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T*L lij°nas tremtinių ir pa
jų Europoje nesulaukia 
mautos paramos. Jie, 

^tadieniaij:oĮęie kaliniai, tebelaiko- 
elaisvėje. Pasaulyje yra 
■ vietos ir progų pradėti 
tiimą iš naujo, bet tik ne 
tiniams. Jų vengiama, 
aupsuotojų.
rodo, Amerikos Kongre- 
įčia lyg ir geresni vėjai. 

js — vakariene. Geriausiu’į :o teisių komisijos iš- 
“ namie iš geriausios Smetonos, ALQ a penkių senatorių gru- 

P“ Htf, lsari0 28 d. pasisakė už 
i alų įstatymą tremti- 

Broofc 3 įsileisti. Trys senato- 
nori 100,000 tremtinių 

---------------------------- - I metus, vienas — 200,- 
o penktas — 150,000. 
irbu, kad nė vienas ko-! 
os narys nepasisakė 
: įsileidimą. Dabar siū- 
• svarstys komisijos pil- 
, o po to — Senatas.
; to dar neužteks. Pana- 
:eliu įstatymo siūlymas 
nas ir Atstovų Rūmuo- 
odėl yra vilties!
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Naujų Valstybių Grobimas
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VIENINTELIS VYSKU

PAS LIETUVOJE
Be Vilniaus prijungto kraš

to, šiuo laiku Lietuvoje, mi
rus vyskupui A. Karosui, te
likęs vienas vyskupas, bū
tent, Panevėžio vyskupas K. 
Paltarokas. Kitos vyskupijos 
yra tvarkomos tų vyskupijų 
kapitulų kunigų. Vilkaviškio 
vyskupijos valdytoju išrink
tas kan. V. Vizgirda, Kauno 
archivyskupijos valdytojas 
esąs kan. Juozas Stankevi
čius, Kaišiadorių — prel. Z. 
Sužiedėlis, Telšių — kan. J. 
Juodaitis.

Taigi šiuo metu Lietuvoje 
penkioms vyskupijoms liko 
tik vienas vyskupas. (ž.)

Jungtinės Valstybės, Ang
lija ir Prancūzija pasiuntė 

Visi gerai pažįsta imperia- Sovietams protesto notą dėl 
listinę Sovietų politiką, visi į Čekoslovakijoje padaryto 

perversmo, bet tuomi viskas 
ir pasibaigė.

Jei Vakarų Europos vals
tybės nesutars vieningai tam 
grobimui pasipriešinti, o J. 
Valstybės vis tęs savo delsi
mo politiką, Maskvos raudo
nasis voras savo tinklan ga
li sunarplioti visą Europą.

Užsienio diplomatai keliais 
atvejais norėjo pamatyt pre
zidentą, išgirsti jo žodžius a- 
pie perversmą, bet nei vienas

ČEKIJA KOMUNISTŲ 
NAGUOSE

juorganizavo BALE ir 
vadovybės. Jai teko ap- 
ti Atstovų Rūmų pirm, 
in, senatorių Taft ir ki-

LIETUVIŠKA I symybes.
ika tik pasidžiaugti, 
lūsų organizuotos visuo- 
s pirmose eilėse esą as- 
! nepraleidžia nė" vienos 
is tremtiniams pagelbė- 

pastangos turės būti

BAR&Gl
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BLACK HORSE

—,1 pastangos turės b 
a JOSEPH ZE ūkuotos pasisekimu!

Q 411 Grand Sh‘dell Hull, buvęs ilga- 
a RrAAlfluB»ll Ii! Valstybės Sekretorius, 
J -e£2B,.MKiLAjo skelbti savo atsimi- 

i. Hull svarbiose parei- 
yra išbuvęs žymiai il- 
nei kuris kitas ameri- 

valstybininkas. Prie 
lio politikos vairo jisBasil Fedo

vyno, degtinis kritiškiausiu metu. Tad 
IMPORTUOTŲ LEĮ:

KRAUTO!
.ntama, kodėl Hull atsi- 
nai sekami dideliu susi-

102 GRAND® Jimu-
BROOKLYN 11/ie reikšmingiausios vie- 

EVergreenl-tf iur Jis kalba aPie san' 
s su Maskva. Hull sako- 
velioniu Rooseveltu bu- 
ienos nuomonės — viso- 
priemonėmis palaikyti 

i santykius su Rusija, 
mtis įtikinimu ir gryna 
, Abu jie buvę įsitikinę, 
Stalinas, matydamas A- 
cos gerą valią, būsiąs

4 ] -40 — 741h 5' bamas bendradarbis.

Clement AJ 
(VOKETAIU

Advokato'

į* Jackson Heights, 

z NEwtown 9-8

Dekoruoto

įai įdomu skaityti, kaip 
įtikinėjo Staliną, * kad 

eveltui yra nepatogu at- 
į Teheraną. Nežiūrint 

'io beprasmio užsispyri- 
looseveltas vis dėlto nu- 
o ir... atvyko į Tehera

16 VASARIO ŠVENTE URUGVAJUJE

supranta, kad pagrobtais 
kraštais rusai nepasitenkins 
ir toliau tęs naujų, ypač silp
nesnių tautų pavergimą, ta
čiau nedaro žygių tą grobimą 
sustabdyti, nes niekas neno
ri naujo karo.

Tuo pasinaudodamas Sta
linas, kaip kitados Hitleris, 
pradėjo seniai svajotą pasau
lio užkariavimą. Pirma jo ne
pasotinamo apetito auka ta
po nedidelė, bet kultūringa nebuvo prie jo prileistas. Už- 
Čekoslovakijos respublika. Į sįenio žinių agentūros norėjo 

Rusų agentai su vietinių pasikalbėti telefonu su Bene- 
komunistų pagalba tenai nu- gu, beį- neį vena nebuvo su
vertė demokratinę vyriausy- jungta.
bę ir pastatė savo komisarus. Naujoji čekų valdžia įsakė 
Visame krašte pasiliejo krau-' išmesti iš vaidžios įstaigų, 

visuomenės organizacijų ir 
pramonės centrų kekvieną 
žmogų, kuris nepritaria ko
munistams. Pirmiausia pra
dėta “valyti” teisingumo, 
švietimo ir užsienio ministe
rijos. Masaryk sunkiai serga, 
“valymas” eina be jo žinios.

Komunistų įsakymas lie
čia tikybines, politines ir 
sporto organizacijas. Iš spor
to centrų jau pavaryti įtaria
mi žmonės, į jų vietas paso
dinti kompartijos agentai. 
Daugelis pramonininkų taip 
pat išmesti laukan iš savo įs
taigų. Suimti trys Benešo 
partijos atstovai.

Komunistai tvirtina, kad 
bus suimtas-teekvicRaB par— 
lamento narys, kuris drįs kai 
bėti arba balsuoti prieš nau
jai sudarytą valdžią.

šu, bet nei vena nebuvo su-

MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ
ROMA: — Lietuvos tauti

nės šventės dieną, vasario 16, 
kardinolas Giuseppe Pizzar- 
do atlaikė iškilmingas pa
maldas šv. Pranciškaus baž
nyčioje Romoje. Ta proga jis 
pasakė pamokslą ypač pa
brėždamas lietuvių tautos 
nuostabų katalikiško atspa
rumo ir kovingumo charak
terį ir jos didžiulius nuopel
nus Katalikų Bažnyčiai. Jo 
Eminencija toliau nurodė, 
kad lietuviai priklauso krikš
čioniškojo pasaulio tautų šei
mai ir pareiškė įsitikinimą, 
jog Lietuva greit atgaus lais
vę ir nepriklausomybę. Po 
pamaldų lietuvių kun. semi- 
nąrijos choras sugiedojo Tau 
tos Himną?"

Naujoji čekų valdžia įsakė

jas ir prasidėjo nekaltų žmo
nių kišimas į kalėjimus.

Prezidentas Benešąs, kuris 
yra visos tautos mylimas ir 
užsienyje gerbiamas, pasili
ko bejėgis savo piliečius už
tarti. Jis, kaip kalinys, izo
liuotas nuo savo tautos ir 
jam neleidžiama per radiją 
painformuoti pasaulį apie Če
koslovakijos vargus. Jam nie 
ko kito neliko, kaip tik atsi
statydinti.

Lengvai pasmaugę Čeko
slovakiją, Maskvos diktato
riai griebė už gerklės Suomi
ją, be to jų agentai dirba 
griovimo darbą Italijoje, 
Prancūzijoje ir kituose kraš- 
tuose.

LIETUVOS ATSTOVAS 
PAS PRANCŪZIJOS 

PREZIDENTĄ
Prieš kurį laiką Prancūzi

jos prezidentas priėmė Lais
vosios Lietuvos charge d’af- 
fairs Dr. Bačkj ir Latvijos 
atstovą Dr. O. Grosvaldį.

Pabaltijo diplomatai įteikė 
prezidentui notą, kurioje jie 
protestavo prieš Pabaltijo 
kraštų okupaciją. Notoje bu
vo taip pat prašoma, kad 
Prancūzijos valstybės galva 
intervenuotų Pabaltijo 
valstybių teisę laisvai valsty
binei formai ir už apsaugoji
mą pabaltiečių pabėgėlių.

Visų lietuvių vieningomis 
pastangomis šiais metais va
sario 16-tos sukaktuvės Uru
gvajuje buvo paminėtos su y- 
patingu susikaupimu ir pasi
sekimu. Per spaudą, per ra
diją tiek daug buvo rašyta ir 
pasakota apie Lietuvą, jos 
dabartinę tragediją, pasiry
žimą tęsti šventą kovą už 
laisvę ir jos viltis atgauti ne
priklausomybę, kad tas labai 
gyvai sudomino visą Urug
vajaus visuomenę, kuri taip 
pat buvo įtraukta į Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo šventės minėjimą ir pri
sidėjo visu nuoširdumu.

Lietuvos Pasiuntinybė iš
rūpino Urugvajaus vyriausy
bės leidimą lietuviams vasa
rio 16 d. iškelti mūsų trispal
ves vėliavas greta su Urug
vajaus žydriai baltomis vė
liavomis ir mūsų tautiečiai 
pirmą kartą galėjo su džiaug
smu papuošti mūsų vėliavo
mis namus, įstaigas ir įmo
nes.

Vasario 16 d. Montevideo 
sostinėje Lietuvos garbei sa
vo vėliavomis pasipuošė Lie
tuvai draugingų valstybių 
ambasados ir pasiuntinybės. 
Į Lietuvos Pasiuntinybę at
vyko Ambasadorių Introduk
torius Fermin Carlos de Ye- 
regui ir perdavė Urugvajaus 
vyriausybės ir užsienių reika
lų ministro pasveikinimus 
Lietuvos ministrui. Savo pa
sveikinimus atsiuntė diplo
matinis korpusas, iš kurio pa 
minėtina: Apaštališkas Nun
cijus, Jungt. Amerikos Vals
tybių, Didžiosios Britanijos, 
Brazilijos ir čili ambasado
riai, Belgijos ministras, Švei
carijos, Portugalijos, Ko-

lumbijos atstovai.
Vasario 16 d. 7 vai. vak. 

Lietuvos ministras, lydimas 
didžiulės susirinkusių lietu
vių minios, uždėjo puikų gy
vų gėlių vainiką prie Urug
vajaus Nepriklausomybės 
Tėvo Gen. Artigas paminklo. 
Uždėjus vainiką ministras 
pasakė atatinkamą kalbą, o 
Urugvajaus vyriausybės var
du jam padėkojo Ambasado
rių Introduktorius de Yere- 
gui.

Po to sekė iškilmingas ak
tas Lietuvos garbei, kuris į- 
vyko gražiausioje Montevi
deo Ateneo salėje.

Įspūdinga akto programa 
sukėlė daug simpatijų Lietu
vai svetimųjų tarpe, o lietu
viams energijos kovoti iki 
galutinio laimėjimo.

SUIMINĖJAMI LIETUVOS 
KUNIGAI

Nors bolševikai kalba apie 
religijos “laisvę,” tačiau ku
nigai, ypač katalikų, nuola-

Iš Už GELEŽINES SIENOS
Šių metų sausio 23 d. 

Lenkiją atvyko į Švediją 
tuvė moteris Marija M. 
gyveno netoli Šiaulių, o

per 
lie
ji 

jos
tos suiminėjami ir žudomi. vYras buv0 apskrities agro- 
tz t • j.________ ________ j. _ i ilnnmii baf 1Q4-4. rnpfm'q .

kirkomis ir kastuvais. Jie bu
vo pristatyti dirbti prie ka
nalo, jungiančio Arktikos jū
rą su Baltija, kuris per Le
ningrado apsupimą buvo vo
kiečių labai sugadintas.

Gyvenamomis pastogėmis 
jie nebuvo aprūpinti ir turė
jo šalti sniege, kol atliekamu 
laiku, po dvylikos valandų 
darbo prie kanalo, pasistatė 
sau barakus. Daugelis mirė. 
Marija mano, kad pusės jos 
grupės žmonių nebebuvo gy
vųjų tarpe, kai ji 1946 m. ba
landžio mėn. šią stovyklą pa
liko; tam tikras skaičius ir 
nusižudė. Sergančiaisiais nie
kas nesirūpino; jie būdavo 
paliekami gulėti sniege ir 
laukti mirties. Bet 1946 metų 
pradžioje viename mažame 
barake buvo įrengta ligoni
nė, ir Marija gavo ten darbo 
kaip gailestingoji sesuo, po 
to, kai ji susilaužė sau petį, 
bekeldama per sunkų krovi
nį.

Mirusiųjų vieton būdavo 
atgabenami nauji kalinių 
transportai. Tai buvo dau
giausia ukrainiečių, nuteisti 
dvidešimčia metų priverčia
mojo darbo, bet taip pat ir 
Vlasovo armijos kariai, nu
teisti nuo dešimties ligi 25 
metų. Daug buvo merginų, 
kurias vokiečiai buvo išvežę 
į Vokietiją dirbti karo pramo
nėje. Jos buvo nuteistos nuo 
šešerių ligi dešimties metų, 
kad po to vėl galėtų priklau
syti Sovietų bendruomenei.

Marija neabejoja, kad jos 
visos mirs dar prieš tą laiką.

Iš pradžių visas kalinių 
maistas buvo 200 gramų duo
nos per dieną, tai yra dvi plo
nos riekės. Po kelių savaičių 
dar buvo pridėta skystos avi
žinių kruopų sriubos. Per 14 
mėnesių, kuriuos Marija iš
buvo stovykloje, niekas ne
matė bulvės ar daržovės.

(Tąsa 2-me psl.)

Komunistų Riaušes
J. Valst. Karo vadovybės 

pranešimu Korėjos penki gy
ventojai ir vienas policijos 
valdininkas neteko gyvybės 
komunistų sukeltose riaušė
se.

Prieš tris savaites komu
nistai bandė sukelti maištą, 
bet nepavykus pradėjo ma
žesnius neramumus.

Ginkluotiems. komunistų 
būriams pavyko sugadinti 
geležinkelių bėgius, nutrauk
ti telegrafo ir telefono vielas.

Komunistų būriai, suside
danti nuo 50 iki 1,000 žmo
nių, keliose Korėjos vietose 
puolė policijos centrus.

Puolimai buvo iš anksto 
aptarti, jie pradėti vienu lai
ku, nors ir vyko šimtus my- v 
lių vienas nuo kito esančia- 
se vietose. Korėjos policijai 
pavyko atsispirti komunis
tams, riaušininkai neužėmė 
nei vieno policijos centro.

Komunistų kontroliuoja
mos radijo stotys kursto gy
ventojus prieš Korėjos poli? 
ei ją.

nomu, bet 1944 metais besi
traukiančių vokiečių buvo iš
tremtas. Nuo to laiko Mari
ja nieko apie jį nėra sužino
jusi. Kai rusai vėl užėmė Lie
tuvą, jie įtarė beveik kiekvie
ną žmogų bendradarbiavus 
su vokiečiais. Marija greitai 
po to turėjo nemalonią pro
gą susipažinti su NKVD (ar
ba MVD), kuri nepatikėjo, 
kad jos vyras išvežtas, ir 
tvirtino jį buvus nacių ben
dradarbiu, kuris dabar slaps
tosi, norėdamas išvengti tei
singos bausmės. Nebuvo pa
tikėta nei Marijos aiškini
mais, nei kaimynų palankiu 
liudijimu, ir 1945 m. vasario 
mėnesį ji buvo suimta kaip 
bandito žmona ir ištremta į 
Medvežegorską (Karhuma- 
ki), Suomių Karelijoje. Tokio 
pat likimo susilaukė maždaug 
30,000 žmonių vien iš Šiaulių 
apskrities. Pagaliau iš viso 
pusė milijono žmonių buvo 
ištremta iš Lietuvos paskuti
niaisiais 1945 m. mėnesiais. 
Labai maža buvo tikrai ap
kaltintų, ir niekam nebuvo 
pasakyta, kur jie vežami, bet 
atrodė, kad jie buvo nuvež
ti į Leningrado sritį, į Vor
kutą Šiaurės Rusijoje ir į 
Taškentą netoli Kaspijos.

63 gyvuliniai vagonai su 
žmonėmis, po 50-70 asmenų 
viename vagone, buvo nuga
benti į Medvežegorską. Tarp 
ištremtųjų daugiausia buvo 
vyrų, bet taip pat daug buvo 
ir moterų. Traukinys susto
jo tuščiame lauke, kuriame 
buvo nedidelis skaičius būde
lių ir mažas barakas gink
luotoms sargyboms. Kali
niams buvo įsakyta išlipti, iš
mesti savo ryšulius į sniegą 
ir susirinkti prie būdelių su

Iš Lietuvos gauta žinių, kad 
ten suimti šie lietuviams ge
rai pažįstami kunigai: kun. 
S. Gustas, kan. F. Kemėšis, 
kun. Dagilis, kun. Rauda, 
prel. Labukas, kun. Mieleška 
ir kiti.

Visiems katalikų kunigams 
anksčiau ar vėliau gresia Si
biras. Nežiūrint to, kunigai 
laikosi kietai ir garbinga. 
Daugelis kunigų nesibijo per 
pamokslus pasmerkti žvėriš
ką komunistų valdžią. (L.)
ANGLAI VARTOS GRIEŽ

TAS PRIEMONES 
PALESTINOJE

Paskutiniai žydų ir arabų 
žygiai Palestinoje sujudino 
anglus. Kovo 1 d. jie specia
liai pranešė, kad nuo šio lai-

KOVA DĖL EUROPOS
Šiandieną dėl Europos ko

voja dvi jėgos.
Vienoje pusėje yra Jungti

nės Valstybės ir Vakartį Eu
ropos kraštai. Jie ieško būdų 
sulaikyti Europoje komunis
tų veržimuisi. Jų didelis gin
klas yra Europos atstatymo 
programa (Marshallo pla
nas).

Kitoje pusėje yra Sovietų 
Rusija ir Rytų Europos kraš
tai. Jie siekia išplėsti Euro
poje komunizmą. Jų didelis 
ginklas yra Molotovo planas, 
siekiąs suardyti Europos 
statymo programą.

Praėjusią savaitę šioji 
va dėl Europos staiga ir
tikėtai pažengė pirmyn. Ru- ko anglų kariuomenė esanti 
sija ėmėsi ofenzyvos; komu-'Palestinoje kovos prieš abi 
nistai subruzdo. Aną trečia- puses, jei neramumai ir to- 
dienį Čekoslovakija pateko liau tęsis. Savo specialiame 
visiškon komunistų kontro-; pranešime pareiškė, kad da- 
lėn. Dviem dienomis vėliau bartinė padėtis negalinti il- 
pasirodė ženklų, kad sekan- giau tęstis, kad visokios žū
ti auka gali būti Suomija.

at-

Iko- 
ne-šio pirmo techniško nu- 

pilnai APDMfijimo, svarbios nuolaidos 
palaipsniui, ir labai len- 
Ko tik Stalinas geidė, 

žinome, viskas buvo už- 
GEORGE AND$ nta ir Teherane, ir Jal- 

net ir Potsdame.
0*0

11 minimuose
pu paragrafu pamini ir 
Ičio valstybes. Vykda- 
į Maskvos konferenciją 
m. Hull paklausęs Roo- 
to, kaip laikytis Pabal- 
.tžvilgiu.
oseveltas tada pareiš- 
kad jis pats su Stalinu 
laušimu kalbėsiąs ir mė- 
jį įtikinti, jog morali- 
sumetimais būtų labai 

)u, jei Stalinas paskelb- 
ąd karui užsibaigus Pa- 
3 valstybėse bus “ant- 
debiscitas”...
<s Roosevelto pareiški- 
visiškai nesuderinamas 
u faktais, nei su jo pa- 
slgsena.
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s namai, 
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Lietuvoje ir visame Pabal
tijy jokio plebiscito, pirmo 
ar antro, nebuvo. Maskva 
Lietuvą užėmė jėga. Visuoti
nio gyventojų atsiklausimo 
nebuvo. Net ir “liaudies sei
mą” renkant nebuvo nė žo
delio apie “reikalą” atsižvelg 
ti laisvės ir nepriklausomy
bės.

Kai Roosevelt 1940 m. 
spalių 14 d. priėmė Amerikos 
lietuvių delegaciją, jis kalbė
jo ne apie kokį nebuvusį ple
biscitą, bet apie laikiną Lie
tuvos pavergimą. Jis tada 
aiškiai pabrėžė savo įsitiki
nimą, kad Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Rodos, tarp plebiscito ir 
pavergimo yra šioks toks 
skirtumas...

dynės veda šalį į pražūtį.

ŠEŠIOLIKTOJI VASARIO ŠVEDIJOJE
Lietuviai Švedijoje 16 va

sario sukaktį minėjo vasario 
15 d. Paminėjimas prasidėjo 
pamaldomis šv. Eriko kated
roje Stockholme. Pamaldas 
laikė naujai iš Amerikos at
keltas vyskupas, koadjuto
rius Ansgaras Nelson, pamo
kslą sakė Švedijos katalikų 
vyskupas dr. Johannes Mul
ler.

Vakare įvyko iškilmingas 
posėdis, kuriame dalyvavo 
daug Lietuvai draugingų šve
dų ir kitų Pabaltijo tautų at
stovų. Posėdį atidarė Lietu-

vos min. Vytautas Gylys.
Profesorius Birger Nerman 

savo trumpoje ugningoje kal
boje pareiškė, kad Pabaltijo 
klausimas turi būti iškeltas 
ir tų kraštų laisvė atgauta!

Lektorius Juozas Lingis 
kalbėjo švediškai apie Lietu
vos mirtį ir prisikėlimą. Po 
posėdžio buvo bendra kava, 
protarpiais paįvairinta Ra
manausko dainomis ir Kup- 
renienės bei Gumausko dek
lamacijomis. Lietuvių priete- 
lius direktorius Tell parodė 
vaizdų iš Lietuvos.

PERKA TREMTINIUS
Braunschweige, Vokietijo

je, yra Sovietų pereinamoji 
repatriantų stovykla. Sovie
tinės repatriacijos misija yra 
įsikūrusi Cafe Boemer patal
pose, netoli geležinkelio sto
ties. Kadangi baltiečiai atsi
sako “grįžti,” tai Sovietai ne
riasi iš kailio verbuodami a- 
gitatorius tarp tremtinių. 
Jiems moka pinigines premi
jas po 600 markių už kiek
vieną prikalbėtą grįžti repat
riantą. Latvių stovykloje 
toks Sovietų agentas gavo 
2400 markių už keturių as
menų šeimos prikalbinimą 
repatriotis. Ką gi, yra ir to
kia sovietinio biznio rūšis.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negražinami, Jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

LIETUVOS KARALAIČIO DIENA
Kovo ketvirtoji — šventojo Kazimiero diena. Ši diena 

buvo švenčiama visoje Lietuvoje, nes tai jos karalaičio ir 
globėjo diena, šventojo Kazimiero garbė tebėra giliai įsi
liejusi į mūsų tautos jausmus, ir jo paveikslas šviečia mūsų 
istorijoje neblunkančiu grožiu. i

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Krokuvoj. Mirė 1484 m. 
kovo 4 d. Gardine, sulaukęs vos 24 metų amžiaus. Jo tėvas 
Kazimieras buvo grynas lietuvis, Jogailos sūnus, didysis 
Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Paskutiniuosius 
penkerius savo amžiaus metus šventasis Kazimieras pralei
do Vilniuje. Tenai tebėra ir jo palaikai — sidabrinis kars
tas gražioje Vilniaus katedroje.

Šventasis Kazimieras pasižymėjo išmintimi, darbštu
mu ir doru, valingu gyvenimu. Jis vengė karališko dvaro 
linksmybių, nuolat meldėsi, pasninkavo, lankė Vilniaus baž
nyčias ir šelpė prie jų esančius vargšus.

Plačiai yra žinomas paslaptingas šventojo Kazimiero 
pasirodymas, lietuviams kovojant ties Polocku su rusais, 
ir išvedimas lietuvių į pergalę. z

Prisirišimą prie šventojo lietuvių tauta ypatingai norė
jo atžymėti praėjusios vokiečių okupacijos metais. Rašy
tojai, muzikai ir dailininkai šv. Kazimiero garbei buvo su
kūrę kūrinių. Buvo užsimota suruošti Valstybės Teatre li
teratūrinę — muzikinę šv. Kazimiero akademiją ir meno 
parodą. Tačiau vokiečių valdžia nedavė leidimo. Todėl tada 
pasitenkinta mažesniais šv. Kazimiero minėjimais, kurie 
vyko visame Lietuvos krašte, o Kauno Arkivyskupas ta 
proga buvo išleids specialų ganytojišką laišką.

Prisimindami šiandieną šį Lietuvos karalaitį ir globė
ją, turėkime viltį ir tikėkime, kad jis išves lietuvių tautą į 
pergalę, kaip minėtojo Polocko stebuklo metu.

Gražus pajūrio kampelis Klaipėdos Krašte. Ruošdamiesi III pasauliniam karui, 
rusų imperialistai čia daro savo įsitvirtinimus.

TĖVIŠKĖS ŽEME
Tėviškės žemė, tėviškės saulė, 
Jūs mano širdžiai vynas ir duona, 
Nieks nepakeis man jūsų pasauly, 
Puoškit per amžius tėviškės kluoną, 
Tėviškės žemė, tėviškės saulė, 
Jūs mano širdžiai vynas ir duona.

UPELE, TEKANTI KALNUOS, 
Aš tavo vardo nežinau — 
Aš tau tik svečias vadinuos, 
Ir tu nešauksi man: sūnau. 
Aš seno Nemuno sūnus, 
Aš lapas, blaškomas audros, 
Čia laisvę šauksiu pro sapnus, 
Čia lauksiu tėviškei giedros.

Bernardas Brazdžionis
IŠ UŽ GELEŽINES SIENOS

(Tąsa nuo 1-mo psl.) \

Stovyklos sargybą sudarė 
NKVD kariai, ginkluoti re
volveriais ir kulkosvaidžiais. 
Visi kaliniai buvo tardomi ir, 
kadangi jie dieną turėjo dirb
ti, tad buvo apklausinėjami 
naktį. Kartais šie tardymai 
tęsdavosi visą naktį, ir kali
niams visiškai nebetekdavo 
vo miegoti. Tardantieji kari
ninkai, paprastai, naudodavo 
revolverius, kaliniai būdavo 
grasinami ir mušami. Mari
jai būdavo duodami šie klau
simai: Kas buvo tavo vyras? 
Kur jis dirbo? Tu esi nacių 
bendradarbė, kaip ir tavo vy
ras, prisipažink! Mes sugavo
me tavo vyrą, jis prisipažino, 
dabar tavo eilė! Marija ne
buvo smarkiai mušama, tik 
kelis kartus gavo kumščiu 
per veidą, o tai buvo laikoma 
menkniekiu šioje stovykloje.

Marija nepasakoja, kaip 
jai pasisekė iš stovyklos pa
bėgti. Ji yra tikra, kad N.K. 
V.D. gali kuriuo nors būdu 
ją pasiekti net laisvame kraš 
te ir kad gali dėl to nuken
tėti geraširdžiai žmonės, tarp 
jų ir vienas enkavedistas, ku
ris pagelbėjo jai išsivaduoti. 
Ji tik pasako, kad tai jai pa
vyko po begalinių “kombina
cijų” ir kad į Leningradą ji 
keliavo tuščiame ir užrakin
tame gyvuliniame vagone, 
kuris buvo atgabenęs kali
nius į Medvežegoską.

1946 m. balandžio mėn. ji 
buvo jau Lietuvoje. Ten ji 
surado savo vaikučius: ber
niuką, 14 metų, ir mergaitę, 
4 metų. Vaikai buvo likę prie 
savo senelės, kuri turėjo la
bai daug vargo juos aprūpin
dama, nes šeimos nuosavybė 
buvo atimta, kai Marija bu
vo areštuota. Visi jie dabar 
yra Švedijoje, neišskiriant nė 
senelės.

Į klausimą, kaip atrodo da
bar Lietuvoje, Marija atsa
ko, kad gyvenimas nevertas 
gyventi be lietuvių. Kraštas 
užtvindytas rusais. Daugiau
sia jų yra miestuose, kur jie 
turi užėmę visas svarbiąsias 
administracines tarnybas ir 
geriausius namus. Bet taip 
pat daug jų yra ir kaimuose. 
Ištremtųjų lietuvių ūkiai ati

sarį apsėti savo laukus ir, 
dar aprūpinti sėklomis nau
jakurius. Aišku, jie negali iš 
pildyti šių reikalavimų, ir tai 
yra patogi priežastis jų iš
trėmimui ar kitokiai baus 
mei. Tokiomis priemonėmis 

Velikije Lūki," Kalinino, Le- , norima ūkininkus suvaryti į 
ningrado ir net iš Maskvos, j kolektyvinius ūkius, arba 

kolchozus.
Pasipriešinimo judėjimas 

Lietuvoje yra labai smarkus. 
Visi didesnieji miškai yra pil
ni partizanų. Rusai juos nuo
lat persekioja, jie yra kiek
vieną dieną šaudomi. 1946 
metų vasarą netoli Šiaulių 
vyko didelės kautynės, kurios 
truko tris dienas ir kurias 

slankijo po kaimą, laukdami laimėjo partizanai. Partiza- 
ko nors ateinant, sulaukę pa- 
smaugia jį ir tuos, kurie at-I

duodami rusams kolonis
tams. Tikra krašto rykštė y- 
ra rusų elgetos ir spekulian
tai, be galo apiplyšę ir suly
sę, ateiną į Lietuvą ieškoti 
maisto iš taip toli, kaip iš

Žmonės juos vadina “juodo
mis katėmis,” nes jie nakti
mis “kniaukia” prie durų ir 
langų, kol žmonės jų pasigai 
Ii ir įsileidžia į vidų. O tada 
danžai jie pasmaugia ūkinin
ką ir jo šeimą su tam tikra 
kilpa, kurią jie nešiojasi prie 
savęs, ir pradeda plėšti ir 
grobti. Kartais naktimis jie

n ai padeda žmonėms kovoti 
____ o__ ______ ,________prieš rusus, dažnai mirtimi 

eina pažiūrėti, ir tokiu būdu (bausdami Sovietų valdinin- 
- -■’--.jkus ir vietinius komunistus, 

kurie žiauriai elgiasi su lie-
nekliudomi gali eiti į vidų. 
Šios “juodosios katės” vienu 
ar kitu būdu yra išnaikinu- tuviais. 1947 metais Sovietai 
sios daugelio ūkių gyvento- ’suorganizavo specialius dali 
jus. Kartais jos kerštauda- nius partizanams gaudyti ir 
mos padega namus.

Žmonės suiminėjami kiek
vieną dieną ir nežinia už ką. 
Kalėjimai yra perpildyti, bet 
Marija nėra girdėjusi apie 
priverčiamojo darbo stovyk
las lietuviams, kurios būtų 
Lietuvoje, — jos visos yra 
Rusijoje.

Jokio atstatomojo darbo 
Lietuvoje nėra buvę. Kraš
tas tebėra toks pat sugriau
tas, kąip ką tik po karo. Lie
tuvos gaminiai plaukia i Ru
siją, o pačios dirbtuvės iš
montuojamos ir taip pat ten 
vežamos. Žmonės jau seniai 
nebemato reikalingų prekių 
Visa, kas iš Rusijos įvežama, 
yra stora raudona drobė bol
ševikų šventėms, ir piautu- 
vai, kuriuos žmonės juokais 
vadina “kombainais,” prisi
mindami Sovietų pažadus ap 
rūpinti juos moderniais žem
dirbystės įrankiais.

Maisto normos miestuose 
yra labai mažos. Namų dar
bininkai ir seni žmonės ne
gauna beveik nieko. Pirmai
siais rusų okupacijos metais 
kaimiečiai dar galėjo mies 
tieičams pagelbėti, bet dabar 
tai pasidarė nebeįmanoma 
Ūkininkai visą derlių turi a- 
tiduoti valstybei. Tai jų ne-

naikinti. šie daliniai susidė
jo iš NKVD karių ir vietinių 
komunistų ir net buvo parū
pinti mažais tankais. Kraš
tas yra pilnas rusų kariuo
menės, daugiausia enkavedis 
tų. Mažas miestas, kaip 
Šiauliai, turėjo daugiau kaip 
3,000 vyrų įgulą.

Sovietai Lietuvoje stato 
didelius aerodromus. Vienas 
tokių aerodromų buvo stato 
mas netoli Šiaulių, kitas — 
prie Latvijos sienos. Marija 
yra girdėjusi, kad prie Latvi • 
jos sienos buvo statoma daug 
panašių aerodromų. Darbo 
jėgą sudarė mongoliškos iš 
vaizdos žmonės, kurių kalbos 
niekas negalėjo suprasti. B? 
abejo, tai buvo tremtiniai, 
nes jų stovykla buvo labai 
atskirta ir jie dirbo saugoja 
mi ginkluotos sargybos. Jie 
buvo labai apiplyšę, purvini 
ir pusbadžiai.

Dideliuose miestuose, pa
vyzdžiui, Rygoje ir Kaune, 
veikia juodoji rinka, kurioje, 
turint užtenkamai pinigu, ga 
Įima nusipirkti ranks] uos- 

• čių, baltinių, miltų ir kitko 
Įdomus dalykas, kad prekė* 
yra su UNRRAos ženklais. 
Žmonės žino, kad jos ateina 
iš Jungtinių Amerikos Vals-

atleidžia nuo prievolės pava- tybių ir kad Amerika yrą

turtingas ir galingas kraštas. 
Net šitaip yra kalbama: 
“Pirma jie yra atsiuntę 
mums šiuos daiktus, bet grei
tu laiku ateis jie patys ir pa
gerins mūsų- gyvenimą.” To 
nuomonė yra paplitusį ir tarp 
rusų, net ta^p NKVD karų, 
nes įsigėrę jie kartais ta;p 
prasitaria: “Kada ateis ame
rikiečiai, mes iškelsime ran
kas aukštyn (pasiduosime) ” 
Visi laukia karo.

Paklausta, kaip ji nabėgu 
iš Lietuvos, Marija sako, kad 
tie žmonės, kurie jai padėjo, 
yra pasiekiami NKVD ir kad 
apie juos kalbėti ji negalint*. 
Vienintelis dalykas, kurį ji 
pasakoja, yra tas, kad ji at 
vyko per Lenkiją su netik 
rais lenkiškais pasais. J r. 
mažoji duktė kalba net dab' r 
lenkiškai. Ji tos kalbos buvo 
išmokyta prieš kelis mene 
sius, kad neišduotų šeimos 
įterpdama lietuviškų žodžių. 
Lenkijoje jie įlipo į švedų la‘- 
vą. Mažoji mergaitė , laivą 
buvo įnešta vieno jūrininku, 
užmaskuota antklodžių ryšu
lyje. (“B. R.”,

ŠERMUKŠNINĖ
Stalino “saulė”

i Imsim lazdą šermukšninę, 
Plieksim saulę stalininę.

Kam tik saulė ta patiko, 
Tam nelaimė atsitiko.
Vienas numirė iš bado, 
Kits baisesnę mirtį rado, 
Trečias greit “atkando dantį,” 
Dūkstant blusoms po užantį. 
Tai ir laimė, kad ją galas! 
Tuščias pilvas, tuščias stalas. 
Vien kalėjimas tik pilnas 
Ir nuo pliko kerpa vilnas. 
Šviečia saulė stalininė.
Dingo kiaulė lašininė, 
šaukia žmonės: Tai ne saulė, 
Tai tik Stalino makaulė!
O vis tiek tenai juk rojus! 
Taip Maskva neliauja lojus. 
Bet šunų jau toks likimas, 
Kad išeis tiktai kaukimas 
Reik lazda tik užsimoti, 
Ir nustos vyručiai loti.
Nors ir kauks gailiai ne v’enas 
Iš to rojaus liks tik šienas.
Davėm Hitleriui per skūrą 
Už netikusią natūrą.
Gaus ir Stalinas per kelnes, 
Nes raudonas jis kaip velnias!

ŠIS MARGAS PASAULIS
Rašo Gintrūnas

UŽGĘSĘS ŽIBU R VS I Spėjama, kad karo ne 
Pamažu gęsta Europoj lai-. Maskvos bernai moki 

sves žiburiai. Kaip lietuvi-, L
iv. „i -,- ! u karo.

paskelbime trisdešimties

1 -^nti. Visi trys su Lieti 
• jjė sutartis, ir nė 1 

į žodžio neišlaikė, 
^Uaiiginevienas nenorėjo 
^i^tuviy tautos sv™3 mat 

pirmas sulaužė savo paž; 
tasai, kuris manė turįs į I 

daugiausia “istori

. mus kraštus užimti 
------ Juk tai pigia 
kraujo praliejimas ko 
kuose. 1

Karas su Amerika 
vyks, kada Rusija bu įą daugiausia 
rengus. Ligi šiol ji d f* 
siruošus. Todėl Mask] 
tininkai ir vagiliai zai 
šautuvais mosikoja, 
kia atsiminti, kad tui

ŠVEDAI PRISIMENA 
BALTIEČIUS IŠDAVĘ 
STOCKHOLM (LAIC).— 

Praeitų metų sausio men. 
Švedijos vyriausybė suklupo 
prieš Sov. Rusijos reikalavi
mą ir jai išdavė 168 baltie- 
čius, ieškojusius prieglobsčio 
nuo bolševikų teroro. To nu
sikaltimo prieš žmoniškumą 
ir Švedijai gėdos dėmę suda
rančio įvykio metinę sukaktį 
dabar plačiai paminėjo ne tik 
tremtinių, bet ir pačių švedų 
spauda ir visuomenė.

Tarp kitų, prof. E. Hostad 
švedų jaunimo susirinkime š. 
m. sausio 25 d. pareiškė, kad 
esą pavojaus, jog panašūs 
įvykiai galį pasikartoti. Ne
są jokių įstatymų, kurie ap
draustų tremtinių teises. Jis 
ragino, kad visuomenė ir y- 
pač politinės partijos tuo su
sirūpintų ir reikalautų, kad 
tremtiniams būtų garantuota; 
politinio aziliumo teisė.

taip ir Čekoslovakija dabar 
. neteko laisvės šviesos Tiesa 
šiuo rašymu, Čekoslovakija 
dar visai neužimta, bet žlugi
mo žymės jau aiškiai pasiro
dė.

Šaltasis karas vis vvstos'., 
ir šis pavyzdys nurodo, kokia 
kryptimi rusai toliau eis už 
imti kitus kraštus. Ga] dabar 
rengiasi paglemžti Suomiją. 
Prancūziją ir Italiją — ren
giasi, kaip žemaitis kosėt:. 
Saujelė raudonberniu. apsi
ginklavę policijantų galybe, 

( kaip vagys paėmė valdžią sa
lvo rankose, nors preodentns 
j Benešąs vis dar pirmininkau
ja Čekoslovakijos žemėje.

Bet galas visai arti. Neuž
ilgo toji tauta, kaip ir lietu
vių tauta, bus Maskvos prie
globstyje. Maskoliai apkibo 
sostinę Prahą, kaip musės 
medų, ir tada apsiašarojo, 
kaip vilkas avį papiovęs. Ko- , ... , ,
munistai sušuko, girdi: “Mes ^es?ls Li '
jus čekus apgynem nuo vidų- ^krešte Tokia m lietm” ™našališku bal 

ną būklę pilnai sup ,. vimu buvo prišlieta prie L 
tas, kas ant sąvokai 'Jkijos. Taip Lietuva net* 
ją patyrė. Jokia pi Vilniaus su visa sritimi, 
neįstengs teisingai a] tai lietuviams priminė ser
ir jos paveikslas negi Krėvos akto “applica
karnai pavaizduoti vi (prišlieti), nuo kurio pn 
priteklių ir nuolatinė 
kos, kuri dieną naktį 
na ir moraliai žudo D 
pakrikštytą mūsų ' 
Tai yra gyvenimas
užkalto gyvo žmogaujhF į^ėg akia siena. Lieti 

Tokį gyvenimą tin ir'”*“
venti ir nuo sūnaus 
si Marija Sniečkienė. 
savo vargu ir skurdu ESEjeral- 
skundė. Vienintelis ji 
kimas buvo sulaukti ihu^ybė1 
kada kruvinas okupa op- Akla siena išreiškė susi r  y * y • n jt. m bu. w

jinių priešų ir vakarinių val
stybių supuvusios demokra
tijos.”

Tuo tarpu trijų tautų tū
zai sėdi už konferencijos sta
lo ir veda derybas dėl Austri
jos. Besiderėdami dėl vyžų, 
čebatų nustojo. Apie Austri
ją rūpinosi, o Čekoslovakiją 
paėmė komunistai.

Čia reikės daugiau negu 
pundas protestų, kuriuos di
džiulės tautos nusiųs Dėdei 
Juozui. O Stalinui tai bus ge
ras kuras užžiebti savo pyp
kę. Raudonieji nepaiso nei 
skundų, nei pasipriešinimo 
žodžių. Jie tik pripažįsta jė
gą ir galybę.

Kai kurie bijosi, kad'
tų trečias pasaulinis karas.

■siJ

BALTIJOS ARAS

LIETUVOS KOMISARAS IR 
TREMTINĖ JO MOTINA

“Nežinau kito tokio krašto...”
1944 metų rudenį, kai rusų 

armija artinosi prie Pabalti
jo, tų kraštų gyventojus ap
ėmė siaubas. Metus laiko tu
rėję progos pabuvoti po rau
donuoju jungu, jie žinojo, kas 
dabar jų laukia. Populiarią
ją Dunajevskio dainelę “Aš 
nežinau kito tokio krašto, kur 
taip laisvai alsuoja žmogus,” 
kurią taip dažnai dainuoda
vo rusų pulkai, išdidžiai mar- 
šuodami po pavergtus kraš
tus, kiekvienas gyventojas, 
neišskiriant mokyklos vaikų, 
šitaip išvertė: “Aš nežinau 
kitos tokios skerdyklos, kur 
taip be pasigailėjimo būtų 
žudomas žmogus.”

Todėl, kas tik turėjo gali
mybės ir jėgų, jauni, vidur
amžiai ir seni, paliko nuo am
žių savo senolių gyventas so
dybas, pametė viso savo gy
venimo sutaupytą turtą ir, 
kaip vėtros nešamos plunks
nos, pasileido kur akys veda, 
—vakarų link.

Motina bėga nuo sūnaus
Tarp šimtatūkstantinės be 

gančiųjų minios sunkiai 
žingsniuoja, lazedele pasi
remdama, daugiau kaip 80 
metų senutė, kurios visas 
turtas — ryšulėlyje suvynio
tos kelios riekės juodos duo
nos.

—Močiute, kur eini ? — už
kalbina ją pro šalį praeinąs 
vyrukas, — juk tokiems kaip 
tu komunistai nepavojingi.

—Matyt, vaikeli, tu dar ne
buvai kraugerių naguose, kad 
jų nepažįsti, — vos kvapą at
gaudama prataria senutė, ir 
stengėsi neatsilikti nuo bė
gančiųjų minios.

Jaunas vyrukas susidomi 
senele. Jos atsiliepimas apie

jauni-komunistus daug ką 
kaičiui pasako, o raukšlėmis 
gausiai išvagotas jos veidas 
aiškiai rodo, kad savo amže
ly senelė daug juodų dienų 
yra turėjus. Tačiau, nenorė
damas jai sukelti prisimini
mų apie skaudžius pergyve
nimus, vyrukas nedrįsta sa
vo klausimais daugiau 
lės varginti, priešingai, 
je kelionėje stengiasi 
galėdamas jai padėti.

“Jis išgama, vaikeli...”
Kartą atsitiktinai vyrukas 

sužino, jog jo globojamoji se
nelė yra Marija Sniečkienė, 
Lietuvos komunistų generali
nio sekretoriaus Antano 
Sniečkaus motina.

Ta žinia jaunuolį kaip žai
bas trenkia, ir jis nuspren
džia dar vieno klausimo se
nelės paklausti.

—Nesupyk, močiute, jei 
dar tavęs ko nors paklausiu.

—Klausk, kiek nori, vaike
li. Ko aš turėčiau pykti?

—Nereikėjo tau, močiute, 
iš savo gūžtos bėgti ir tokį 
vargą ant savęs užsitraukti. 
Lietuvoje tau būtų buvę len
gviau savo amželį baigti, juo 
labiau, kad tavo Antanėlis te
nai toks galingas...

Nuraudo Sniečkienės rau
kšlėtas veidas, ašaromis pa
sruvo giliai įdubusios akys, 
ir vos girdimu balsu ji pra
bilo:

—Kad aš jo neturiu... Ma
no Antanėlis mane panieki
no ir nuėjo Stalinui bernau
ti. Jis... Lietuvos išgama!...

Nutrūko jos balsas, o krū
tinė tiek buvo kilnojama 
skaudaus prisiminimo skaus
mų, kad vyrukas susigėdo, 
užgavęs motinos širdies skau-

sene- 
viso- 
kiek

i^’teisiil-'H

" Nutrūkęs unijos mazga 
$ k į Rytuose ir pietuose N e]

- ' —w^kli^ klausomybes kovų metu
tinę garsiau skamban kvius buvo ištikus skaudi 

lemtis. Lenkų gaivinama i 
ja buvo nukirpta prie Šin

‘ tų ir Giedraičių, jau mat 
vaduojamojo Vilniaus be 
tai. kai lietuviai kariai bi

na.

džiausią stygą ir nut
giau jos neklausinėti

Sunki tremtinio d
Atsidūrusi Vokietilį^ė- Stabdyti pažado, kad ti
ilo ionlziano nnbU . tu.. tnutė Sniečkienė paid įny-bas taikiu būdu surasta. I 

kanų tremtinių būni buvo duotas Sui
7^^ kuose žodis ir po dviejų ( 

sulaužytas. Tarptauti 
teisingumas apsiėmė tai 
ninkauti ir pažeistą teisę

m ... :< statyti. Deja, Lietuva biTremtinio gyveni 5 , . ' -u„ • , i „ cs^dar karta apvilta ir suomet yra sunkus. I s x n- i -• • ■ •• skriausta. Pirmą kartą u
serijoje atsiradusi “Vidur

kutiniu metu su tūks 
kitų mūsų tautiečių, 
raudonasis “rojus" h 
sesnis negu badas, ji 
Hanau DP stovykloj

Tremtinio gyveni

ną būklę pilnai sup r-^^vinu buvo prišlieta prie L

ją patyrė. Jokia p ,1$®^ Vilniaus su visa sritimi,

Krėvos akto “applica

’dėjo lenkiškumo invaz 
Praeityje daug metų ka 
gyvenę ir labai daug ko : 
stoję, lietuviai buvo prive 

i0' ti atsitverti nuo neteis

neteko sostinės, bet išsau 
jo tautos gyvastį. Tačiau 
nuostolis ir nepereinama f 

.. . na skaudžiai dilgė tautą
’ są nepriklausomybės meta

h dį a. klausomos Lietuvos ir L 
Insiis valstybės. Čia buvo 

lesnė problema negu vi< 
įjjj Vilniaus. Savo valstybe lie 

gnįjjpviai neigė Lenkiją, nes ku 
si ant visiškai skirtingų

savo senus kaulus i 
parnešti į laisvus I 
žemelę!

Deja, tos visų Lietj 
rų sūnų trokštamosj 
Marija Sniečkienė nei 
Tremtinių spauda | matą, nors praeitis buvo b 
kad sausio pabaigoje Q^ drair beveik vienoda, 
jos gyvybė. Ji palaid j. . ......................   ,
timoje Hanau žemeli lsslzaii
rion ją nubloškė iŠ! į1? Ms ryšių. Nuo uni 
jos sūnus. įpratę apsėsti svetin

Laidotuvės buvo į dinastijas, nesavas žemes 
kilmingos. Jose daly tautų žmones, jie ir 
sa Hanau lietuvių k buriamą Lenkiją ramstė 
Nemaža atstovų buvo 
tų stovyklų. Daugel] 
raščių buvo įdėta 
aprašymai kaip pay 
patriotės ir geros mo 
auginusios ir išmoks 
būrį vaikų.

Maskvos auksi iį
Amerikonai sako,; I nai šeimoje pasitaiki 

avis.” Taigi ir velio 
rijos Sniečkienės n 
kaltinti už tai, kad 
nūs prisidėjo prie ra 
gengsterių gaujos. 1 

Antanas Sniečkų 
motinos auklėjamas 
čioje dvasioje, kaip i 
trys broliai ir sesų i 
visi išėjo garbingais 
mis. Daug kas stebis 
jauniausias Antanėlis 
do ir pasidarė tautlj 
kas.

Atsakymas aiškus 
vienas kuris ieško! 
darbo ir didelio pelno 
ku atsiduria šnipui 
Tan tinklan pakliuvo 
Sniečkus. O kadangi] 
geriausiai savo šnipi 
moka, Antanėlis sufl 
Maskva. Tai darydai 
neapsiriko, nes 1940 
rusams užėmus Liet 
Sniečkus gyveno pui 
me bute ir Jonavos t 
brike užsisakė tokiu! 
kokių retas Amerii 
jonierius turi. Jo bal 
ėjo 60,000 rublių, kaj_ 
pu darbininkams kof.'.^ė Jjį" mokėjo tik 200 rubl?^15 * 
qiui Paraitai, kad

1 ^riesauia

įjfų tautų žmones, jie ir

'.'Janaispagrindais: siekė istc 
nių sienų ir kitados sau ] 
lenktą tautų. Paliko nepa

J J* tę seni ir socialiniai san
> ? ~ ponai gn

ve ir vidaus reformas, o i 
■Sj kriptas į nelenkiškus ] 
^basčius (“Guda Polskie1

Pats lietuviškos kilmės Ji

Antanas Škėma
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RGAS PASAULIS
Rašo Gintrūnas

IVS
poj lai- 
ietuva, 
dabar 
Tiesa 

ovakija 
st žlugi- 
pasiro-

Spėjama, kadkai^ 
Maskvos bernai nį 
mus kraštus užimt

LIETUVA TARP DVIEJU KARO

,i etų vos Nepriklausomybės paskelbimo trisdešimties 
metų sukakčiai priminti

S. SUŽIEDĖLIS
(Tęsinys)

kraujo praliejimas^ ?as ant įkaitusio akmens
kuose. ’------ ""x 1-- 1

Karas su Amerih
vyks, kada Rusija

vystosi, 
\ kokia 
eis už 

J dabar 
lomi ją. 
— ren- 
kosėt:, 

į. apsi- 
galybe, 
ižią sa- 
identns 
nmkau- 
ičje.
. Neuž- 
r lietu
ms prie- 
apkibo 
musės 

,saro jo, 
ęs. Ko- 
i: 
o vidu
rių val- 
mokra-

kmens ant didžio kelio į- 
ta juo bevažinėjant. Lie- 
i, kaip pakelės akmuo, 

rengus. Ligi šiol ji p kaitinama kaimynams 
siruošus. Todėl Mas? įdžiant. Jie čia važinėjo 
tininkai ir vagiliais Javo egoistiškais potrau- 

s: vieni pro Lietuvą sly- 
. plačias Rytų lygumas, 
dairėsi į Baltiją ir į Va- 
is. Lietuvių tauta kliuvo

šautuvais mosikoji 
kia atsiminti, kadį 
tinė garsiau skambi 
na.

Mes,

dų tu
jos sta- 
Austri- 
l vyžų, 
Austri- 
ivakiją

u negu 
uos di-

Dėdei 
bus ge- 
r° pyp- 
iso nei 
sšinimo 
sta jė-

karas. A

IRAS

jauni- 
sšlėmis 
veidas 

> amže- 
į dienų 
nenorė- 
įsimini- 
ergyve- 
sta sa- 
u sene
li, viso
ji kiek

venti. Visi trys su Lietuva 
pasirašė sutartis, ir nė vie
nas savo žodžio neišlaikė, ka
dangi nė vienas nenorėjo lie
tuvių tautos gyvos matyti. 
Pirmas sulaužė savo pažadą 
tasai, kuris manė turįs į Lie
tuvą daugiausia “istorinių 
teisių.”

✓
Nutrūkęs unijos mazgas
Rytuose ir pietuose Nepri-

', , 4 . iii klausomybės kovų metu liepdama tame tarpukely- , . , J“lašas” ant karšto 1 ,tuv’us bTuv° lstlk.us skaudl ne 
, . , . • v , lemtis. Lenkų gaivinama uni-tanant vieno ių zo- . , i • U. • •J j ja buvo nukirpta prie Širvin

tų ir Giedraičių, jau matėsi 
vaduojamojo Vilniaus bokš- 

;tai, kai lietuviai kariai buvo

džiausią stygą ir nr. taip 
giau jos neklausius ens,

Sunki tremtinio ils/., .....
.x ... . tikrųjų, lietuvių senove 

Atsidūrusi Voldt:} djdk kajp pasaka be rį- 
nute Snieckiene pal kurįos įr apimti negalė 
kanų tremtinių būr 
kutiniu metu su 1 
kitų mūsų tautiečių, 
raudonasis rojus’į tauta mirus, 
sesnis negu badas,; > ( ■ _ -
Hanau DP stovyklį Jabartis jau buvo maža, 

Tremtinio gyve.
suomet yra sunkus, 

ikesnis jis yra kai, 
' gasis atsiduria nedr 
me krešte. Tokią m; iynas negalėjo pakęsti, 
ną būklę pilnai ss jlaisvė buvo lietuvių tau
tas, kas ant savo b ^etimybėmis apnešusi ir 
ją patyrė. Jokia į adžiusi, o laisvė žadino 
neįstengs teisingais - 
ir jos paveikslas ne 
karnai pavaizduoti { 
priteklių ir nuolatiu 
kos, kuri dieną nak 
na ir moraliai žudol 
pakrikštytą mūsiį 
Tai yra gyvenimas
užkalto gyvo žmoge o lietuvių tautos gyva- 

Tokį gyvenimą ti • 
venti ir nuo sūnaus 
si Marija Sniečkieni 
savo vargu ir skurdi 
skundė. Vienintelis, 
kimas buvo sulaukti .r būtina. Sava valstybė i 
kada kruvinas okupa tapusi asmeninio gyva-1

savo senus kaulus 
parnešti į laisvus 
žemelę!

Deja, tos visų Liti ls visame krašte buvo 
rų sūnų trokštamu
Marija Sniečkienė ns rių tauta kasmet statėsi 
Tremtinių spauda j 
kad sausio pabaigoj < 
jos gyvybė. Ji palai: r 
timoje Hanau žeme

zas Pilsudskis, naujosios kariniame mūsų pasienyje' Deja, Klaipėdos srityje bu-' Ti-Amtim’ii Rūripapiai ir I aimpn’mai"
Lenkijos kūrėjas, kartą juo- vis nusigriebdavo iškreipto vo stelbiama lietuvių tauta,1 -i 1 lAUĮJCdLiai ii uailliujiliidi
kaudamas ją palyginęs su kryžiaus. Seniau vokiečių ri- kurios dalis čia gyveno ir su- ____________
riestainiu, kurio riebumai y- teriai kryžius turėjo išsisiū-' darė daugumą vietos gyven-' Šių metų sausio mėn. 14-15 priima tik Australija, visos 
ra pakraščiuose. jdinę ant savo apsiaustų, bet tojų. Be to, visa lietuvių tau- dd. mažame Bavarijos kaime- kitos šalys — tik kaip darbo

Tuo tarpu nepriklausoma ’ 
Lietuva pasirinko teisinges
nį ir tikresnį kelią. Praradu
si dideles praeities galimy
bes, kūrėsi ant išlikusių etno
grafinių pagrindų. Pradėjo 
nuo gyvos dar likusios tau
tos, nuo paties branduolio, 
priversta net statydinti nau
ją sostinę. Lietuvos kūrėjai 
buvo žmonės nauji, netradi
ciniai ir neluominiai. Visa 
senoji bajorija, išskyrus kai 
kurias šeimas, atsiskyrė nuo 
lietuvių tautos savo katego
rišku žodžiu “Niekados!” 
(“Przenigdy!”). Nepriklau

somą Lietuvą atkūrė papras- 
Itas kaimietis žmogus sava kuri dar senovėje pastojo 
tėvynės meile ir pralietu jiems kelią į Rytus (“Drang 

.krauju. ^nach Osten”). Jie iš pasku-
Į Lietuva buvo griežtai prie- tiniųjų jėgų kabinosi į Pa-

į rankas imdavo juos už ap-. ta savo darbu ir turtu Klai- lyje- Seligenstadte įvyko Lie- jėgą. Pietų Amerikos valsty- 
versto galo, kaip kalaviją, pėdą ugdė ir kėlė.
Didžiojo karo metu vokiečiai 
Dievo vardą buvo išrašydinę 
ant kareiviško diržo sagties 
(“Gott mit uns”), bet, ne
paisydami nei dieviškos, nei 
žmogiškos teisės, vergė Lie
tuvą, žudančiu ginklu. Neno
rėjo numesti jo nė tada, kai 
jų karinė jėga palūžo. Pir
mieji Lietuvos savanoriai, su 
sitelkę ginti krašto laisvės, 
buvo kliudomi ir sklaidomi, 
o Lietuva užleidžiamą rusam. 
Vokiečiai negalėjo suvirškin
ti minties, kad jų kaimynu 
galėtų būti laisva Lietuva,

Žmonių tuvių Tremtinių Bendruome- bės yra nepalankiai nusista- 
gerovė čia priklausė nuo Lie- nės apygardų pirminkų su- čiusios. - ; ;
tuvos, ir su lietuvių tauta jie važiavimas, iš kurio progra-Į Tremtinių organizacijos, 
buvo suaugę savo krauju, bet mos matyti, ką tremtiniai y-, kultūrinio veikimo, finansų 
tii e* t i Trrx Lmtrri »-> n 12 —-2 X 2 1 _ 1. — 2 n 1— 2___ 1__ - »_2 — 2 — ' 2____1 — 2 J____ 2 ~ 1_1_______ 2___ __ 2 ________ *2 _
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yrukas 
no j i se- 
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ivę len
kti, juo 
lėlis te-

is rau- 
nis pa-
5 akys, 
ji pra-

i... Ma- 
lanieki- 
lemau- 
jmaL
o krū- 

lojama 
skaus- 
sigėdo, 
s skau

jų širdys buvo bauginamos ir ra ligi šiol atsiekę ir kuriais 
tampomos už Lietuvą galin- ateities rūpesčiais gyvena, 
gesnės Vokietijos. Tad labai Suvažiavime buvo išklau- 
trumpas buvo Klaipėdos syta svarbių pranešimų ir 
krašte ramios kūrybos dar- pasidalinta mintimis įvairiais 
bas. Sunacėjusi Vokietija be rūpimais klausimais, 
jokios apdairos smelkėsi per! V. Sidzikauskas savo pra- 
Nemuną, nelaikė duoto žo- nešime, tarp kitko, pažymė- 
džio, kurstė klaipėdiečius jo, kad dabartiniu metu poli- 
prieš Lietuvą ir išrašinėjo 
kabliuotus kryžius ant mūsų 
žemės. Po tais užlaužtais 
kryžiais, it mašinos dantra
čiais, buvo paslėpta sena kry- 
žeiviška dvasia, tik dar ne
santūresnė ir veržlesnė. Lie
tuva grūmėsi su ja Klaipėdos 
seimelyje, Neumanno-Sasso 
byloje ir kiekviename žings
nyje, kur tiktai tautos reika- ----------- - -------------------- o . 1JL
lai užkliūdavo naciškam vo- tinių Amerikos Valstybių lie- licijos policininkų, atvyko į 

----- , „„ _ _ . . - . kiškumui. Lietuviai buvo uja-Tuviais yra daroma visa, kas baltų ir ukrainiečių stovyk- 
žemaitiš- atvėrė lietuviams kelią į Ne- mi, dergliojami ir plūstami' galima, ir visi reiškiniai ro

ir kitais klausimais suvažia
vime dar kalbėjo Vyr. Komi
teto pirmininkas Dr. Gylys, 
Dr. V. Jasaitis, M. Rėklaitis, 
inž. A. Novickis, dailininkas 
L. Vilimas ir kiti.

SUDEGINO SOVIETŲ 
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Chicagoje leidžiamas lie
tuvių dienraštis “Naujienos” 
gavo pranešimą iš Muenche- 
no (Vokietijoje), kad ten šio
mis dienomis tremtiniai su
degino sovietų propagandinę 
literatūrą ir automobilį.

Sovietų repatriacijos ko
misijos karininkas kapitonas 

i Viernik, lydimas amerikiečių 
kių nuomonių. Kartu su Jung. kapitono ir dviejų karinės po-

tiniuose centruose vis dau
giau rodoma susidomėjimo 
tremtinių ir Lietuvos reika
lais. Tylos sąmokslas dauge
liu atžvilgiu jau yra sugriau
tas.

Buvo daromi žygiai į 
Jungtines Tautas, kurie su
kėlė nemaža triukšmo ir iš
šaukė daug lietuviams palan-

NT , . ir ’ ir ’ " i sustabdyti pažado, kad tiesa šing.a Lenkijai, todėl pasta- baltijj, suorganizavę net vo-
Ne kartą kuris kaimy- , .U. ’ roji lietuvių nesuprato ir ne- k1oV”Q-™a,oV"a
dėl to mums patakšno-ltuviams buv0 duotas Suval. ■ sistengė suprasti. Lenkai lie- montininkus), kuriuos lietu

kuose žodis ir po dviejų die- tu™J ™lstybę vadino “kau- vių savanoriai Įveike ties
nu sulaužytas. Tarptautinis nl*ka ,zem.e- . atskalūne, ne- Radviliškiu, sios kautynes
teisingumas apsiėmė tarpi- vykusia isaaiga, z,cmam»- mi, uciguvjauu n pustauu. gauma, ir visi reisniuiai ru-

mosimo” užsispyrimu, muno žiotis, bet ne lietuvių vien dėl to, kad mylėjo savo do, kad Lietuvos byla eina
„„ hiivn Ir o Ir ori -nailra-in cj-oh. Iv. ' • j • 1 1________ __________ j:

kiškus-rusiškus dalinius (ber

> per petį, nes manė lie- 
. O tauta

> prisikėlus ir gyva. Bet

rasos lašas po žiedu. Ji 
Įėjo Nepriklausoma Lie- 
. Šito gyvo žvilgsnio iš 
) žiedo taurės ne vienas

:aidrino tautinę sąmonę,’ 
švytėjo jau kaip žėri 
i “Karalių Pasakoje.” 
Įklausoma Lietuva su- 
ė nutautėjimą. Visa, 
buvo lietuviška, tautą 
ino ir gaivino. Pargrįžo . 
urnas tų, kurie jau nebe-

■ priaugo naujos kartos, I 
*s netikėjo jos mirtimi, s 
su sava tauta ir gyven
to nepriklausomoje val- 
je atrodė visiškai natū-i

pagrindu.
naują kartą išugdė sa- 

mokyklos, apipynusios 
šalį. Kaip gretimas kai-

tydinęs kareivinių, taip

irdvesnes ir švaresnes 
<las — tautos auklėji- 
švietimo židinius. Iš

lą. Kai kapitonas Viernik su 
savo palydovais nuėjo į sto
vyklos salę, aplink jo auto
mobilį susirinko apie 300 
žmonių, kuriems šoferis da
lino sovietinę literatūra. 
Tremtiniai šią literatūrą iš
vadino bolševikų melo propa
ganda, nustūmė šoferį šalin, 
sukrovė visą literatūrą į krū-

ninkauti ir pažeistą teisę at-meškos i __ . v . _ _ . -
f f n • t hnvn Jie noreJo Lietuvą turėti sa- buvo kalte, kad reikėjo stab- žemę ir norėjo būti nuo nie-

dar kartą apvilta ir nu- vo išorine bei kultūrine pro- terti, o paskui antru kartu ko nepriklausomi. Naciška 
qkrimirta Pirma karta i<?tn i vincija, o ji buvo savarankiš-. imtis ginklo ir vaduoti Klai-, Vokietija godžiai dairėsi į 
rijoje "atsiradusi “Vidurinė ka vaWbe. Lietuvos sava- pėdos kraštą, šiuo žygiu bu- (Lietuvos šalį, nekantrauda-
Lietuva” vienašališku balsa- ranki§kumas tarytum neigė i vo atgautos senos Lietuvos ma, kada ji galės mus užpul-
vimu buvo prišlieta prie Len-Į-LenkiJ03 . . - v, ?, i. , • v . .. . „ -
kijos. Taip Lietuva neteko * grindus. Lietuviai neužleido, tauto sieną, bet nemaža jų bau į Rytus.
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Vilniaus su visa sritimi, ir „ , _ . ,v. _ T • ± • i. - . ... . ,------------------------------ -
tai lietuviams priminė senąjį Jie butų apgaubę Prusus ir is^eje. Vokiečiai dave^Lietuvaijsas^ o draugiškai spaude jam. Profesorius Brazaitis pa- Vą gatvėje ir uždegė. 
Krėvos akto
'(prišlieti), nuo kurio prasi-' 
įdėjo lenkiškumo invazija.
Praeityje daug metų kartu 
gyvenę ir labai daug ko nu- 

Į stoję, lietuviai buvo privers
ti atsitverti nuo neteisios 
kaimynės akla siena. Lietuva 
neteko sostinės, bet išsaugo- 

■ jo tautos gyvastį. Tačiau šis 
i nuostolis ir nepereinama sie
na skaudžiai dilgė tautą vi
są nepriklausomybės metą.

Akla siena išreiškė susida-
I riusį priešingumą tarp nepri- 
' klausomos Lietuvos ir Len
kijos valstybės, čia buvo gi
lesnė problema negu vieno 
Vilniaus. Savo valstybe lietu
viai neigė Lenkiją, nes kūrė
si ant visiškai skirtingų pa
matų, nors praeitis buvo ben
dra ir beveik vienoda.

prie jai palankaus sprendi
mo.

Dabartinėse sąlygose trem
tiniai toliau pasilikti negali. 

—j-------------- ,------ j-o------------------ je-— Iš visų davinių atrodo, kad
egzistencijos pa-'pajūrio žemės, praeinant Vy-'ti, sutrypti ir nužygiuoti to- šie metai bus iškeldinimo me- 

" . Čia, sakė, gy- tai. Atrodo, kad žymi dalis
lenkams savo žemės, kuria dar paliko kitoje Nemuno pu- Įveno jos nepakenčiamas prie- tremtinių persikels į užjūrį. 
-2^ T'l 4X o o t o oi cIotta T infinroi 1 X /I v>r» ii rrinLni -va mi 1 TT1 X?    2__ ___ 2 X.2 — —

arini i caro” abiejų pusių išėję laisvai į 
____ ; iūra. Vienas koridorius (Vii

~ j . i vxx jxxxxxj XlUltOUllUa XJ1 LX0 p O,

, žodį ir sutartį (1928), kad į, ranką, kuri taip pat rausėsi žymėjo, kad buvo stengiama- > 
it johnmc dm,. p0 mdsu nepriklausomybe. 1 ------J—L--------- 1:—‘ -—1 '

Raudonoji iržtva
jūrą. Vienas koridorius (Vii-; Lietuvos valdomą žemę dau- 
niaus) būtų visai išnykęs, o'giau nebesikėsins. Tačiau jie 
antrasis (Dancigo) žymiai j visą laiką kėsinosi į lietuvių 
sustiprėjęs arba jo visai ne-(tautą ir jos laisvę, 
būtų buvę. Paskui žemės re- rpįe 
forma lietuviaisugriovė ūki- tarpininįaif ...............
nius lenkų židinius savame susįabdė prie Vilniaus, ant 
krašte ir išlygino socialinius Klaipėdos sienų įrašė auto- 
santykius. Ta žinia sklido uz nomijos vardą. Lietuva tą 
administracijos sienos kaip vardą įr savivaldos teises 
dilginąs pavyzdys ponų nu- 'gerbė daugiau> negu buvo 
stelbtiems valstieciams._ Pa- parašyta, ir rūpinosi Klaipe- 
galiau lietuviai atsikratė len- dos srities ve kiek tik 
kinimo per bažnyčias ir, ap-|Jst g Smglio užneštaa ir 
skntai, susilpnino ir persye- Į apleistas Klaipėdos uostas, 
re lenkų kultūros įtaką Lie- pro kurį tįkįaį sieliai pra-1 
tuvoje. 'plaukdavo,, p-*.-™..

Galima suprasti, kaip tai mas> < ‘ ‘ ’
lenkams buvo nemalonu ir Mat, vokiečių imperijai, nusi Tris Karalius raudona revo- 
sunkiai pakeliama. Nepri- driekusiai plačiu pamariu, jis f ’j v - 1
klausoma Lietuva vertė juos (buvo tiek reikalingas kaip šum Gedimino bokšto, kaip

Tai pamatęs, šoferis nubė
go pranešti savo viršininkui."

Minia tuo tarpu padegė
si parodyti pasauliui, kaip ei-1
giasi sovietai užimtose šaly- j

įse. Dabar jau prieita ligi to, Vierniko automobilį.
Vokiečiai ir rusai Lietuvą kad pasaulis apie sovietus ir Buvo iššaukta 50 ameri-

natvs tarntautiniai ver^®’ niokojo ir dalijosi, iš kitų šaltinių žino pakan- kiečių karo policininku, kurie 
' 1 kurie>netu^ palaikė tvarką tolimesnio pa

tai susikaudami. Kai vienas 
iš Lietuvos traukdavosi, tai 

i ateidavo antras. Didžiajam 
karui pasibaigus, vokiečiai 
kliudė atkurti Lietuvos ne
priklausomybę, o atsitrauk
dami talkininkavo rusams— 
Lietuvos žemę užleidinėjo 
raudoniesiems.

| Ta rausvoji rusų vilnis 
lietuvių valdo- pirmą kartą užgožėjo Lietu- 

atgijo ir suklestėjo, voje 1918-19 metais. Jau per

palaikė tvarką tolimesnio pa-
L. Raudonojo Kryžiaus at- sikalbėjimo metu. Išvvkstant 

rusų kapitoną saugojo kali
nė policija, bet minia jį naly-

sunkiai pakeliama. Nepri- j driekusiai plačiu pamariu, jis
j | IJUVU L1CJA X Cm<

iš istorinių prisiminimų ir po-, rusams Kaunas. Mums abu 
zicijų trauktis į dabartį ir į, tie miestai buvo vienos Ne-

liucijos žvaigždė pakilo vir

grasus įspėjimas atgimstan
čiai Lietuvai. Lietuvos vy-

Lenkai nenorėjo išsižadėti ■ etnografines sienas. Todėl jie mun0 upės sujungti ir gyve- riausybė pasitraukė į Kauną, 
ėjo tautos jaunuomenė, praeities ryšių. _ Nuo unijos kietai valdė lietuviškas Vii- nimui būtini. Vienas išaugo o Vilniaus mieste įsikūrė11 Iv J J V X XCLX1Q. IX J vCL LX UV-z o J CL LXXX L-i. j X CX>\>X LI vij X j kj X • X v XX \J XX XXX J O

rion ją nubloškė iš aiškiai lietuviška ir lais- laikų įpratę apsėsti svetimas I 
jos sūnus.

Laidotuvės buvoįygų žinojo, kad “lietuvis 
kilmingos. Jose daly itados belaisviu buvęs.” , kuriamą Lenkiją ramstė se-jenįai 
sa Hanau lietuvių 
Nemaža atstovų bus 
tų stovyklų. Daugel’ 
raščių buvo įdėta 
aprašymai kaip pavlietuvą pakentė. Jiems 
patriotės ir geros mUiko jos politinis ir kul- 
auginusios ir išmok s savarankiškumas. Ma 
būrį vaikų. | Istybė visą laiką gundė

Maskvos aute
Amerikonai sako, 

nai šeimoje pasitaikė 
avis.” Taigi ir velk 
rijos Sniečkienės i 
kaltinti už tai, kad 
nūs prisidėjo prie n 
gengsterių gaujos.' 

Antanas Sniečkt 
motinos auklėjamas 
čioje dvasioje, kaip* 
trys broliai ir sese 
visi išėjo garbingais 
mis. Daug kas stek 
jauniausias Antanėli 
do ir pasidarė taut 
kas.

Atsakymas aiškus 
vienas kuris ieško 
darbo ir didelio pel®1 
ku atsiduria snip' 
Tan tinklan pakliuy® Sžįmiai, apačioje slinko plieninis vanduo. 
Sniečkus. 0 kadaug1, foteris vis dar tebekrutino lupas. Ji panoro tru- 
geriausiai savo šmp 
moka, Antanėlis s# 
Maskva. Tai daryd* 
neapsiriko, nes >........................................ ...
rusams užėmus U • j ’ - ---- - -- - k_
Sniečkus gyveno P’t į. Melsvos kalvos, pilys, autovežimiai ir saulė 
me bute ir Jonavos’ 
brike užsisakė toki’® 
kokių retas Ameril 
jonierius turi. Jo b®5 j0 bėgti tiltu, 
ėjo 60,000 rublių, kai 
pu darbininkams 
mokėjo tik 200 rutf

stovas K. Rimkus pabrėžė, 
kad vis daugiau ir daugiau 
tremtiniai reikalingi šalpos, lydėjo garsiais šauksmaiš. 
L. Raudonasis Kryžius pra- Į __________ i-----
džioje neturėjo jokių lėšų.: OLANDIJOS KATA!AKAI 
Jam čia nepaprastai daug pa-1 šiomis dienomis Katalikų 
dėjo BALFas, suteikdamas Bažnyčios priešai _pian.^jjųieij 
net ligi 85% visų pajamų. (yra didžiai susirūpinę Olan

dijos katalikų skaičiaus di
dėjimu. Prieš 100 metu toj 
šaly tebuvo tik 50,000 kata
likų, kurie pradžioje mažai 
galėjo džiaugtis pilietinėmis 
teisėmis. 1848 metais valdžia 
suteikė katalikams pilna lai
svę. Šiandien kataliku vra 
2,250,000 krašte, kur iš viso 
gyvena 9,000,000 žmonių. Po
litikos gyvenime katalikų 
partija seime laimėjo persva
rą, o krašto vyriausias miris- 
teris yra katalikas. (ž )

Šalpa eina drabužiais, mais
tu ir pinigais.

Emigracijos klausimu kal
bėjo A. Benderius, pažymė
damas, kad tas klausimas 
kol kas nepriklauso nuo pa
čių tremtinių. Tremtinių pa
geidavimų ir norų niekas ne
klauso. Ligi šiol nuolatiniam 
apsigyvenimui tremtinius

maus ir Seinų sritis ir be pa- sostine, antras — plačiais Į “Lietuvos ir Gudijos Sočia- 
t rt ri 1 1 r i vi r\ r 1^0 t VI O 4* ' j* j • — — • i*

visą nepriklausomybės metą^a^ niekada savo praeityje 
. . . . _ . , . ’ 1 sudarė lietuviams Klaipėda nebuvo taip išjudė

tais pagrindais: sieke iston- (grėsmę, primiršdami, kad lie- jusi) kaip nepriklausomoje 
mų sienų ir kitados sau pa- tuviai buvo Tannenbergo Lietuvoje. Klaipėdos švytu- 
lo-nlrfn fantu Paililrn nonalri- -------1,-,, . , . .

kdyta, kuri tik iš tėvų dinastijas, nesavas žemes ir gailos jas lenkino. Taip pat'vartais’ atsivėrė į pasaulį.
Irrrn vinmn Iro i a Ir i Ui i UonUn vYYinnna lio ir __2___ ____________ 21_1„_________ 1 ___________________________  . - ...kitų tautų žmones, jie ir at

,u grėsmė, kad lietuviai 
Jūti vėl belaisviais, visą 
buvo jaučiama.

įrs kaimynai tiktai laiki

iko jos politinis ir kul-

lenktų tautų. Paliko nepaki- (kautynių sąjungininkai, ku- rys jau patraukdavo laivus, 
|tĘ seni ir socialiniai santy-j riems iš tos šalies grėsė ben- kurie seniau sustodavo Ra
kiai — stambus ponai greta dras didelis pavojus.
nuskurdusių valstiečių. Dė
mesys buvo sutelktas ne į sa
ve ir vidaus reformas, o nu-' .
kreiptas į nelenkiškus pa- Kaip praeitvi° taip ir da- nustelbiama, kaip Be
kraščius (“Cuda Polskie”). bar Lietuvai p-rč^ė antras pa- niau. Priešingai, už Liepoją

Apverstas ir užlaužtas 
kryžius

Kaip prae’tvi

raliaučiuje arba nuplaukdavo 
|i Liepoją, šių dviejų Baltijos 
. uostų Klaipeda jau nebuvostybė visą laiką gundė 

nuryti šį žvilgantį ra
išą, bet kliudė lietuvių 
s gaivališkas noras gy- Pats lietuviškos kilmės Juo- vojus iš kaimvno, karts va- ji buvo jau žymiai judresnė.

listinė Tarybų Respublika.” 
Jos priešakyje buvo Vincas 
Mickevičius-Kapsukas, nepa
prastai veiklus ir apsukrus 
lietuvis, draudžiamuoju me
tu kaitrus patriotas ir kovo
tojas su carizmu, dešimtį 
metų iškalėjęs Sibire. Dabar 
jis buvo įkaitintas komunis
tinės idėjos karščio ir dėl to 
atvedęs raudonarmiečius į 
Lietuvą. Jis guodė Vilniaus 
lietuvius, kad neatėjęs Lietu-

vos užgniaužti, o tiktai pra
žygiuoti į Vokietiją. Lietuva 
ir Gudija sudarysiančios So
cialistinę Respubliką, kurio-' 
je visiems būsią laisva ir ge-1 
ra gyventi. Bet jie nepaken- New Yorko: Lietuva ar me
čią ir nepakęsią jokių dry- nulis?

—Lietuva.
ženklo, tautiškų spalvų ir lie- į —Lietuva? Iš kur tą nesą- 
tuvių kalbos, kaip valstybi- monę išgalvojai?
nes. 'rT'" - - - - -
būti lygios.

(Bus daugiau)

žumų: Lietuvos valstybinio 
ženklo, tautiškų spalvų ir lie-

Antanas Škėma

Išmintingas pasakymas 
—Pilypai, kas toliau nuo

Visos kalbos turinčios . —Tai tikriausia tiesa. Mė
nulį galime matyti, o Lietu
vos nematome.

Pabaiga
dviejų kelionės valandų jis pavargo, gavo per 
ą ir buvo įmestas į vežimėlį. Dabar jis snūdu- 

kaip ir kiekvienas blogai maitinamas vaikas.
Paplaukė moteris tempė vežimėlį vaismedžiais ap- 
u plentu, o tvarkingos pilių liekanos kalvų vir- 
2 artėjo iš lėto.
iada pavasarinė saulė nuplaukė gerokai aukštyn, 
privažiavo tiltą per didelę upę. Čia, prie masy- 

cmeninių turėklų, moteris sustojo. Čia juodu su- 
ant šviesiai žalios žolės, kvepiančios jaunyste, 

ralgė skurdžias duonos riekutes. Pro šalį švilpė

nusiraminti, prikando skaudžiai dantimis ne- 
idas ir įsistebeilijo į pasaulį. Ji aiškiai pamatė 
autovežimius, melsvas kalvas, pilių liekanas, ma- 
ikmeninį tiltą. Ant tilto suposi sunaikintas plin- 
pakaušis. Sutriuškinta galva artėjo, ji užstojo

Ši galva buvo milžiniška, o šalia jos plevėsavo 
ulinės istorijos” puslapiai. Puslapiai sukosi ar- 
iais ratais, ir tamsiaplaukė moteris pakilo ir 

. Ji bėgo greitai, taip greitai, kad 
kas, rėkdamas “mama,” negalėjo jos pavyti, 
riteris ir vaikas bėgo tiltu, o pro šalį švilpė sunk
ai, o aukštai džiaugsmingai švietė saulė, o tolu-

moję svajingai m”r1’S''To tvarkingos pilių liekanos. 
“Mama” aidėjo lauDi-m^ “Mama, palauk!” Vaikiščio 
kojytės mirgėjo greitai, greitai...

VI.
Lygiai po me'o. motels dažytais plaukais sėdėjo 

minkštame fotely igrtmžydama skudurą, kuris ka
daise vadinosi suknia. žvaigždėtam kramtomos gumos 
pavadinimui žaidžiant svarstė neaiškią mirties prob
lemą. Pirmutinis skausmas buvo smarkiai išblėsęs, ir 
jį pavaduojąs abejingumas įkyrėjo. Lygiai metai—tar
nyba. Retkarčiais nekalta pramoga — kinas, mau
dyklės, ir viskas. Ne, šitą kamuojantį skudurą, kuris 
kadaise...

Skambino ilgai ir įkyriai, kaip prieš metus. Kaip 
prieš metus moteris išsikapstė iš fotelio, tik šį kartą 
ramiais, išskaičiuotais judesiais, paspaudė šviesos jun
giklį ir apžiūrėjo save veidrody. Liekna figūra ir pa
dažytas veidas buvo gražūs. Raudonavo stambios, ža
dančios lūpos, ir dažyti plaukai tiko šviesiai nupud
ruotam ovalui. Moteris išėjo į prieškambarį tvirtu, 
ritmingu žingsniu. Vienintelis jos išsiblaškymo įrody
mas buvo kairėje rankoje laikomas skuduras. Už du
rų, miglotoje koridoriaus šviesoje, barstėsi žodžiais dvi 
akiniuotos ir liesos būtybės. Jos vapėjo apie skurdą 
tolimoje Europoje, apie pagalbą, apie drabužius. Mo
teris padažytu veidu ne iš karto suprato, ko iš jos no
rima. Tada viena iš liesųjų būtybių parodė kairėje ran
koje tebeglamžomą skudurą ir sustingo laukime. Trys 
žmogystos taip stovėjo akimirką. Paskui toji — gra
žiu padažytu veidu — sviedė buvusią suknią. Akiniuo
tosios pasigavo ją vikriai ir vapėdamos dingo lifte. 
Pasilikusioji tvirtai įsikibo durų, iš gerklės išsprūdo

keistas garsas. Ašaros ištryško staigiai, jų buvo tiek 
daug, kad pudra, kremas, ii- lūpų dažai tekėjo įvai
riaspalve mase. Šita žmogaus kaukė miglotoje korido
riaus šviesoje buvo baisi ir sena. Prieš tūkstančius 
metų tokiomis pat baisiomis kaukėmis miglotoje gęs
tančio laužo atošvaistoje šaukė iš skausmo laukinės 
moterys, netekusios vyrų—karių.

O anapus sienų modernus miestas klykė įvairio
mis tonacijomis. Miestas, mėgstantis taiką. Triukšmą. 
Pinigus. Greitą mirtį.

VII.
Po pusantrų metų moteris žvilgančiomis kasomis 

. stovėjo eilutėje. Dabar ji gyveno su savo berniuku ka
reivinėse, didžiulio kambario kertelėje, kurią ji už
dangstė antklodėmis. Ji gyveno kaip ir daugelis nete
kusių tėvynės. Pirmutinis skausmas buvo smarkiai iš
blėsęs, ir jį pavaduojąs abejingumas įkyrėjo. Šiandien 
ji stovėjo eilutėje, dalino iš tolimos Amerikos atpluk- 
dintus drabužius. Eilutę pamažu sugerdavo tamsus 
kareivinių koridorius. Koridoriaus gale atsidarinėjo 
durys, ir į mažą kambariūkštį įleisdavo laukiančiuo
sius. Ten gulėjo krūvos sujauktų švarkų ir suknių. Pa
gal loterijos numeriuką tamsiaplaukė moteris gavo 
gniužulą, kuris kadaise vadinosi suknia.

Ji grįžo į savo kertelę ir, pasidėjusi ant stalo, rū- 
, pestingai išlygino dovanotą turtą. Storas ir sunkus šil

kas jai patiko. Tik raštas kiek įmantrokas pasirodė. 
Ir dar suknia, matyt, bevežant, pagalvojo ji — buvo 
praplėšta ties viduriu beveik iki pusiaujo. Ačiū Die- 

' vui, šitas trūkumas leidosi maskuojamas. Moteris sku
biai susirado tabako dėžutėje adatą ir siūlą. Ji nustebo, 
kad šiandien pirmą kartą judėjo vikriai ir nerūpes-

tingai. Langas buvo uždarytas, ji staigiai atidarė abi 
puses. Ties langu žydėjo liepa, ir aitrus kvapas pa
skubino širdies plakimą.

Ak, tas nuolatinis noras gyventi! Buvo šeštadie
nio popietė, į apsilupinėjusias sienas atsitrenkė stovyk
los triukšmas. Kažkas grojo akordeonu trankią pol
kutę, kažkas garsiai šūkaudamas žaidė krepšinį vidu
ry aikštės, ten, tur būt, krykštė ir jos berniukas, ka
reivinių sienomis rangėsi iki stogų stovyklos gyven
tojų skardiniai kaminėliai. Moteris siuvo greitai, tik 
keliolika minučių, ir įplėšimo nebeliko. Dabar ji nusi- 
vilko suniokotą pilką kostiumėlį (dar iš Lietuvos) ir 
įsmuko į naująją suknią. Prie lango, šalia Nukryžiuo-. 
tojo, kabėjo veidrodžio šukė. Moteris apsisuko aplinkui 
save. Suknia buvo kaip jai siūta.

Ak, tas nuolatinis noras gyventi! Tur būt, pirmą 
kartą po pusantrų metų ji atidžiai įsižiūrėjo į. save. 
Moters veidas priartėjo prie pat šukės. O kasos dar 
tebeblizgėjo, ir akys spindėjo karštligiškai! Tiesa, tos 
smulkios raukšlytės buvo naujos, bet ir ryškioje sau
lės šviesoje ne per daug matomos. Ji pabandė pati 
sau nusišypsoti ir pamatė, kad jos lūpos virpa, šis 
savo lūpų čiulpimas, ši apatinės veido dalies grimasa 
sudrėkino akis. Moteris parvirto ant kareiviškos- lovos. 
Ašaros ištryško staigiai, jų buvo daug, veido raume
nys tampėsi nesustabdomame šokyje. Šita žmogaus : 
kaukė ryškioje saulės šviesoje buvo baisi ir sena. Prieš 
tūkstančius metų tokiomis pat baisiomis kaukėmis sau- < 
kė apie skausmą laukinės moterys, netekusios vyrų— 
globėjų. ...

Ant skurdžios lovos raitėsi žvilgančiomis kasomis 
karūnuota moteris, ir kartu su’ ja raitėsi bronzinės 
plačialapės gėlės, truputį panašios į saulėgrąžas.
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Philadelphij os Žinios Lietuvos Generalinio Konsulato
Paieškomi Asmenys

phijoj. Tuo tikslu jau padaryta 
ir pradžia, nes Hubert Horan, 
kurs buvo- pakviestas BALFo 
garbės pirmininku, sutiko padė
ti Tag-Day tinkamai pravesti. 
Artimiausiu laiku ir manoma 
jau pradėti rengtis tam dideliam

4

Jį

IŠ LIETUVIŲ SUSIRIN
KIMO

Jau 6 metai, kai Philadelphi 
joj veikia vieningas lietuvių ko
mitetas. Pirma jis vadinosi Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus Ko
mitetu, vėliau, karo metu, tu-

i rėjo Karo Pergalės vardą, o įsi- dalykui.
steigus BALFui pasivadino jo ' Komiteto veiklą sustiprins dar 
vardu. Dabar jis turi tik Raudo- tai, kad prie komiteto suorgani- 
nojo Kryžiaus ir Bendro Ame- zuotas pagalbinis veikėjų būrys 
rikos Lietuvių Fondo vardą. Ko-1 — Garbės Taryba, kurią sudaro 
mitetui priklauso lietuvių kata- keliolika garbingų asmenų, lie
jikų draugijų, klubų, kultūrinių tuvių ir lietuvių bičiulių. Be to, 
bei pašalpinių draugijų atstovai dar sudaromas direktoriatas iš 
ir pavieniai nariai. Labai svar- 25 žymiausių lietuvių veikėjų, 
bus to komiteto susirinkimas ypač iš jaunesnės kartos. Taip 
buvo sukviestas vasario 22 die- sudaryto komiteto veikimą, ma
ną, 204 N. Broad St.

Susirinkime buvo priimta Lie- ti.
tuvos Nepriklausomybės minė ji- Jei Hg šiol komitetas yra daug 
mo apyskaita, kurią padarė mi-, nuveikęs, tai ateityje tikimasi 
nėjimo komisijos pirmininkas A.; dar daugiau, nes Lietuvos, lietu- 
Kaniušis, kasininkas A. Bačkas vių ir Amerikos reikalai verčia 
ir narys K. Žadeika. i ir budėti. Jei lietuviai patriotai

Pranešta, kad per minėjimą snaus, tai pasinaudos tuo raudo- 
aukų surinkta daugiau kaip 1000 nieji. Tik bendras visų veikimas 

‘ , Lietuvos, 
! taip pat ir Amerikos bei ameri
kiečių gerovei.

STOJA LIETUVIŲ VEIKLON
Philadelphijoj jau gyvena ke

lios dešimtys, neseniai iš Euro
pos atvykusių lietuvių. Malonu >

liai dirbančiam šv. 
pijoje.

Atrodo, kad šv. 
pija pradės statyti
niją, nes senoji tikrai sena...

SUŽEIDĖ KUN. V. VĖŽIO 
TĖVĄ

Vasario 20 dieną, einant iš 
bažnyčios Girardville, Pa., kun. 
V. Vėžio tėvas buvo automobi
lio sužeistas ir nuvežtas gydy
tis. Sūnus kunigas tuoj išvyko 
rūpintis savo senu tėveliu. Tegul 
Dievas duoda stiprybes pasveik
ti!

Adam-Ernstaitė, Emilija, ir 
=———brolis Ernstas, Adolfas, gyv. Ra- 
Jurgio para- cine, Wis.

j Antanaitytė Agota ,sesuo Pe- 
Jurgio para- truškevičienės, turi brolį Praną 
naują klebo- Brazilijoje.

Gavenienė-Kiliokaitytė, Elz
bieta, iš Batakių vai., Tauragės 
ap., gyv. Chicagoje.

Gečas, Pranas, iš Varnių vai., 
Telšių apskr.

Geležinienė-Kiliokaitytė, Ur-
! Apanavičius, Agatonas, inži- tė, iš Batakių vai., Tauragės 
nierius, lankęsis Lietuvoje 1938 apskr., gyv. Chicagoje. 
metais.

Arminas, Klemensas, gyvena 
Brooklyn, N. Y.

Bairiūnaitė-Žiburienė, Agota, 
iš Pušaloto vai., Panevėžio aps.

Balčiūnienė-Lukoševičiūtė Ie
va, iš Kaltinėnų vai., Tauragės 
apskr., gyv. Chicagoje, Hermi
tage Ave.

j Baltrušaičiūtė, Monika, 1918
STOJA VIENUOLYNAN metais gyveno Waterbury, Ct., I Grajauskas, Juozas, gimęs A- 

Philadelphijietė Florencija jr priklausė šv. Juozapo' parap. merikoje, gyvenęs Vilkaviškyje.
tnoma, bus galima gerai išvysty- Garbstąs, dabar gyvenanti New Banza, Juozas, iš Sintautų pa-

• Yorke, rengiasi stoti seserų do- rapijos, šakių apskr. 
minikonių vienuolynam

SUSILAUKĖ DUKTERS
P-inai Saliai vasario 15 d. su

silaukė dukrelės. Ant. Salys yra 
profesorium Pennsylvanijos uni
versitete. Jis čia atvyko prieš 
metus laiko. Dukrelė bus pa
krikštyta Rimgailės Elzbietos 
vardais. Sveikiname naujos 
lietės motiną ir tėvą.

IŠTEKĖJO

Gervaitė, iš Kupiškio vai., Pa
nevėžio apsk., ištekėjusi už Kal- 
džio, Antano., gyv. Chicagoje.

Geštautienė, Ona, sesuo Vin
co Landžiaus, gyv. Worcester.

Gešvandnerienė-Bibertaitė, E- 
milija, iš Slavikų vai., šakių ap.

Girdvainienė -Karpinskaitė, 
Stanislava, Mickiškių km., Tryš
kių vai., Šiaulių apskr.

dolerių. Visos aukos bus pasiųs- pasitarnaus lietuvių, 
tOS BALFui. I*o5r' A^oriVnc

Nutarta pareikšti padėką lie
tuvių muzikalinės salės bendro
vei už bendradarbiavimą ir lei
dimą pasinaudoti sale. Padėko
ta svečiams kalbėtojams: teisė
jui John Boyle ir advokatui Hu
bert Horan. Taip nat nutarta pa
reikšti padėką “Dainos” chorui 
ir jo vedėjui Norkui už dainas 
ir už auką.

C. Cheleden paaiškino, kad.bas, veikti jau esamose draugi- 
minėjime priimtos rezoliucijos 3°se> bet Pat ir patys or- 
jau paruoštos ir bus pasiųstos ganizuoja lietuviško veikimo ra- 
senatoriams, kongresmanams ir' telius ir t.t.
spaudai. Į - - ------------------------------- , ----------- ------------ __ x.

Po spyskaitos priėmimo buvo lietuvišką veikimą šie nauji lie- žastis, priėjo išvadą, kad se- 
numatyti naujos valdybos rin- i tuviai: Kazys Danta, BALFo se- natvė ir apskritai kūno nu- 
kimai. Čia kiek ilgiau užtruk- kretorius, uoliai dirbąs ir judi-

pi-

iš

m.

■ Barkauskaitė, Nastazija, 
Gruzdžių, Šiaulių apskr.

Barkauskas, Jonas, 1918 
gyveno Waterbury, Conn., pri
klausė šv. Juozapo parapijai.

Barkus-Purvinytė, Rozalija, 
vyras Kazys, ir Barkus, Balys, 
gyv. Chicagoje.

Bartaševičienė-Povilaitytė, Sa- 
, lomėja, iš Krekenavos vai., Pa
nevėžio apskr., gyv. Batavia.

Bartaškienė-Popikaitė,

Marozienė - Bernotaitė, Ele
na, iš Šilalės parap.

Matulevičius, Juozas, iš Kal
varijos vai., Marijampolės ap., 
gyv. Worcester.

Medžiukas, iš Alytaus apskr.
Mikalajūnaitė, Marija, duktė 

Paulinos Jurgaitytės - Mikalajū
nienės, iš Biržų apskrities.

Mitrikevičiūtė, Ona, iš Paja
vonio vai., Vilkaviškio apskr.

Momkienė - Vindašiūtė, Liu
da, iš Ylakių vai., gyveno New 
Yorke.

Muslinauskas, Juozas, iš Alvi
to vai., Vilkaviškio apskr.

Naktigalas, Pranas, iš Akme- 
nės-Vegerių parap.

Narkevičiūtė - Stasiulevičienė, 
Morta.

Naumann, Karl, iš Lietuvos.
Naunčikas, Pranas, iš Plokš

čių vai., šakių apskr.
Naunčikienė, Ona, našlė Kos- 

tantino Naunčiko, ir jos dukte
rys Elena ir Margareta, gyve
no St. Clair, Pa., ar Clevelande.

Neimoniūtė - Maksvytaitienė, 
Ona, iš Kalvarijos vai., Mari
jampolės apskr., ir vyras Gusta
vas, iš Naumiesčio vai., gyveno 
Philadelphijoje.

ŠYPSENOS jįesPONDENTŲ PRAN
rius neseniai pirkosi aj N. J. pubhką p^lkiai 
automobilį. Po kiekiu v^mis buvo ]
sitinka seną automobilį L—Lošiman buv
kalbasi.

Vis dėlto ilgai užį koncerte dalyvau- 
iki savo naująją masiną 
žinau: keturi mėnesiai

—Taip ilgai?
—Well, keturi mėnesi

goninėj

įvykis bus mūsų 
d. Tą dieną

Valstybės 0- 
Vladislava Grigai-

^.Grigaibene per 22 
L k operos pažiba, 

a • 4. Valstybinės Muzi-
—Ar jau turėjai jatavimo 

kokį nuotykį, tat.J |ajko. 
mas lėktuvu?-k
nas lakūnas savo dra - r

-O, taip! Vien,
kiu būdu negalėjau° J “wr. naa žymiausių
žemėn, nes apačioj laukė 
vė.

—Taip, mano bm įW^ugl!pa’ 
dabar mano vyras neva k,™ 
nė lašo alkoholio.

—Na, tai iš tikrųjų jį 
ri geležinę valią!

—Ne, ne jis, bet aš!

Sveikatos patarėja

-šaš daug metų at-

to, kad buvo pa- 
tą pačią ope- 

Grigaitienė, ir ei- 
į^vo. Ilgainiui 
įn pakviestas ton pa- 
jgfiiūrijon dainavimo

Grigalaitė, Juzė, duktė Kos- 
tancijos Grigalienės-Talačkaitės, 
iš Panevėžio apskr.

| Gutauskaitė-Ulevičienė, Elena 
iš Pajavonio vai., Vilkaviškio ap.

Gyvis, Pranas, iš Griškabūdžio 
vai., Šakių ap., gyv. New Yorke.

Heidemann-Vorbergaitė, An
na, iš Tauragės ap.

Heringytė (ar Eringytė)-Ber- 
gerienė, Matilda, iš Vilkaviškio 
apskrities.

i Hukas, Augustas, iš Bartinin-
Ona,, kų vai., Vilkaviškio ap., gyv.! 

Vasario 14 dieną Eleonora Sa- Bartininkų vai., ir vyras Bar- Cleveland, Ohio.
vickaite ištekėjo už Edvardo F. taška Jonas. į Ignatavičius, Tadeušas, iš Jo-

*McKeaney. Sutuoktuvės įvyko Bergerienė-Eringytė (Herin- navos vai., Kauno apsk.
pažymėti, kad dauguma jų viso- privatiškai, be didesnių iškilmių, gyte), Matilda, iš Vilkaviškio ap. i Janušas, Antanas, iš Ųapyškio
mis savo jėgomis eina dirbti su 
lietuviais ir dėl lietuvių. Jie ne

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje, i Bernotaitė-Marozienė, Elena, vai., Kauno apsk.
_-------- Z-------~Šilalės parap. j Jokubaitienė-Poderytė, Agota

j Bertašaitės, Barbora Samue-, ir sūnus Juozas, iš Zapyškio v., 
: lis ir Petronėlė, iš Laukžemės Kauno apskrities.

Dr. Igno V. D. Hak ir E. parap., Darbėnų vai. j Jokūbaitis, Jonas, sūnus Jo
ti. Vestling, San Francisko Bibertaitė - Gešvandnerienė, no, iš Kidulių vai., šakių apskr., 
medicinos draugijos profeso- Emilija, iš Slavikų vai., šakių ap. gyveno St. Louis, Mo.

Lig šiol jau spėjo įsijungti į riai, tyrinėdami senatvės prie Bobelis, Petras, iš Vilkaviškio1 Juciūtė, Adelė, nuo Švėkšnos. 
Į Juzėnienė-Uogintaitė, E., iš

I tik mielai sutinka sakyti prakal- Išnyks Senatve?I 
ba« veikti iau psamnsp drauei- J

Ll.__čia kiek ilgiau užtruk- kretorius, uoliai dirbąs ir judi- silpnėjimas senatvėje parei
ta. nes užtenkamai nebuvo ga- n^s lietuvių vekimą; prof. A. Sa- na nuo atsiradimo per daug 

“sunkaus vandenio” kūne. 
Dideli kiekiai “sunkaus van
dens,” kuris turi savyje ang-

Jinčių sudaryti valdybą. Bet ir,lys> veikiąs Pennsylvanijos uni- 
atidėti nebenorėta, nes jau ir ■ versitete, sakąs prakalbas, re- 
taip dviem mėnesiams rinkimai miQS visus lietuvių reikalus; Mo-

—Ijtffrr-atidėti ir daugiau veikėjų tiejus Vaišnys, pasakęs kelias liarūkšties, sveriančio dvigu- 
nesulaukta. Todėl susitarta rink- kalbas ir dabar besirengiąs kal
ti visus septynis valdybos na-'bėti; Daugnorienė, išmokiusi šo
rius, kurie patys pasiskirstytų kėjų grupę tautinių šokių ir to- 
nareigomis. Iš viso išrinkta de- Hau 
vyni: 7 valdyboj ir 2 direktoria- kiti, 
te. Išrinkti: C. Cheleden, M. Hau- 
Vaišnys, A. Salys, K. Danta, A. 
Bačkas, kun. St. Raila, J. Gri
nius, E. Daugnorienė, A. Kaniu- 
šis. Po susirinkimo naujoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: C. 
Cheleden — pirmininkas, A. Sa
lys — vicepirm., kun. St. Raila 
—II vicepirm., K. Danta — sek-

bai daugiau, negu jo randa
me paprastame vandenyje, 
pasunkina ir dažnai visai su
laiko celių augimą bei atsi
naujinimą.

I Jeigu ši teorija pasitvir- 
SUDEGINO RAŠTUS tintų bandymais, tai legen-

I darinė amžina jaunystė būtų 
Šv. Jurgio lietuvių parapija' galima. Laboratorijose būtų 

Philadelphijoj yra pati laimin- Į galima pašalinti sunkųjį van
giausia, nes ji jau nebeteko sko-, denį iš žmogaus kūno.
lų. Skolų raštai su didelėmis ce-1 Dr. Igno V. D. Hak nuro- 
remonijomis buvo sudeginti va- do, kad tuo tarpu, kai papras- 
sario 10 dieną lietuvių muzika- tas vanduo užverda prie 100 

ret., A. Bačkas — kasim, M. linėje salėje per tam skirtą po- laipsnių Celsijaus, sunkusis 
Vaišnys — f in. sekret., J. Gri
nius — narys.

Naujoji valdyba sudarė atei
ties veikimo planą. Pirmiausia 
numatyta surengti eilę prakal
bų, kuriose būtų išdėstyti lietu- 
viiĮ reikalai. Nutarta rengtis lie
tuvių dienai—Tag Day Philadel-

mokanti. Stoja darban ir 
kurių veiklą matysime vė-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
į 1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
■ Moderniška laidojimo įstaiga.
r dėlė, graži koplyčia, erdvi salė, 

Pakeleivingiems suteikiama
j nakvynė

S Viskas nemokamai. Kreipkitės
II diena ir naktį

Di-

būvį. ■
Reikia pažymėti, kad buvo de

ginami tik laiškai, kurie paskel
bė, kad parapija nebeturi skolų. 
Mat, vyskupas perspėjo parapi
ją, kad neįvyktų taip, kaip įvy
ko su kita parapija, kuri, bede
gindama paskolų dokumentus, 
sudegino bažnyčią ir vėl įgijo 
150,000 dolerių skolos.

Kun. V. Martusevičius, para
pijos klebonas, padėkojo visiems 
parapijiečiams, kad su jų pagal
ba jis galėjo baigti mokėti sko
las ir dar tiek daug pagerinimų 
parapijoje įvesti. Labai nuošir
džiai jis padėkojo savo pagalbi
ninkui kun. S. Lukišui, taip uo-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas

Lietuvių Radio Programa 
Trečiadieni 7:00p.m. Sešt. 8:00 p.m.

DIREKTORIUS
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street, j 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937 Į

LIETUVIS GRABORIUS |
- I

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

.vanduo užverda prie 101-42 
laipsnių Celsijaus. Sunkusis 
vanduo jų manymu, sulaiko 
normalų protoplazmos veiki
mą ir tokiu būdu sulaiko ce
lių augimą.

Vanduo iš žmogaus kūno 
išgaruoja, tai, jų manymu, 
per daugelį metų kūne atsi
randa vis daugiau sunkiojo 
vandens. Šis sunkiojo van
dens padidėjim.as kūno skys
timuose ir apsunkina proto
plazmos veikimą, o ypač se
natvėje. Paprastas vanduo, 
garuodamas prie žemesnės 
temperatūros, greičiau kūne 
mažėja, negu sunkusis, kuris 
šiaip didėtų tik metų bėgyje.

Bandymais patirta, kad per 
didelis kiekis sunkiojo van
dens kenkia arba visiškai su
stabdo augalų augimą, o ki
ti bandymai parodo, kad ma- 
žas kiekis šio skysčio pagrei- 1 

įtina augimą.
Kiti bandymai parodė, kad 

kai kurie augalai turi savy-' 
bę, galinčią atskirti pa- j 
prastąjį vandenį nuo sunkio
jo. Tarp jų randasi ir gluos
nis. Šie bandymai parodo, 
kad sunkusis vanduo vaidina 
augalų gyvenime svarbų 
vaidmenį.

Bobelis, Petras, iš Vilkaviškio 
apskrities.

" | Bogdanavičius, Jurgis, iš Nen- Linkuvos vai., Šiaulių apskr.
- . . _ - _ _ , , IZ n 1 /It to A v* 4* r» r-i o o i o WnKnlnin '

drinių km., gyv. Cleveland, Ohio
Brazaitytė-Novikof, Roza, iš

Aukšt. Panemunės vai., gyveno
Philadelphijoje.

Bručinskas, Antanas, iš Šila
lės vai., Tauragės apskr.

Budrikytė, iš Skuodo vaisė., 
Kretingos apskr.

' černeckis, Kazys ir Vincas, iš
Veisėjų vai., Seinų apskr.

čiužas (čiuževičius), paeina 
nuo Laukuvos.

Dailydienė, Chicagoje.
Dams, Adelė ir Amanda, New 

Yorke.
Dirmeitis, Augustas, Jonas ir

Kastas, iš Kretingos vai., Chi
cagoje.

Dzikytė, Bronė, iš Josvainių 
vai., Kėdainių ap., vyro pavar
dė nežinoma.

Eringytė (ar Heringytė)-Ber- 
gerienė, Matilda, iš Vilkaviškio 
apskr.

Ernstas, Adolfas ir sesuo A- 
dam Emilija, gyv. Racine, Wis.

Filipowicz, Wladyslaw, iš Ra
seinių, ir du sūnūs, gyv. Wa
shingtone.

Gailiūnas, Juozas, iš Krekena
vos vai., Panevėžio apskr., gyv. 
Brooklyne.

Garalaitė, Uršulė, iš Viekšnių 
vai.

Keleivis šoferiui:
—Ar tamsta iš proto išė

jai? Nevažiuok taip smar
kiai. Antai kažkokiam pilie
čiui kiaulę pervažiavai.

Šoferis:— Tai niekis! Aš 
šiuo plentu visuomet važiuo
ju trijų kiaulių greitumu per 
valandą.

Lietuvis Graborius - Balsamuotojas
1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Daug jau vargo esam matę, 
Daug kovoję už teises, 
Drąsą ir krūtinę statę, 
Dėję pastangas visas.

Šiandien vėl visi sutarę, 
Dukros, sūnūs Lietuvos, 
Gerą planą pasidarę, 
Už tėvynę vėl kovos!

Kartą laisvės paragavus, 
Mūs tauta jau nevergaus, 
Sunaikint mus panorėjęs 
Priešas skaudžiai apsigaus!

Sužibės ir vėl aušrelė 
Mūs padangėj balzgana. 
Mūs vienybė laisvę žada, 
Ir vergaut tuoj bus gana!

Tik iš vieno, broliai, sesės, 
Su vienoda pajauta!
Šen, seneliai, jaunimėli, 
Ei, sukilk visa tauta!

Kartą laisvės paragavus 
Mūs tauta jau nevergaus! 
Sunaikint mus panorėjęs 
Priešas skaudžiai apsigaus!

J. Steponaitis

j Kaldys, Antanas, iš Vabalnin-' 
g ko vai., Biržų ap., vedęs Gervai- 

tę, Chicagoje.
I Karpinskaitė - Girdvainienė 
Stanislava, iš Tryškių v., Šiau
lių apskr. i

Katinas, Kajetonas, iš Pabais
ko vai., Ukmergės apskr., gyv. 
Lawrence, Mass.

i Kiliokaitytės, Elzbieta Gave- 
nienė, ir Urtė Geležinienė, iš Ba
takių vai., Tauragės ap., gyveno 
Chicagoje.

Kinderis, nuo Kaltinėnų, Tau
ragės apsk.

Kisieliauskas, Jurgis, iš Elen- 
keravo - Eleonoravo vai.

Kleinys, Karolis, gyv. Kidu
liuose, Šakių ap., ir jo šeima— 
žmona ir dukterys Marijona ir 
Ona, ištekėjusios, gyveno Illinois 
ai' Pennsylvanijos valst.

Kleiza, Kazys, iš Veiverių vai., 
Marijampolės apsk.

Klikūnaitė, Uršulė, iš Kurk
lių parap., Ukmergės apskr.

Klimeikaitė - Malūnavičienė, 
Rozalija, iš Žaslių vai., ir vyras 
Malūnavičius, Vladas, 
vai., gyv. Brooklyne.

Klovytė (Kloweit), 
iš Šilutės apsk.

Kozevnikaitė, Aleksandra, iš 
Žagarės.

Kudokaitė-Verbickienė (Wer- 
bin), Jadvyga, iš ^Panevėžio ap., 
ir vaikai Anelė ir 
ras Antanas.

Kuisys, Vincas,
I sytė, Veronika, iš

Kuncaravičiūtė, 
mergės.

į Kuncytė, Marijona, iš Slavi
kų parapijos.

Labanauskai, išvykę iš Rygos
Landžiūtė - Geštautienė, Ona, 

sesuo Vinco Landžiaus, gyvena 
.Worcester.

Lelis (Lalles), Juozas.
Lingevičius, Jonas, iš Joniš

kėlio vai., Biržų apskr.
Ložys, Pranas, iš Mosėdžio v.
Lukoševičiūtė - Balčiūnienė 

Ieva, iš Kaltinėnų vai., Taura
gės ap., gyv. Chicagoje, Hermi
tage Ave.

Maksvytaitis, Gustavas, iš 
Naumiesčio vai., ir žmona Nei- 
moniūtė, Ona, iš Marijampolės 
apskr., gyv. Philadelphijoje.

Marcinkevičius, Andrius ir 
Baltrus, iš Skriaudžių par., Ma
rijampolės apskr., ar jų vaikai.

Marmantavičiūtė, Magdalena, 
duktė Martyno, iš Alytaus ap.

iš Vievio

William,

Viktoras, vy-

ir sesuo Kui- 
Tauragės ap. 
Adelė, iš Uk-

Norvaiša, Antanas, iš Šilalės 
parapijos.

Novikof - Brazaitytė, Roza, 
iš Aukšt. Panemunės vai., gyv. 
Philadelphijoje.

Petkevičiūtė, iš Varnių, Tel
šių apskr., duktė Jono.

Petraitis, Stasys, iš Nauja
miesčio vai., Panevėžio ap., gyv. 
Chicagoje.

Pocius, prekiavęs namais 
Šiauliuose ir Kaune.

Pocius, Kazimieras, ir sesuo 
Morta.

Poderis, Kazys, iš Zapyškio 
vai., Kauno apskr.

Popikas, Motiejus, ir sesuo O- 
na Bartaškienė - Popikaitė, iš 
Bartininkų vai., Vilkaviškio ap., 
ir jos vyras Bartaška, Jonas.

Povilaitytė - Bartaševičienė, 
Salomėja, iš Krekenavos vai., 
Panevėžio ap., gyv. Batavia.

Pranauskis, Pranas, iš Viekš
nių parap., Mažeikių apskr.

Pričkaitis, Adolfas (Pritsch- 
kat), iš Garliavos ar Marijam
polės apylinkių, gyv. New Yor
ke.

Pūdymaitis, Jonas, iš Jovara- 
vo vai., Marijampolės ap.

Puodžiūnas, iš Vilkaviškio, dė
dė Kostancijos Kuslinauskaitės- 
Vinklerienės.

Puodžiūnas, Klemensas, iš A- 
nykščių vai., Utenos apskr.

Pūras, Mykolas, Rumšiškių v., 
Kauno apskr., gyv. Lowell, ar 
Boston, Mass.

Purvinytė - Barkienė, Rozali
ja, ir Barkus, Balys, ir Kazys, 
kilę iš Dūkšto vai., Zarasų aps.

Puzinas, Klemensas, iš Deltu
vos vai., Ukmergės ap., gyveno 
Brooklyne.

Rapalavičius, Juozas, iš Nau
miesčio vai., Tauragės apskr.

Rasavaitė - Vykertienė, Ceci
lija, iš Sartininkų par., Taura
gės apskr., gyv. Chicagoje.

Razma, kilęs iš Salantų vai.
Ronk, John, gyv. Denver, Col.
Roževičienė - Vabalaitė, Kos- 

tancija, iš Virbalio vai., Vilka
viškio ap., gyv. Nanty Glo, Pa.

Rubliauskas - Rechtermanaitė 
Olga, iš Šiaulių ap., gyv. Chica
goje, S. Karlov Ave.

Rudzskis, Adolfas, iš Mažei
kių apskr.

Ruzmytė, Anelė, nuo Švėkš
nos.

Samuelis - Bertašaitė, Barbo
ra, ir sesuo Petronėlė, iš Lauk
žemės parap., Darbėnų vai.

Saunora, Jonas, ir jo motina, 
nuo Kaltinėnų.

Šeduikis, Vincas, iš Salako v., 
Zarasų ap., gyv. Chicagoje.

Šimkus, iš Kaltinėnų apylin
kės, krikštatėvis Juozo Kinde- 
rio.

Šmaižys, Albinas, iš Skuodo 
vai., Kretingos ap., gyv. New 
Yorke.

Stankus, Pranas, sūnus Bene- 
diktos Burkštytės - Stankienės, 
iš Šakių apskrities.

Stasiulevičienė - Narkevičiūtė, 
Morta.

Stelingis, Pranas, iš Viekšnių 
vai., Mažeikių apskr.

Stonys, Vincas, ir sesuo Ona, 
iš Skapiškio parap.

Šumauskas, Juozas, iš Garlia
vos vai., Kauno apskr.

—Taigi, pirmiausias 
rimas: valgyti daug t 
Valgykit juos su visai

-j tautos meni- 
nįrdijantbuv.Klaipė- 

v j— Bu tWosKonser. 
nes kaip tik ten daug vi
nų. Kokie tamstos t 
miausi vaisiai?

—Riešutai.
—

Paskutiniu momento
Anglų rašytojas Je 

kartą skambina telefs P 
apdraudimo įstaigą.

—Norėčiau apdrausti 
namus. Ar galėčiau tai 
ti per telefoną?

—Žinoma! Aš tuojau 
siųsiu tamstai savo įp

-j garini ir direkto- 
gerioui, dalyvaus 

gotoje "Paskutinieji 
įj&i Nuo Kryžiaus.” 
gtą Uetuvoje yra šią 

gSą Ga susitikę, vėl 
- raiškai. Jiems a- 
įįM. Petro ir Po- 
cns choras ir jo solis- •n
i!fc, Matilda Miku- 
niė Pocienė, seserys 
i į Teresė JEkiniūtės, 
gįj (minėtoje kan-

T ®partijoje), F. Pu-agentą. Jis viską sutra " "
—Labai puiku! Tik p 

paskubėti, nes namas 
dega.

f.Gafe (smuikas).
ii d rak., parapijos

fcinori girdėti nepa-

Sutkaitis, Jurgis, gyv^^jeNewYorko a- 
ville, Conn.

Ulevičienė - Gutauskai) 
na, iš Pajavonio vak, Vi 
kio apskr. fe r Povilo parapijos

Uogintaitė - Juzėnienė, įšajioetais buvo pa-
Linkuvos vai., Šiaulių ap į^j.

Užgalis, Jonas.
Vabalaitė, Kostancija

šį žymių menininkų

iJfea Banilis, Sharon 
Lib. Bartholomew j 

Roževičienė), iš Virbalio Mavis
Vilkaviškio ap., gyv. Nant Juzai.

aS®ki, Marjorie 
Ifitchell Hilzim.

Pa.
Vaitiekaitis, Antanas, 

Vinco, iš Sintautų parapij
kių apskr. į -

Verbickas (Weržbicky‘ ripMiTpetronė- 
bin), Antanas, žmona Ki S&tasšalkaus_ 
tė (Kudokuwna), Jadvy] Tn_
vaikai, Viktoras ir Anelė 
bin.

Viknius, Petras, ir Vft i ‘>u 
Juzefą, iš Varnių par., Tel ___

Vilimienė ■ Vindautį į 
mona, is Ylakių vai., gyv 
Yorke. f

Vilk Augustas, ir ji«
te, is Trakėnų.

Vindašienė, Ona.gjv.. fcįįį 
Donough St., Providence, j- '

Vindašiūtės, Liuda Mos 
ir Saliamona Vilimienė,® 
kių vai., gyv. New York®

Vingis, Adomas, iš Ta® 
apskrities.

Vitkus, iš Kretingos. ■
Vorberg - Heidemannia® 

na, iš Tauragės vai. I
Vykertienė - Rasavaitėl 

lija, iš Sartininkų par., ■ 
gės ap., Chicagoje.

Werbin (Verbickas ■ W 
ky), Antanas, žmona Ktl 
tė, Jadvyga, ir vaikai Vi 
ir Anelė.

Žemaitytė, Ida, iš Strii
Šakių apskr.

Žiburienė - Bairiūnailėl
ta, iš Jusėnų km., Pušalol 
Panevėžio apskr.

žiemys, Petras, iš Salai
Zarasų apskr.

žiukaitė, Ona, iš Jeznol 
tono vai., Trakų - Alytaus]

Žukauskienė - Leonora,! 
lių vai., Trakų apskr., i 
Brooklyne.

Ieškomieji arba apie M 
nantieji maloniai prašorifl 
liepti:

GENERAL CONSUL^

Of LITHUANIA
41 W. 82nd Stl

New York 24, H

'siiramentą priė-

'prizai, kuriuos 
širdęs narės s 
kuopa yra labc

Vakarėlis . 
kuopos iždo n?

Šioji kuopa 
bės bažnyčiai 
atsiėjo pusėtini

Tegyvuoja si

Harrisoi
Vasario 29 d 

gis šaukoniai 
tė 40 metų sa 
venimo sukakt; 
D. Pocius atl; 
mišias, laike 1 
dojo Moterų 
Club.

2 vai. popiet 
das, marti Ad- 
ir žentas Juoz 
rengė jų pager
gelskių name, 
Pietuose dalyv 
minės ir kun.

Marijona ir 
vedė vasario 
English Marty 
Helens, Anglij 
meriką prieš <' 
ką gyveno H 
siems lietuviai 
mi.

Visa šeima, 
nai ir parapij 
niams Dievo 
auksinio jubili

Dievo Motii 
ja nutarė lai 
mus antradier 
vaite mėnesic 
Kviečia visas 
šiai dalyvauti 
surinkime, ko5

Antrad. vai 
šv. Onos Dra 
susirinkimą, k 
metams palik 
pirmin. — H. 
tokolų rast. - 
fin. rast. — 
kasininkė —

Narės nuta 
pakietus dvi® 
kietijoje — J 
Smigelskiui.

Omal
Lietu vii

Šių metų 
klebonas ki 
išdavė perei 
ir pagyrė, 1 
buvo duosn 
kalams. Įre 
kyklos kan 
dar viena x 
zakristija. 1 
be ekstra k

BALFui i 
dėjo $81.00. 
išsintė 320 
bužių tremt 
go indėnų i 
sudėta virš 
lui buvo le 
mui autom?

Gerai si

^taertą] Bus v
S kolas Zarn 

nedirba di 
vienas ir 1 
del parapij* 
nimą. Priei 
insuliavo 
kad būtų i 
pabaigė da 
kambarius.

Buvo n
Lapkričii

si Antonina Bu- 
fei Arnold su Mary

feyfitte, Andrius A-

.aje-

J.^jos šv. Pet- 
f IR), bažnyčioje 

p-M, kurioms va- 
^Monaskun.

^•^emūsųbaž-
___
žodžiai nuo 

isteriniai Daly- 
iotas su savo 

į/teniK Operos ar- 

P®3 Vi Grigaitie-

■fe Am. Liet las Pakena 
^osGS kuo- darbo. Jis

Nuėjo į vii
^tikslą susi- rė. Klebom 

ĮlE Plrmfflinkė duoti pas 
“Prasidėjo lo- Dieve būk

J/1 Pnsirinkę pu-
Naktį y 

dar iš Liet
> H 

miegamąja

v uu- aar is ui 
tį^buvoat- ka, buvo 
iyįE Harrisono miegamąja

ir J. šių meti

E Harrisono

J kad jauni- 
^tsilankė. 
į^i u 

sąjungietės

tai pasim 
Barkus. Ji 

k parapijona 
‘ ’j mėjas.
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itaitė, Ele-

....-T- —...» • - .

as, iš Kal- 
npolės ap.,

ŠYPSES
Vienas Brooklv

taus apskr.
rija, duktė
- Mikalajū-
krities.
a, iš Paja-
io apskr.
išiūtė, Liu-
yveno New

automobilį. Po^ 
sitinka seną aut^ 
kalbasi.

—Vis dėlto

sas, iš Alvi- 
ipskr.
>, iš Akme-

siulevičienė,

Lietuvos.
s, iš Plokš-

našlė Kos- 
jos dukte- 

reta, gyve- 
Clevelande. 
svytaitienė, 
vai., Mari
nas Gusta- 
al., gyveno

, iš Šilalės

ytė, Roza, 
! vai., gyv.

AMERIKAMEDŽIOTOJASSkubi pagalba
Prieš keletą dienų tremti

niai iš Austrijos mums pri
siuntė 20 kalendorių ir prašė 
parduoti po 5 centus, tuomi 
jiems padėti. Klebonas pada
vė kalendorius Krikščiūnie
nei. Ji tuoj už tuos kalendo
rius surinko 10 dolerių ir kle
bonas tuos pinigus pasiuntė 
“Send” įstaigai, kad tremti
niams nusiųstų maisto.

Vasario 16-toji
Vasario 16 kun. Jusevičius 

atlaikė mišias ir visų prašė 
pasimelsti už Lietuvos laisvę. 
Gi sekmadienį pas mus atvy
ko iš Atchison, Kansas prof. 
VI. Judeiką ir pasakė kalbą. 
Ta proga mūsiškiai sudėjo 
virš 40 dolerių ir pasiuntė 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
kad būtų sunaudoti kovai už 
Lietuvos laisvę. Tai gražu ir 
garbinga, kad tautiečiai pri
sideda savo aukomis prie Lie 
tuvos išlaisvinimo.

Kolombo Vyčių Komunija
Vasario 29 d. Kolombo Vy

čiai iš visų Omaho parapijų 
rengė jų pagerbimui pietus Smi-, ®J° bendrai prie Šv. Komuni- 
gelskių name, No. Arlingtone. į 30S’ ^Nlūsų klebonas pasakė 
Pietuose dalyvavo artimi jų gi- 
minės ir kun. D. Pocius.

Marijona ir Jurgis Šaukoniai 
vedė vasario 29, 1908 metais 
English Martyos bažnyčioje, St. 
Helens, Anglijoje. Atvykę į A- 
meriką prieš 37 metus visą lai
ką gyveno Harrisone, kur vi
siems lietuviams yra gerai žino
mi.

Visa šeima, giminės, kaimy
nai ir parapijiečiai linki šauko- 
niams Dievo palaimos sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Dievo Motinos Sopul. Draugi
ja nutarė laikyti jų susirinki
mus antradieniais kas antra sa
vaitė mėnesio 8 vai. vakare. 
Kviečia visas nares skaitlingiau
siai dalyvauti ateinančiame su
sirinkime, kovo 9 dieną.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI i
Elizabeth, N. J

—Vis dėlto ilgs. įprastas įvykis bus mūsų 
iki savo naująją J°Je kovo 14 d- Tą dieną 
žinau: keturi tiniame koncerte dalyvau- 

_ Tainiteai?^ Lietuvos Valstybės O- 
solistai: Vladislava Grigai- 
ir Jonas Butėnas.
dislava Grigaitienė per 22 
į buvo tos operos pažiba, 
> pat ir Valstybinės Muzi- 
Conservatorijos dainavimo 
•ps profesorė. Per tą laibo
ji išauklėjo didelį būrį dai
rių, kurių nemažai dalyva- 
e pat operoje šalia jos. VI. 
___  ■ viena žymiausių 

ros dainininkių.
as Butėnas, daug metų at- 
ivęs Amerikoje, draugų pa- 
nuvyko į Italiją. Savo ga
iš atsiekė to, kad buvo pa- 
as solistu į tą pačią ope- 
jp ir VI. Grigaitienė, ir ei
tų joje dainavo. Ilgainiui 
d buvo pakviestas ton pa-

žinau: keturi mė 
—Taip ilgai?
—Well, keturi t;

goninėj...

—Ar jau turėjai, 
kokį nuotykį, 
mas lėktuvu? 
nas lakūnas savoj

kiu būdu negalį _ _ _ _ _ _ lc Prti- upe zemen, nes apačioj! tipnė
ve.

—Taip, mano 
dabar mano vyras 
nė lašo alkoholio,

—Na, tai iš tik 
ri geležinę valią!

—Ne, ne jis, bet

publiką puikiai pavaišino. Visi 
vaišėmis buvo patenkinti.

Lošiman buvo leidžiami geri 
prizai, kuriuos suaukojo gera
širdės narės sąjungietės. Joms 
kuopa yra labai dėkinga.

Vakarėlis buvo surengtas 
kuopos iždo naudai.

šioji kuopa įtaisė Šv. Trejy
bės bažnyčiai langą, ir tai jai 
atsiėjo pusėtinai pinigų.

Tegyvuoja sąjungietės!
Svetys.

sabalai. Kitur baigiama iš
naikinti ūdras, bebrus ir ki
tus gražiakailius žvėriukus..

Pietų Amerikoje, Andų 
kalnuose buvo begalės šinši
lų. Jų kailius miestų ponios 
labai mėgsta ir brangiai už 
juos moka. Todėl dabar šin
šilų labai mažai beliko, žmo
nės nori pasipuošti gražiais 
kailiais, o žvėreliai dėl to bai
gia nykti. Tur būt, po keleto 
dešimtų metų minėtų žvėrių 
ir žvėrelių niekas gyvų ne
bematys. Žmonių godumas 
juos išnaikins, kaip išnaiki
no daugybę įvairių žvėrių ir 
laukinių gyvulių veislių. Tik 
knygose iš paveikslų mūsų 
vaikai ir anūkai sužinos, ko
kių gyvūnų būta mūsų lai
kais.

iš jų karalystės ir patys už
ėmė jų vietas.

Prieš 60 metų Amerikos 
tyrlaukiuose buvo milijonai 
bizonų. Kadangi jų mėsa la
bai gera, o odos labai tvirtos 
ir brangios, tai per kelias de
šimtis metų medžiotojai juos 
beveik visiškai išnaikino.

1922 m. Amerikoje bizonų 
buvo vos apie 200. Tada val
džia visiškai uždraudė juos 
medžioti, paskyrė sargus 
jiems saugoti, ir todėl ligi 
1935 metų bizonų vėl priau
go ligi 2,000 galvų. Bet vis- 
vien jie nebegali gausiai dau
gintis, nes visi tyrlaukiai jau 
apgyventi. Tiktai tam tyčia 
jiems paskirtose vietose (re
zervatuose) jie dar gyvena, 
iš visų pusių žmonių su
spausti. Nebeturi senosios 
laisvės.

Iš smulkesnių žvėrių grei
čiausiai išnaikinami tie, ku
rie turi gražius, brangius 
kailius.

Sibire, Kanadoje ir Alias
koje baigia nykti baltosios ir 
sidabrinės lapės. Todėl jas 
dabar augina garduose. Sibi
re jau retai randami juodieji

Atsitikimas iš arkivyskupo 
Karevičiaus jaunystės

Jo tėvelis turėjo šautuvą 
ir berną, šautuvas buvo di
delis, o bernas jau visą 12 
metų pas tėvelį tarnavęs ir, 
be to, kariuomenėje buvęs. 
Bernas išmokė ir jį, mažąjį, 
šautuvą valdyti, šventadie
nio rytais ar pavakarėmis ve
dėsi pamedžioti. Naudos iš 
tos medžioklės nedaug būda
vo, tačiau būti su dideliu šau
tuvu betgi būdavo gera.

Sykį jis pristigo parako ir 
šratų. Gavo iš tėvelio pinigų, 
kad nusipirktų, šventadienio 
sulaukĘs, išsiruošė į mieste
lį. Po pamaldų į krautuvę. 
Bet pakeliui įsižiūrėjo į “bo- 
gomazniką.” Mato — prie jo 
knygutė “Gyvenimas žmo
gaus krikščioniškas,” kunigo 
Vinco Jazumavičiaus. Paėmė 
ir skaito knygelės įžangą:

Daugelis bevelija šventa
dieniais po grybus, riešutus 
lakstyti arba medžioti, negu 
naudingą knygelę paskaityti.

Jis pajuto, kad knygelė tei
singai sako, kad kaip tik jam 
taiko, bet ir noras parako bei 
šratų nusipirkti nuo to nė 
kiek nemažesnis. Skaito, 
skaito dar toliau. Pagaliau 
nusipirko knygelę, ir neliko 
pinigų parakui ir šratams.

Buvo tai pradžia 1876 me
tę. Tą knygutę beskaityda-

mas, užmiršo šautuvą ir me
džioklę. Atgijo vėl prieš 4 
metus buvęą patraukimas į 
dvasiško turinio knygas. Įsi
gijo Valančiaus “Žyvatus 
Šventųjų,” “Gyvenimą švč. 
Marijos Panos,” “Palangos 
Juzę,” prelato Jeronimo Rač
kausko “Gavėnios Knygelę,” 
“Aplankymą šv. Sakramen
to” ir “Kelią į dangų.”

Šventadieniais dvasiškiems 
skaitymams paskirdavo po 
keletą valandų. Ir jau 1877 
m. pradėjo jausti norą visiš
kai pasišvęsti ypatingai Die
vo tarnybai: jei nebūtų gali
ma tapti kunigu, tai stoti 
kur nors paprastu vienuoliu.

Ir paskui... paskui jis tapo 
sielų medžiotoju.

Harrison-Kearny,
Vasario 29 d. Marijona ir Jur

gis Šaukoniai iš Harrison šven
tė 40 metų savo vedybinio gy
venimo sukaktį. Ryte 8 vai. kun. 
D. Pocius atlaikė jų intencija 
mišias, laike kurių gražiai gie
dojo Moterų Sodaliečių Glee 
Club.

2 vai. popiet jų sūnus Bernar
das, marti Adelė, dukrelė Alice 
ir žentas Juozas Smigelskis su-

Kaip Nyksta Žvėrys

PAJAMŲ MOKESČIAI
Visi dirbantieji ar šiaip 

pajamas turintieji asmens 
privalo iki kovo 15 d. išpildy
ti savo 1947 metų pajamų 
blankas ir sumokėti priklau
sančius mokesčius.

Blankas pildyti privalo vi
si asmens, turėję 500 dolerių 
metinių pajamų.

Iš knygų ir senų žmonių 
pasakojimų mes žinome, kad 
seniau Lietuvos miškuose bu
vo daug stambių žvėrių ir 
laukinių gyvulių: meškų, 
stumbrų, briedžių, lūšių. Da
bar šitų gyvūnų Lietuvoj vi
sai nėra. 'Vieną kitą briedį 
retkarčiais dar pamato žmo
nės. Lūšių paskutiniuoju me
tu tik porą kartų buvo apti
kę Lietuvos miškuose. O 
stumbrų ir meškų niekas iš 
dabar gyvenančiųjų nėra ma
tęs. Juos galima pamatyti 
tik paveiksluose arba žvėry
nuose.

Šitie gyvūnai išnyko todėl, 
kad sumažėjo miškai, o pa
daugėjus gyventojų, visur 
pridygo sodybų, ir miško žvė
rims pasidarė ankšta. Vienus 
žmonės sumedžiojo ir išnai
kino, kiti pasitraukė į kitus 
kraštus, kur didesni miškai, 
kur rečiau gyvena žmonės.

Amerikoje, ypač vakarinė
je jos dalyje, kalnuose ir miš
kuose, buvo daugybė meškų. 
Jos pridarydavo gyvento
jams nemaža nuostolių, ir 
sunku buvo nuo jų apsigin
ti. Dabar čia meškų visai ne
liko. Net ir žvėrynams jų ne
beužtenka.

Prieš karą Rusijos šiaurė
je, juodųjų ir rudųjų meškų 
knibždėte knibždėjo. Dėl jų 
būdavo pavojinga keliauti 
per miškus. O dabar medžio
tojai laiko dideliu laimikiu, 
jei per metus pasiseka su
medžioti bent vieną.

Sveikatos pat ęonservatorijon dainavimo 
—Taigi, pirmias lorium.

rimas: valgyti te
Valgykit juos su n i, vadovaujant buv. Klaipė- 
nes kaip tik ten te. 
nų. Kokie tamsy 
miausi vaisiai?

—Riešutai.

žymus musų tautos meili pamokslą ir džiaugėsi, kad 
Į šie Vyčiai pasirinko mūsų pa
rapiją savo dangiškam poky
liui bei pasitarimui po pus
ryčių.

Po šv. Mišių virš 300 vyrų 
susirinko į mūsų salę pusry
čiauti. Jiems visiems patiko 
mūsų mūrinė bažnyčia ir rui
minga salė su visais patogu
mais.

Vėl laimėjo
Šiais metais mūsų jaunuo

liai vėl žaidė “basket ball” 
katalikų jaunimo lygoje. Iš 
viso žaidė 22 kartus su kiek
viena parapija ir nei kartą 
nepralaimėjo, Reiškia paliko 
čempionais. Tur būt norėjo 
pasirodyti klebonui, kuris nu
pirko gražius auksinės spal
vos kostiumus žaidimui.

alstybinės Muzikos Konser- 
jos profesoriui ir direkto- 
uozui Žilevičiui, dalyvaus 
s kantatoje “Paskutinieji 
ius žodžiai Nuo Kryžiaus.” 
ne kartą Lietuvoje yra šią 
tą atlikę. Čia susitikę, vėl

RUBBER1TAMPSIR
MatthewBUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

imių, Tel- 
o.
iš Nauja-
o ap., gyv.

namais

, ir sesuo

Zapyškio

r sesuo 0- 
pikaitė, iš 
viškio ap., 
Jonas.

ševičienė, 
avos vai., 
atavia.
iš Viekš- 

ipskr.
(Pritsch- 
Marijam- 

New Yor-

Paskutiniu met
Anglų rašytojas

kartą skambina t sartos kaimiškai. Jiems a- 
apdraudimo įstaigą s vietinis šv. Petro ir Po-

—Norėčiau apte arapijos choras ir jo solis- 
namus. Ar galėčiau 
ti per telefoną?

—Žinoma! Aš te
siųsiu tamstai sai
agentą. Jis viską E

—Labai puiku! T. 
paskubėti, nes e 
dega.

s vietinis šv. Petro ir Po-

Sutkaitis, Jurgis,^ 
ville, Conn.

Ulevičienė • Gutasb jsyti.

na Milukas, Matilda Miku- 
enovaitė Pocienė, seserys 
ina ir Teresė Miškiniūtės, 
ranauskas (minėtoje kan- 
tenoro partijoje), F. Pu- 

ir P. Gvaldis (smuikas), 
džia 7 vai. vak., parapijos 
cioje, Ripley Place.
i tikrai nori girdėti nepa- 
i giedojimo, bus tik vienin- 
roga visoje New Yorko a- 
ėje šių žymių menininkų

MADE-TO-ORDER
STENCILS 
NAME PLATES 
POCKET STAMPS 
SIGNATURE STAMPS 
BRASS CHECKS Or BADGES 
KEY Or INVENTORY TAGS

BALES & REPAIR OF 
Numbering Machines
SnąraiinĄ 3uu: Si^na

MbtJ,. SaUl. &■ PLMv
PROMOTIONAL DISPLAY SIGNS 
FOR WINDOWS AND COUNTERS

manufacturers 
□F MARKINO DEVICES

kuopa sveikina savo narę ponią 
Petrulienę, kuri yra sąjungietė 
jau daug metų, ir linki jubilia
tams sveikiems sulaukti auksi
nio jubiliejaus.

Vasairo 25 d. pp. Ignas ir Mi
kalina Radavičiai paminėjo sa
vo 40 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį labai kukliai savo na
muose, ir tai dienai susilaukė 
labai daug sveikinimų nuo gimi
nių, draugų bei draugių. Sąjun
gietės taip pat neužmiršo pp. 
Radavičius pasveikinti, nes Mi
kalina yra gera sąjungietė. Lin
kim laimės ir sveikatos sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Sveikinam visus Kazimierus
Artėjant šv. Kazimiero šven

tei, malonu yra pasveikinti vi
sus šios kolonijos Kazimierus ir 
Kazimieras ir palinkėti visiems 
linksmų varduvių.

Kortavimo vakaras parapijos 
naudai

Šv. Kazimiero parapijos Mo
terų Guild’as ruošia smagų kor
tavimo vakarą, kuris įvyks kovo

86 Walker St, New York U, N. Y.
TEL. BEEKMAN 3-SB2B

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 517B

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

'A' “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus'^’.1

Antrad. vakare, vasario 24 d., 
šv. Onos Draugija laikė metinį 
susirinkimą, kuriame sekantiems 
metams palikta ta pati valdyba: 
pirmin. — H. Kazlauskienė, pro
tokolų rast. — A. Smigelskienė, 
fin. rast. — H. Mikalauskienė,

kio apskr.
Uogintaitė • Juzfe

Linkuvos vai, Šlaite
Užgalis, Jonas.
Vabalaitė, Kostai;

Roževičienė), iš Virte.
Vilkaviškio ap., gyv.X .lis, Diana Dorothy Juzai- Ipakietus dviem tremtiniams Vo-
Pa. ihanna Brazinski, Marjorie

Vaitiekaitis, Antan ūs, Gerald Mitchell Hilzim.
Vinco, iš Sintautų pan 
kių apskr.

Verbickas (Weribid
bin), Antanas, žmona ronaite, Albertas šalkaus-

ė, Rozali-(tė (Kudokuvvna), u Elena Krasauskaite, Jo-
vaikai, Viktoras ir b ’atrikas su Antonina Bu- 
bin.

Viknius, Petras, ir’
Juzefą, iš Varnių par.,

Vilimienė - VindašL 
mona, iš Ylakių vai, i 
Yorke.

Vilk, Augustas, irj)i nis, Jonas šivickas, Bronis- 
tė, iš Trakėnų.

Vindašienė, Ona, gjr
Donough St., Provide®

Vindašiūtės, Liudai

iš Jovara- 
ap.

viškio, dė- 
auskaitės-

sas, iš A- 
ipskr.
nšiškių v., 
xnvell, ar

ir Kazys, 
trasų aps. 
iš Deltu- 

i., gyveno

Petro ir Povilo parapijos 
čioje šiais metais buvo pa- 
yti šie kūdikiai:
da Maria Banilis, Sharon

Michalko, Bartholomew , kasininkė — A. Šaukonienė.
Brazinski, Diana Mavis I Narės nutarė pasiųsti maisto 

rinlzirdi io tremtini omo

kietijoje — J. Budrevičiui ir A.
Smigelskiui. A. E. S.

Susilaukėme laukiamo 
Svečio

Per daug metų skaitėme 
“Ameriką.” Labai jo pasige
dome, kai buvo sustojus eiti. 
Bet dabar jis vėl randasi prie 
mūsų bažnyčios durų. Galėsi
me pasiimti ir skaityti. Ja
me randasi daug gerų naujų 
dalykų.

Vietinis

;erystes Sakramentą prie- 
dward Renaud su Petronė-

Edward Arnold su Mary 
ilis.

aidoti po pamaldų bažny- 
šiais metais:
;. Mary Bitte, Andrius A-

Wiscius, Andrius Dargis, 
andras Labanauskas, Kaje-
Bačiulis.

Omaha, Nebr New Haven, Conn

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

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

★ “AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užraJtyMta 

šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”

:, iš Nau- 
apskr.

?nė, Ceci- 
., Taura- 
goje. 
ntų vai. 
įver, Col.
ritė, Kos- (įj. Saliamona Viliim®

1., Vilka- Į jęjų yal., gyv. New l'11 
Glo, Pa. 
rmanaitė 
v. Chica-

lekšnių

š Mažei-

> švėkš-

,'vičiūtė,

is Bene- 
nkienės,

alako v., 
goję.

apylin-
Kinde-

Skuodo 
v. New

j, Barbo- 
iš Lauk- 
val. 
motina,

inės rekolekcijos šv. Pet- 
Povilo parap. bažnyčioje 

glovo 7-14 dd., kurioms va- 
is Tėvas Pranciškonas kun. 
stas Stepaitis.

Lietuvių duosnumas
Šių metų pradžioje mūsų 

klebonas kun. J. Jusevičius 
išdavė pereitų metų atskaitą 
ir pagyrė, kad mūsų žmonės 
buvo duosnūs parapijos rei
kalams. Įrengta naujas mo
kyklos kambarys, padaryta 
dar viena virtuvė, perdirbta 
zakristija. Visa tai padaryta 
be ekstra kolektos.

BALFui mūsų lietuviai su
dėjo $81.00. Šiais metais jau 
išsintė 320 sv. maisto ir dra
bužių tremtiniams. Winnebe- 
go indėnų misijos reikalams 
sudėta virš 500 dol. Tam tiks-

10 Ona,

Garlia-

Vingis, Adomas, is ■
apskrities.

Vitkus, iš Kretingoj
Vorberg - Heidemat ričių Sekmadienį, kovo 14, 

na, iš Tauragės vai
Vykertienė - Rasaft je bažnytinį koncertą. Bus

Ii ja, iš Sartininkų par
ges ap., Chicagoje.

Werbin (Verbickas- i
ky), Antanas, žmona ląis ir Lietuvos Operos ar
te, Jadvyga, ir vaikai 
ir Anelė.

Žemaitytė, Ida, iš £
Šakių apskr.

Žiburienė - Bairiū^ 
ta, iš Jusėnų km., Pu* 
Panevėžio apskr.

Žiemys, Petras, iš $
Zarasų apskr.

žiukaitė, Ona, iš M’
tono vai., Trakų - Alyf*

Žukauskienė - Leono' 
lių vai., Trakų apskr 
Brooklyne.

Ieškomieji arba ap įj daug. Kai kurie buvo at- 
nantieji maloniai praši1 
liepti:

GENERAL CONStf
Of LITHUANIA
41 W. 82nd S 
New York

vakare turėsime mūsų baž-

yta “Septyni žodžiai nuo 
iaus” ii’ kiti kūriniai. Daly- 

parapijos choras su savo

Primadona VI. Grigaitie- 
Jonas Butėnas.

Newark, N. J
sario 22 d. šv. Jurgio Drau- 
svetainėje įvyko Am. Liet, 
lt. Moterų Sąjungos 68 kuo- 
:ortavimo vakarėlis.
karėlio rengimo tikslą susi- 
įsiems išaiškino pirmininkė 
skienė. Po to prasidėjo lo

blikos buvo prisirinkę pu-

ir iš toliau. Iš Harrisono 
| atvykę J. Stasilionis ir J. 
enė. Gaila tik, kad jauni- 
tisai maža teatsilankė.
Šiama buvo labai gražiai ir 
iai. Po lošimo sąjungietės

Puikiai pavyko parapijos 
vakariene

Šv. Kazimiero parapijos va
karienė, įvykusi prieš Užgavė
nes, tikrai šauniai pavyko, nes 
dalyvavo gražus skaičius žmo
nių, kurie gėrėjosi skaniais val
giais ir pakilusia nuotaika, taip 
pat maloniu ir mandagiu Mote
rų Guild’o narių patarnavimu 
prie stalų.

Vakarienė parapijai davė 540 
dolerių pelno, už ką klebonas 
visiems iš sakyklos pareiškė 
nuoširdų ačiū. Bet padėka pri
klauso taip pat ir pačiam kle- 

, bonui kun. A. Gradeckui ir vi
lui buvo leidžiamas laimėji- karui kun. A. Zanavičiui — už 
mui automobilis.

Gerai sunaudoja laiką
Mykolas Uždavinis ir My

kolas Zarnauskas jau seniai 
nedirba dirbtuvėje, 
vienas ir kitas noriai dirba 
del parapijos už mažą atlygi
nimą. Prieš Kalėdas puikiai 
insuliavo klebonijos viršų, 
kad būtų šilčiau. Dabar tik 
pabaigė dažyti du mokyklos 
kambarius.

Buvo netikėtų mirčių
Lapkričio pabaigoje Myko

las Bakenas vėlai sugrįžo iš 
darbo. Jis nesijautė gerai. 
Nuėjo į virtuvę, krito ir mi
rė. Klebonas vos suspėjo jam 
duoti paskutinį patepimą. 
Dieve būk jam gailestingas!

Naktį vėliau, jo draugas 
dar iš Lietuvos, Jurgis Bolu- 
ka, buvo rastas negyvas savo 
miegamajame.

Šių metų pradžioje netikė
tai pasimirė senelis Jonas 
Barkus. Jis buvo mūsų geras 
parapijonas ir nuoširdus rė
mėjas.

■ jųjų triūsą ruošiant vakarienę.
Sveikinam kun. Joną Kripą
Malonu buvo mūsų kolonijos 

lietuviams išgirsti, kad kun. J.
Tačiau Kripas paskirtas šv. Rapolo li-

goninės kapelionu.
Džiugu, kad mūsų tautos sū

nus tapo paskirtas į šią vietą. 
Šv. Rapolo ligoninė yra didelė, 
viena iš pačių moderniausių ir 
naujausių katalikiškų ligoninių 
šioje apylinkėje.

Lietuviai, esant reikalui, toje 
ligoninėje tikrai susilauks reli
ginio sustiprinimo ir suramini
mo nuo kun. J. Kripo, kuris yra 
labai malonaus ir linksmo būdo.

Širdingai sveikinam kun. Jo
ną Kripą ir linkim Dievo palai
mos ir geriausios sėkmės dirb
ti žmonių sielų išganymui ir li
gonių suraminimui.

Sveildnam sukaktuvių proga
Širdingai sveikinam pp. Joną 

ir Anelę Petrulius, vasario 12 d. 
minėjusius savo 34 motų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Visi gi
minės, draugai bei draugės, taip 
pat ir Moterų Sąjungos 33-čia

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

7 d., 3:30 vai. po pietų, parapi
jos svetainėje. Bus gražių dova
nų kiekvienam stalui, taip pat ir 
vaišės. Visas pelnas eis parapi
jos naudai.

Visi parapijiečiai turėtų šį 
kortavimo vakarėlį paremti.

M.

Ledinuotojo vandenyno pa
kraščiais ir jo salose veisėsi 
daugybė didžiulių baltųjų 
meškų, kurios dabar labai 
retai besutinkamos. O Euro
poje juodų ir rudų meškų 
niekur nebėra, — išnyko vi
siškai. Žmonės išstūmė jas

Brooklyno Lietuviai Graboriai

NAUJŲ- SKAITYTOJŲ VAJUS EINA
Surasti laikraščiui naujų skaitytojų šiais laikais nėra 

lengva, tačiau kas tam pasišvenčia, visgi suranda.
Mes galime didžiuotis kai kuriais mūsų senais skaity

tojais, kurie niekeno neraginami, pasiryžo “Amerikos” 
skaitytojų šeimą padidinti naujais nariais. Jau pereitą 
savaitę turėjome progos paskelbti kai kurių “Amerikos” 
platintojų vardus, šią savaitę turime daugiau, štai jie:

Iš Philadelphia, Pa.: K. J. Neverauskas, “Philadelphi- 
jos Žinių” redakcija ir E. Breslauskas.

Passaic, N. J. — Miss H. Danielas.
Geneva, N. Y. — V. Beleckas.
Brooklyn, N. Y. — M. Brangaitienė, P. Montvila, Mrs. 

Paprockienė, Jos. Vilkus, J. Steponaitis ir B. Adomaitienė.
Be to beveik kiekvienas skaitytojas, siųsdamas prenu

meratos mokestį, neužmiršta priduoti savo auką “Ameri
kos” Persikėlimo Fondui.

Šią savaitę aukų gauta iš Brooklyn, N. Y.:
O. Sijevičienė ..............................................................   $5.00
M. Dumblienė ................................................................... 3.00
N. Yanush .......................................................................... 2.00
Anna Lamont..................................................................... 2.00
B. Adomaitienė ................................................................. 1.00
J. Bieliauskienė ................................................................. 1.00

Iš Maspeth, N. Y.:
R. Benkauskienė ............................................................... 1.00

Iš Philadelphia, Pa.:
K. J. Neverauskas .................................   2.00
Ed. Breslauskas ................................................................ 2.00

Iš Passaic, N. J.:
Helen Danielas .................................................................. 3.00

Visiems gerb. “Amerikos” platintojams ir rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administracija.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) (

1 Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

i 423 Metropolitan Avė., (

, Brooklyn, N. Y.

žTel. Virginia 7-4499 (

? F. W. Shalins į
g (šalinskas) (

z Laisniuotas Graborius
S) Suteikiam Garbingas

Laidotuves 1

- $150 - '
? KOPLYČIA SUTEIKIAM 1 

J NEMOKAMAI

v 84-02 Jamaica Avenue, 1 
Brooklyn, N. Y. •

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valanti e jus
VERONICA R. VALANHEJUS

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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PALAIMINTI GAILESTINGIEJI
Gailestingumas yra esminė lose mokosi 2,800 moksleivių, 

Kristaus mokslo dalis. Pa-’universitetuose 2,000 studen- 
grindinė Bažnyčios pareiga tų. Dešimtasis nuošimtis 

’ ” ----------tremtinių jau turi džiovą. Šie
niekad Amerikon neįvažiuos. 
Jų visų akys nukreiptos į 
mus, jų ištiestos rankos pra
šo išmaldos.

Amerikos katalikai yra da
vę pašalpai ligišiol 206,000,- 
000 svarų valgio, drabužių ir 
vaistų. Išleista tam tikslui 
milijonai dolerių. Kiti milijo
nai išleisti imigracijai. Lie
tuviai yra N.C.W.C. War Re
lief Service rūpestingai glo
bojami. Vokietijoje užlaiko 
5 raštines su 20 darbininkų, 
kurių vienas yra lietuvis. A- 
pie 300 lietuvių atvyko Ame
rikon jų tarpininkavimu. Ne
seniai BALFas gavo 450,000 
svarų maisto. Seniau gauta 
maisto, vaistų, drabužių ir

Apreiškimo
Parapija

PRANEŠIMAS

jį vykdinti. Kaip mus gėdina 
svetimųjų ar netikinčiųjų ge
rieji gerieji darbai. Charity 
begins at home — sako ame
rikiečių patarlė. Mums priva
lu pirma pasirūpinti savai
siais.

Kovo 7 d. katalikų vysku
pai Amerikoje prašo tikin
čiųjų aukų. Daugumoje baž
nyčių rinks tą dieną aukas 
tremtiniams. Jų paramai no
ri sukelti 5 milijonus dole
rių. Vyskupai sušelps ir mū
sų vargstančius lietuvius. 
Katalikai lietuviai, tiesa, de
da visas pastangas BALFą 
remti ir aukoti Federacijos 
vajui dėl imigracijos. Bet to 
neužtenka.

Būdami Katalikų Bažny
čios nariais, mūsų pareiga keletą desėtkų tūkstančių pi- 
kiekvienam vargstančiam pa- nigais. 
dėti. Yra gailestingųjų žo- Kadangi 55 nuošimčiai vi-

“Amerikos” raštinė atda
ra:

Trečiadieniais — iki 8. vak. 
šeštadieniais — iki 3 v. pp. 
Kitomis darbo dienomis —

Parapijos bažnyčioje vyks
ta jaunimui misijos. Jas įdo
miai anglų kalba veda Tėvas iki 6 valandos vakare. 
Pranciškus Bulovas, M. I. C. | Norintieji kitais vakarais 
Pamokslai kasdien vakare su reikalais užeiti, prašome 
7:30 vai. Jaunimas gausiai , iš anksto susitarti, 
dalyvauja. Misijos jaunimui 
baigsis sekmadienį, kovo 7 d.
3 vai. po pietų. Misijonierius 
Šv. Mišias laiko 6:30 vai. a.m.

Šioj savaitėj trečiadinį,

“Amerikos” Administr.

METINIS SUSIRIN
KIMAS

Lietuvių Universalio Biuro

reiškė, kad visiems yra aiš
ku jog pavojus per paskuti
nes dvi savaites padidėjo. Če
koslovakijos likimas parodė, 
kokiomis priemonėmis eina
ma prie tikslo. Suomijai siū
loma taikos sutartis, yra tik
tai komunizmo agresingumo 
požymis.

Visų šių įvykių akyvaizdo- 
je Senatorius Vanderberg 
prašė senato, kad Marshall 
planas būtų priimtas.

Jo kalba sukėlė didžiausių 
ovacijų.

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-921
VALANDOS:
8 —10 ryto 1
1 — 2 po pietų 1
6 — 8 vakare 1

Šventadieniais susitari

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4Ui Street

TeL EVergreen 7 - 681
VALANDOS: Į 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare i 

Penktadieniais uždaryi

įgERKOS LIETUVIŲ KATA 

UKV VISUOMENINIO IR 

kultūrinio gyvenimo
SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

v

ketvirtadienį ir penktadienį 'dalininkų metinis susirinki- 
yra rekolekcijos parapijos; mag kviečiamas kovo 11 d., 

ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
savo patalpose, 417 Grand 
Street, Brooklyne.

I Visi dalininkai yra prašo
mi dalyvauti šiame susirinki- 

. me, kurs yra nepaprastai 
svarbus.

Biuro Valdyba

mokyklos vaikams, kurioms 
vadovauja taip pat Tėvas Pr. 
Bulovas.

Ateinantį sekmadienį, ko
vo 7 d., 7:30 vai. vak. prade
damos misijos moterims ir 
mergaitėms lietuvių kalba, 
kurioms vadovaus Tėvas Le
onardas Andriekus, O. F. M.

Application for second c 
pending at Brooklyn, N

Istoriškoji Vilniaus Kati 
,.Įį globėjo šventojo Kazimiero p;

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias ptu 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn,]

PEREINAMA RIBOS
Amerikoje ir kai kuriuose 

kituose kraštuose yra susior
ganizavę gyvulių globos drau 
gijos. Geras dalykas rūpintis, 
kad su paukščiais ir gyvuliais 
nebūtų žiauriai elgiamasi. 
Bet čia tiek pereinamos ribos, 
kad žmogus turi piktintis.

Amerikoje šitie gyvulių 
“rūpintojukai” daro nepa
liaujamus vajus, klijuoja į- 
vairius atsišaukimus, šūkius 
ant stulpų, ant sienų, trauki
niuose ir k. O kadangi, mato
ma, šitie vajai duoda gerų re
zultatų, tai vienas amerikie
tis, tokios draugijos pareigū
nas, pasiūlė, kad amerikie
čiai šertų ir Anglijos kates 
ir šunis!...

Kažkodėl šitie taip dideli 
geradariai nė kiek nepasirū
pina alkanus žmones paval
gydinti, nuogus pridengti ir 
iš tėvynės išguitiems ištiesti 
ranką? Atrodo, kad šunišku- 
mas jiems svarbiau, negu 
žmoniškumas.

-----------------------------------------------------------------------I jrisg

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidai 
• d i

ATVELYKIO KONCERTAS 
i BALF 100 skyrius balan- 
j džio 4 d., Atvelykio sekma- 

.. ~ . . 'dienį, turės koncertą. Kon-muz. Povilas Sakas ir panele j certįs . kg American Com. 
Skarulyte. Apie jų dainavi-, mQn 4Qth New
mą buvo gražių atsiliepimų. Yorkc. PJrogramoje bus buv. 
Taip pat malonu priminti, Lįetuvos 5erog aJrtistg stel. 
kad radijo dierktonus moka , 7,

Pereitą šeštadienį, vasario
28 d., per J. Stuko radiją dai-Kadangi oo nuošimčiai vi-i ' .. .

dziai, kurie gražiai apie gai- sų kar0 tremtinių yra katali- nav0 “jI°, Papuos vargom 1 L  _____ 1 11  _1 Y _ _1 _ *- v • 11 rr D/itti I n n Cn Imu o -»-» rx r\ ilestingumą kalba, daug žada, 
bet darbais to neįrodo. Yra ir 
tokių “geraširdžių,” kurie nei 
patys duoda nei kitam leidžia 
pasigailėti. Kristus tokio gai
lestingumo nevertina. “Ma
no vaikeliai, nemylėkite žo
džiu, nė liežuviu, bet darbu 
ir tiesa.” (I Jon. 3, 18). Pa
laiminti, sako, kurie rodo ar
timui tikrą ir nuoširdžią 
užuojautą ir darbais įrodo, 
palaiminti, kurie artimo kū
no reikalus mato ir dėl Dievo 
jį šelpia. Palaiminti, kurie su 
Išganytoju, su džiaugiančiais 
džiaugiasi, su verkiančiais 
verkia. “Jie laimės gailestin
gumo.”

Tremtinių tarpe turime 75 
tūkstančių ,kurių tarpe yra 
12,400 mokyklinio amžiaus į 
vaikų; aukštesnėse mokyk-

kai, tai vyskupams ypatingai 
rūpi didelę daugumą įvežti 
Amerikon. Tuo reikalu susi
tvėrė National Catholic Re
settlement Council, kuriame 
lietuvius atstovauja kun. Dr. 
J. B. Končius, A. S. Trečio
kas ir kun. J. Balkūnas. Šiem 
darbam bus reikalinga apie 
2,000,000 dolerių. Katalikų 
Federacija imigracijos pra
džiai jau dabar veda vajų.

Kreipiamės šiais opiais 
klausimais į Amerikos lietu
vius ir prašome neatsisakyti 
gerb. Ganytojams taip dide
lę gailestingumo misiją gel
bėti ir gausiai paremti. “Kas 
seka gailestingumą, randa 
gyvenimą, teisybę ir garbę” 
(Pat. 21, 21).

Kun. Jonas Balkūnas

savo programą paįvairinti.

Kompozitorius J. Žilevičius 
pagyrė parapijos chorą ir jo 
vadovą P. Saką už gražų “O- 
želis” įdainavimą į plokšte-

la Končienė, smuikininkė Z. 
Rajauskaitė - Žitkevičienė 
kt.

ir

“NAUJOJI AUŠRA”
Neseniai pasirodė mėnesi-

les. Choras yra kviečiamas n^° kultūros žurnalo Naujo- "w-ix-x n ' ’ 4- ■wiz'N zii n n i t-t vi i i v-v-v
daugiau dainų įdainuoti į 
plokšteles.

Ateinantį penktadienį, 
vo 5, tuoj po vakarinių 
maldų parapijos salėje 
moterų Maldos Apaštalavimo 
draugijos susirinkimas.

2

Apvalys Labdarybę Nuo Komunistų
—3-tK®I¥-«.;vX}RK. — linvesti- 

gacijos kdmisionieriui Mur
tagh pavesta ištirti Labdary
bės Departamente sugužėju
sių komunistų veiklą. Nema
žiau 30 komunistuojančių 
aukštesniųjų pareigūnų, ku
rie šio miesto labdarybę 
“tvarko” pagal savo receptą.

Jau nuo pereito pavasario 
buvo žinoma, kad bolševikai 
dominuoja labdarybės depar
tamente ir apie tai buvo pa
sirodę spaudoje pranešimų. 
Tačiau iki šiol tuo klausimu 
nieko nebuvo daroma, kol ga
lutinai ištirta jų “linija.”

Dabar labdarybės departa
mento komisionierius Fiel
ding turi pakankamai doku- 
mentalinių įrodymų, nes jo 
ofisas darė rytinėjimus kelis 

. mėnesius.
Sakoma, komunistuojantis 

šio departamento elementas 
kelis metus nevaržomas daug 
sauvališkųmų yra padaręs. 
Pirmenybę prie jos visuomet 
turėjo Stalino ūsų garbinto
jai. Kiti gi, kurie šitokiam 
brudui nepritarė, jų buvo va
dinami “fašistais,” “naciais,” 
ir t. p.

Tas pats kurpalis visame 
bolševikiniame pasauly! Tie 
patys žodžiai, tie patys pra
vardžiavimai, tie patys meto
dai. Net ir mūsų lietuviški 
ruskeliai lietuvius fašistais, 
naciais ir kitaip vadina.

Apvalymas labdarybės įs-

taigų labai reikalingas. Kas 
svarbiausia, kad gal to vieno 
departamento apvalymu nuo 
bolševikiško brudo nebus pa
sitenkinta, gal šį departa
mentą paseks ir kiti!

Mūsų Apylinkėje

GRANDVIEW BARBER SHO:
Kuri randasi patogioje rietoje * PLĖŠIA LIETO

489 Grand Street Brooklyn,

D. Whitecavage, Savininkas

ko- 
pa- 
bus

Vasario 22 d. parapijos sa
lėje buvo vietos Šv. Pranciš
kaus Tretininkų susirinki
mas. Buvo perskaityta meti
nė apyskaita. Nutarta su
rengti vakarienę. Diena dar 
nepasirinkta. Norima miru
sias tretininkes palaidoti už
prašant trejas Šv. Mišias. 
Kalbėjosi, jog reikėtų tas na
res, kurios gali, bet neužsi
moka nario mokestį išskirti 
iš narėms teikiamų privilegi
jų, pav., mirus neužprašyt 
Šv. Mišių.

sios Aušros” trečiasis nume
ris.

Žurnalas leidžiamas Chica
go je ir redaguojamas Anato
lijaus Kairio, tremtyje gabiai 
redagavusio pedagoginį žur
nalą “Tremties Mokykla.” 
Redakcinę kolegiją sudaro 
K. Pakštas, J. Prunskis, A. 
Vaičiulaitis ir P. Kiaulėnas.

“Naujoji Aušra” mėgina 
suburti aplink save didelį 
b endradarbių būrį, į kurį į- 
eina žymūs mūsų kultūrinin
kai, visuomenininkai, rašyto
jai ir kiti.

• Polyna Stoska, Metropo
litan operos žvaigždė, vasa
rio 29 d. dainavo Bingham
ton, N. Y. lietuvių rengtame 
koncerte.

• Kun. J. Bakanas iš Ath
ol, Mass., perkeltas vikaru į 
Aušros Vartų parapiją, Wor
cester, Mass.

® Anna Kaskas balandžio 
gale dainuos Pittston, Pa., 
lietuvių rengiamame koncer
te.

• Kun. Pr. Juras, prava
žiuodamas į Washingtoną, 
buvo sustojęs New Yorke.

• St. Subatienė, viena nuo
širdžiausių visuomenės vei
kėja, yra sunkiai susirgusi.

• Pulk. P. žadeikis, Lietu
vos ministeris, vasario 28 d. 
New Yorke dalyvavo Estijos ( 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventės minėjime.

Angelų Karalienes 
Parapija

PILDO PAJAMŲ 
BLANKAS

Dom. Klinga vakarais Tau
tininkų Klube, Union Avė., 
netoli Grand St., pildo paja
mų blankas (income tax).

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 1.1.

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Laimčjimų vakaras
Pereitą sekmadienį Amži

nojo Rožančiaus D-ja turėjo 
laimėjimų vakarą. Parengi
mas labai pavyko, žmonių 
buvo pilnutėlė salė.

Be pačios draugijos narių, 
aukų parengimui gauta dar 
iš: Sargent Mrs. Budrick, A- 
domaitienės, Staškaus ir Kaz
lauskienės. Ypač stambią au
ką davė plačiai žinoma C. Ši
manskio ir C. Michell groser- 
nė ir bučernė, 378 Grand St., 
Brooklyne.

Visas parengimo pelnas pa 
skirtas parapijos naudai.

Prie vakaro surengimo 
daugiausiai pasidarbavo S. 
Panatauskienė, U. Janušie
nė, O. Panatauskienė, A. But
kienė, K. Večkienė, M. Mik- 
laševičienė, U. Šarkauskienė, 
M. Putinienė, R. Pankevičie- 
nė ir St. Panatauskas.

Draugijos pirmininkė, O. 
Sijavičienė, dėkoja visiems 
atsilankiusiems, aukotojams 
ir darbu prisidėjusiems prie 
šio pasisekusio, kilniam tiks
lui surengto, vakarėlio.

SENATORIUS VANDER
BERG UŽ PAGALBI 

EUROPAI
WASHINGTON. — Sena

torius Vanderberg kovo mėn. 
1 d. kalbėdamas senate pa
reiškė, kad Sovietų Rusija y- 
ra nepaskelbtame kare su vi
somis demokratinėmis šali
mis.

Atsakymui į Rusijos gruo- 
boniškumą, sen. Vanderberg 
pasiūlė senatui priimti kuo 
greičiausiai Europai atsista
tydinti planą. Senatorius pa-

Tikslumo ieškant
Redaktorius (jaunam ben

dradarbiui) :
—Svarbiausia, ko aš reika

lauju, yra duoti tikras, tiks
lias ir neabejotinas žinias. 
Supranti?

Kitą rytą reporteris atne
ša savo pirmąjį susirinkimo 
aprašymą. Redaktorius klau
sia:

—Kokius čia niekus tams
ta esi surašęs: Į kalbėtoją iš 
salės buvo atkreiptosT§'9“li? 
kys. Ką tai reiškia?

—Bet, pone redaktoriau, 
— ginasi jaunuolis, — tams
ta man įsakei duoti tiktai 
tikslių žinių, o ar aš kaltas, 
jei vienas klausytojų buvo 
tik su viena akim?

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie Forest Parkway Stoties)

 Tel. Virginia 7 -1896

Telefonas: EVergreen 7-7411

J. P. GINKUS 
Direktorius

BAR & GR
LIETUVIŠKA A

KANADOS
BLACK HORSE

Pranešama, kad praeitą 
rudenį visuose Baltijos kraš- 
tuose grūdų pyliavos buvo iš- 
rinktos su nepaprastu griež- 

Jii- tumu ir skubotumu. Kalba- 
& ma, kad sudarinėjamos atsar
gi ^os greit prasidėsiančiam ka
drai
& Baigiantis vasarai, valdžia 

įsakė visas grūdų pyliavas
* pristatyti mėnesiu anksčiau,
# kaip buvo nustatyta. Derlių 

suėmus, valdžios agentai bu-
® vo išsiuntinėti į kaimus pri
tūrėti kūlimą. Jie lydėjo iš

Filmtt Maršrutasf

7 kovo, sekmad., 7 vai. va
kare — par. salėje, 94 Brad
ford St., Lawrence, Mass.

13 kovo, šeštad., 8 vai. vak.
— šv. Kazimiero par. salėje, 
339 Greene St., New Havene.

14 kovo, sekmadienį, du 
rodymai. 2:30 po pietų ir 7 
vai. vakare — šv. Juozapo 
mokyklos auditorijoje, 29 
John St., Waterbury, Conn.

Brooklyniečių pasikal
bėjimas

—Ar tu žinai, kiek metuo
se yra savaičių?

Žmona: — Kurgi nežino
siu. Ogi tiek, kiek tu kartų 
girtas būni.

i
STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
kontraktoriai

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

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

PARDUODAMI NAMAI

I/YOFTUTT 'TF’I : Kuiuiią. jie lyueju is
JVoLl 11 ZL1 3 ūkio į ūkį kiekvieną kulia- 

mąją mašiną. Tie “prievaiz- 
tikrino iškultą kiekį, 

čia pat jie atseikėjo vaildžiai 
L duot privalomą normą ir pri- 

Sūrėjo jos išvežimą. Anks
tai pat jie atseikėjo valdžiai 
j* atiduot grūdų normas ir už 
--kaimynus, dar nespėjusius iš-

411 Grand St
Brooklyn lljj

Basil Fedo
VYNO, DEGTINE

IMPORTUOTŲ LU 
KRAUTUVE

102 GRAND STI 
BROOKLYN 11, 

EVergreen 7-431

hb

Kur nebuvo mašinų, ūki
ninkai buvo verčiami kulti ja-

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALĖJUS

OFISAS:
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

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

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

ir Queens, Nassau, Sufolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už nrdi
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

Parduodame farmas, lo
tus, krautuves ir dirbi Il
ves, taipgi išnuomojame.

Teisingas patarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

GRAND ST. 361 UNION AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

4-3487 RE 9-1506 , WVWWVWWVWWWW ’-’V,'

sagu 
s 3 gi

499

EV

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

į 111 AINSLIE STREET, į 
S BROOKLYN 11, N. Y. J 
į Tel. EVergreen 4-3049 <

3 ŠEIMŲ namas East New York, ang
lies šiluma. Vienas aukštas tuščias. 
$136 nuomos mėn. 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. L 
Tel. Virginia 7-8110

6

6

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:

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

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

ir

Clement A
(VOKETA

Advokatė

Jackson Heights,
NEwtown 9-5!

Dekoru
Dažyto

IŠ ORO IR IŠ
PILNAI

Vartojama Geriausia
DARBO APKAUNA

GEORGE ANDI
Telefonuokii

PResident 2-4

HAvemeyer 8-

FOTOG
65 - 23 GRAND A 

Maspeth, N.

MEMORIES of LITHUA
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 
Station WEVD — 1330 kil., 5000

DIRECTOR — JACK J. STU1 
429 Walnut St., Newark £ 

Tel. MArket 2-5360

Vaižgantą, patriotizmo sto
ka ir pan. Aišku, tokius pa
triotus, nesavanaudžius vei
kėjus ir idealistus tas “isto- 

jj. rikas” mato tik pas socialis- 
į 
to

to... Na, o “Naujiehų” ben 
dradarbis iš tremties demo 
kratinius kovotojus, veikėjus 
ir bolševikų persekiojimo au 
kas 1940 m. suranda tik so 
daldemokratų ir liaudininki

Šie pavyzdėliai iš tautiniu•SA Šie pavyzdėliai iš tautinin 
&i h ir socialistų spaudos ro 
to-'to kaip būtina katalikams 
^ ūūti žvaliems ir neatitrūku 
*to siems nuo tikrovės. Tai ragi 
•M sa atsiminti, kad jų šios die 
Mos bendro darbo dalyvia 

dėlto nepajėgia atsispir 
Qd ti pagundai reikalauti pakan 
**• to sau, bet tik ne kitiems.

Nesuskubsim nė pamatyt 
jg. kai sulauksime Velykų. Gs 

M ir kiek pavėluotai, be 
< užmirškime tremtyje esar 
k giminių, pažįstamų ir, i 

visų ten skurstančių 
Geriausias jiems Velykom 

s. ^sveikinimas — maisto siu

Kas siunčia nepažįst?
Jį®18- būtų geriausia tai a' 

^ toti organizuotu būdu. BAL 
^inie pernai buvo priimts 

ty. patarimas — nežim 
k toems asmenims siųsti dov: 

tik tada, kai turiir

p;
“krinti pažymėjimai. Par: 
?os reikalingų šeimų sąr: 

L J. kiek žinome, galima gai 
į, BALF centre.
^.^džiuginkime vargstai 
' y118 brolius, ypač mažut 
(U “to savo dosnia ranka. K:

auką per BALF skyrių 
Jo draugijas arba ti^:- 
W centru'
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