu bu- 

nuomoiiės — viso- 
taaėmis palaikyti 
Mtjttis su Rusija,

jie buvę įsitikinę, 
matydamas A-

bendradarbis.
• ii

Fta skaityti, kaip

Valdyba . . , „i 29 vasario, sekmad., 7:30 
■vai. vak. — šv. Roko parap. 
, salėje, 20 Webster St., Brock
ton, Mass.

4 kovo, ketvirtad., 7:30 v. 
vak. — šv. Jurgio parap. sa
lėje, Norwood, Mass.

5 kovo, penktad., 8:15 vai. 
vak. — šv. Pranciškaus par.

! salėje, Athol, Mass.
6 kovo, šeštad, 7:30 vai. va- 

[ kare — šv. Kazimiero parap.
i salėje, Worcester, Mass.
) 7 kovo, sekmad., 3 v. po
J pietų — Aušros Vartų parap. 

salėje, Worcester, Mass.
0 7 kovo, sekmad., 7 vai. va-
J kare — par. salėje, 94 Brad

ford St., Lawrence, Mass.
13 kovo, šeštad., 8 vai. vak.

— šv. Kazimiero par. salėje,

mų? Daugiau kaip 450 metų riu nukirpti jam barzdą...

A. ir E. POVILANSKĮJ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

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

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hu Is 

ir Queens, Nassau, Sulolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už prv-i- 
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

Parduodame farmas, i<>- 
tus, krautuves ir dirbtu- 
ves, taipgi išnuomojan.e.

339 Greene St., New Havene.'Teisingas Pcr 38 ,netu>i*
V 14 kovo, sekmadienį, du; ZINIS
x j rodymai. 2:30 po pietų ir 7 | LAKNIUOT^sl^ Ĵc^STATE 111 
C vai. vakare — šv. Juozapo

499 GRAND ST. 361 UNION AVE., v mokyklos auditorijoje, 29 Brooklyn, n. y.
J John St., Waterbury, Conn, ev 4-3487, ’ re 9-1506

■ Stan. P. Zubawicz į 
i (ZUBAVIČIUS) į
J Išpildo Taksų dokumentus, Biz- į
i nio apyskaitas, Palikimų ir %
J įpėdinystės raštus. J
į VISUOSE MIESTUOSE IR 5 
į VALSTIJOSE <
? Sutvarko knygas visokiems , 
S bizniams. 1

į 111 AINSLIE STREET, ! 
S BROOKLYN 11, N. Y. I

5 Tel. EVergreen 4-3049 j
RE 9-1506

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

Dekoruotoji
Dažytojas

IŠ ORO IR Iš VIDA’
PILNAI APDRAUS^

Vartojama Geriausia M1
DARBO APKAINAMMA8

Tį11 yra nepatogu at- 
iWraną. Nežiūrint 

® Waio užsispyri- 
vis dėlto mi-

GEORGE ANDERĘ
Telefonuoklte: j

PResldent 2-4203

HAvemeyer 8-0® 
RALPH KRt

FOTOGRAfi 
65 - 23 GRAND Art 

Maspeth, N. Y.

techniško nu- ' 
nuolaidos 
labai len- 

’ft Stalinas geidė, 
“^viskas buvo už- 
[^erane, ir Jal- 
5'-’Potsdame

• t »
atsiminimuose 

koralu pamini ir 
JWes. Vykda- 
i o/8 ^erenciją 
L J Paklausęs Roo- 
L^kikytis Pabal-

MEMORIES of UTHUANI

Saturdays, 5:00 to 5:30 p*1 
Station WEVD — 1880 Ml., 5000 

DIRECTOR — JACK J. STULA 
429 Walnut St., Newark 5j 
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Lietuvoje 
tijy jokio 
ar antro, 
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