
©aw

Kovo-MarcU
ų '•

s

° Lietuviai Gydytoj ^ŠTAI KAIP
I

Muk

Street

TeL EVerpedi ilgai minim!
VALANDOS

6~8Ub
Šventadieniu^

St. Subatienė 
i)kio krašto... 
sispiria pagundoms 
kų išvakarėse

£
I

AMERIKOS LIETUVIU KATA 
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

h

ę

ę

METAI XV

’OJAS) 

treet

Tai EVerp^. 
valandoj erikai” vėl pradėjus 

savo skaitytojus, jos 
Penktadieniu"^ ymą maloniai geru 

atžymėjo spaudos šei-

i šilto džiaugsmo ir 
žiu linkėjimų pareiš- 
rbininkas,” “Draugas” 
rsas.” Labai didelis 
,čiū.
su pasitenkinimu pa- uo — vmwuuiuiu utnaugut m. .

tas namie Iš geriausios Smetona, © kad ir nekatalikų 
i u—. --- ---- palanki žodžiu pa-

“Amerikos” pasirody- 
Js tai atitinkamai at- 
me.
erikos” leidėjams ir 
visa tai teikia didelio 
nimo dirbti iš visų

iltys būtų tikrai pa- 
is.

i 3 d. Brooklyne mirė 
iva Subatienė, viena 
įsių lietuvių moterų 
enininkių.
nė buvo ilgametė Mo- 
įjungos Centro, aps- 
ir vietinės kp. vei- 
usi įvairias pareigas, 
veikli Apreiškimo pa- 

j draugijų darbuotoja,

-7142
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BLACK HOBSI

K

uvių Našlaičių ir Vai- 
n A D S f bos KomialJoa nare> 
D A Ii a Gi d gerų darbų rėmėja, 

dyne ir apylinkėje jos 
širdies ir darbščios 
bus labai, labai pasi-

KANADO čpač Jos liūdi “Ame- 
eidėjai ir artimi ben- 
)iai. Juk nebuvo nė 
“Amerikos” pramo- 

inornir tt rioJe velionė st. Su- 
J U uitu H fl nebūtų pasiėmusi 

tsių pareigų.
411 Grandydami velionės šeimai 

ą užuojautą, kviečia
is veikėjus labiau su- 
i, kad Subatienės

~~ darbas nenukentėtų.
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NAMAI

w York, ang- 
ikštas tuščias, 
•tgičius $4,300.

dyne, šiluma 
mos metams.

snas butas tu- 
s. Namo didis 
iro ofisai pir- 
kaina 282 dol., 
[amas randasi 
11,000 
kreipkitės I

ALEKSĮ 
Avenue,

7-8110

)AMA
jgūs namai.
atamavimas

, kas tik ko
^insulinu) ir

rtunas
venue
N. Y.
5-7285

7-2940

Basil Fed(
5 darbščia]ai velionei.

ir labai nudėvėtas 
“iš didelio rašto iš- 

š krašto,” bet jis vis 
s “filoso- 

t kurių netrūksta ir 
:os lietuvių spaudoje. 

EVergreen^ rje turįme tokį j Aud- 
foirvoje,” kuris vasa- 
1. laidoje mėgina išsi- 
ti iš savo labai blan- 
ilvojimų apie Popie- 
ir Vatikano reikšmę 

(VOKETAIŪ nų gyvenime.
u i i,zo j e” Katalikų Bažny-

VYNO, DEGTE
IMPORTUOTU 15

KRAUTU?!
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Clement A.

41-40-7411

Jackson Height

NEwtownl^

Dekoruol

girnoj i Galva apkalti- 
įvairiausiais vingiais, 
lis politinės galybės, 
mais net kardo galiai 
i, netekimu pusiau- 
ir t.t. Tokių padrikų 
ir nukrypimų nuo tie- 
iai neteko matyti net 
amaniškiausioje spau-

t fiau nei keista, kad 
į itriotais laikančių lie- 
larpe gali atsirasti as-IŠ ORO IR Iš „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pilnai apd^ iurįe niekina šv. Tėvą
Vartojama Geriat

DARBO APKABA^

GEOBGEA$ •
Telefonui

PBedden^

kaną kaip tik šiuo me
lš ten plaukia ir tiki- 
.abai daug paramos 
liams. Juk Vatikane 
nepriklausoma Lietu- 

•riausiai ginama!

i metu ir jį tariamai 
is, buvo daug kalba- 
e reikalą visoms lietu- 
)vėms, visoms pasau- 

FOTOGB-' 1®ms grupėms laikytis 
65-23GR.4ND1 sios pakantos’ neke- 

raeityj’e buvusių žaiz- 
_ v maitinant vienai kitos 

________^k todėl, kad būtų kam 
(tuo “susikibti.” Deja, 

idealo nedaug prisi-

HAvemeyer 8'

RALPH

į* MaspetV

"MEMORIES of LITHOl'
RADIO HOU*

Saturdays, 5:00 to 5$ 
-*aIStation WEVD -1330 Ml/

~------------- W VLAM, XKWA

DIRECTOR — JACK J. u seniai kapuose besi- 
429 Walnut St, W1 s katalikus veteranus, 

Tel MArket W», lžmirštam!4 Tumą —

niai “Keleivyje” buvo 
gokų straipsnių, ku- 
tremtyje gyvenąs so- 
lokratas puldinėja 
onis demokratus, kai

J
A,

Application for second class 
pending at Brooklyn, N. Y.

Istoriškoji Vilniaus Katedra. Joje ilsisi didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir Lietuvos 
globėjo šventojo Kazimiero palaikai.

PLĖŠIA LIETUVOS ŪKININKUS
Pranešama, kad praeitą 

rudenį visuose Baltijos kraš
tuose grūdų pyliavos buvo iš
rinktos su nepaprastu griež
tumu ir skubotumu. Kalba
ma, kad sudarinėjamos atsar
gos greit prasidėsiančiam ka
rui.

Baigiantis vasarai, valdžia 
įsakė visas grūdų pyliavas 
pristatyti mėnesiu anksčiau, 
kaip buvo nustatyta. Derlių 
suėmus, valdžios agentai bu
vo išsiuntinėti į kaimus pri
žiūrėti kūlimą. Jie lydėjo iš 
ūkio į ūkį kiekvieną kulia
mąją mašiną. Tie “prievaiz
dos” tikrino iškultą kiekį, 
čia pat jie atseikėjo vaildžiai 
duot privalomą normą ir pri
žiūrėjo jos išvežimą. Anks- 
čia pat jie atseikėjo valdžiai 
atiduot grūdų normas ir už 
kaimynus, dar nespėjusius iš
kulti.

Kur nebuvo mašinų, ūki
ninkai buvo verčiami kulti ja-

Vaižgantą, patriotizmo sto
ka ir pan. Aišku, tokius pa
triotus, nesavanaudžius vei
kėjus ir idealistus tas “isto
rikas” mato tik pas socialis
tus... Na, o “Naujienų” ben
dradarbis iš tremties demo
kratinius kovotojus, veikėjus 
ir bolševikų persekiojimo au
kas 1940 m. suranda tik so
cialdemokratų ir liaudininkų 
eilėse.

Šie pavyzdėliai iš tautinin
kų ir socialistų spaudos ro
do, kaip būtina katalikams 
būti žvaliems ir neatitrūku- 
siems nuo tikrovės. Tai ragi
na atsiminti, kad jų šios die
nos bendro darbo dalyviai 
vis dėlto nepajėgia atsispir
ti pagundai reikalauti pakan
tos sau, bet tik ne kitiems.

vus spragilais ir kultuvais, 
kaip senovės laikais. Jiems 
padėti kulti į kaimus buvo 
pasiųsti miestelėnai ir mo
kyklinis jaunimas.

Dar neišdžiūvę grūdai bu
vo surenkami punktuose prie 
vieškelių ir toliau sunkveži
miais vežami į valdžios san
dėlius. Maža to, ūkininkai bu
vo verčiami sudaryti vadina
mąsias “raudonas gurguo
les” ir visi kartu vežti grū
dus. Ant kiekvieno vežimo 
turėjo iškelti po raudoną vė
liavą ir Stalino paveikslą. To
kią “procesiją” lydėjo atsiųs
tieji “prievaizdos” ir gink
luoti milicininkai. Agitato
riai rėžė prakalbas, o ūkinin
kai turėjo dainuoti bolševiki
nes dainas, nors ir krauju 
pasruvusiomis širdimis.

Ir taip, Maskvos agentų 
prižiūrimi ir jos policijos ly
dimi, vargšai Lietuvos ūki
ninkai veža paskutinį grūdą 
raudonąjam slibinui, “tėvui” 
Stalinui. Jie eina daug žiau
resnę baudžiavą, kaip caris- 
tinės Rusijos pavergimo lai
kais. Komunizmo vardan iš 
jų ne tik viskas atimama, bet 
ir jie patys žudomi ir į Sibi
rą deportuojami.

KARELAI BĖGA 
SUOMIJOS

RUMUNIJOS KARALIUS
Prieš kiek laiko jaunas
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Tremtiniai Demonstruoja
■4 --------------

NEW YORKAS (LAIC)— narnos, žudomos ir tremia- 
Kovo 4 d. Sovietų ambasado-1 mos į Arktiko ir Sibiro ty- 

buvęs rius Paniuškin atidarė 1

Išskrenda į Italiją
Charles Polletti, buvęs rius Paniuškin atidarė “30 

New Yorko gubernatorius,1 metų SSSR” parodą Rocke- 
išskrido į Italiją, kad galėtų feller Center, New Yorke, 
pasakyti visą eilę kalbų.

Poletti nori papasakoti ita
lams, kokį pavojų kraštui su
darytų komunistų laimėji
mas ateinančių rinkimų me
tu.

Poletti yra nusistatęs pla
čiau informuoti apie ameri
kiečių suteiktą ir teikiamą 
pagalbą italams, jis yra pa
siryžęs atmušti komunistų 
skleidžiamus gandus ir šmeiž
tus.

PEREIS Į KATALIKŲ 
TIKĖJIMĄ

Žymusis amerikiečių rašy
tojas laikraštininkas Walter

Rumunijos karalius, Myko- Lippman yra pasiryžęs pri- 
las atsisakė sosto ir išvyko , initi katalikybę. Jau kurį lai- 
užsienin, palikdamas kraštą' 
valdyti Maskvos 
komunistui Groza.

Dabar, pasiekęs 
Mykolas pareiškė 
jog tą atsisakymą iš jo prie
varta išgavęs Višinskis su 
Groza. Todėl jis tebelaikąs 
save teisėtu krašto valdovu 
ir kreipiasi į užsienyje gyve
nančius rumunus, -.kviesda
mas juos jungtis į kovą savo 
tėvynei išlaisvinti iš Maskvos 
jungo.

Laivu “Queen Elizabeth” 
karalius Mykolas šią savaitę 
trumpam .liyĮgii atvyta *

"S. j^įPSiė, g^a.

pateptam

Londoną, 
spaudai,

ką jį tam žygiui ruošia gar
susis pamokslininkas ir ra
šytojas prelatas Sheen. Tuo 
būdu dar viena įžymybė įstos 

Katalikų Bažnyčią.1
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SUOMIAI BIJOSI 
“SAULĖS”

Suomijos parlamento 
nariai, priklausantieji žem
dirbių partijai, kreipėsi į pre
zidentą Paasikivi, kad jis ne
darytų su Maskva sutarties 
Stalino padiktuotomis sąly
gomis.

>r'1

~ .1 crmadnp .ir wJHas. .DiTSIB?..

Jugoslavijoje stačiatikių 
vyskupas Vojislav Nastich

Lietuviai tremtiniai ta pro
ga suruošė protesto demons
traciją, kurioje dalyvavo ir 
estai. Kovo 4d. nuo 4:45 ligi 
5:45 vakare apie 30 lietuvių 
ir estų tremtinių rimtoj ei
senoj “piketavo” prie įėjimo 
į parodą. Jie nešiojo 11 pla
katų ir dalino šio turinio pa
reiškimą (vertimas):

“Mes, politiniai tremtiniai 
iš Lietuvos, kurie rddom prie
glaudą Jungtinėse Valstybė
se, imamės šios priemonės 
pareikšti protestą prieš so
vietišką pavergimą ir propa
gandos melą.

Tegu Sovietai pavaizduoja 
savo tironijos, priespaudos ir 
eksterminacijos faktus ir pa
žangą !

Lietuva buvo antroji iš ei
lės Europos valstybė, kuri 
pripažino Sovietų Rusiją. Lie 
tuvos vyriausybė ir tauta 
buvo korektiški Rusijos drau 
gai per du dešimtmečius, per 
kuriuos Sovietai dangstėsi 
padorumo skraiste tarptau
tiniuose santykiuose. Sovietų 
vadai nuolat gyrė Lietuvos 
rodomą jiems draugingumą 
ir supratimą.

Nežiūrint to, kai tik pasi
taikė proga, Sovietinė Rusi
ja apnuogino savo iltis ir 
šaltakraujiškai griebėsi plė
šimo ir tautų žudymo, kaip 
nacinės Vokietijos bendrinin-

rus.
Kai 1941 m. birželio mėne

sį Sovietai pradėjo pirmąją 
masinių trėmimų ir žudymų 
bangą, lietuviai sukilo. Na
ciškos okupacijos metais Lie
tuva turėjo viltį Atlanto Čar- 
tery. Mes sukūrėme stiprų 
pogrindinio pasipriešinimo 
sąjūdį, kuris tebekovoja prieš 
raudonąjį užpuoliką ir šian
dien. Mes gelbėjome nuo na
cių žydus ir sąjungininkų 
karo belaisvius. Mes sabota
vome vokiečių mobilizacijos 
planus. Mes sabotavome vo
kiečių karo pastangas. Ta
čiau rusai sugrįžo 1944 m., 
atsigabendami su savim ma- 
rijonetinę “vyriausybę” ir 
mūsų tautos išnaikinimo pla
ną.

Dabar sovietinio fašizmo 
aukų gretos auga — lenkai, 
rumunai, slovakai, vengrai, 
jugoslavai, vokiečiai papildė 
beviltiškas kalinių voras 
lyje į mirtį Sibire, čekai 
trukus atsidurs tarp jų.

Mes esame liudytojai 
ką rusai padarė Baltijos val
stybėse !

Mes protestuojame 
sovietinę melų parodą!

Mes protestuojame 
genocide nusikaltimą, 
sovietai vykdo pavergtose ša
lyse!

Mes apgailestaujame, kad 
Amerikos įstaigos suteikia 
galimumų sovietinei propa-

ke- 
ne-

to,

prieš

prieš 
kurį

i

MILIJONAS Į SIBIRĄ
ROMA (LAIC) - Vatika- “ut«ist,as,.1.1 met« alLmkl,lŲll 

no radijas paskelbė oficialią carkll galėjimo. Bolševikine 
žinią, kad jau daugiau kaip Tito valdžia jį apkaltiną savo 
milijonas katalikų iš Lietu- Prasto išdavimu, padėjimu
žinią, kad jau daugiau kaip

vos, Latvijos ir Lenkijos iš- 
deportuota į Sibirą. Ten jie

. Bolševikinė
Tito valdžia jį apkaltino savo

laikomi neapsakomame dva-1 va^džią.

teroristų organizacijoms ir 
vedimu propagandos prieš

ir medžiaginiame 
Jiems uždrausta ti- 
praktika. Gi kuni-

siniame 
skurde, 
kybinė 
gams, kartu su tikinčiaisiais
išvežtiems į Sibirą, griežtai 
uždrausta laikyti pamaldas 
ir teikti religinius patarnavi
mus.

PAGROBS 80,000 VAIKŲ
Atėnuose susektas komu

nistų sąmokslas pagrobti 80 
bėga, bet šiaurėje daugelis i^ks^an^. Sra^kll vaįkU *r 
jų stengiasi pereiti sieną ir j110® išvežti į Sovietų užimtus 
apsigyventi Švedijoje. , kraštus.

Stalino laiškas prezidentui i Graikų laikraščių praneši- 
i Paasikivi ir partijų nutari- mu> Jau 5,000 vaikų pagrob- 
mas siųsti atstovus į Mask- U iš šiaurinės Graikijos, kur 
vą tartis karelų tarpe sukėlė ginkluoti komunistų būriai 
susirūpinimo. Jie nenori pa- (nu°iat terorizuoja, ramius gy- 
tekti sovietų globon.

Karelai komunistus labai
gerai pažįsta. Daugelis jų

Daugelis karelų iš Suomi
jos jau pradėjo bėgti į Šve
diją. Jūromis karelai dar ne-

Nesuskubsim nė pamatyti, 
kai sulauksime Velykų. Gal 
jau ir kiek pavėluotai, bet Suomijon atbėgo 1920 me- 
neužmirškime tremtyje esan- tais, kai raudonoji armija o- 
čių giminių, pažįstamų ir, iš kupavo Kareliją ir konfiska- • 
viso, visų ten skurstančių.'' 
Geriausias jiems Velykoms' 
pasveikinimas — 
finelis.

Kas siunčia nepažįsta
miems, būtų geriausia tai at
likti organizuotu būdu. BALF 
seime pernai buvo priimtas 
sveikas patarimas — nežino
miems asmenims siųsti dova
nas tik tada, kai turima 
tremtinių organizacijų pa
tikrinti pažymėjimai. Para
mos reikalingų šeimų sąra
šų, kiek žinome, galima gau
ti ir BALF centre.

Pradžiuginkime vargstan
čius brolius, ypač mažutė
lius, savo dosnia ranka. Kas 
nesiųs siuntinių, tegu įteikia 
savo auką per BALF skyrius, 
savo draugijas arba tiesiog 
BALF centrui.

vo jų turtus.
Kad suomiai nenutartų iš- 

maisto siun , duoti karelų sovietų valdžiai, 
dauguma jų meta viską ir ke
liauja į Švediją.

Prezidentas Paasikivi ta
rėsi su valdžios sudarytu už
sienio komitetu. Patirta, kad 
komitetas dar kartą susi
rinks ir tada galutinai for
muluos suomių nusistatymą 
Stalino laiško reikalu.

Iš padarytų viešų pareiški
mų aiškiai matyti, kad visos 
suomių partijos, išskyrus ko
munistus, sutinka tartis su 
sovietų valdžia, bet nenori 
jokių karo sutarčių.

—Vokiečių S.S. generolas 
Hans Juettner nuteistas 10 
metų kalėjimo. Visas jo tur
tas konfiskuotas.

vių, estų, ukrainiečių ir kitų I 
be atodairos, sovietinių už-. 
puolikų areštuojamos, kanki-'

ti tokių pat lengvatų SSŠlt ^" ' 
pavergtų kraštų tautoms

(Pabaiga 2 pusi.)

Atvyko 25 lietuviai
Jų tarpe solistė Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė

1948 m. kovo 3 d. laivu 
Marine Flasher iš Vokietijos 
atvyko 25 lietuviai, kurių tar-

PIRATAI SIAUČIA
Pereitų metų gruodžio mė

nesį kiniečių jūrų plėšikai pe 9 JAV piliečiai repatrian- 
sustabdė Olandų keleivinį lai
vą ir iš jo pasigrobė šešis 
turtingus keleivius.

Dabar sužinota, kad pa
grobtieji yra laikomi vienoje 
saloje arti Britų Hong Kon
go, kol turtingi giminaičiai 
juos išpirks. Tačiau kiniečių 
policija bijo pasirodyti toje 
saloje.

I ventojus.
Tuo reikalu Graikų vy

riausybė padavė skundą J. 
Tautų komisijai, kuri dabar 
lankosi Graikijoje.

KATALIKAI NEBALSUOS 
UŽ KOMUNISTUS

Romos Katalikų Konsisto
rijos Kongregacija išleido 
dekretą, kuris sako, kad ka
talikai gali balsuoti tik už 
tuos kandidatus, kurie gerbs 
ir gins Bažnyčios teises.

Tuo būdu Italijos ir kitų 
kraštų katalikai negalės bal
suoti už komunistų statomus 
kandidatus.

PROVOKATORIAI
Graikijoje susektas nešva

rus sąmokslas. Maskvos 
agentai ruošėsi susprogdinti 
rusų ir jugoslavų atstovybes 
Atėnuose, kad tuo būdu ko
munistams duotų progos pri
kibti prie Graikijos vyriau
sybės.

CHURCHILIS APIE 
KARO PAVOJŲ

Winston Churchill, buvęs 
britų premjeras, pareiškė: 
“Kiekvienas rusų imperializ
mo žingsnis ir komunistų 
prievarta veda . pasaulį prie 
naujo karo.”

PASKENDO GARLAIVIS
Mississippi upėje paskendo 

garlaivis “Natchez,” atsi
trenkęs į uostą. 13 jo įgulos 
narių žuvo.

—Nenorėdami raudonųjų 
valdžiai tarnauti nuo savo 
pareigų atsisakė Čekoslova
kijos konsulai Baltimore j, 
Montrealy ir Winepege.

—Maskvos laikraščiai pa
peikė savo rašytojus ir kom
pozitorius, kad nepagamina 
stipresnių militarinių dainų.

—Amerikoje trūksta slau
gių. Jų skaičiui padidinti šie
met ligoninės priėmė 50,000 
naujų kandidačių.

—Cincinati, Ohio, pasibai
gė aliumini j aus dirbtuvių 
darbininkų streikas, kuriame 
dalyvavo 1,500 darbininkų.

tai, o kiti su imigracijos vi
zomis. Atvykusieji laikinai 
apsigyveno pas gimines bei 
draugus:

Stanislava Leikienė su dūk 
ra Violeta, JAV pilietės, ap
sistojo: 73 East Ave., West 
Haven, Conn.

Stanislovas Lukoševičius, 
JAV pilietis, laikinai apsisto
jo pas pusseserę p. Budric- 
kienę, 242 S. Wood Avenue, 
Linden, N. J.

Juozas Lukšys, JAV pilie
tis, išvyko į Massachusetts 
valstybę.

Zigmas Lukas-Ramanaus- 
kas, JAV pilietis, apsistojo 
pas p. Budreckus, 1159 Kip
ling Road, Elizabeth, N. J.

Adelė Mickūnienč su sūnu
mis Rimantu ir Elmontu, J. 
A. V. piliečiai, laikinai apsi
stojo pas p. Daniels, Newark, 
N. J., o vėliau apsigyvens: 16 
Ripley Rd., Dorchester, Mass

Albertas Vaitaitis, JAV pi
lietis, apsistojo: 4416 West
end Ave., Chicago, Ill.

Ignas Bražionis su dukra 
Gražina apsistojo: 2019 West 
Pierce Ave., Chicago, Ill.

Juozas Brunda laikinai ap
sistojo Church World Service 
globoje New Yorke, o vėliau 
vyksta pas p. Devenius: 52 
Frank St., Waterbury, Conn.

Vytautas Ciplijauskas at
vyko pas žmoną: 23 Gilchrist 
Rd., Great Neck, L. I., N. Y.

Kun. Vacį. Katarskis ap
sistojo pas savo giminaitį 
kun. Leoną J. Praspalių, 
1922 Leo St., Dayton, Ohio.

Stasys ir Vincė Leskaičiai 
su dukra Danute, sūnum Sau

lium Zaunium ir Giedre Zau
nyte apsistojo pas p. Petru
lius, 4420 S. Talman Avenue, 
Chicago, Ill. Vincė Leskaitie- 
nė yra žinomoji Lietuvos 
Valstybinės Operos Kaune 
solistė, lietuviškajai visuo
menei daugiau pažįstama 
kaip Vincė Jonuškaitė-Zau- 
nienė. Kaip pasižymėjusi dai
nininkė, ji buvo plačiai žino
ma ir už Lietuvos ribų, kur 
buvo dažnai kviečiama kon
certuoti. 1936 metais ji lan
kėsi su koncertais Pietų A- 
merikoje.

Berta Laugeriene apsisto
jo pas p. Kaposky, 1106 Ed
dy Rd., E. Cleveland, Ohio.

Inžinierius Eugenijus Ma- 
nomaitis su žmona Irena ir 
sūnumis Augiru ir Rymu lai
kinai apsistojo pas p. Deve
nius: 52 Frank St., Waterbu
ry, Conn.

Konstantinas Petrauskas, 
pasisvečiavęs New Yorko 
apylinkėje, vyksta pas gimi
nes: 143 Froodom St., Athol, 
Mass.

Atvykusius, be giminių ir 
draugų, dar pasitiko BALFo 
pirmininkas kun. Dr. J. Kon
čius, Gen. Konsulato attache 
A. Simutis ir BALFo atstovė 
Ona Valaitienė, kurie pagel
bėjo atlikti formalumus.

MELO PARODA
Rockefeller Center rūmuo

se Sovietai atidarė savo pa
rodą.

Tą parodą- aprašydamas, 
“New York Times” pastebi, 
kad jos atidarymo dieną prie 
įėjimo piketavę politiniai pa
bėgėliai iš Lietuvos, apsišar
vavę plakatais su užrašu 
“Melo Paroda.”
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Pasakyk man, ką skaitai, o aš tau pasakysiu—koksai 
tu esi.

Pasikalbėk su netikėliais, puolusiais žmonėmis ir pa
klausk jų, kas juos prie to privedė — sužinosi, kad spauda 
ir bloga draugystė.

Bloga spauda vienus iš karto užmuša, ypač tuos, kurie 
jau svyruoja arba doroviškai yra pašliję. Kitus, doroviškai 
stipresnius, ji veikia kaip nuodai, kurie vartojami lašas po 
lašo įsisunkia ir palaipsniui užnuodija visą kūną.

Kai kas pasakys: “Na, kas, aš skaičiau, ir nieko ma
nyje neliko iš to.” Tokiam žmogui galima pasakyti štai ką: 
Ar pameni, ką valgei prieš penkias dienas? Be abejo, atsa
kys jis — palauk, sunku jau atsiminti, o mes gerai žinome, 
kad to valgio syvai liko jo kraujuje, jo kūne. Taip pat ir 
jo mintyse bei širdyje liko jausmai, mintis to, ką yra skai
tęs.

Štai dėl ko saugokim patys save, savo vaikus ir šeimą 
nuo nekatalikiškos spaudos.

Iš kitos pusės — gera spauda stiprina, abejojančius 
apšviečia Kristaus šviesa, duoda ištvermės kentėjimuose, 
atneša suraminimą, skiepija pasišventimą nugalėti didžiau
sius gyvenimo sunkumus, palaiko Dievo, tėvynės ir artimo 
meilę.

Čia netrūksta mums ir gerų pavyzdžių. Kas atvertė di
delį karžygį — drąsuolį šv. Ignacą Lojolą, jėzuitų ordino 
įkūrėją? Tik gera knyga iš Jo padarė didelį apaštalą, šven
tasis Raštas, Kristaus sekimas, šventųjų gyvenimai, kito
kios katalikų knygos ir laikraščiai tiek žmonių atgimdė 
dvasioje, paskatino prie didelio pasišventimo.

Maitiname savo kūną kasdienine duona, tad maitinki
me savo ir vaikų protą, sielą ir širdį šituo dvasišku penu— 
gera spauda, kad jie nealktų ir nesvyruotų, pučiant viso
kiems bolševizmo bei komunizmo vėjams. M. V.

Lietuviai specializuojasi tremties dirbtuvėse!.

Myk. Linkevičius
Brangus Kraštas
Gimiau krašte, kur nėra sostų,
Kur skurdas per anksti susendina lūšnas, 
Kur laimės ieškant nepabosta, 
Beieškant per dienų dienas.
Nėra čia deimantų kasyklų,
Čia aukso niekas nerastų;
Nežėri gniūžtančių lūšnelių stiklas, 
Ir pakelėse kryžių per apstu.
O liūdesio, o kiek čia skausmo,
Kiek nuodėmingos meilės naktimis!...
Tiktai palikite nors truputį dangaus man— 
Ne kartą debesis maldaut imi.
Ir vis dėlto brangus tai kraštas
Su liūdesiu, skausmu, su meile bet kokia. 
Brangus, nors pilko skurdo ir nemąžta 
Ir nors gyvent kaskart sunkiau.
Ir tu jauti — svetur nusidanginęs
Tu neužmigtume! ramiai:
Tave kankintų ilgesys tėvynės, 
Pasiilgimas krašto, kur gimei.

Lietuvi! Kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurią širdin įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas—Lietuva.

K. BRADCNAS
Vokietijoje ties buvusia Flos- 

senburgo koncentracijos stovyk
la yra vadinamasis mirties slė
nis, kuriame nacių buvo sude
ginta 2,480 lietuvių. Tremtinių 
rūpesčiu čia yra suprojektuotas 
paminklas — trys kryžiai grani
to bloke, kur žiba įrašas:

Tėvynės garbę gindami, 
Įrašėm savo mirtimi 
Žmonijai laisvės testamentą.
Katalikiškoji lietuvių tauta 

buvo kryžiuojama nacių, o da
bar tebėra kryžiuojama bolše
vikų. Brolių atodūsiai ir ašaros 
rado jautrų atgarsį Amerikos 
lietuviuose. Nuo pat karo pra
džios Lietuvių Katalikų Federa
cija ir plačioji katalikų visuome
nė ėjo į bendrą lietuvišką darbą 
su kitomis srovėmis, grupėmis. 
Ar pašalpai, ar politinei veiklai, 
katalikai ir mūsų organizacijos 
buvo pirmose eilėse aukoti ir 
dirbti. Užmiršę savus reikalus, 
visomis jėgomis rėmėme Ameri
kos pastangas laimėti karą, rū-i 
pinomės sušelpti nukentėjusius 
nuo karo tremtinius, talkinome 
pavergtai Lietuvai laisvės kovo-

NENORI RAUDONOSIOS EUROPOS

skirtumus. Bijomasi, kad rinti likusią, dar nepavergtą 
ypač Prancūzijoj kairieji so- žmoniją. Prasideda milžinų 
cialistai gali susijungti su kova. Ir Pabaltijo tautų liki- 
komunistais ir eiti išvien mas priklausys nuo to, kas 
prieš generolą De Gaulle, ku- tą kovą laimės.
rio šalininkų skaičius smar
kiai didėja.

Tai ateities reikalas. Bet 
! šiandien visi turime karštai

Lietuviams neprieinami 
Sir-—Šeštieji vyriausybės sluoks- 

«'-didžiosiose valstybėse. 
Todėl negalime tiesiog patir
ti, ką bet kuri vyriausybė 
daro ir tikrai mano politiko
je. Vieši pareiškimai dažnai 
toli gražu nesutinka su jos 
darbais. Mums ypač rūpi tie
sa.

Žymiausias Am. užs. ko
respondentas Kari H. Von 
Wiegandas labai dažnai ir 
tiksliai nuspėja politinius į- 
vykius ir pasako tiesą. Jis 
plačiai išsilavinęs, pažįsta ir 
prieina žymiausius politikus 
bei diplomatus visuose kraš
tuose,

!

parengimus. Aukas siųs 
resu:

Kev. John Balki 
64-14 56th Rd. 
Maspeth, L. L, N.

(Pradžia 1 pusi.) 
grafiškai pavaizduo 
patyrimus, tose pači tauti- 

laiptai- 
į šsdarė a- 
<įiii: Kau- 

priešais

Kovo-March 12 dl

buvo susirinkusi Neil 
1947 m. lapkr. mėn. 4 d. 
ta Katalikiškos Akcijos 
ja iš kun. Jono Balkiją (kun. J. Balkūnas, Juozas

Laučka ir Juozas Boley). Komi- P. M. Juro ir redakto 
sija jau susitarė su N. C. W. ' tano F. Kneižio. Jiems 
Conference Immigration Bur- ir pavestas pravesti, 
eau, 61 Whitehall St., New Yor- ; Kelkime tą reikalą s 
ke, atidaryti lietuvių skyrių. Tai muose, ruoškime tam s
didelis laimėjimas, nes mes galė
sime pasinaudoti tos galingos or
ganizacijos parama globojant 
mūsų tremtinius. To reikalo už
leisti negalima, gi imigracijos 
reikalams metams reikalinga ne 
mažiau 15,000 dolerių.

2. Kultūros Institutas yra švy
turys mūsų visuomeniniame gy
venime. Naujų spaudinių leidi
mui, Instituto archyvo plėtimui 
ir palaikymui metams turime 
skirti bent 5,000 dolerių.

3. Federacijos Centras sten
giasi tvarkytis kuo kukliausiai

TREMTIN 
DEMONSTRB

aTARP dviejų kai 
VĖTRŲ

Msomybės paskelbimo trisdes
•į sukakčiai priminti

S. SUŽIEDĖLIS

tikėjo. Kultūrinis 
įtl mas galėjo skleist 

didelis Ne visi jį laikė tok 
įpso ger- vojingu, kaip griaui 
2 susima- grindžio darbą. K 

į didį idea- pas komunistų vei 
i-įoas, ko- vo suderintas ir sii 
Y4 Deja, ties tikslo, aiškiai 
įjotai- tada, kai rusai Lie 
laidos ap-!pavo, sulaužydami 
,-•> svetimi vo sutartis ir paž;

ir šir- tūrinis bolševizmą 
įūelią pa- ruošė talkininkų iš 
" tuvių visuomenės.

jie telkėsi apie Ju 
kį, kaip prieš dvid 
tų apie Vincą Ka 
abu šie vardai rei 
tuvos Tarybų S 
Respubliką.” Ją 
atpūtė iš Rytų nau 
jo karo vėtra.

Ir vėl pakyla juo
Nepriklausoma 

kaip matėme, ne 
paparčio žiedas, 
saulės išdaigintas 
jo karo griuvėsių 
tas užėjusios antre 
ros. Tarp tų dvie 
sūkurių tauta tu: 
no darbo, kančios 
pavojų ir grėsmių 
vos valstybę atki 
no ir aptvarkė, ko 
svai ir žmoniškai

Dvidešimt met 
drožinėjo tą savo 
kaip kokį žalią s 
tol apleistą ir pai 
džiojamą ir dargi 
tais dėl to buvo l 
kivirčijamasi, bei 
ir aukojosi, nes sj 
Įėjo daugiau, ne; 
ar savo klaidas. L 
ta norėjo išdaili 
kaip akies lėlyt 
kaip jaunamartę, 
visas praeities d 
ti, kas svaru, ta 
buvo palikę po n 
nų. Niekam lietu- 
jo pikto ir tuo 

' neseikėjo kitien 
tiems, kurie sk; 
prie Baltijos, ku 
tas Neringos sm 
nei prie šventų . 
tų, kur žmonės 
nuodėmių savo, 
šovinistines aist 
klojo. Lietuvių 
kalčių kitiems i 
nešaukė ir nes

ir taupiausiai, bet visgi metams l talpose, kuriose ruoši 
’ parodas jų sovieti ’ 
spaudėjai.

Mes giliai vertinami 
rikos širdingumą ir be
tapti lojaliais amerikid’.i^aiiso- 
Tačiau, kaip buvę
Gestapo kaliniai, mes| urenti ar 
me savo pareiga šie ‘ fgranorių 
vės Lietuvai, Latvija®’ jįnubloš- 
jai, Lenkijai, Ukrainoj Daugu- 
vakijai ir visoms kito 
lino pavergtoms 
bėms.”

Po pareiškimu pas’
D r. Kazys Viltis, p 

tautas Liaudis, Dr. 
nas Kova, Birutė 
Gražina Laisvė.

Šiuos lapelius ga 
“draugas” ekscelenci 
basadorius ir daugelis 
čių. Prie įėjimo į par 
na lietuvaitė dalino 
nių pareiškimą ponan 
ševikams, kurie manė 
programas... “Draug 
niuškinas, lydimas “d] 
Gromyko ir kelių en’

ku-

jo išlaidoms reikia skirti tūks
tantį dolerių.

4. Metų bėgyje atsiras svar
bių nenumatytų reikalų,
riems turime skirti apie porą 
tūkstančių. Pagaliau:

5. Spaudiniai, susirašinėjimas 
ir kitos šio vajaus pravedimo iš
laidos vėl pareikalaus lėšų. Taip, 
kad kukliai skaičiuojant, Lietu- 

,vių Katalikų Federacija tegalės 
' atlikti aukščiau išskaičiuotus už
davinius sukėlusi 25,000 dolerių. 
Čia pasitikima mūsų visuomenės

se.'ir toliau tęsimė tą darbą.Yk geraširdiškumu: kaip šv. Augus- 
j tinas kad sako:

—Kieno širdis yra pilna mei- 
tas vis randa ką nors, ką 
duoti.

sėkmingesnei veiklai ateity mes 
privalome savo eiles sugretinti, 
organizacijas bei įstaigas sustip
rinti, kad darbas būtų našesnis.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse turime 115 parapijų, 325 
lietuvius kunigus, šešias vienuo
lijas, vieną seminariją ir vieną 
kolegiją, tris akademijas, šešias 
aukšt. mokyklas (High School), 
54 pradžios mokyklas, penkias 
prieglaudas, tris ligonines, dau-' 
gybę organizacijų ir klubų; turi-1 
me vieną dukart savaitinį, kelis

i les, 
gali

j j uit? VltHlcį UUiYCti L bet Veli L111Į, JtAdlb

Prancūzijoj ir Italijoj už-,ir vieningai per Bendrą Am.1 savaitraščius, šešis žurnalus ir 
darbis mažas, kainos aukš-|Liet. Fondą gelbėti vargs-jvjeną dienraštį. Taigi USA lie
tos ir trūksta maisto. Komu-1 tančius, alkanus ir prislėgtus ' tuviai katalikai varo platų religi- 
nistai žada pagerin^L^^^i'jaf|^.*^^i^g>^^!^.Poj kįnės ir socialinės kultūros barą.

. , ,, visoi^- kat ingai ŠvTprlai raginti sa- Tačiau dabar, kada Lietuvos ka-
menes pasiryžimą re tiprez. vaĮ(jgįą į savo ranfcas< Toks vo kongresmanus remti trem talikai, kaip ir visi kiti lietuviai, I 
irumano sieki sustabdyt! pažadas labai vilioja. Dar'tinių įsileidimo sumanymą pergyvena baisias išnaikinimo j 

HP1^..1.r. omumzmą. prieš Shumano vyriausybę (Strattono bilių). Tik ne- valandas, mes turime paskelbti 
Brazilija ryžosi panaikin- komunistai įsitvirtino pran-' snauskime] Tegu pabunda vi- generalinę visų savo pajėgų mo- 

Įsi hJnitžš cūzų kariuomenėje, policijo- 'sos politinės mūsų draugijos, bilizaciją, kad išpildytame paties1 
je ir valdžioje. Prancūzijoj ir klubai ir veiklesni mūsų ad- jiaibo mums skiriamus uždavi- 
Italijoj jie valdo darbininkų vokatai, turintieji santykių' nius.
sąjungas. . su demokratų ir republikonų Į Dabarties momentas iš mūsų

Plačiai manoma, kad pilie- partijomis! Kadaise sugebė- j reikalauja suglausti eiles, prasi- 
tinis karas Prancūzijoj ir Ita-1 Jonae įvykdyti didelius darbus , veržti Katalikų Akcijos veiklu- 
lijoj pradėtų karą tarp Ame-1 savo tautai ir kariaujančią 
rikos ir Rusijos. j Ameriką remti, laisvės pa- po vadovaujančia Lietuvių Ka-

Italu komunistu “karalių- s^°^os fonais pirkdami am- talikų Federacijos vėliava, kad kas” Togliatti Tandien yra ■ ,bu'an?«s ir bombovežius su Ialsve besinaudojantis lietuviu 
stipriausia ir žymiausia poli- hetuviskais vardais! Traukliu katalikų bendruomenės kūnas 
tinė asmenybė Italijoj. Drau-1 mv!s'» ,karo ^teranus .

J lietuvius, kurių yra dešimtys 
tūkstančių. Pakurstykim jų 
sąmonėj tą šventą amerikie
čio lietuvio pašaukimą ir ves- 
kim juos į santykius su žy
miais politikais. Jiems atsi
vers nauja politinės veiklos 
dirva, ir tuo žygiu jie atsi
lieps į savo lietuviško kraujo 
šauksmą. Tik pagelbėkim 
jiems išgirsti nukryžiuotos 
Lietuvos šauksmą!

Petras Jurgėla

vadai. Atstovų Rūmų spren
dimas rodo Amerikos visuo-

cūzijos socialistai atsiplėšė q- 
nuo komunistų. Kalbama 
apie kitą paskolą Prancūzi
jai. Tai vis rodo pakitėjimą. 
Italų vyriausybė nekantriai 
seka, ką Amerika darys Ita
lijai. Rusijos vadai pastiro. 
Atrodo, komunistai Europo
je ir Azijoje bus veiklesni. 
Dešimtys milijonų badauja 
Vokietijoje, Austrijoje, Pran

nuoširdžiai išsikalba j cūzi joje ir Italijoje. Komu-.------------------------- ------------
ir po to paskelbia vykusias i nistai gali tuo pasinaudoti. |Se su Bulgarijos Dimitrovu, 
savo išvadas. Tad mums la-i Amerika turėtų atsižvelgti į Jugoslavijos Tito, Rumuni- 
bai pravartu patirti jo pa-' visa tai ir uoliai veikti. 130s Grosza, Čekoslovakijos 
reiškimus apie pakitėjusią Europiečiai, bijodami Gottwaldu ir Prancūzijos 
JAV užsienių politiką ir da- Amerikos svyravimo, kalba Thorezu, Togliatti yra vienas 
bartinę būklę Europoje. Į apie “1

Jis įsitikinęs, kad JAV nu-, arba “komunizmą ir taiką.” 
sistatymas remti Graikiją ir,Buvęs viceprez. H. Wallace 
Turkiją tai didžiausias po.skelbia: jei Amerika rems 
karo smūgis Sov. Rusijai, ko- demokratines jėgas Europoj 
munizmo jėgoms ir jų drau- ir Azijoj — bus karas, jei 
gams, siekiant pasigrobti vi- duos paskolas Rusijai ir ki
šą pasaulį. Tai svarbiausias tiems komunistiniams ar pu- 
ir reikšmingiausias po karo siau komunistiniams kraš- 
politinis įvykis, kuris iš- tams — bus taika. Tik jis ne
kreips iš vagos raudonąjį pasako, kad po komunistinės

KOVOTOJŲ BALSAS
Lietuvos partizanų laikraštis

“Kovos Keliu” 1946 metų kovo
10 dieną rašė:

—Lai nemano raudonieji bu
deliai, kad jie nusilpnins Lietu- 

j vos kovotojų dvasią savo ne- 
įžmonišku teroru. Jei jau kovoti, ££ atvažiavo gražiui

mu, sutelkti visas savas jėgas

Jungtinėse Valstybėse būtų stip
rus ir sveikas, kad mes tinka
mai būtume atstovaujami pasau
linės reikšmės vienete: National 
Catholic Welfare Conference, 
per kurią mes jungiamės su vi
sa Amerikos katalikiška visuo
mene.taiką su komunizmu” žymiausių komunizmo ka

raliukų Europoje ir vienas iš 
gabiausių Stalino mokinių. 
Italijos komunistų partijos 
centras Romoj turi per 300 
asmenų -ir sutvarkytas kaip 
kariuomenės štabas. Ir visa 
partija (apie pustrečio mil. 
narių) sutvarkyta kariniais1 
pagrindais. Su jais draugauja 

___ __ _______________t __  ____ __ ____  kairieji socialistai, 
potvynį. Tai pakeis mūsų už-(Europos seks komunistinė1 Tarp Dimitrovo, Togliatti 

sienių politiką. ~_______________ x_______ 1_____
Amerika imasi vadovauti pa- valdomas pasaulis. Jo “drau- 
sauliui prieš grobikę Rusiją, 
kuri plinta komunizmo po
tvyniu.

Europoje daug kas bijosi, 
kad Amerika gali susvyruo
ti po įvairių derybų. Dabar 
viskas priklausys nuo Ame
rikos vyriausybės ryžtingu
mo ir išminties. Atrodo, ar
tėja Rytų ir Vakarų (Rusijos 
ir Amerikos) susirėmimas. 

Žinantieji tvirtina, kad ne 
sekr. Marshall, bet admiro
las Leahy yra nustatęs nau
ją Amerikos užsienių politi
ką, kaip šio krašto saugumo 
ir apsigynimo priemonę. Ad
mirolas Leahy yra štabo vir
šininkas prie Prezidento, kaip 
prie vyriausiojo ginkluotųjų 
jėgų . vado.
buv. kariuomenės štabo vir-'Kaip broliai, o---- -------------- .... r..o------ ----  — _ - -------
šininkas gen. Eisenhower i/(dažnai net piktai), bet ii- kiai regėti, suprato Rusijos Prieš tai užprotestavo mies- Katalikų Federacija yra sudariu- 
Jriti kariuomenės ir laivyno gainiui susitaiko ir išlygina imperializmą ir ryžosi stip- to komisionierius Morgan. si Katalikų Imigracijos Komisi-

Pagaliau'Azija ir pagaliau komunistų ir Thorezo eina varžytynės Vos pasiuntinybėse —
__ ___ 1.1____'_______1 JI_______  ________ i • -r Iru c? nil rroTiOC rlnn rri minia * 1____ i_______t______ ji____ - _

MYLĖKITE TA, KA TIKITE, 
IR SKELBKITE TA, KA 
MYLITE.

Šv. Augustinas.
Paties laiko mums padiktuo-

_ _ tiesiems uždaviniams įvykdyti
VASARIO 16-TA LIETUVOS reįkįa nemaža jėgų ir lėšų.

PASIUNTINYBĖSE | L visa eils ^?su buvusių re.
Vasario 16-tą visose Lietu- daktorių, rašytojų, kunigų, Ka- 

. Wa- talikų Akcijos pionierių, išėję iš 
shingtone, Londone, Paryžių- nacių kalėjimų, atsidūrę trem- 
je, Romoje ir kitur — buvo tyje kenčia nepakeliamą vargą, 
suruošti įspūdingi priėmi- Jie turi teisės iš mūsų laukti y- 
mai. Juose gausingai dalyva- patingo dėmesio. Kitados, pirmo 
vo politikų, diplomatų, moks- jo pasaulinio karo metu, Dr. J. 
lo žmonių, žurnalistų ir vi- Basanavičius kreipėsi į ameri- 
suomenės veikėjų. Tuose pri- kiečius:
ėmimuose buvo pasakyta kai i —Siunčiame Jums, vaikai, gal 

1 bų, pareikšta užuojautos ir, paskutinį šauksmą mirštančios 
širdingų simpatijų pavergtai ,Lietuvos. Išgirskite, atjauskite 
lietuvių tautai.

Atsakingi valstybės vyrai 
ir diplomatai ta proga pareiš
kė pagarbą kovojančiai lietu
vių tautai ir kartu tvirtą įsi
tikinimą, kad laimės tarptau-

istorijon 
ūįts • Pa- 
4 to taip 
į lietuvių 
^•kūrėjai

įmusiĮ ne- 
-.rbolius - 
2 stulpus, 
jjj tautos 
jjiša buvo

7® mo-

Metą jie 
^užkabino,

jihusoma 
zjjun rusų 
ism nerū- 

rfucijos 
s Lietuvos 
hiešimčiai

tai nežinoti pralaimėjimo. Jei nu ir> didžiam savo n 
gyventi, tai tik vertam lietuvio mui> pamatė demons 
vardo. Jei tikėti, tai tik Galyljiu čius lietuvius ir estui 
Viešpačiu, o ne garbinti niekšų' kvos ponų šypsenos f( 
stabus/^ fams .Apnyko, kai p

nmioraiic Tpfuvih nnrfizAHn ! šūkius^TWtatų ir
do šaukiant: “Mes pro 
jame prie Sovietus!” j

Iš darbo skubą p 
atidžiai stebėjo demol 
jančius, tarpe kurių n 
du kunigai (vienas jų 
džiai bolševikų ka 
keli profesoriai, artis 
dentai. Jie susikali 
plakatus su šūkiais: j

Mes reikalaujame 
vos išlaisvinimo iš so 
vergijos!

Mes protestuojame 
Sovietų Rusijos vy 
Baltijos Valstybėse g 
nusikaltimą!

Sovietiniai žudikai, 
Estijos!

Mes reikalaujame 
Estijai, Latvijai ir Li( 
ir kt. Neretas praeit 

Į reiškė pritarimą dem 
veiklos idealai ir ei j ai ir visi noriai gi 

' atsišaukimus.
Policijos valdininkas 

skyrius ir, reikale, steikime nau-' damasis pranešė, kad' 
jus. ' gas” ambasadorius p"

4. Kiekviena lietuvių katalikų kalines duris išsmukę
šeima teskaito lietuvišką katali- Vo palydovais į kitą ga 
kišką laikraštį. ;jo limuzinas nuvažiaV

5. Vajaus metu pasirūpinkime čias... Paniuškinas ui 
šimtu nuošimčiu į Federaciją į- susitikti su demonsti 
rašyti mūsų draugijas ir net pa-. čiais. Parodos atida 
vienius asmenis.

6 Visada ir visur kelkim kata
likų ideologiją tautinėj veikloj kus, 
ir reikalą finansines paramos. 
Čia mums gražų pavyzdį duoda 
Anglijos lietuviai: neseniai įvy
ko Anglijon atvykusių lietuvių 
suvažiavimas. Atvyko jie var
ge: be reikiamų drabužių, nie
kas neturi nuosavos pastogės, 
uždarbiai jų, palyginti, maži, jų 
rytojuje yra daug netikrumų, o 
vis dėlto jie nutarė apsidėti mo
kesčiu lietuvių organizacijoms ir 
spaudai remti — po 6 penus 
(apie 20 centų) per savaitę, kas 
sudaro apie 10 dolerių per me
tus. Argi mes negalėtume skirti 
nors po vieną dolerį šiais metais 
tam Lietuvių Katalikių Federa
cijos vajui, kurs apima taip pla
čius uždavinius?

Šį savo susiorganizavimo va
jų Lietuvių Katalikų Federaci
jos Taryba nutarė paskelbti, kai

Daugelis ^TTetuvių partizanų 
grūmėsi dėl laisvės. Sužeistus 
juos dengė eglių šakos, pailsu- 
sieji priglaudė galvą miškų grio
viuose, o žuvusius juos tempė į 
miestų aikštes, kur alpdamos 
motinos bijojo prisiartinti prie 
sūnų lavonų.

Jų ryžtingumas yra ugnis, 
kuri uždega mūsų širdis veik
lai. Tik mes turime kitokią dir
vą, kitokias priemones.

Lietuvių Katalikų Federacija 
skelbia VAJŲ nuo Naujųjų 1948 
metų pradžios iki Velykų. Pei’ 
tą laiką:

1. Pagyvinkime savo veiklą 
šaukdami apylinkių seimelius, 
apskričių suvažiavimus, atskirų 
organizacijų konferencijas.

2. Skyrių susirinkimuose, klu
buose, draugijose, mokyklose, 
per radiją, laikraščiuose, per pa
mokslus tebūnie aiškinami ka-' 
talikiškosios 
tikslai.

3. Atgaivinkime apmirusius1

šsvoiržt- 
valstybės 

cni visą

ii

silpusią,
Btoopišvi-I 
n apdujusį' 
sę tautos 

aus te
isini šaut- 
ša ir ja
S ii pogrin
di puolė

daigstė
vyriau

ft lietuvių
^bikyseną, Lietuva, pačių Ii 
<-5wių pa- ju įmirkusi, yr;

iibiuinkų liausią. Tą užga 
sflausyda-f

įsakų, 
‘^kraštesą- die 
Si įati į val
gia jiems ne- 
^atspirties 
■stomuo-

lietuviai paliko 
st ir nenorėjo, 
džios dalios tą 

laikytų kas kup 
rio koptų kiekvi' 
delis gomurys "b 
želdinęs. O vis < 

Lietuvos badė, grasė ir i 

Maža ta lieti 
skai- dėl to ji skriau 

didelio kelio lie 
^osmate- jr dėl to jie tre 
^abetku- ta juos puoselėj 

nebe-,delno, kaip tos
— kuris sugebės daugiausia 

gystė su Sov. Rusija,” kaip' nusipelnyti komunizmui, Sta- 
vienintelis būdas išvengti ka- .linui ir Rusijai.
ro, prislėgė alkanas, karo nu-1 Visi reiškiniai rodo, kad 
vargintas minias Europoje 
daugiau, negu tai žinoma 
Amerikoj.

Komunistai ir socialistai; 
įsigalėti Prancūzijoj, Italijoj' 
ir Azijoj. Maskva taip nu
sprendė, Amerikai keičiant 
politiką. Slapto komunistų 
internacionalo karaliukai 
Prancūzijoj yra Maurice 
Thorez ir padėjėjas J. Duc- 
los, Italijoj — P. Tagliatti. 
Abu karo pradžioj išdūmė į 
Maskvą, kur išbuvo ligi karo 
pabaigos.

Komuistai ir socialistai
-u- o---------, yra broliai toj pat šeimoj. Jie mijai stiprinti. Dabar galime vesti įstatymą, kad kiekvie-' tremtiniai greičiau būtų išvesti
Admirolą rėmė! turi vieną tėvą K. Marksą, j džiaugtis, kad Amerikos vy-Jnas gyventojas galėtų laiky- iš stovyklų į pastovesnes žmo- 

X4.„i tz i .i,~,( jįe ginčijasi riausybė pagaliau ėmė aiš- ti ne daugiau, kaip du šunis, niško gyvenimo vietas, Lietuvių
\ 1___1. 21 1—__________ 1___ T"*_______ • v . • v '___ ___ __ _ . . _

komunistai rengiasi ilgai, at
kakliai kovai, pasiryžę pasi
grobti Italiją ir Prancūziją. 
:Tą kovą dėl Europos valdy- 
mo remia karingoji Rusija. 
Jei komunistai įsigalės Pran
cūzijoj, Italijoj, Vokietijoj, 
Austrijoj ir Šveicarijoj, Ame 
rika ir demokratija bus pra
radusi Europą.

Lietuviams buvo skaudu, 
kai Amerika siuntė ginklų ir 
visokių gėrybių Rusijai ir jos tinis teisingumas ir Lietuva 
pavergtiems kraštams — ne atgaus laisvę, 
varguomenei šelpti, bet ko
munizmui ir raudonajai ar-

jūs jį! Jeigu Lietuvos žmonėms 
iš bado priseis numirti, atminki
te, jie mirs su mintimi, kad jūs, 
amerikiečiai, galėjote 
bėti, bet negelbėjote.”

Aziatų pavergtų 
žmonių savo parama

juos gel-

Lietuvos 
mes lais-

I vai pasiekti negalime, bet pagel- 
I bėti tūkstančiams tremtinių — 

—New Yorke norima pra-' yra gyvybinis reikalas. Kad

kilmėms pasibaigus ir 
' sadoriui paslapčiomis

, demonstracija 
baigta. Ja gyvai d 
laikraščių reporteriai 
tografai.

Vakare per didžią 
dijo stotis (W0R, 
keliais atvejais nuaidė 
nešimai: “Kai amba 
Paniškinas savo sve 
šino ikrą ir vodka, j 
dą piketavo ‘nekvies 
čiai‘ — 30 Lietuvos 
nių, kuriuos rusai iš, 
tėvynės.” Tą pačią ži 
dijo pranešėjai kartoji 
vo 5 d.

Parodos atidarymo 
šymuose didžioji spa 

N. Y. Times,” “N. Y. 
Tribune,” “N. Y. Wo 
legram” ir kt. — p 
tą lietuvių demon 
prieš “exhibition of 1

r.

hl susiža-

užrašų)

Pranas Koz

tavau mokytojas.

ligi mokyklos buvo stiprus 
^1® per laukus, pramyniau

sraunų kaimo pakluc 
buvo permesta sihura 1 

mane pasitikdavo mano mok 
^portfelį, antras — knygą, tr 
^JsĖinai triukšminga kirbinė pa 

mokyklos durų. Aš buvai

1 - jau mokytojas nuėjo s 
žmonės. O kai gi 

^Kinkai vėl slinkdavo į trobas

^>1 dienų kelionėj slinko gilt 
^-Spalvindavo ir išsiliedavo iš 
<i einant, net pasine?'1''-



JA
Inas, Juozas 
loley). Komi
ai N. C. W. 
^ration Bur- 
»t, New Yor- 
ų skyrių. Tai 
nes mes ghlė- 
s galingos or
ia globojant 
'o reikalo už- 
i imigracijos 
reikalinga ne 
irių.
utas yra švy- 
eniniame gy- 
indinių leidi- 
lyvo plėtimui 
tams turime 
olerių.
!entras sten- 
) kukliausiai 
visgi metams 

skirti tūks-

Kovo-Mj

■March 12, 1948buvo susirinki^
1947 m. lapkr.j^

AMERIKA

• Į LIETUVA TARP DVIEJŲ KARO
P. M. Juro ir 
tano F. Kneižio. J 
ir pavestas prar^' 

Kelkime tą reį 
muose, ruoškime-: 
parengimus. Aukį 
resu:

Rev. John lį 
64-14 56th; 
Maspeth, L;

sakos” karaliūnai,, o kitiems 
jie buvo ir tebėra geidus vog
tinas daiktas, kaip Vytauto 
vainikas.

Visi didūs kaimynai go
džiai į Lietuvą dėpčiojo ir vi
si kaip vienas sukruto ją 
griebti, kai tiktai ėmė artėti 
nauja karo vėtra. Vienas an
trą dar paskatino ir ranką 
padavė anksčiau, negu kits 
kitą užpuolė. Lenkai buvo 
paskatinti vokiečių sėkmės 
Austrijoje. Jie pirmi pasiun
tė Lietuvai ultimatumą 
(1938), reikalaudami atverti 
uždarą sieną. Tuo faktu ver
tė Lietuvą pripažinti išspręs
ta Vilniaus bylą, kurią tylus 
lietuvių protestas buvo išgar
sinęs po visą pasaulį drauge 
su primirštu Lietuvos vardu. 
Lenkai gerai nužiūrėjo, kad 
visų baimė naujo karo neleis 
Lietuvai kelti ginklo ar šauk
tis teisybės. Įkūrę Lietuvoje 
savo diplomatines atstovy
bes, jie tuojau pagyvino kul
tūrinę veiklą ir ruošėsi gerai 
paruoštai akcijai atgauti se
nas lenkiškumo pozicijas.

Paskui vokiečiai pasirėmė 
tuo pačiu “taikos išsaugoji
mo rūpesčiu” ir atėmė Klai
pėdos sritį (1939). Jie taip 
pat gražiai matė, kad nei dėl 
Austrijos, nei dėl Čekoslova
kijos karo dar nekilo, tai ne
galėjo jis prasidėti nė dėl 
Klaipėdos—to nuošalaus pa
sauliui uosto, kuris priklausė 
mažai Lietuvai. Nacių siau
tulio Klaipėdoje nepriklauso
ma Lietuva buvo skaudžiai 
sukrėsta. Tauta regėjo, kaip 
lenkų ir vokiečių žnyplės ją 
iš dviejų šonų apkabino ir 
spaudė.

Kas dar liko neliesta, ką 
lietuviai išlaikė nepametę 
galvos ir nepkrikę, vokiečiai 
pardavė bolševikams (1939. 
VIII. 23), kad turėtų lais
vas rankas karui pradėti. Vo
kiečiai pasidalijo su rusais 
mūsų gimtąjį kraštą dar ka
rui neprasidėjus, kad paskui 
susigrūmę vienas iš antro jį 
plėštų ir naikintų. Lietuvos 
žeme raičiojosi dantratis, 
piautuvas ir kūjis — moder
niškos civilizacijos įnagiai 
žmonėms žudyti.

Lietuva niekada dar nebu
vo išgyvenusi tokios baisios 
ir nenupelnytos kančios, kaip 
antrojo didžiojo karo metu. 
Rūpintojėlių ir kryžių žemė 
niekada dar nebuvo taip sle
giama ir kryžiuojama, kaip 
dabar. Kryžiai čia tašomi ir 
drožiami ne iš uosio, klevo 
ar ąžuolo, bet iš gyvos žudo
mos tautos, tautos kaltos 
vien tuo, kad namus turi ant 

I didžio viešo tako, o pati yra 
ju įmirkusi, yra visų iški- imaža ir rami, kaip rasos la-

jetuvos Nepriklausomybės paskelbimo trisdešimties 
metu sukakčiai priminti

S. SUŽIEDĖLIS

IŠ VISUR IR APIE VISKĄ
NAUJI MILIJONIERIAI
Mirusio milijonieriaus Per- • 

cy Pine giminaičiai, neįsteng
dami išlaikyti jiems paliktų 
liuksusinių rūmų prie 680 
Park Avenue, New Yorke, 
juos pardavė. Tuos rūmus 
nupirko nauji milijonieriai— 
tai rusų atstovas Gromyko 
su savo draugais.

Anksčiau jie gyveno šešių 
aukštų namuose 88-oje gat
vėje. Už tuos namus proleta
rų biurokratai mokėjo 35,000 
dolerių nuomos per metus, . 
tačiau jie buvo jiems per 
prasti.

Todėl nesistebėkime, kad 
Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų ūkininkai, kurie tas 
milijonines komisarų išlai
das turi apmokėti, vaikščio
ja alkani ir basi, ir skursta 
labiau, negu elgetos.

32,000 TREMTINIŲ 
ANGLIJOJE

Britų valdžia buvo nusi
stačiusi įvežti 300,000 bena
mių žmonių iš Lenkijos ir 
Pabaltijo valstybių. Iki šio 
laiko į Angliją jų atvyko tik 
32,000.

Valdžia ruošia naują pro
gramą šiems žmonėms įjung
ti į britų ūkį.

tikėjo. Kultūrinis bolševiz
mas galėjo skleistis viešai, 

mcas Kapsukas, didelis Ne visi jį laikė tokiu pat pa- 
y. Kudirkos-Kapso ger- vojingu, kaip griaunamąjį po- 
s iri jo pravarde susima- grindžio darbą. Kad abejo- 

pas komunistų veikimas bu
vo suderintas ir siekė to pa
ties tikslo, aiškiai pamatėme 
tada, kai rusai Lietuvą oku
pavo, sulaužydami visas sa
vo sutartis ir pažadus. Kul
tūrinis bolševizmas jai pa
ruošė talkininkų iš pačios lie
tuvių visuomenės, šį kartą 
jie telkėsi apie Justą Palec
kį, kaip prieš dvidešimtį me
tų apie Vincą Kapsuką. O 
abu šie vardai reiškia “Lie
tuvos Tarybų Socialistinę 
Respubliką.” Ją lietuviams 
atpūtė iš Rytų naujoji didžio
jo karo vėtra.

Ir vėl pakyla juodoji saulė

Nepriklausoma Lietuva, 
kaip matėme, nebuvo koks 
paparčio žiedas, pavasario 
saulės išdaigintas ant didžio
jo karo griuvėsių ir palauž
tas užėjusios antros karo vėt
ros. Tarp tų dviejų kruvinų 
sūkurių tauta turėjo kruvi
no darbo, kančios ir rūpesčių, 
pavojų ir grėsmių, kol Lietu
vos valstybę atkūrė, išdaili
no ir aptvarkė, kol galėjo lai
svai ir žmoniškai gyventi.

Dvidešimt metų lietuviai 
drožinėjo tą savo gyvenimą, 
kaip kokį žalią stuobrį, ligi 
tol apleistą ir pamestą, min
džiojamą ir dargstomą. Kar
tais dėl to buvo baramasi ir 
kivirčijamasi, bet visi dirbo 
ir aukojosi, nes savo šalį my
lėjo daugiau, negu barnius 
ar savo klaidas. Lietuvių tau
ta norėjo išdailinti Lietuvą 
kaip akies lėlytę, išgražinti 
kaip jaunamartę, nušluostyti 
visas praeities dulkes, iškel
ti, kas svaru, tauru ir sava 
buvo palikę po nelaisvės die
nų. Niekam lietuviai nelinkė-

(Pabaiga)

s, mėgdžiojo tą didį idea- 
, ir tarėsi, kaip anas, ko-TREKUnriHOW s uz lalsv'1 tėvynę. Deja, 
s paĮS) įr artimesni jo tal-

—nkai, buvo klaidos ap- 
(Pradžial- ti, o atsivadinti svetimi 

grafiškai pa< tHtrempž LjetuPrir šir’ 
. kad jiems dar kelią pa

su Čia susigrūmė dvi skir- 
os pasaulėžiūros: tauti-

patyrimus, tose: 
talpose, kuriose r
parodas jų šorį krikščioniška ir tarptau- 
spaudejai.

Mes giliai vertį jas du kovos barai: Kau- 
reikalų, ku- rikos širdingu® 
ti apie porą 
u: 
sirašinėjimaš 
iravedimo iž
us lėšų. Taip, 
ojant, Lietu- 
racija tegalės 
.aičiuotus už- 
5,000 dolerių. 
4 visuomenės 
p šv. Augus-

atsiras svar-

•a pilna mei- 
ką nors, ką

ALSAS
iu laikraštis
j metų kovo

udonieji bu- 
pnins Lietu- 
ią savo ne- 
i jau kovoti, 
įėjimo. Jei 
tam lietuvio 
tik Galybių 

binti niekšų

į partizaną 
s. Sužeistus1 
ikos, pailsu- 
miškų grio- 

uos tempė į 
r alpdamos 
iartinti prie ’

yra ugnis, 
širdis veik- 
kitokią dir- 

nes.
į Federacija 
laujųjų 19481 
elykų. Per

bedieviška. Susidarė a-

r Vilniaus. Viena priešais 
tapti lojaliais at ’ą stojo dvi kuriamos Lie- 
Tačiau, kaip l®į i ’ ' 
Gestapo kaliniai 
me savo pareiga 
vės Lietuvai, Lar 
jai, Lenkijai, TOj 
vakijai ir visoms! 
lino pavergto® 
bėms.”

Po pareiškimu; guvio vietovardį, kur taip 
Dr. Kazys Viltis 

tautas Liaudis, k 
nas Kova, Biruti 
Gražina Laisvė,

Šiuos lapelius
“draugas” eksctJ ir Gedimino stulpus, 
basadorius irdaĘ J .

>s valstybes: nepriklauso- 
ir tarybinė.
,ą dilemą — gyventi ar 
į — išsprendė savanorių 
altas ginklas. Jie nubloš- 
raudonuosius už Daugu-

ir Lietuvos istorijon 
jai įrašė Kalkūnus - Pa

senovėje liejosi lietuvių 
įjas. Savamoriai-kūrėjai 
mūsų sentėvių pėdomis. 
;ynė tradicinius mūsų ne- 
lausomybės simbolius —

basadoriusirdaę kuriems lietuvių tautos 
čių. Prie įėjimoj’ jitis ir įos dvasia buvo 
na lietuvaitė dč ^a,” nešė lietuviams me
nių pareiškimą p: dos vergijos ženklus — 
ševikams, kurie r rtuvą ir kūjį. Po metų jie 
programas... "Dk lvius dar kartą užkabino,

. išstumti paliko raštą 
JO), kad nepriklausoma 
,uva komunistiniam rusų 
erializmui daugiau nerū- 
Raudonieji revoliucijos

niuškinas, lydima? 
Gromyko ir kelių? 
tų, atvažiavo gri 
nu ir, didžiam sav 
mui, pamatė dėme , . ,
čius lieta™irs !laI,Pranyko “ ,Ll®tu™a 
kvos ponų šype 
fams išnyko, hi 
šūkius ant pW 
do šaukiant: “Mes 
jame prie Sovietui 

Iš darbo skuba

angės visai dvidešimčiai
F
et jie susirado savo iržt- 
po Lietuvos valstybės 

latais. Komunistai visą 
riklausomybės metą lin- 

atidžiaf stebėjo i > užsislėpę pogrindyje. A-
jančius tarpe kini Juos telkėsi daugiausia, jo pikto ir tuo pačiu saiku 
du kunigai (viena: kurie buvo prisivi- neseikėjo kitiems, net ir
džiai bolševikų t* ir vien4 antrą apdujusį tiems, kurie skaudino juos 
kpli nrofpqnmi ar lvū visa lietuvių tautos,prie Baltijos, kur vėjas bal-keli profesoriai, ar 
dentai. Jie susi! 
plakatus su šūkiai;

Mes reikalauja 
vos išlaisvinimo iš 
vergijos!

guma komunistinėms te-.tas Neringos smiltis nešiojo, 
oms ir jų nedorai sant-Įnei prie šventų Aušros Var- 
kai buvo svetima ir ja tų, kur žmonės klūpojo dėl 
sštėjosi. Todėl iš pogrin- nuodėmių savo, o apsigrįžę 
) komunistai aršiai puolė šovinistines aistras po jais 

RtesfW itybas s.antYark^> dargst? — T

Lietuviai tremtiniai džiaugiasi, kad broliai amerikie
čiai neužmiršta ir šelpia juos BALFO siuntomis.

NORVEGŲ DARBO JAU
NIMAS SMERKIA 

KOMUNISTUS
Norvegijos Darbo Jaunimo 

Į Organizacijos vykdomasis 
i komitetas priėmė rezoliuciją, 
i kuri išreiškia gilų nusivyli- 
mą įvykiais čekoslovokijoje. 
.“Pranešimai iš Prahos,” sa
ko rezoliucija, “pritrenkia 
skaitytoją. Mes jaučiamės 
taip, lyg pergyventume nau
ją Miuncheną.” Rezoliucija 
toliau išreiškia gilų organi
zacijos pasipiktinimą minis- 
terio Gottwaldo veiksmais.

“LIAUDIES VALDŽIA”
Visur, kur tik komunistai 

į savo rankas pagrobia kraš
to valdymą, jie save vadina 
“liaudies valdžia,” nors prieš 
juos balsuotų 80% visų gy
ventojų.

Tokią “liaudies valdžią” 
ginklo pagalba Sovietai už
korė ant sprando Čekoslova
kijos gyventojams, o dabar 
tą patį bando padaryti su ne
laiminga Suomija.

NAUJAS “TARYBINIŲ 
RAŠYTOJŲ” PIRMI

NINKAS
Lietuvos “tarybinių rašy

tojų” sąjungos pirmininku 
paskirtas Jonas Šimkus, ži
nomas Stalino “klapčiukas.” 
Vokiečių-rusų karo metu jis 
buvo pabėgęs į Rusiją.

“Tarybiniai rašytojai” ne
turėjo pirmininko nuo perei
tų metų gegužės mėn. pra
džios, kada buvęs pirminin
kas Petras Cvirka paslaptin
gai mirė.

kraštą, apriestą mirties, tos 
tamsios saulės, kuri neturi 
amžinasties spindėjimo. Te
nai, kur medžiaga nusmelkia 
dvasią, mirtis įgyja tokias 
baisias teises, kokių jai Kū
rėjas nėra suteikęs. Tenai ji 
sukuria pragarą, žmogaus į 
pragarą dar nenugramzdinu
si. Tenai ji išrašo Dantės žo
džius ant įėjimo vartų: “Pa
likite visą viltį, kurie čia įei
nate.”

Žalčių Sonata

Ar teko kada matyti kitus 
M. K. čiurlionies paveikslus, 
pramintus “Žalčio Sonata” ? 
Tas žvalgus mūsų dailinin
kas įvairiomis varsomis ro
do, kaip vingrus dryžuotas 
gyvūnas, it -strėlė, sauja pro 
pasaulį. Raičiojasi jisai ap
link saulę, miestus ir jų bo
kštus, čiuožia pro vasarojus 
ir gėlėtas lenkas, skrodžia 
debesis ir marių vilnis. Kaip 

I trilinkas mazgas, jis ilsis ka
ralių sostuose su vainiku ant 
galvos ir su žalsva pagiežos 
liepsnele akyse.

Tai nėra gryna pasaka ar 
nuoga fantazija, bet šiurpi 
tikrovė, kurią Čiurlionis ap
vilko paveikslų vaizdais. Jis 
įžvelgė tautos keliuose pa
likusius žaltiškus pėdsakus; 
pėdsakus, įmintus tose vieto
se, kur buvo kaunamasi su 
piktu, su klastomis ir smur
tu, neteisybe ir verguve. Ar 
nevinguriavo jis pro šventas 
Lietuvos girias ir šilus, kry
žeivių kalaviju pasivertęs? 
Ar nečiuožė jis ponų ratuos- 
na įsėdęs ir baudžiavos laz
da susisukęs? Raitėsi jis apie 
lietuvių knygas, iššliaužiojo 
visas lietuviškas sodybas ir 
bažnyčias. Galimas dalykas, 
ant jo slidžios galvos tviska 
Vytauto nužliaubtas vaini
kas — mums vis paglemžia- 
ma nepriklausomybė. Ar ne 
jisai laiko dabar aprietęs vi
są mūsų šalį?

Lietuvių tautos likime 
jausti pikto siautėjimas. Jis 
prasikiša pro visus amžius, 
jis perskrodžia dabartį ir 
mus pačius, jis gelia susopu
sią širdį. Ramus ir kantrus 
lietuvis apsagstė pasakų rū
bu tą savo kančią: Eglės žal
čių karalienės pasaka, pasa
komis varsų ir vizijų M. K. 
Čiurlionies paveiksluose, ža
vu yra matyti tą vaidinant, 
smagu kai kada užsimiršti 
slėpininguos vaizduos nu
grimzdus, tačiau lietuvių 
tautos tragizmo tas neuž- 
dangsto. šito vingraus ir daž
nai vainikuoto šliužo apmau
das mus visada žudo ištrėmi
mu.

Juo prasidėjo žmonijos is
torija. Čia mes randame pa
guodos ir vilties, prisiminda
mi ištartus žalčiui žadžius: 
“Tu tykosi Josios kulnies, bet 
Ji sutraiškins tau galvą.” 
Lietuva, Marijos žeme vadi- 

1 narna, tiki šiuo pažadu. Tiki 
'savo nepriklausomos valsty
bės atstatymu.

“DRAUGAS” SPAUSDINA 
“KRYŽIUS”

Nuo kovo 1 d. Chicagoje 
leidžiamame lietuvių dienraš
tyje “Drauge” spausdinamas 
BALFo premiją laimėjęs Vin
co Ramono romanas “Kry
žiai.” Romanas vaizduoja pa
skutiniuosius priešbolševiki- 
nius metus ir pirmąją bolše
vikų okupaciją Lietuvoje.

Stalinas ir Gėlės
Šiandien visiems gerai ži

noma, kad sovietiniai rinki
mai tėra tiktai komedija. Pi
liečiai gali balsuoti tik už 
valdžios išstatytus kandida
tus. Jokio pasirinkimo! Jei 
nebalsuoji, esi “liaudies prie
šas.” Valdžia kiša savo nosį 
į mažiausias smulkmenas. 
Tai matome iš jos “nurody
mų,” kaip turi būti tvarko
mi rinkimų punlAsL , _

“Kambario viduryje turi 
būti stalas, užtiestas staltie
se. Kėdės turi būti sustaty
tos aplink stalą. Prie sienos 
už stalo turi kabėti Stalino 
paveikslas, papuoštas gėlėm 
arba eglių ir pušų šakomis. 
Kandidatų paveikslai ir šū
kiai turi būti pakabinti ant 
kitij sienų.

Kitas rinkimų punkto kam 
barys turi būti išpuoštas pla
katais ir žaliomis šakomis. 
Viršum durų turi būti užra
šas “išėjimas,” o prie įėjimo 
iš gatvės — ženklas su žo
džiais “rinkimų punktas.” 
Raidės turi būti baltos rau
doname dugne, o viršum jų 
turi kabėti Stalino paveiks
las, išpuoštas raudonomis vė
liavomis. Naktį jis turi būti 
gerai apšviestas.

Prie balsavimų dėžės taip 
pat turi kabėti Stalino pa
veikslas, o po juo turi būti 
padėta gėlių. Gėlės turi būti 
visada šviežios ir nuolat kei
čiamos.”

Kaip tai visa gali atrody
ti? Raudona spalva Stalinui 
tinka, bet gėlės baisiai nesi- . 
derina!

OPEROS DAINININKE 
APIE RAUDONĄJĮ 

PAVOJŲ
Josepha Chekova, ameri

kietė operos dainininkė, ką 
tik pabėgusi iš Čekoslovaki
jos, pareiškė:

“Čekų valdžios nuvertimas 
turėtų įspėti visus amerikie-1 
čįus dėl raudonojo pavojaus. 
Mano pergyvenimai Čekoslo
vakijoje yra baisus sapnas, 
kuris paverčia juokais ramius 
įsitikinimus, kad tai negali 
įvykti čia.”

PASKANDINO KARO 
LAIVĄ

Didžiulis kovos laivas 
“Pennsylvania,” abiejų pa
saulinių karų veteranas, pa
leidęs į priešą daugiau šovi
nių, negu kuris kitas laivas, 
ir išlikęs sveikas nuo atomi
nės bombos ties Bikini, tapo 
paskandintas, kaip netinka
mas tolimesniam naudoji
mui.

Tas jūrų milžinas buvo 
33,000 tonų talpos ir turėjo 
įgulą iš 2,300 karių ir 130 
karininkų. Pastatytas jis 
1916 metais ir tuoj pat da
lyvavo jūrų mūšyje su vokie
čiais Atlanto vandenyne. 
Šiame kare jis matė Pearl 
Harbor japonų puolimą, o 
prieš pat karo pabaigą gavo 
smarkų smūgį iš oro turbi
nos.

klojo. Lietuvių tauta tokių 
kalčių kitiems neturėjo. Ji 
nešaukė ir nešūkavo, kad 
Lietuva, pačių lietuvių krau-

meižomis Lietuvos vyriau 
es, niekino pačią lietuvių 
tą už jos ramią laikyseną, 
iepė ir kliudė lietuvių pa- 
ngas gerinti darbininkų

Sovietu Rusijos
Baltijos Valstybė* 
nusikaltimą!

Sovietiniai žudik
Estijos! renimo sąlygas. Klausyda- 

Mes reikalaujat ;,o&1cb,b5c -coIrl1
Estijai, Latvijai ii 
ir kt. Neretas pa
reiškė pritarimą o? 
cijai ir visi norit 
atsišaukimus.

Policijos valdini^
. damasis pranešė, t
į gas” ambasadoriui 

rių katalikų kalines duris išsmt 
išką katali- yo palydovais į kit?

i jo limuzinas nuvai
sirūpinkime čias... Paniuškina* 
ederaciją į- J susitikti su demfr'

savo veiklą 
į seimelius, 
jus, atskirų 
ncijas.
imuose, klu- 
mokyklose, 

lose, per pa
ikinami ka-

idealai ir

apmirusius 
eikime nau-

liausia. Tą užgaulią puikybę 
lietuviai paliko didiesiems, 
bet ir nenorėjo, kad Vytauto 
didžios dalios tą mažą atrėžą 
laikytų kas kupstu, ant ku
rio koptų kiekvienas, kam di
delis gomurys buvo ragus iš- 
želdinęs. O vis dėlto Lietuvą 
badė, grasė ir ujo.

Maža ta lietuvių šalis, ir 
dėl to ji skriaudžiama. Šalia 
didelio kelio lietuvių namai,

šas ant pakelės žiedo. Jis, tas 
lašas, yra tikrai patekęs ant 
karšto akmens — ant kruvi
no ir įkaitusio raudonosios 
revoliucijos priekalo, į kurį 
įrėžtas ir saulės skrituliu ap
vestas “SSSR” ženklas.

Jis dengia mirtimi mūsų 
žemę, kaip M. K. Čiurlionies 
“Juodoji Saulė,” kurios ny
kios ir klaikios spindulių 
sruogos, it baugi naktis, 
siaubu apkloja visą žemę. M. 

listine kultūra, nes bet ku- ta juos puoselėjo, iškėlus ant,K. Čiurlionis tarytum būtų 
kita jie iš principo nebe- delno, kaip tos “Karalių Pa-'matęs savo vizijose gimtąjį

svetimos valstybės įsakų, 
jojo progų kelti krašte są- 
šiui ir stengtis įeiti į val- 
ą (1926). Niekas jiems ne- 
ikė, nes nebuvo atspirties 
žmonėse, jų įsitikinimuo- 
nei socialinėje Lietuvos 

tyje.
?iktai labai menkas skai- 
s inteligentų buvo susiža- 
ę Sovietų Sąjungos mate- ir dėl to jie trempiami. Tau-
■ • J • 5 1 . — 111 ’ • 1 — • • v 1 “ 1 4-

s ir net pa- čiais. Parodos atidis 
kilmėms pasibaigė 

eikim kata- gadoriui paslapčia 
nėj veikloj1 kus, demonstrad: 
j paramos, baigta. Ja gyvai 
yzdį duoda laikraščių reports ' 
■seniai įvy- tografai.
ių lietuvių Vakare per di$ 
o jie var- dijo stotis (WOE 
bužių, nie- keliais atvejais n^' 

pastogės, nešimai: “Kai a®^ 
Paniškinas savo $ 
šino ikrą ir vodka

Vakare per di&

i, maži, jų 
tikrumų, o 
įsidėti mo- dą piketavo *ne$ 
racijoms ir

6 penus nių, kuriuos rusai' 
ivaitę, kas tėvynės.” Tą pačią 
4 per me- dijo pranešėjai kart* 
įme skirti Vo 5 d.
ais metais j Parodos atidarė 
į Federa- šymuose didžioji sf 
itaippla- “N. Y. Times," “N 5

Tribune,” “N. Y. 
vimo va- legram” ir kt. - i 
Federaci- tą lietuvių deu$ 
:elbti, kai prieš “exhibition oi'

čiai‘ — 30 Lietuvi'

Pranas Kozulis

BIRUTĖLĖS ROŽĖ
(Iš mokytojo užrašų)

I
Pirmus metus buvau mokytojas.
Nuo mano namų ligi mokyklos buvo stiprus kilo- 

tras. Eidamas kasdien per laukus, pramyniau ilgą, 
įgiuotą taką, o per gilų, sraunų kaimo pakluonėje 
giuojantį upeliūkštį buvo permesta siaura lenta, 
.e to liepto kasryt mane pasitikdavo mano mokiniai, 
mas pagriebdavo portfelį, antras — knygą, trečias 
lazdą, ir taip amžinai triukšminga kirbinė pasipil

do per kaimą ligi pat mokyklos durų. Aš buvau lyg 
klaidingas viso kaimo laikrodis.

—Laikas pusryčių — jau mokytojas nuėjo su sa- 
“kariuomene,” — sakydavo žmonės. O kai grįžda

mi iš mokyklos, ūkininkai vėl slinkdavo į trobas, nes 
davo pietų metas.
į Taip monotoniškoj dienų kelionėj slinko gilus ru- 
D. Po lietaus upelis patvindavo ir išsiliedavo iš kran- 

o lieptas, man einant, net pasinerdavo vandeny.

Tada aš pagalvodavau, kad reikia paprašyti ūkininką 
permesti per upelį dar antrą lentą, nes taip aš tikrai 
nuslysiu į vandenį. Bet, sutikęs ūkininką, visada už
sišnekėdavau ir apie lieptą pamiršdavau.

Pirmomis mano darbo mokykloje dienomis man 
krito į akis nepaprasta mano mokinių savybė: be jo
kios atodairos tepti knygas. Ir vos išdalintos, naujos 
“Aušrelės” ir uždavinynai po kelių dienų ėmė neišven
giamai tamsėti. Aš pastebėjau pei’ pertraukas, kad 
kai kurie mokiniai duoną su sviestu išsiima iš “Auš
relės” lapų ir nesijaudindami valgo. Barimas nieko ne
gelbėjo, nes jie greit pamiršdavo. Aš pažadėjau: kieno 
knygos bus švarios, tiem duosiu knygų skaityti ne tik 
iš mokyklos knygynėlio, bet dar atnešiu ir savo labai 
gražių — su paveikslais. Nuo to laiko kiekvienas savo 
knygas saugojo, lyg jos būtų buvę šilkinės.

Geriausia mano mokinė buvo mažytė, pirmame 
suole, šviesiaplaukė Birutė. Ji buvo pirmoji, kuriai 
pradėjau duoti skaityti savo knygas.

Vėliau pastebėjau, kad Birutės atmintis yra nuo
stabi: ji ne tik skaitytų knygų turinį, bet ir mano pa
pasakotas pamokas atkartodavo pažodžiui. Net kartais, 
jeigu ką kvailai nušnekėdavau, ji ir tas vietas pakar

ATVAŽIUOJA ŠV. BERNA
DETOS GIMINAITIS

Laivu “Washington” New 
Yorkan atplaukia Pranciškus 
Soubirous, tiesioginis šv. į 
Bernadetos giminaitis, 20 
metų amžiaus.

Jis važinės po Ameriką su 
paskaitomis. Be to, jis atve
ža New Yorko kardinolui 
Spellman laišką nuo Liurdo 
arkivyskupo.

todavo be priekaištų. Aš tikėjau, kad ši mano mokine 
ateity tikrai bus didelis žmogus.

Vieną rytą radau Birutę suole beverkiančią.
—Kas gi tave, Birutėle, nuskriaudė? Pasakyk, ku

ris čia tas mušeika?
—Niekas manęs nenuskriaudė; tik man gaila...
—Na, ko gi tau gaila? — susidomėjau.
—Tristano ir Izoldos...
Tikrai, per neapsižiūrėjimą ar nesupratimą, aš jai 

buvau davęs skaityti “Tristaną ir Izoldą.” Tik dabar 
supratau, kad ta graudi žmonių meilės istorija, gal 
būt, per anksti užgavo jos vaikišką sielą. Aš ją nura
minau, kad taip visai nėra buvę, kaip knygoj parašyta.

—Argi niekada negyveno Tristanas ir Izolda?— 
Birutės veidelį užgulė aiškus nusivylimas. O jos klau
simas man buvo tikrai keblus; nes aš nenorėjau jos 
svajonių griauti ir nenorėjau, kad jos akyse sumažėtų 
pagarba knygoms, kurias ji taip saugojo ir kuriomis 
taip aklai tikėjo.

—Tristanas ir Izolda gyvi dar ir šiandien; visi ge
rieji žmonės, kurie nekaltai daug kenčia ir myli, gy
vena amžinai.

Žinoma, ji gal nieko nesuprato, ką aš kalbėjau, 
bet atsisėdo nušvitusiu veideliu. Ir aš buvau patenkin
tas, kad ją nuraminau.

Paskutinė pamoka buvo istorija.
Sutelkęs visą savo išmintį ir įsigilinęs į karžygiš

kųjų kunigaikščių romantiką, pasakojau apie Kęstutį, 
Aš jaučiau, kad kiekviena mano mintis ir kiekvienas 
nusakytas paveikslas tyrose, lyg nesudrumstas upelio 
vanduo, sielose pasiliks amžinai. Mane įtemptai sekė 
kelios dešimtys vaikišku grynumu spindinčių akių. Jų 
spinduliavime buvo nesuvokiama jėga, kuri man teikė 
tikrą sielos ramybę ir pilną pasitenkinimą savo bū
timi ir darbu. Nesuklysiu sakydamas, kad aš tokiose 
niūraus ir rudeniško gyvenimo prošvaistėse tikrai bu
vau laimingas.

Pamoka baigėsi.
Aš dar prisėdau už stalo rašyti dienynan, kai pir

mame suole Birutė pakėlė ranką ir laikė, kol baigiau 
rašyti.

—Na, ką gi pasakysi, Birutėle?
—Mokytojau, aš tave myliu... — aiškiai ištarė, 

nenuleisdama akių.

s
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Philadelphijos Žinios
PHILADELPHIJOS VYČIAI , draugijos, kuri taip sunkiai(Vladas Zigleris, Juozas Žė- (

Daugelis Philadelphijos lie
tuvių nėra gerai susipažinę 
su Lietuvos Vyčiais. Norė
čiau čia juos paraginti su jais 
susipažinti.

Lietuvos Vyčiai Philadel- 
phijoje tėra susiorganizavę 
tik vienoje švento Kazimiero 
parapijoje. Bet kodėl ? Ar ne
galėtų būti kuopų kiekvieno
je lietuviškoje parapijoje 
Philadelphijoje ir net apylin
kėse? Kiek mūsų lietuviško 
jaunimo galėtų priklausyti ir 
kokias gražias kuopas sukur
ti!

Pažiūrėkime į Šv. Kazimie
ro parapijos Vyčių kuopą. 
Visai nedidelė! Bet kaip ji 
veikia! O juk labai sunku vie
nintelei kudpai taip toli nuo 
kitų gyvuoti. Pereitą metą 
rugsėjo mėnesį net Lietuvos 
Vyčių metinį seimą surengė. 
Šiuo metu kuopoje susikūrė 
lietuvių tautinių šokių šokė
jų grupė, kuriai vadovauja 
ponia Daugnorienė. Dar tik 
darbo pradžia, bet vis tiek 
matyti, kad Vyčiai veikia 
kultūringomis eilėmis.

Kovo penktą, šeštą ir sep
tintą dieną Vyčiai surengė re
kolekcijas, kurios buvo laiko
mos šv. Kazimiero bažnyčio
je visam jaunimui.

Jei tokia maža kuopa tiek 
daug veikia, kodėl tad kitos 
parapijos negali imti sau pa
vyzdžio iš šios mažos kuo
pos? Įsteigti kuopą visai ne
sunku. Tik reikia kelių uolių 
jaunuolių, kurie nepatingėtų 
paaukoti truputį laiko kil
niam idealui — “Dievui ir Tė
vynei.” Philadelphijos lietu
viai turėtų paraginti savo 
vaikus prisirašyti prie šios

5ęL„Poęto4iio

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo įstaiga,
dels," graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Di-

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

DIREKTORIUS
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street, 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. Sto 3208

AMERIKA

LIETUVOS VARDAS ROMOJE
! Praėjusiame “Amerikos” 
numeryje buvo rašyta apie 
iškilmingą Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą Ro-

I
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darbuojasi palaikyti lietuvy- kas, Raimundas Pandzė, An- moJ®- Šį sykį duodame pla- 
bei šioje šalyje, kur galima tanas aKlvaitis, Čepulių šei- tesni to minėjimo aprašymą, 
laisvai mūsų gražia kalba ma, Martynas Pikutis, Ona ' Vasario 15 d. pavakare sv. 
kalbėti ir gražiomis lietuviš- Kairienė, Aleksandra Straub Patriko bažnyčioje, prie ku- 
komis dainomis prabilti. Stasys Grabias, Alicija Bur- r*os’ augustinijonų vie-

Kreipiuos į jus, tėvus, ra- ■ ba, Vladas Umstetter, Niko- nuoJyno patalpose, yra įsikū-
• t • . • i v.. , ... _ , _, _ riioi Tinfinriii Q-H-irlriYii-ii

komis dainomis prabilti.

ginkite savo vaikus rašytis 
prie Lietuvos Vyčių, steigti 
kuopas ir veikti. Tai bus daug 
vertingiau, negu kampuose 
stovėti ar eiti pas svetimtau
čius.

Aliutė

ŠV. RAPOLO PARAPIJA
Dėl nauj’os bažnyčios

Mūsų parapijiečiai teirau
jasi : “Kada statys naują baž
nyčią?” Turime apie 90 tūks
tančių dolerių, kuriuos per 18 
mėnesių sukėlė geri ir darbš
tūs žmonės. Už tiek ir nori
me bažnyčią pastatyti.

Tačiau kontraktoriai sako: 
“Mes nežinom, kiek atsieis 
nauja bažnyčia. Bet kiek bus, 
tiek užmokėsite, o uždarbiui 
imsim 10-tą nuošimtį.”

Vadinasi, jei kontraktoriai 
nežino, nė mes nežinom, o 
mes norim bažnyčią statyti 
be jokios skolos, be jokios 
naštos ant parapijiečių pe
čių. Todėl lauksime dar tru
putėlį; laikui bėgant, gal vis- : 
kas paaiškės. Nes kokia būtų 
nauda, jei pradėjus statyti, 
pinigai išsibaigtų, ir liktų tik 
tai pusiau pastatyta bažny- , 
čia! <

Geri rėmėjai
Vasario 22 d. buvo didelė 

kortų pramoga lietuvių mu
zikalioj svetainėj. Prie šios 
pramogos gražaus pasiseki
mo prisidėjo ir mūsų parapi
jiečiai, nes ir jie norėjo pa
dėti Seserims Kazimierietėm 
statyti naują koplyčią, Vilo
je, Newtown, Pa.

Uoliai dirbo arba duosniai 
aukojo šie asmenys: Juozas 
Birižetis, Ona Guokienė, Pal
myra Sutkienė, Antanina Vai 
čiulienė, Veronika Fergienė,

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdiino valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Aš nusigandau tokių niekados negirdėtų žodžių, 
o klasėje, lyg tyčia, amžinas šlamėjimas nutilo.

—žinau, mažyte, kad tu gera. Bet taip ir reikia: 
visi jūs turit mylėti mokytojus, tėvus ir visus gerus 
žmones...

Jos veidelyje vėl įžiūrėjau, kaip ir rytą, panašią 
išraišką į nusivylimą.

Per naktį vėtra daužėsi palangėmis, ir lietaus la
šai tėškė į stiklą, lyg ten būtų pirštais beldęs neramus 
žmogus. Ryto metą, kai pakilau, buvo tylu, ramu, o 
virš tolumoj liepsnojančių aukštaičių kalnų kilo rau
dona saulė. Iš lauko ant mano durų buvo užkartas eg- 
lėšakių ir bruknienojų vainikas, o viršuj dar užkištos 
kelios popierinės rožės. <

Tai būta mano vardo dienos, o tas vainikas — kai
mynų darbas, ir aš, gerai nusiteikęs, kiūtinau savo am
žinu takeliu į mokyklą.

Prieš mane švietė nuo užlietų spinduliais kalnų 
kylanti saulė ir grynas, koks retai rudenį bebūna, dan
gus, o virš mano namų dar tebedunksojo tamsus, slen
kantis į vakarus nakties debesys. Nejučiom tas- dan
gus man priminė didžiulį žmogaus likimą, kuris nu-

Stasys Grabias, Alicija Bur- rios, airių augustinijonų vie-

Kovo-March 12 j,

las Franchetti, Jokūbas Cu- 
sano ir Marijona Casper.

rusi Lietuvių Studentų Kole
gija, įvyko susitelkimo ir 
maldos valandėlė. Kun. A. 
Juška pravedė progai pritai
kytą konferenciją.

Vasario 16 d. iškilmingos 
pamaldos įvyko toje pat baž
nyčioje. Mišias atlaikė J Em.

Serga
Šie asmenys yra ligos pri

slėgti: Elzbieta Burauskienė, 
Julijona česnienė ir Bertha „____ _____________ w
Kalvaitienė. Lai Gerasis Gy- kardinolas G. Pizzardo, kar
pytojas joms suteikia stiprios tu pasakydamas ir šventei 
sveikatos. 'pritaikytą pamokslą. Didysis

- ! Bažnyčios hierarchas savo 
16 VASARIO ATGARSIAI kalboje priminė svarbiausius 

lietuvių tautos gyvenimo gar 
bes ir kančios įvykius, pu
rumą. Jis drąsino nenusimin- 
brėždamas lietuvio sielos tau- 
ti dėl skaudžių bandymų, iš
tikusių lietuvių tautą, žadi
no viltį, linkėjo laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos prisi
kėlimo. Po mišių buvo per
skaitytas Jo Eksc. arkivys
kupo J. Skvirecko ganytojiš
kas laiškas tremtyje esan
tiems lietuviams ir sukalbėta 
malda už tėvynę. Pamaldų 
metų, giedojo jungtinis lietu
vių klierikų ir studentų cho
ras, vadovaujamas muziko P. 
Steponavičiaus.

Tuojau po pamaldų airių 
augustinijonų vienuolyno pa
talpose įvyko iškilmingas pri
ėmimas pobūvis, kuriame, 
kaip ir pamaldose, dalyvavo 
Jo Em. kard. G. Pizzardo, 
ministeris S. Lozoraitis su 
ponia, J. E. vysk. P. Būčys, 
Latvijos ministeris 
Spekke ir Msgr. čamans, Len 
kijos ambasadorius prie Šv. 
Sosto Dr. C. Papėe, ministe
ris Janikowski, Msgr. V. 
Meystowicz, Qopperative for 
American Remittance to Eu
rope, Inc., CARE šefas Itali
joje gen. Geoffrey P. Bald
win, W. A. Orlandi, War Re
lief Service — National Ca
tholic Welfare Conference 
atstovas Italijoje Msgr. And
rew P. Landi, American Coun 
cil of Voluntary Agencies for 
Italian Service direktorius 
George Gleason, IRO spaudos 
skyriaus vedėjas Canali, Ita
lijos seimo deputatas Collon- 
netti su ponia, Romos Popie
žiškojo Universiteto Angeli- 
eum rektorius Tėvas Garde, 
Airių Augustinijonų Vienuo
lyno Romoje rektorius Tėvas 
Doyle, keletas kolegijų rek
torių ir universitetų profeso
rių, kitų tautų tremtinių ko
mitetų Italijoje atstovai, 
daugelis kitų svečių ir visa 
lietuvių kolonija Romoje.

Pobūvio pradžioje ministe
ris S. Lozoraitis pasakė kal
bą, kurioje pareiškė Jo Em. 
kardinolui padėką už atsi
lankymą ir dėkingą pasigėrė
jimą popiežiaus Pijaus XII 
rodomu tėvišku prielankumu 
Lietuvos reikalams, be to, iš
reiškė viltį, kad tarptautinis 
teisingumas laimės ir Lietu-

Vietinis lenkų savaitraštis 
j“Gwiazda” vasario 26 dienos 
laidoje, rašydamas apie čia 
įvykusį lietuvių tautinės 
šventės minėjimą, straipsnį 
užbaigia šiomis eilutėmis:

Lietuvis tylus, ramus.
Bet kas Lietuvą pažeidžia, 
Tam tai lietuvis
Niekad nebeatleidžia...
Shenandoah, Pa., leidžia

mas “Evening Herald” vasa
rio 14 dienos laidoje išspaus
dino platų pranešimą apie te
nykštį lietuvių tautinės šven
tės minėjimą ir puikų veda
mąjį straipsnį, pavadintą 
“Lithuania Today.”

Beje, ir ukrainiečių dien
raštyje “Svoboda” vasario 17 
dienos 'laidoje buvo išspaus
dintas ilgas pranešimas apie 
16 Vasario minėjimą New 
Yorke. K. V.

ŠERMUKŠNINĖ
Jam širdies nesopa 

Lenins maišą nešė, 
Stalins jį atrišo. 
Visoj Lietuvėlėj 
Driskių daug priviso. 
Jau prakiuro kelnės 
Ir atiro lopai. 
Staline karaliau, 
Kodėl neužlopai?
Gera ponui Bimbai: 
Jis amerikonas.
O ten Lietuvėlėj 
Kiauras švarko šonas.
Vargšas tas Paleckis: 
Nieko jis negali.
Kad ten būtų Bimba, 
Gautų jis medalį.
Eitų į paradą, 
Gal ir žodį tartų, 
Kol enkavedistai 
Jį paskui pakartų.
Ašaros upeliais 
Mums tada tekėtų. 
Grįžti į tėvynę 
Kas mums belinkėtų!
Gera ponui Bimbai: 
Jis amerikonas.
Jam visai nerūpi 
Kiauras švarko šonas.
Kas, kad ten prie lopo 
Dar prilopo lopą!
Jam tik nusispiauti 
Ir širdies nesopa!

švinta kūdikio akim, kaip rytmetys, ir slenka pamažu 
vakarop.

Prie upelio sustojau nustebęs: ant kranto prie pat 
liepto lentos rioksojo nukritus puokštė su’viena dide
le, raudona, popierine rože vidury. Aš ją pakėliau ir 
įkišau portfeliu, nors nežinojau, kieno tai būta dova
nos.

Einant pro pirmąją sodybą, mane sustabdė iš tro
bos išėjęs senis. Jis dar tebekramtė didelį kąsnį, o ūsai 
buvo apkibę sidabrine koše (matyt, buvo įmerkęs į 
grietinę) ir, žiūrėdamas savo pilkomis akimis į mane, 
tarė:

—Taigi, reiškia, mokytojau, kaltas ir aš, kad ne
padėjau antros lentos. Ir vis galvojau...

Nuo tų rimtų jo žodžių man liko baisiai negera, 
lyg laukiant mirties sprendimo.

—Ir kas gi tokio, dėde, kad nepadėjai? — ban- . 
džiau ramiai klausinėti.

—Argi niekas nepažiniavo dar? Gi Birutėlė, ta 
mažytė, šviesi...

Toliau nebeklausiau ir pasileidau visu žingsnių 
platumu į mokyklą. Prie durų apspito vaikai, steng- 
damies viens už kitą daugiau papasakoti:

—Birutėlė tik paslydo ir įkrito upelin...
—Paskui tik sietuvoj ties alksniais iškilo.

va bei kitos pavergtos tautos 
išsilaisvins. Jo Em. kard. G. 
Pizzardo į minist. kalbą at
sakė šiltais žodžiais dar kar
tą išreikšdamas savo širdin
giausius linkėjimus lietuvių 
tautai. Po to choras padai
navo keletą dainų, ir pobūvis 
tęsėsi toliau sukakties šven
tės nuotaikose privačiais po
kalbiais.

Tose pačiose airių augusti
nijonų vienuolyno patalpose 
šventės proga buvo suruošta 
tremtyje pasirodžiusių lietu
vių dailės darbų, liaudies me
no bei rankdarbių ir spaudos 
paroda. Joje buvo išstatyta 
dail. Sofijos Pacevičienės ir 
dail. Irenos Pacevičiūtės nu
tapytų pora dešimčių pa
veikslų, dail. žaromskio kū
rinių, tautinių juostų - rank
darbių, ir tremtyje pasiro
džiusios lietuviškos spaudos 
eskponatų: knygų, laikraš
čių.

C. L. G. Komiteto išleista, 
šia proga brošiūra supažin
dino svečius ne tik su paro
doje išstatytais eksponatais, 
bet ir su visa lietuvių trem
tinių menine ir kultūrine vei
kla, kaip Italijoje, taip ir ki
tur. O kitas to paties komi
teto spaudinys (“Tremties 
keliais... tiesos vardan”) 
trumpai pateikė Lietuvos 
praeities svarbiausius bruo
žus, nepriklausomybės kovas, 
išsamiau nušviesdamas pas
kutinio karo metu Lietuvą iš
tikusią skaudžią ir neteisin
gą dalią bei ateities viltis.

Šventė susilaukė gyvo at
garsio Romos laikraščiuose: 
buvo atspausdinta šventės 
aprašymų, straipsnių apie 
Lietuvą, fotografijiį iš suruoš 

prof, tos parodos ir lietuviško gy-

3,000 markių premija buvo 
paskirta poetui Kaziui Bra- 
dūnui už jo sonetų rinkinį 

i “Vilniaus varpai.”
Religinės minties laikraš

čio “Naujojo Gyvenimo” 
1,000 markių premiją gavo 
rašytojas Jurgis Jankus už 
savo religinio turinio novelę.

Kitas laikraštis —“Mintis” 
paskyrė premiją rašytojui 
Liudui Dovydėnui už jo pa
sakų rinkinį vaikams “Gyve
no kartą karalius?’

Faustas Kirša yra senes
niosios kartos poetas, skai- 
tančiajai visuomenei jau se
niai gerai pažįstamas.

Vincas Ramonas — jaunes
nis, bet literatūros srityje 
nebe naujokas. Jo “Kryžiai” 
susilaukė didelio skaitytojų 
susidomėjimo. Pirmoji “Kry
žių” laida buvo bematant iš
pirkta. Dabar spausdinama 
antroji laida.

Pulgis Andriušis yra žino
mas feljetonistas, linksmų 
kūrinių rašytojas.

Kazys Bradūnas — pats 
jauniausias, bet jau spėjęs 
pasižymėti poetas.

Jurgis Jankus kritikos 
gražiai buvo įvertintas dar 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Liudas Dovydėnas — pro- 
duktingas rašytojas. Nepri
klausomoje Lietuvoje jo ro
manas “Broliai Domeikos” 
buvo atžymėtas valstybine 
premija.

Laiškas Apie Links-

prašė visus išeiti. PasiJ 
politrukas ir administraJ) 

tarnautojai.
O kieme vis rinkosi mjf 

Pradėjo apžiūrinėti politi 
mašiną, išėmė iš bagaį

mwru fra
k, N. J. ,.Lieį,Nheptmis Klubas

Matą aukoj'
visą atsivežtą propaju (iMt bažnytinia- Tarnas Mat; 
literatūrą įvairiomis į A0,oi<dJval. L.R.K. Fede 
mis, eme ją plėšyti į, t UeboMS M Pet j 
krovę i krūvą, padega Jis Dubois kun. j. \

Taip_ betaršant popig ^..wyni Paskuti- Juozapo p<. 
pastebėta, kad juose pij įžodžiai” din- pirmin. Jon 
šiota fotografijų. Fotogi įj pirmą ir penktą po $25; Vi] 
jas minia atpažino. Pasir, % j, Simonaitis, $20; Petras 
kad tai grupinės stovy) ' muzi- Motiejus ir

įjuitis. Jis Dubois kun. J. V 
LWvni Paskuti- IiiATann r)g

rimtas muzi-
jalyvavimu kon-

Uliniai koncerto 
įj^ivos Operos so-

ir fotografijose esamų ų J gyvumo. 0 
savininkai. Jau čia minia ® ’ • 
siog pasiuto ir ėmė ver 
visomis priemonėmis 
“svečio,” šaukdama tie 
pakarti jį... Kiti apvertė 
automobilį ir, gerai aplaa 
padegė.

MP vyrukai, matydami 
sai rimtą reikalą, išsih 
MP rezervą, kuris taip“, 
bėjo,” kad iškvietus tii

Motiejus ir 
$12; Juozas

Po $10 ai 
Sapranas, I 
mo sk., MoiF'” -f — - |m0 gK<( M0 

^itieue ir Jonas L A 1;L kp, 
plutoje ne vie-Sandaros

Lietuvos Ope- j£arjnaUgka 
geliui teko gir-

jo solistai nuo 
jįjjonii savo muzi- 
‘-damumu komp. J. 
į vadovybėje. _.

venimo.
Kard. Pizzardo šventės 

proga pasakytoji kalba kiek 
vėliau buvo transliuojama 
per Vatikano radiją. (Jo kal
bos lietuvišką vertimą spaus
dinsime kitame “Amerikos” 
numeryje. — Red.)

Paskirtos Literatū
ros Premijos

Tremtyje yra išleista ne
maža grožinės literatūros 
knygų. Lietuviai tas knygas 
mielai perka ir skaito, nes 
tai dvasinis jų penas.

Geriausioms knygoms yra 
skiriamos piniginės premi
jos. Neseniai buvo paskirtos 
premijos praėjusiais metais 
tremtyje išleistoms grožinės 
literatūros knygoms.

Švietimo Vadybos 5,000 
markių premija buvo paskir
ta poetui Faustui Kiršai už 
jo eilėraščių rinkinį “Tolu
mos.”

BALFo 3,000 markių pre
miją gavo rašytojas Vincas 
Ramonas už savo romaną 
“Kryžiai.”

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus 3,000 markių premija 
atiteko rašytojui Pulgiui An- 
driušiui už jo lyrinių novelių 
rinkinį “Anoj pusėj ežero.”

Knygų leidyklos “Patria”

Praėjusiame “Amerikos” 
numeryje buvo rašyta, kaip 
Muenchene (Vokietijoje) 
tremtiniai sudegino sovietų 
propagandinę literatūrą ir 
automobilį. Tą įvykį plačiau 
pavaizduoja šis, neseniai gau 
tas iš tremties, laiškas:

Brangus bičiuli,
Čia Tau noriu papasakoti 

apie nepaprastą jomarką, ku
ris įvyko mūsų stovykloje 
sausio 22 dieną, kai čia lan
kėsi rusas politrukas, raudo
nosios armijos kapitonas 
Vernik.

Jau ir anksčiau vis žadėjo 
šitas ponaitis atsilankyti: 
per Kalėdas, paskiau per pra
voslaviškas Kalėdas. Bet vis 
neatvyko. Atvyko kaip tik 
Ukrainiečių nepriklausomy
bės 30-ties metų sukakties 
šventėje, sausio 22, ir prane
šė, kad, kas nori, gali užeiti 
pas jį į stovyklos administ
racijos patalpas, pasišnekėti, 
pasiinformuoti ar gauti ko
kių tik nori paaiškinimų. Jį 
atlydėjo pora MP ir vienas 
amerikiečių kapitonas. Vis
kas vyko sklandžiai.

Pradėjo lankytis intere
santai, daugiausia ukrainie
čiai, kurie visi plūdo jį patį 
ir “tėvą” Staliną. Vienas 
klausė, kodėl mano tėvą, ki
tas — kodėl mano brolį nu
kankinai, nužudei ir t.t. Jis 
nieko neatsakinėjo ir visą 
laiką tylėjo. Tokių interesan
tų palengva prisirinko pilnas 
kambarys, ir užklausimai vis 
darėsi kietesni. MP, matyda
ma kylant temperatūrą, pa-

Bet 
net

mo-

—Kai ištraukė, dar ilgai supo, bet veltui...
Man viskas buvo aišku: Birutėlė paskendo...
—Ir kas gi, vaikai, jus nešė per tą lieptą? — 

tas mano priekaištas buvo toks nevykęs, kad aš 
susigėdau.

—Mes nešėm šįryt mokytojui gėlių.
—Mes norėjom pasveikinti.
Atsakė jie visu choru.
Vaikus paleidau namo ir ilgai sėdėjau tuščioje

kykloje. Tai buvo man pirmas toks smūgis, nuo kurio 
nei dorybės, nei sąžingumas, nei išmintis išgelbėti ne
galėjo. Aš net nežinojau, kaip toliau šioj dramoj elgtis.

Priėjęs Birutės namus, išgirdau neramų ūžesį, 
koks tebūna tik laidotuvėse.

Mintingas Birutės veidelis buvo skaidrus, lyg šil
ko debesėlis, su ramia amžinybės išraiška...

Kitame trobos gale Birutės tėvas kalinėjo lentas. 
Kai priėjau, jis pakėlė sielvarto iškraipytą, lyg žemėm 
apneštą, veidą ir tarė:

—Matai, mokytojau.... Sako, Dievas... Argi jis tei
singas, kad aš, senas žmogus, turiu kalti karstą savo 
vienatinei dukrelei... Ir aš žinau už ką: už vieną rožę 
nuo Jo paveikslo, — jis parodė palubėj didelį, raudo
nom rožėm apkaišytą Nukryžiuotąjį. — Birutėlė šįryt

brolijos D- 
rijona Stan 
leisis, Ants 
Mockaičiai, 
Pranas Šuo 
nas, Silvesi 
tanas Grišk 
kis, Juozas 
notai, Petį 
Jurgis Ms 
Stanevičius 
kus, Mr. ir 
Klemensas 
Janušauska 
sis, Vincas 
Ažunaris — 

Po $5: 1 
43 kp., Mrs 
Šv. Onos I 
Rūtos D-ja 
Tretininkų 
šėtaitė, L.I 
cinas, A. A 
do D-ja, M 
dalena Kar 
bauskas, N 
Mr. ir Mrs 
J. ir O. 
Maldos Ap: 
niųjų sk., C 
D-ja. Mr. i 
kis — $3.

Po $2: K 
pulis, Mr. i 
kauskas, J 
Lesunaitis, 

Eplimentų chorui,S. Bajorins 
iK. Pranuli 
Matusevičii

Po $1: I 
linskas, K 
Šimuliūnas 
Dumša, A. 
lauskas, W. 
dė Kazlaus 
kas, A. Da 

, rutis, D. S 
, Jokša, A. ] 

kas Maro 
O šiandien ir vėl visk<7fcpalegtrina v.

^UxirJ^,enimaS eina ^tiniiMozarto’, Poška, O.

S-Scariotti, Verdi ir Anušauska 
^nių kompozitorių P- Kuzmin 

■ ■ ■ nas, S. Peč
kas, O. Ka 

sšiihi/ pienė, Mare
fe bus grojamas Krunkievič 

Jį tik parašytas ir v- Grinčiū 
j baskui pavestas, lenauskas, 

Įiferton iš Newarko Mrs. J.
Barkauska 
Raugalis, 
P. šmotas 

i Warren, J. 
jlonn. |te, Alice I 

Teklė Jar 
mašauskaj 
Kirvilaitis 
Grantas, I 
lutskas, C 
Balčiūnas, 
U. Urbone 

Visiems 
koto jams 
Kovotojų 
dėkoja, 

Waterbui

valandos tepasirodė. PJ1 yi Grigaitienė
rukai tada sudarė špala visų mėgs-
įstūmė automobilį į namo Gounod "Ave
ridemių, pasodino svečiąj kombi.
sivežė. į. balsas, smui-

MP elgėsi visai gražia į vargonai, 
šypsojosi iš viso šito reik , 
Visi, kas tik kuo turėjo, 
tografavo ir filmavo šitą 
tą įvykį. O anomis rasto 
politruko automobilyje o 
traukomis susirūpino ar 
kietis kapitonas ir visasg įgyventi.Eliza- 

rinko.
Su “svečiu” kartu buvę 

ministracijos tarnautojai 
sakoja, kad šis laikęsis 1 ; 
patvariai ir vis kartojęs“ 
gu pasidžiaugia, šiandien 
jų šventė.” Jo šoferis t ui vakare, šv. Mykolo 
smarkesnis ir už tai buvo 
tinkamai “pavaišintas" 
prie automobilio. Paskui 
paspruko pas savo šefą, 
vyruką administracijos 
eigūnai turėjo paslėpti fci iš artimų miestų 
aplink jį skriejančių gal ĖtlhĮatvažiuoja pasi- 
Vaikinas paskui iškiurb spaprastu giedojimu 
kambario kampe tylus, i! bį Pats klebonas ne 
MP rezervas išvadavo.

Su iššauktuoju rezerv 
vyko ir vienas Military 
to pulkininkas, kuris į m tol 
prabilo, jog jis suprantąs 
susirinkusius, bet ir jis t 
būti suprastas: jo pan įį 
reikalaujančios reikalą h 
ti padoriai, ir jis prašąs v 
išsiskirstyti. Minia jamsi į^’julhard 
lė ovacijas ir prasisklaid ,

Reikia pridurti, kad iš 
pusės nė vienas nebuvo 
liestas nei žodžiu, nei vi 
mu.

!:^o balsas, smui-

suminėtus vei-.

į.toi daug kas ren 
įatertą atsilankyti, 
jhi gerai viskas iš- 
fcta net persike-’

i^zikos meno žmonė- 
įšgai turtėja.

Svečias

sekmadienį, kovo 21

šį įvyks trečias meti- 
0 j. čizausko vado- 
s religinis koncertas.

Ėpje pranešė ga
ri! parapijų žmonių

:®aio kreipiama į 
ppjos vikarą, tu-

hate giedos solo, 
a domimasi ir muz.

hoservatoriją New 
Be suniko solo, muz. 
a vargonais pritars 
^uskiĮ duetui "Jus-

ko žingsniu...
Tavo

i Searlotti, Verdi ir

IŠSTOJO IŠ ČEKIJOSfirbti žymūs sve-
UNIVERSITETO

Amerikietis veteranas! 
ton Graham išstojo iš Cį 
les universiteto, o kiti I 
dentai bando nustatyti! 

padėtį.
Laiške ambasadai Grd 

sakosi išstojus iš unived 
to dėl to, kad jo profesa 
buvo atleisti, o jo drad 
studentai buvo sukimšti į' 

Įėjimus.

“Būsią aš”

verkdama prašė nors vienos į savo žolynus įsidėti, i 
baimingai drebančiom rankom, lyg numanydamas] 
laimę, vieną ištraukiau...

Raminti tuščiais žodžiais taip sielvarto užgulti 
vą neišdrįsau, nes tai būtų buvę perdaug įžulu. I] 
vėl tykiai išslinkau namo. Senio, besiskundžiančio! 
vu, vaizdas man paliko kaip mįslė. Aš dažnai savo 
kiniams kartodavau seną išmintį: “kiekvienas yra S 
laimės kalvis.” Koks tai neribotas žmogaus protą 
didumas — jis vaizduoja save savo valios ir-veils 
valdovu, kai tuo tarpu tėra tik nelemtos kasdien! 
įvykių vergas. Aš tik prieš valandėlę mačiau, kai! 
kala karstą, bet ne laimę...

Per upelį ūkininko buvo jau permesta antra 
ta, o nurimusioj vandens srovėj atsimušė rami ro 
vidudienio giedra.

^priklausomybės 
^'puikiai pavyko

Judėjo vasario 
<mis pamaldomis 

ųĮwap. bažnyčio- 
p Šalpos Fondui 
Roję gauta 296 
rįre, šv. Juozapo 
Roj, kun. J. Va
rvėjo programą 
r Parapijos choro 
IMarc. Andrikis,

Alice Čer- 
I Joan Gluodenis,

Nell Meškū- 
f granas) sutarti-
I Humus. Po to auditor!jo 

atstovas šeri- lių Motuz 
|M, Dr. Bagda- Prašome 
t^Dr. V. Gidžių- draugijas

Lietuvis!
Sekmad 

2:30 vai. 
kare, šv.

Namie Birutės puokštę užkišau savo kambarį 
paveikslo. Ilgainiui gyvieji iš darželio žolynai suvj 
sudžiūvo ir pajuodo, bet negyvoji popierinė rožė, i 
BIRUTĖLES atminimas, liko žavi.

Toji rožė liko prieš mano akis graži amžinai/ 
ji buvo negyva.

^Dr. V. Gidžių- <' J j 
^Matusevičius. ryti kitų 

publika bu- sus kvieči
Visą programą matyti įd< 

i vietinis Liet, siklausyti 
M komp. A. J. muzikos i 
; ti išblašk
P pasekmės buvo lietuvius
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
į Liet. Nepriklausomas Poli
tinis Klubas per pirm. Tarną 
Matą aukojo $100; Aldona ir

Bayonne, N. J

les- 
lai-
se-

tes- 
yje 
iai” 
;°jų

; iš
ima

ino- 
smų

pats 
ėjęs

ikos 
dar 

je.
pro- 
apri- 
• ro- 
kos” 
bine

kos” 
kaip 
joje) 
vietų
\ ir 
įčiau 
i gau

ikoti 
ku

ktoje 
lan- 

ludo- 
tonas

prašė visus išeiti. Pas? 
politrukas ir adminigf 
tarnautojai.

O kieme vis rinkosi; 
Pradėjo apžiūrinėti^ !
mašiną, išėmė iš ba> Elizabeth, N. J 
visą atsivežtą propa^, ---------
literatūrą įvairiomis J , . T , -------------
mis, ėmė ją plėšyti ykstaT7me baznytima- Tarnas Matai aukojo $50; A. 
krovę į krūvą, padegė

Taip betaršant pc>; 
pastebėta, kad juose; . 
šiota fotografijų. Foį" 
jas minia atpažino, h } 
kad tai grupinės ste 
nuotraukos. Čia pat a* 
ir fotografijose esanr, 
savininkai. Jau čia mh B įneš daug gyvumo, 
siog pasiuto ir ėmė- 
visomis priemonėm!; 
“svečio,” šaukdama

i pakarti jį... Kiti apv į; 
automobilį ir, gerai ap 
padegė.

MP vyrukai, matyį 
sai rimtą reikalą, ig loras ir jo solistai nuo 
MP rezervą, kuris taį 
bėjo,” kad iškvietus 
valandos tepasirodė.
rukai tada sudarė šp imadona VI. Grigaitienė 
įstūmė automobilį į m 
ridorių, pasodino sveti j4 Ch. Gounod 
sivežė.

MP elgėsi visai gn 
šypsojosi iš viso šito: 
Visi, kas tik kuo t® 
tografavo ir filmavo! 
tą įvykį. 0 anomis n 
politruko automobilyj 
traukomis susirūpino 
kietis kapitonas ir ve 
rinko.

Su “svečiu” kartui, 
ministracijos tarnaut 
sakoja, kad šis laikęs; 
patvariai ir vis kartoj; 
gu pasidžiaugia, šiauš 
jų šventė.” Jo šoier. 
smarkesnis ir už tai t pčio j įvyks trečias meti- 
tinkamai “pavaišinti mziko J. čižausko vado- 
prie automobilio. Pas; imas religinis koncertas, 
paspruko pas savo še ’ ’ ' ” ~
vyruką administracij rsėjusi visoj apylinkėj, 
eigūnai turėjo paslė 
aplink jį skriejančių 
Vaikinas paskui iškr. 
kambario kampe tyliu 
MP rezervas išvadavo

Su iššauktuoju res š kitų parapijiį žmonių

toncerte kovo 14 d., 7 vai. L.R.K. Federacijos 22 sk. per 
dalyvaus ir klebonas ižd. Petrą Jokubauską—$30;

J. Simonaitis. Jis Dubois kun. J. Valantiejus ir šv. 
;atoje “Septyni Paskuti-1 Juozapo parap. choras per 
Kristaus žodžiai” CL1 

i chorui pirmą ir penktą 
aus. Kun. J. Simonaitis, 
; būdamas rimtas muzi- 
| savo dalyvavimu kon-

.0 
j pagrindiniai koncerto 
iai, Lietuvos Operos so- 
i V. Grigaitienė ir Jonas 
inas, kantatoje ne vie- 
primins Lietuvos Ope- 

nirią daugeliui teko gir- 
Kaune.

Kovo 11 d. mūsų parapijoj 
prasideda novena į šv. Juo
zapą, kurią ves pranciškonas 
Tėvas Žiubrys. Rytais per 9 
dienas mišios ir pamokslėlis 
bus 9 vai., o vakarais pamal
dos — 7:30 vai.

Senos bažnytėlės grindys 
yra naujai išklotos guminė
mis plytelėmis. Rengiamasi 
naujai pertaisyti ir lubas.

diri- pirmin. Joną Kalenauską — 
po $25; Vincas Ramažas — 
$20; Petras Motiečius—$15; 
Motiejus ir Ona šakočiai — 
$12; Juozas Alenskas—$12.

Po $10 aukojo: Dr. Stasys 
Sapranas, Holy Name jauni
mo sk., Motiejus Verbyla, S. 
L.A. 11 kp., Zigmas Karalius, 
Sandaros 11 kp., Veronika 
Karinauskas, Kančios Arki- 
brolijos D—ja, Jurgis ir Ma
rijona Stankevičiai, Vita Vi
leišis, Antanas ir Antanina 
Mockaičiai, Juozas Brogis, 
Pranas Šuopis, Petras Kevi- 
nas, Silvestras Zdanys, An
tanas Griška, Pranas Gudiš
kis, Juozas ir Marijona Ber
notai, Petras Jokubauskas, 
Jurgis Mažulaitis, Vincas 
Stanevičius, Juozas Snieč
kus, Mr. ir Mrs. F. Karvelis, 
Klemensas Kuzma, Teofilė 
Janušauskas, komp. A. Alek- 
sis, Vincas Vitkus. Jokūbas 
Ažunaris — $6.

Po $5: Moterų Sąjungos 
43 kp., Mrs. S. Medelinskas, 
Šv. Onos D-ja, P. Liubinas, 
Rūtos D-ja, J. Abadauskas, 
Tretininkų D-ja, Mariutė Ka
šėtaitė, L.D.S. 5 kp., A. Ur- 
činas, A. Aleksaitis, šv. Var
do D-ja, M. Valuckas, Mag
dalena Karinauskas, J. Joku
bauskas, Mrs. P. Povilaitis, 
Mr. ir Mrs. K. Makarevich, 
J. ir O. Aleksandravičius, 
Maldos Apaštalystės jaunes
niųjų sk., Gyvojo Rožančiaus 
D-ja. Mr. ir Mrs. A. Viltra- 
kis — $3.

Po $2: K. Balčius, P. Che- 
pulis, Mr. ir Mrs. John Bar
kauskas, J. Viltrakis, John 
Lesunaitis, J. Sniečkus, J. ir j kun. Tadarauską pristatė Šv.

vyko ir vienas MiliL ą komplimentų chorui S. Bajorinai, E. Guzevičienė,

yra žinomi savo muzi- 
mu ir darnumu komp. J. 
ičiaus vadovybėje.

s garsiąją ir visų mėgs- 
Ave 

a” nepaprastoje kombi- 
oje: solo balsas, smui- 
choras ir vargonai.
ta proga suminėtus vei- 
3 išgirsti.
rdėti, labai daug kas ren 

į koncertą atsilankyti. 
,d tikrai gerai viskas iš- 
J. Butėnas net persikė- 
izabethan gyventi. Eliza- 
is muzikos meno žmonė- 
sėkmingai turtėja.

Svečias

rbų sekmadienį, kovo 21 
vai. vakare, šv. Mykolo

Mykolo bažnyčia yra

aučiai iš artimų miestų 
iestelių atvažiuoja pasi- 
i nepaprastu giedojimu 
urną. Pats klebonas ne 
bažnyčioje pranešė ga-

tai padaręs Toronto lietuvių 
tarpe.

Iš Kanados aukštosios baž
nytinės hierarchijos pusės kęs žmonos per bombardavi- 
toks gražus gestas, parodytas mus ir likęs vienas su 14 me- 
lietuvių tremtinių emigracL 'tų sūneliu, pats būdamas li- 

1 į?s reikaIu- yra vertas aukš- gotas, kreipiasi į gerašir- 
čiausios pagarbos. Tuo tarpu džius Amerikos lietuvius, ti-

PRAŠO PAGALBOS

Tremtinys iš Šiaulių, nete-

GERBIAMIEMS “AMERIKOS” 
SKAITYTOJAMS

įdėjo 
kyti: 
’ pra- 
it vis 
P tik 
jomy- 
ikties 
irane- 
užeiti 
dnist- 
ekėti, 
ti ko
tų. Jį 
ienas

Vis-

vadovui. j K. Pranulis, Mr. ir Mrs. F.
ug dėmesio kreipiama į Matusevičius, A Friend.

J, parapijos vikarą, tu-j P° K. Jesaitis, U. Ži- 
gražų tenoro balsą. Jis i Įinskas, K. Petrauskas, M. 

reikalaujančios reiki» koncerte giedos solo, i Šimuliūnas, M. šambaris, S. 
ti padoriai, ir jispraė tažiau domimasi ir muz.! Damsa, A. Saukas, G. Kaz- 
išsiskirstyti. Minia je ivicz, baigusiu Julliard , lauskas, W. Kazlauskas, Mag- 
le ovacijas ir prasii jos konservatoriją New | Kazlauskas, J. Kazlaus- 

Reikia pridurti,k e. Be smuiko solo, muz. įkas, A. Dauskurdis, A. Mau- 
pusės nė vienas nebviez vargonais pritars. rutis, D. Skrebutėnas, Mrs. 
liestas nei žodžiu, D8 M. čižauskų duetui “Jus- j Jokša, A. Bartkus, M. Zails- 

lt Paima.” 'kas, Marė Stanulis, A. Ule-
atliks Palestrina, Jvičienė, V. Eidukevičius, P.

~ v’ , O. Bardevičienė, O. 
)lesi, Scarlotti, Verdi ir, Anušauskas, F. Tamošaitis,

to pulkininkas, kuris 
prabilo, jog jis supra: 
susirinkusius, bet ir 
būti suprastas: jo

Reikia pridurti, h:

mu.
O šiandien ir vėl vė oras i------- --------------- ,

mu, ir gyvenimas ei Įni, Florentini, Mozarto, j Poška, 
ko žingsniu...

ntere- 
•ainie- 
į patį 
Zienas 
rą, ki
rtį nu- 
t. Jis 
r visą 
resan- 
pilnas 
iai vis 
atyda- 
ą, pa

Kovo 7 d. vakare parapi
jos salėje buvo rodomi iš Lie
tuvos atvežti paveikslai. Pa
veikslai vaizduoja įvairius 
nepriklausomos Lietuvos mo
mentus. Šia proga Lietuvai 
vaduoti buvo surinkta $37.65, 
kurie bus pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybai.

Po 5 dolerius aukojo: J. 
Juselis, C. Kalanta, S. Mat- 
ciukas, S. Gurskis.

Po $1: P. Tamkutonis, P. 
Bernotas, M. Kiverienė, M. 
Bružas, R. Milašiūnas, O. Bul- išvadoje veda į bolševikiškąjį 
vidienė, Amšiejienė, E. Will- 
son, P. Bočius, I. Adomaitie
nė, J. Juselis, Jr., Mačienė, 
M. Morkūnas, M. Mickūnienė, 
Mačiukaitė, Seselskienė.

Smulkiais pinigais surink
ta $1.65.

Visiems aukotojams 
dingai ačiū.

kun. J. Tadarauskui tenka 
linkėti kantrybės ir ištver
mės savo gražų užsimotą su
manymą privesti prie galuti
nio įgyvendinimo.

Aukšta asmenybė apie 
socializmą

Lietuvių generalinis kon
sulas, kalbėdamas viena pro
ga, aiškiais žodžiais pasmer
kė bedieviškojo komunizmo 
mokslą, religijos ir demokra
tijos mirtiną priešą. Konsu
las Grant-Suttie gerokai kri
tikavo ir socializmo mokslą, 
kuris daugeliu atžvilgiu yra 
labai panašus į marksizmą. 
Konsulo dideliu apgailestavi
mu, o kartu ir daugelio sočia- --------------~c r------------------------ -z-
listų dideliu nesusivokimu, | “Yra dvi kantatos su Kris- 
socializmo idėjos galutinoje

kėdamasis pagalbos bado ir 
vargo dienose.

Adresas: Pranas Valcukas, 
Erlingen 3, Post Meitingen, 
b. Augsburg (13b), Germany, 
U. S. Zone.

DĖL SEPTYNIŲ ŽODŽIŲ” 
KANTATOS

Ryšium su komp. J. Žilevi
čiaus ruošiamu Dubois kan
tatos pastatymu, įvykstan
čiu kovo 14 d. Elizabetho Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, 
211 Ripley Place, “Amerikos” 
redakcijai Pijus Bukšnaitis 
yra atsiuntęs šį paaiškinimą:

Artinantis Velykų šventėms, kiekvienas stengiasi pa
daryti kokį gerą darbą. “Amerikos” skaitytojai yra įsiti
kinę, jog vienu iš tų gerųjų darbų yra katalikiškos spaudos 
parėmimas. Todėl, siųsdami savo prenumeratas už laikraš
tį, jie stengiasi kelis dolerius pridėti į “Amerikos” Įsikūri
mo Fondą. Šią savaitę į tą Fondą gauta iš: 
M. čerienės, Brooklyn, N. Y..........
L. Rinkevičienės, Brooklyn, N. Y. 
A. Juškelienės, Mt. Carmel, Pa.
M. Samalionienės, Brooklyn, N. Y.
Ant. Kazlausko, Brooklyn, N. Y. 
Mrs. A. Brooks, Brooklyn, N. Y. ... 
J. Čižausko, Elizabeth, N. J.............
J. Milišausko, Maspeth, N. Y........
Ant. Yunčos, Trenton, N. J.............

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

$5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00

“Amerikos” Administracija.

TUOJAU UŽSISAKYKITE

šir-

Toronto, OnC
Emigracijos reikalu

Paskutiniuoju metu emig
racijos į Kanadą reikalu

komunizmą. Nenuostabu, jo 
manymu, kad daugelyje vals
tybių šiandieną socialistų 
partija ar jos pavieniai na
riai veikia kartu su komunis
tų partija.

Šio aukšto pareigūno išve
džiojimus patvirtina ir žy-

jmusis lietuvis rašytojas V.
Ramonas savo istoriniame, 
populiariame romane “Kry
žiai.” Praktikoje konsulo 
minčių tikrumą patvirtina ir 
Dr. šliupo vesta linija bedie
vybės srityje Lietuvoje. Jo 
idėjos daugeliui lietuvių buvo

taus septynių žodžių tekstu. 
Vieną kantatą parašė 1785 
m. Austrijos kompozitorius 
Haydn, pavadinęs veikalą 
“Die sieben Worte am Kreuz” 
— lietuviškai būtų “Septyni 
Žodžiai nuo Kryžiaus.” Kitą 
kantatą parašė Prancūzijos 
kompozitorius Dubois 1867 
m., pavadinęs veikalą “Les 
Sept Paroles du Christ.” To
ji kantata angliškai vadina
ma (Schirmerio laidoje) The 
Seven Last Words of Christ; 
lietuviškai būtų “Kristaus 
Paskutiniai Septyni žodžiai.”

“LIETUVIŲ ŽINIAS”
Vienintelis lietuviškas 
laikraštis vakarinėj 
Pennsylvanijoj. Eina kas 
penktadienis.

Pilnas pasaulinių žinių, straipsnių visais opiaisiais 
mūsų dienų klausimais, įvairumų ir ko tik norit.

KAINA METAMS $3.00 
Prenumeratą siųskite:

svarbius pasitarimus turėjo komunizmo užuomazga, 
iš Švedijos atvykęs lietuvis
kunigas J. Tadarauskas su sulas Kanadoje Grand-Suttie 
prelatu Markle Otavoje.

Prelatas Markle yra kata- bičiulis. Savo kilme jis yra 
likų emigracijos biuro vedė- kanadietis, protestantas. As- 
jas Kanadoje. Jis pageidautų meninių pažinčių dėka, kon- 
prie savo emigracijos biuro‘sulas daug gero padaro Lie- 
įsteigti atskirą skyrių ir lie- tuvos išsilaisvinimo kovose 
tuvių emigracijos reikalu.

Po pirmųjų sėkmingų pasi
tarimų prel. Markle lietuvį

Lietuvos generalinis kon

yra plačiai žinomas lietuvių

ir ypač išvietintųjų lietuvių 
Europoje emigracijos reika
le. , B.

426 Lafayetle Si. 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

Matthew
BIJYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•o*

c 
■Q 
o 
"o

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuviu Kataliku Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

“LIETUVIŲ ŽINIOS”
2211 Sarah Street Pittsburgh 3, Pa.

NUOLATINIS AM. LIET. 
TARYBOS RĖMĖJAS

Mūsų tautietis Jonas Žilis, 
gyv. 1812 N 3rd St., Superior, 
Wise., paremdamas Ameri
kos Lietuvių Tarybos pa
skelbtą Antrąjį Lietuvai Gel
bėti Vajų, atsiuntė Tarybai 
jau ketvirtą iš eilės auką, 
kaskart laiškuose linkėdamas 
Lietuvai kuo greičiau atgau
ti laisvę ir nepriklausomybę.

ALT Vykdomasis Komite
tas tikisi, kad ir daugiau at
siras tokių susipratusių lie
tuvių, kurie paseks jo pavyz
džiu.

Sosto apaštališkajam delega
tui Kanadoje arkivyskupui 
Antoniutti, kuris taip pat la
bai nuoširdžiai remia katali
kiškosios Lietuvos išvietintų
jų lietuvių Vakarų Europoje 
gelbėjimo darbą.

Visų pasitarimų išvadoje 
lietuvių emigracijos skyriaus 
reikalu per Toronto kardino
lą yra padaryti oficialūs žy
giai prie Vatikano.

Kun. J. Tadarauskas mano 
artimoje ateityje vykti į 
Montrealį ir tuo pačiu reika
lu tartis su lietuvių organi
zacijomis, kaip kad yra jau

RUBBER'S TAMRSW
MADE-TO-ORDER

STENCILS 
NAME PLATES 
POCKET STAMPS 
SIGNATURE STAMPS 
DRA83 CHECKS Oc BADGES 
KEY & INVENTORY TAGS

BALES & REPAIR OF 
Numbering Machines

VldaL, JU.f-d. &pta^
PROMOTIONAL DISPLAY SIGNS 
FOR WINDOWS AND COUNTERS

------------—
MANUFACTURERS 

OF MARKING DEVICES

86 Walker St, New Yoik 13. N. Y.
Tel. BEekman 3-6B2B

k AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.
“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 dalbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.
“AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.

Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 
šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
Brooklyn 11, N. Y.417 Grand Street

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Baisa niuo to jas

Moderniška Koplyčia

©

tkliavos pasekmės buvo

Į rytinėmis pamaldomis 
uozapo parap. bažnyčio-

geraširdžiams au- 
Lietuvos Laisvės 

vardu nuoširdžiai

IŠSTOJO IŠ ČE0 
UNIVERSITY

J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

“Būsiu aš”

Tav pasaulinių kompozitorių į P- Kuzminskas, J. Grinčiū- 
_ jus. Ve vietinių solistu, nas> S. Pečkauskas, T. Ulins- 

i kas, O. Kankalienė, M. Dane- 
Į lienė, Marcelė Mikletonas, M. 
‘ Krunklevičius, M. Petraitis, 
V. Grinčiūnas, Josephine Ka- 

pavestas, lenauskas, P. Drevinskas, Mr. 
ir Mrs. J. Girdžiauskas, A. 
Barkauskas, J. Pranulis, J. 
Raugalis, Hedy Stulginskas, 
P. šmotas, B. Karpovich, A. 
Warren, J. Kairis, O. Juodai- 
tė, Alice Ramonas, J. Slėzis,1 
Teklė Jaruševičius, M. Kli
mašauskas, A. Bertulis, J. , 
Kirvilaitis, G. žemaitis, A. 
Grantas, P. Vaitkienė, K. Va- 
lutskas, G. Kalenauskas, J. 
Balčiūnas, Juozas Kanapka, 
U. Urbonas, S. Rupšas.

Visiems 
koto jams 
Kovotojų 
dėkoja, 
Waterburio Lietuvių Taryba

raus ir kiti žymūs sve- 
^iesmininkai.
rgonais bus grojamas
is, ką tik parašytas ir

Čižauskui į_
i. S.'Overton iš Newark© 
ys.

Amerikietis vetera: 
ton Graham išstojo t 
les universiteto, o t 
dentai bando nustatę 
padėtį.

Laiške ambasadai1- 
sakosi išstojąs iš n® aterbury, Lomi, 
to dėl to, kad jo pfr ---------
buvo atleisti, o jo i vos Nepriklausomybės 
studentai buvo sukit' įėjimas puikiai pavyko 
Įėjimus.J__________ ente prasidėjo vasario

jė nors vienos į savo žolynus
imančiom rankom, lyg numanu arybai ir šaipos Fondui
štraukiau... ►je kolektoje gauta 296
uščiais žodžiais taip sielvarto^ iai. Vakare, šv. Juozapo 
nes tai būtų buvę perdaugnes tai būtų buvę perdaug^ auditorijoj, kun. J. Va- 

nkau namo. Senio, besiskundž£ yus pradėjo programą 
m paliko kaip mįslė. Aš dažnai5 racija. Parapijos choro 

ninkės (Mare. Andrikis, 
Bukauskas, Alice Ger
tas, Joan Gluodenis, 

Jonikas, Nell Meškū-

JONAS BUTĖNAS,

ftTel. STagg 2-5043 
*)

VLADISLAVA GRIGAITIS,

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) 5 Matthew P. Ballas

• (Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva J

Graborius—Balsamuotojas

davau seną išmintį: “kiekvienai
” Koks tai neribotas žmogaus ■ 
s vaizduoja save savo valios ir 
;uo tarpu tėra tik nelemtos^'.
. Aš tik prieš valandėlę mačia- btep. Sapranas) sutarti-
oet ne laimę...
ūkininko buvo jau permesta*' 

ioj vandens srovėj atsimušė 
dra.

giedojo himnus. Po to 
(jo mero atstovas šeri- 
i. Povilaitis, Dr. Bagda- 
iius, kun. Dr. V. Gidžiū- 
r prof. Kl. Matusevičius, 
ų kalbomis publika bu- 
ižavėta. Visą programą 
džiai vedė vietinis Liet.irutės puokštę užkišau savo $

ainiui gyvieji iš darželio žoly# )os pirmin. komp. A. J. 
įjuodo, bet negyvoji popieriner jis. 
atminimas, liko žavi.
liko prieš mano akis graži

ra.

Lietuviškos garsinės filmos
Sekmadienį, kovo 14 d., 

2:30 vai. popiet ir 7 vai. va
kare, šv. Juozapo parapijos 
auditorijoje bus rodomos bro 
lių Motuzų - Beleckų filmos. 
Prašome vietines patriotines 
draugijas minėtą dieną neda
ryti kitų parengimų, bet vi
sus kviečiame atsilankyti pa
matyti įdomių paveikslų, pa
siklausyti gražių dainų bei 
muzikos ir per BALF sušelp
ti išblaškytus mūsų brolius 
lietuvius tremtinius.

N. P. M.

BAZWHIS KONCERTAS
RENGIA ŠŠ. PETRO IR POVILO PARAPIJOS CHORAS 

Vadovaujamas komp. JUOZO ŽILEVIČIAUS

KANČIOS SEKMADIENĮ, KOVO 14, 1948, 7 V AL. VAKARE 

ŠŠ. PETRO IR POVILO BAŽNYČIOJE 
211 Ripley Place, Elizabeth, N. J.

Apart choro ir jo solistų, koncerte dalyvaus buvę ilgus metus Lietuvos 
Valstybinės Operos žymiausi solistai: PRIMADONA VLADISLAVA GRI
GAITIENĖ (sopranas) ir JONAS BUTĖNAS (baritonas)
Visus kviečiame su jūsų draugais ir pažįstamais dalyvauti šiame koncerte.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

4Te£ Virginia 7-4499 
fa č

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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Ir vėl naujas kapas
Kovo 5 d. buvo palaidota, 

po pavojingos vidurių opera-

čios mokyklos salėje įvyko I 
dalies Brooklyn© vyskupijos 
kunigų susirinkimas tremti
nių reikalais. Rev. William

cijos mirusi, a. a Stanislava I D’D - S°Cialin5S
Subatienė.

Su S. Subatienės mirtimi 
Brooklynas neteko veikliau
sios visuomenininkės. L.R.K. 
M.S. nustojo žymiausios šio
je apylinkėje narės. Velionė 
ilgus metus yra buvusi Mote
rų Sąjungos Centro pirminin
ke, N. Y. ir N. J. apskrities 
pirmininke - organizatore.

A. a. S. Subatienė dirbo ne 
vien M. S.: ar tai spaudą pa
remti, ar Katalikų Federaci
ją, ar kitas kuris visuomeni
nis darbas rado jos karščiau
sią pritarimą. Apreiškimo pa
rapijoje visos draugijos jau
tė nuoširdžią ir stiprią jos 
paramą. Jinai visada sielojo
si Lietuvos pabėgėlių reika
lais. Anksti ir vėlai važinėjo, 
dirbo, kad tik daugiau sukel
tų aukų tiems vargšams su
šelpti. “Amerikos” laikraštis 
irgi ne kartą susilaukė iš jos 
nuoširdžios paramos, rengda
mas metinius išvažiavimus 
ar šiaip kokius parengimus.

Taip vienas po kito aplei
džia mus negausingos eilės 
darbuotojų. 1946 m. palaido
jome Mortą ir Jokūbą Šert- 
viečius, pereitais metais Jur
gį Tumasonį, kiek pirmiau 
Vincą Daubarą, dabar St. Su- 
batienę, ir nėra, kas jų vie
tas užimtų.

A. a. Stanislava Subatienė 
paliko nuliūdime vyrą Joną, 
bažnyčių dažytoją sūnų Jo
ną, dukterį slaugę Magdale
ną, žentą vaistininką Barz
daitę, kelis anūkus, brolį ir 
seserį Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje, garbin
goji mūsų bendradarbe!

K. J. Krušinskas

cijos direktorius, pravesda- 
mas susirinkimą, padarė gra
žų pranešimą apie tremtinių 
sunkią padėtį. Tuo reikalu iš
dalino visiems pasiskaityti li
teratūros. Ragino, kad visi 
tikintieji rašytų savo distrik- 
to kongresmenui prašymus, 
jog tremtiniai būtų išlaisvin
ti iš skurdo ir bado ir atkel
dinti į USA.

Šis gyvas tremtinių reika
lais judėjimas yra Amerikos 
Episkopato noras. Amerikos 
vyskupai visą laiką remia 
tremtinius tiek savo įtakingu 
žodžiu, nuoširdumu, tiek ma
terialinėmis gėrybėmis.

Lietuviai tremtiniai ypač 
yra dėkingi Amerikos Epis
kopatui už šv. Rašto Naujo
jo Testamento dovaną, kurią 
gavo kiekviena lietuvių kata-1 
likų šeima. Naujasis Testa- Į 
mentas buvo dar kartą paties

V. Atsimainymo parapij os choras Maspethe Verbų sekmadienį, kovo 21 d., vaidins 
“Piloto Dukterį,” dramą iš pirmųjų krikščionių gyvenimo. Nuotraukoje matome vieną 
tos dramos sceną.

Maspetlio Žinios
vai. Rytais mišios ir pamoks-

• L.R.K.S.A. 135 kuopos las — 9 vai. Atlaidai užsi- 
susirinkimas įvyks kovo 14 (baigs antradienio vakare iš- 
d., sekmadienį, Apreiškimo kilmingai, su procesija ir Švč 
parapijos salėje.

• Povilas Puzinas, dailinin-

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Mūsų Apylinkėj

Tek EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Kovo-March 12 d., ji

KAS PENKTA

:0S LIETUVIŲ
VISUOMENINI

IRINIO GYVE
SAVAITRAŠTIS

Application 
pending at ]

daugiau

^.sevie-
:rvApnta-

Ameri-

įpnie. 
fesetahe-

Kaipgi nemylėti r

žaista- 
į teisingas

Lietuvių 
.-t tabą 

burnoms

%oikv°-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. ( 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Geriausias pasirinkimų L 'girti

—Kovo 7 d. įvyko sėkmin
gas šv. Onos D-jos pobūvis— 

I bunco. žmonių atsilankė 
",daug. Draugijos valdyba vi- 
. .siems atsilankusiems dėkoja.

—Šv. Teresės gyvenimas 
paveiksluose bus rodomas šį 
sekmadienį, 7:30 vai. vakare, 
parapijos salėje.

—Šv. Vardo Draugija įsi
taisė naują karūną, kuri bus 
šventinama bal. 18 d. Iškil
mėms jau ruošiamasi.

—New Yorko ir New Jer
sey lietuvaičių sodaliečių me
tinė konferencija 'šiemet 
įvyks Maspethe gegužės mė
nesio vidury. Posėdžiai bus 
šv. Stanislovo mokyklos sa
lėje, pamaldos lietuvių para
pijos bažnyčioje ir vakarienė 
su šokiais parapijos salėje. 

| Vietinės sodalietės ruošiasi 
delegates kuo iškilmingiau
siai priimti ir pavaišinti.

—Kovo 8 d. Moterų Sąjun
gos susirinkime buvo gražiai 
pagerbta nenuilstama para- 

mėnesio pijos darbininkė Viktorija 
Jai įteikta

Sakramento palaiminimu.
Kovo 14 d. šv. Vardo vyrai, 

vertėjo J. E.~ Arkivyskupo kas, išvyko Kalifornijon, kur'bendrai priims Šv. Komuniją!
1 9 vai. mišiose. Mėnesinis su
sirinkimas įvyks tuoj po mi
šių.

Katekizacijos pamokos vai j 
kams būna parapijos salėj, 
pirmadieniais ir trečiadie- 
niais 4 vai. po pietų, šešta
dieniais 10 vai. ryto. Tėvai 
prašomi atsiųsti vaikus to
mis dienomis.

Šiemet sukanka 60 metų 
nuo šios parapijos susikūri
mo. Šią sukaktį sūrime tin
kamai paminėti. Jubiliejaus 
parapijos piknikas įvyks 
rugpiūčio 15 d. Bus leidžia
mas laimėjimui automobilis. 
Jubiliejaus vakarienė įvyks 
rudenį, diena bus paskelbta 
vėliau.

Gyvojo Rožančiaus D-jos 
mišios ir bendra komunija 
vyksta kiekvieno 
pirmą sekmadienį; šv. Var- Vyšniauskienė.
do D-jos — antrą sekmadie- gražių dovanų. Prie kavos ir 
nį; tretininkų ir sodaliečių— 
trečią sekmadienį; Amžinojo 
Rožančiaus D-jos — ketvirtą 
sekmad. Visos šios mišios 
laikomos 9 vai. ryto.

Amžinojo Rožąnčiaus D-jos 
federacijos lankytojos yra 
Uršulė šarkauskienė ir Ona 
Petrulionienė.

Dr. Juozapo Skvirecko per- manąs apsigyventi. Drauge 
žiūrėtas, pataisytas ir išleis-1 
tas Amerikos vyskupų lėšo
mis. K. J. P.

BALF 100 SKYRIUS REN
GIA KONCERTĄ NAŠ

LAIČIŲ NAUDAI

4

artistes — 
dainavusi 

Kaune, ir 
žitkevičie-

Sekmadienį, balandžio 
dieną, 7:30 vai. vakare, Ame
rican Commons salėje, 40 E. 
40th St., New York, įvyks 
įdomus koncertas, kuriame 
dalyvaus dvi neseniai iš Eu
ropos atvykusios 
Stella Končienė, 
Lietuvos Operoj, 
Z. Rajauskaitė -
nė, gabi smuikininkė, koncer
tavusi Lietuvoj ir Vokieti
joj. Joms akompanuos Mary
tė šlekaitytė, jauna, talentin
ga pianistė iš Kearny, N. J.

Šioj pramogoj tikimasi taip 
pat sulaukti žymios viešnios 
iš Vokietijos, kuri suteiks vė
liausių žinių apie lietuvių gy
venimą tremtyje. Po progra
mos bus šokiai ir užkandžiai.

Visas vakaro pelnas skiria
mas lietuvių našlaičių nau
dai.

Bilietai $1.00. Juos galima 
pirkti šiose vietose:

Brooklyne — “Amerikos” 
redakcijoj, 417 Grand Street;

Stanislava Subatienė (Sa- 
baliauskiūtė) gimė 1885 m. 
lapkričio 10 d., Mažeikiškių 
kaime, Šiluvos parapijoje, iš 
tėvųKasparo ir Uršulės (Le- 
vonaitėšj Sabaliauskų. Buvo 
vyriausia iš 5 vaikų.

Atvyko Amerikon 1900 m. 
ir apsigyveno Brooklyne, kur 
1902 m. ištekėjo. Nuo pat 
pradžios čia interesavosi ka
talikišku veikimu. Darbavosi 
bažnytinėse draugijose ir ka
talikų organizacijose. Pasku
tiniu metu buvo Gyvojo Ro
žančiaus D-jos raštininke ir 
Moterų Sąjungos vietinės St.; 
kuopos pirmininke. Ypač bu- 412 Bedford Ave. 
vo veikli Moterų Sąjungoje, T—----------------------
kurioje per 3 metus buvo Konsulate, 41W. 82nd Street; j 
Centro pirmininke.

Dirbo A.L.R.K. Federaci
joje, “Amerikos” laikraščiui, 
BALFui, New Yorko Tary
bai, buvo komiteto nare Mo
terų Parodoje. Daugelį metų 
pirmininkavo N. Y. ir N. J. 
apskrities Moterų Sąjungai.

Rėmė katalikišką spaudą 
ir rašė straipsnius į “Moterų 
Dirvą” ir kitus laikraščius.

Būdama karšta katalikė, 
buvo ir gera motina, užau
gindama sūnų ir dukterį ka
talikiškoje dvasioje.

Rado laiko šelpti pabėgė
lius Vokietijoje. Neatmesda- 
vo ir seselių bei misionierių 
prašymų.

su juo išvyko P. Dagys, dir
bęs SLA raštinėje.

• Kaz. Janulis, gyv. Brook- 
lyne, mirė kovo 4 dieną.

• Dr. Karolina Rovaitė ke
letą dienų viešėjo New Yor
ke. Po Velykų Rochestery 
atsidarys dantų gydymo ofi
są.

° Dr. Pranas Padalskis 
šiomis dienomis turi kelias 
paskaitas Brooklyn© vysku
pijos tremtinių įkurdinimo 
tarybos susirinkimuose.

• Apreiškimo par. bažny
čios skoningas išdažymas pa
traukia kiekvieno parapijie
čio ir praeivio dėmesį.

• Dr. A. Darnusis, pernai 
atvykęs New Yorko apylin- 
kėn, pastoviai apsigyveno 
Cleveland©.

© Jonas Butėnas, žinoma
sis dainininkas solistas, nese
niai lankėsi “Amerikos įstai
goje.

Apreiškimo 
Parapija

Jau prasidėjo antroji misi
jų savaitė. Pirmoji buvo jau
nimui, kuris tikrai įrodė, jog 
supranta misijų vertę. Jauni- 

BALF "raštinėj, 105 Grand mo kasdien buvo beveik pil- 
redakcijoj, na bažnyčia. Jas įdomiai ir 

gražiai pravedė Tėvas Pran- 
New Yorke — Lietuvos ciškus Bulovas, M.I.C.

— ----- - I gi savaitė — moterims ir
Lietuvių Informacijos Cent- ^mergaitėms. Joms vadovauja 
re, 233 Broadway; “Tėvynės” 
redakcijoj, 307 W. 30th St.

Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti į šį jaukų pobūvį. 

Rengimo Komisija

Vienybes

LANKĖSI “AMERIKOS” 
ĮSTAIGOJE

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusi

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N.Y

D. Whitecavage, Savininkas

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACIIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

LIETUVIŠKA dLUofeita

KANADOS

BLACK HORSE ALE

įtini ne-
^išiskelb-
-ghslietu- 

remti.
siiasne-

PALESTINI

Tėvas Leonardas Andriekus, 
O. F. M.

Pereitą sekmadienį per su
mą aukojimo metu choras 

pagiedojo Dubois 
Žodžių

gražiai
Septynių Kristaus 
šeštąjį žodį. Solo partiją la
bai gražiai atliko pats var
goninkas muz. Pov. Sakas.

BROOKLYNO VYSKUPIJOS 
KUNIGŲ SUSIRINKIMAS 

TREMTINIŲ REIKALU
Pereitą ketvirtad., kovo 4, 

Šv. Jono Krikštytojo bažny-

Šiomis dienomis “Ameri- Miela ir malonu buvo klau- 
kos” įstaigoje lankėsi ir savo 1 sytis. 
auka prisidėjo prie šio laik-' 
raščio rėmėjų garbingas sve
čias, muzikas Jonas Čižaus-1 gv. Vardo draugijos susirin
kąs, ilgus metus vargoninka- (kimas. Draugija turi apie 80 
vęs įvairiose lietuvių parapi
jose, dabar vargoninkaująs 
prie kitataučių parapijos.

Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai, daugelį metų dirbdami 
muzikos srityje ir keldami 
lietuvių vardą amerikiečių 
tarpe, daug yra nusipelnę lie
tuvių tautai.

Pereitą sekmadienį buvo

Lietuvių Radijo Draugijos 

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142

J. P. GENKUS 
Direktorius

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Dir.

V. UBAREVIČIUS 
Pranešimų Dir.

Su dideliu širdies skausmu 
pranešu giminėms ir pažįsta
miems, kad mano vienintelis 
ir brangus sūnus Jonas 
kas tragiškai mirė 1943 
spalio 16 d. Palaidotas 
dainių apskrityje.

Nuliūdęs tėvas,
Augustas Žukas

narių. Jai jau ilgus metus 
(apie 15 m.) vadovauja Ka
zimieras Baltrušaitis. Gali
ma pasidžiaugti, kad draugi
ja, šalia savo einamųjų rei
kalų, neužmiršta ir kenčian
čios savo tėvynes Lietuvos 
ir per kiekvieną susirinkimą 
visi kalba dalį rožančiaus už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Angelų Karalienes 
Parapija

S Parapijos misijos prasidės 
? kovo 14 d. ir baigsis kovo 21 
x d. Pamokslai bus vakarais 
£ 7:30 vai. ir rytais tuojau po 
7 9 vai. mišių. Misijas ves vie- 
S nas iš pranciškonų kunigų.

Visi parapijiečiai kviečiami 
? naudotis Dievo malonėmis.
1 Keturių dešimtų valandų 
£ atlaidai prasidės kovo 21 d. 
į Į ir baigsis kovo 23 d. Pradžia 
,♦, bus sekmadienį per sumą. IŠ

Žu- 
m.
Kė-

Telefonas: EVergreen 7-7411

užkandžių kunigai ir narės 
pasakė kalbas.

—Kas nematė veikalo “Pi
loto Duktė,” galės jį pama
tyti Verbų sekmadienį para
pijos salėje. Choras kasmet 
šį veikalą stato gavėnios me
tu.

—Katalikų veteranų pos
tas ruošiasi prisidėti darbu 
prie parap. statybos fondo. 
Dėl to kas sekmadienį vete
ranai turės šokius, pradedant 
bal. 25 d. šokiams gros Ta
mašausko orkestras. Posto 
susirinkimai vyksta pirmą 
mėnesio antradienį parapijos 
salėje. Abiejų karų veteranai 
prašomi įsirašyti.

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

Tel. Virginia 7-1896

STagg 2-1454 /

F. GRAŽYS ir SŪNŪS X 
KONTRAKTORIAI K

Atlieka mūrinių namų sienų iš- 0) 
lyginimą, plasteriavimų, šaligat- (S 
vių cementavimų ir kt. darbus. W

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

PARDUODAMI NAMAI
H

411 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y

Arabams ginklu ] 
šinus prieš Palestini 
linimą į arabų ir žydi 
bes, Jungtinės Taut( 
nutarimu Palestina 
ta, atsidūrė keblioje 
je. Ieškoma būdų n 
sušvelninti ir klaus 
spręsti kompromis 
Tačiau to nutarimo 
gaisras Palestinoje t 
noja.

Kovo 13 dieną an] 
didelis būrys ginklu 
bų prie Damasko

Basil Fedorykj
VYNO, DEGTINES IR į 

IMPORTUOTŲ LIKERIŲ!
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

L tųjų ginti atvyko g
Ikluoti Haganos kari}

ĖttDiiau-
“iiRedak 
pzi gauna Nepaprasl
pį“Ame

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALeJUS

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 Hi) Is 

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

Parduodame farmas, 1<»- 
taepff tus, krautuves ir dirot j- 
B3_į|!BL 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

■ Stan. P. Zubawicz į
; (ZUBAVIČIUS) į

499

EV

Išpildo Taksų dokumentus, Biz
nio apyskaitas, Palikimų ir 

įpėdinystės raštus.
VISUOSE MIESTUOSE IR 

VALSTIJOSE
Sutvarko knygas visokiems 

bizniams.

Ill AINSLIE STREET, 
BROOKLYN 11, N. Y. 
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.

6 ŠEIMŲ namas Brooklyne. šiluma 
angliais. $2,100 nuomos metams. 
Kaina $8,000.

6 ŠEIMŲ namas, kiekvienas butas tu
ri o penkis kambarius. Namo didis 
25 x 100 pėdų. Daktaro ofisai pir
mame aukšte. Taksų kaina 282 dol., 
vanduo 60 dolerių Namas randasi 
Ridgewoode. Kaina $11,000
Platesnių Informacijų kreipkitės i

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

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

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

“Le Monde” vasa 
-mokestį išspausdino korespo 

Romos pranešimą a] 
žiaus Pijaus XH vai 

Jam kad padarytą nutarimą, 
kadjpibūdinamas kaip ‘ 

Clement A. Voke|^j|nės reikšmės įvykis
(VOKETATHS).

Advokatas
41-40 — 74th Stree
Jackson Heights, N.

NEwtown 9 - 5972

Dekoruotojas
Dažytojas

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS'
PILNAI APDRAUSTAS | 

Vartojama Geriausia Medžl 
DARBO APKAINAVIMAS Dfl

ži- Šime sakoma: 
pĮ; įstaiga “šv. Tėvas, atsižv 
w kiek j rimtą religinę pac 
r~5 P11®-Europoje, laikinai 
P kilių Lvo suvereninių g 
rojali- gavo atstovams Leu 
I mumijoj, Jugoslavij 
Į tavoj. Jie įgalioj am: 
b-Kj’arba je srityje imtis visi 
r nių, kurias tik jie lai 
r'^1 reikalingomis, prieš 
l^ujantį sikiausę popiežiaus. 
I ->®tį| tokiu dideliu mastu 
Pydomas pirmą kartą 
P^bės istorijoje.” 
raidai ir

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4208 I

DAvenport 6-0259 > 
RALPH K R U C

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND A VENĮ 

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA"

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

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 1

429 Walnut St., Newark 5, N. J 
Tel. MArket 2-5360

paifebn- -Maniloje, Fi 
khpan- gydytojas darydam 
taakai-pH pereitojo kar 
piavosi. nui> j° širdyje radt 
k pisto- kulką, kuri ten pat 
fe “Kur P metus-

f Hipasie- ------------------
Į^duslie- —Už bendradarb 
I Midų komunistais Ispan 

teisti 8 žmonės. Jie 
I ^Trumpų Įėjimo nuo pusės ik 
h ji neturi

suardo. Pirma 
rs&M.^0 P38 ant kaklo kiti 
L«atod'raU ~ ir patys s 

mat> iš sen°j° 
L ™ Dingo Trockis, žw 
L hevas, Zinovjevas i 

kitų bolševizmo va 
Iv!? sau ant kaklo kilpf 

ų Pasaulį išardyti 
tai moka. Bet kas 

IvJWtys? Tik jau ne ji 
^• atstatys toji, apie 

sakyta, kad jos i 
Ik .apartai nenugalės. 
I s vis- 'taus Ba?1”'**
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