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' L/ETl/VBK^ lugu, kad NCRC veik- 

narių tarpe matome 
Dr. J. Končių ir kun. J.

KANAM iną, kurie nuo pat karo 
iios visa širdimi yra įsi- 
! į darbą padėti nelai- 
iesiems.
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i, be šūkavimų, be tuš- 
įsigyrimų. Duok, Dieve, 
ų pastangos būtų val
iuotos artimo meilės 
jimu!
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EVergreen'r senatoriaus Lodge, kon-

Lietuvos adresu. Viso- 
spindi atsakingų vyrų,

METAI XV Nr. 13 (788)

PREZ. TRUMANO KALBA

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

—Kovai su komunistais, 
kurie nori nuversti dabarti
nę valdžią, Italijos vyriausy
bė nutarė pašaukti prie gink
lo dar 30,000 vyrų.

—Už Salonikų miesto Grai 
kijoje bombardavimą nuteis
ti mirti 52 komunistai — 50 
vyrų ir 2 moterys. Kiti gavo 
kalėjimo.

TITO PASIUNTINYS — 
KOMUNISTAS

PENKTADIENIS, KOVO-MARCH 26 DIENĄ, 1948

From the painting by B. Plockhorst
JIS PRISIKĖLĖ, JO NĖRA ČIA!”
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Kovo 17 d. prezidentas 
Trumanas dviejose savo kal
bose pasmerkė Sovietų Są
jungą, kaip užpuolikę, grasi
nančią pasaulio taikai.

Jo kalba jungtinei Kongre
so sesijai siūlijo karinio pasi
ruošimo programą. Amerika 
visomis jėgomis turinti prie
šintis tolimesniam komuniz
mo plėtimuisi.

Pasakęs Kongresui kalbą, 
Prezidentas lėktuvu atskrido 
į New Yorką ir čia dalyvavo 
airių šventėje, taip pat pasa
kydamas kalbą.

Prezidentas Trumanas, nu
rodęs Sovietų Sąjungos ken
kimą taikos pastangoms, iš
vardijo visą eilę kraštų, pate
kusių Sovietų valdžion. Lat
vija, Lietuva, Estija, Lenki
ja, Rumunija, Bulgarija, Ju
goslavija, Albanija, Vengri
ja, o dabar ir Čekoslovakija 
— tai valstybės, kurios vie
na po kitos buvo pajungtos 
po Sovietų valdžia.

Paminėjęs puolimus Grai
kijoje, spaudimą į Suomiją ir 
komunistinį pavojų Italijoje, 
Prezidentas pabrėžė Jungt. 
Amerikos Valstybių nusista
tymą tolimesnės Sovietų ag
resijos nebepakęsti.

Ši Prezidento kalba laiko
ma labai rimtu įspėjimu So
vietų Sąjungai.

DIDELI POTVYNIAI
Kovo 22 d. vienuolikoje 

šiaurinių Amerikos valstybių 
ir rytinėje Kanadpje prasidė
jo dideli potvyniai, šimtai 
gyventojų turėjo palikti sa
vo namus. Nuostoliai yra 
skaičiuojami milijonais. Di
desnis nukentėjusių skaičius 
yra Kanadoje.

Kroatų bendruomenė Kor
dobos provincijoje įteikė pre
zidentui Peronui skundą, ku
riame sakoma, kad Jugosla
vijos ministeris Argentinai 
Franc Pirc esąs kominformo 
agentas.

Kroatai Pircą vadina ko
munistų “penktosios kolo
nos” Argentinoje vadu. Jų 
šūkiai nukreipti prieš Titą ir 
Staliną.

AMERIKA REMIA ITALIJĄ

Memorandumas 
Marsliallui ir 

Bevinui
JV agentūra United Press 

pranešė iš Stockholm© vasa
rio 18 d.:

“Ryšium su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklauso
mybės 30 metų sukaktim 
Baltiečių komitetas Stock- 
holme vasario 17 d. pasiuntė 
D. Britanijos ir J V užsienių 
reikalų ministeriams memo
randumą, kuriame šie prašo
mi savo darbuose laisvės ir 
demokratijos labui neužmirš
ti trijų Baltijos kraštų. Mar- 
shallas ir Bevinas memoran
dume prašomi padėti Balti
jos tautoms atgauti savo ne
priklausomybę, kuri jiems 
buvo smurtu atimta ir kurios 
jos reikalauja remdamosi 
Atlanto charta.”

Šią UP žinią įsidėjo dauge
lis JV, D. Britanijos, Švedi
jos, Šveicarijos ir kitų kraštų 
laikraščių. (Agentūros kores
pondentas vasario 16-ją, ma
tyt, palaikė visų Baltijos val
stybių nepriklausomybės su
kaktim.)

tano McCormack, stip- 
areiškimai ir pasisaky- 
ž Lietuvos išlaisvinimą. 
;ai tik džiugina kiekvie- 
etuvos draugą.
; ir juokinga ir net skau 
tad Kongrese atliktus 

noia I3*33-* siaurai pasi- 
ti viena grupė asmenų, 
isy turime “Dirvą”, ku
ro 12 d. atidengė paslap- 

Jackson Heigki' vįsį įįe pareiški- 
<ongrese pasirodė todėl, 
jų paprašė vienas as-
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----- iglijoje premjeras Atlee 
iškė, kad komunistai ar 

j endrakeleiviai tarnauto- 
ifatA’us iškeIdint? j tokįas sv-

Balandžio 18 d. Italijoje 
įvyks visuotinis balsavimas 
naujai krašto vyriausybei iš
rinkti. Vietiniai komunistai, 
Maskvos remiami, deda visas 
pastangas per tuos rinkimus 
pravesti kuo daugiausia savo 
atstovų, kad galėtų krašto 
valdymą pagrobti į savo ran
kas.

Tačiau jei balsavimas išei
tų jų nenaudai, jie ginklo pa
galba ruošiasi nuversti da
bartinę vyriausybę ir kraštą 
susovietinti.

Laikraščių korespondentai 
praneša, jog šiaurinėje Ita
lijoje, kur yra daug komunis
tų, nakties metu dažnai skrai 
do svetimų valstybių lėktu
vai, kurie komunistams at
gabena ginklų ir numeta de
santus — sukilimo instruk
torius.

Jungtinės Valstybės rimtai 
susirūpino pagelbėti Italijai 
šioje sunkioje valandoje. Pre
zidento Trumano parėdymu 
greitu laiku Italijai bus ati
duota 29 prekybos laivai kaip 
atlyginimas už kare konfis
kuotus arba nuskandintus

Italijos laivus. Be to, Ameri
ka Italijai duosianti stambią 
piniginę paramą iš Europos 
atstatymui paskirtų sumų.

Tačiau, jei Italijos liaudis 
nusisuks nuo vakarų demok
ratijos ir nueis tarnauti Mas
kvai, pašalpų teikimas Itali
jai bus sustabdytas.

Triestas Itali jai

Jungiasi prieš 
užpuoliką

mažiausiai pavojingi ša- 
jaugumui.
>rs Anglijoje komunistų 
abai mažai, nors ten pri- 
itama ir didžiausia laisvė 
vienam asmeniui, tačiau 
jialistinė vyriausybė pri- 
3 kantrybės. Ji imasi žy- 
apsisaugoti nuo pavo-
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munistas gali būti dideliu pa
vojumi šalies gerovei ir sau
gumui. Amerikos vyriausy
bė irgi atlieka visokius “si
jojimus,” kad tik atsakingo
se pareigose neliktų komu
nistų ar jų pataikūnų.

Bet koks didelis skirtumas 
gyvenime! Komunistai savo 
priešus demokratus žiauriau
siu būdu likviduoja, o demo
kratai savo priešus tik per
kelia į kitą miestą ar duoda 
kitokį darbą...

Adrijos jūroje, arti Jugo
slavijos pasienio, yra svarbus 
Italijos uostas — Triestas, > 
kurio apylinkėje gyvena 70 
nuošimčių italų ir tik 30% 
serbų ir kitų tautų žmonių.

Jugoslavų diktatorius Ti
to, Sovietų remiamas, norėjo 
Triesto provinciją prijungti 
prie Jugoslavijos, bet tam pa
sipriešino kitos valstybės, ne
norėdamos katalikišką kraš-' 
tą pavesti fanatikų sauvalia-' 
vimui, apie kurį jau daug esa
me skaitę aprašymuose iš ar
kivyskupo Stepaniac bylos ir 
kitų žudynių. Rezultate — 
Triestas paliko Jungtinių 
Tautų globoje.

Bet kadangi su Rusija ne
galima susitarti, ką paskirti 
Triesto provincijos guberna
torium, Jungtinės Valstybės, 
Anglija ir Prancūzija sutarė 
pasiūlyti Jungtinėms Tau
toms, kad Triestas būtų grą
žintas Italijai.

Dabar visi laukia, ką į tai 
atsakys Rusija.

Tą žinią visa Italija sutiko 
su džiaugsmu, tik komunistų 
spauda tyli, nes dar negavo 
iš Maskvos instrukcijų, kaip 
į tai reaguoti.

Vakarų Europos valstybių 
atstovai, susirinkę Baltijos 
sostinėje Briuselyje, pasirašė 
apsigynimo sutartį. Toje su
tartyje pasakyta: jei kuri iš 
sutartį pasirašiusių valstybių 
būtų ginklu užpulta, kiti šios 
sutarties nariai visomis prie
monėmis privalo užpulta jai 
valstybei padėti.

Sutartis padaryta pen
kioms dešimtims metų. Ją 
pasirašė Anglija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija ir Liuksem
burgas. Vėliau, tikimasi, prie 
jų prisidės Skandinavijos ir 
Viduržemio pajūrio kraštai.

Jungtinių Tautų atstovai, 
nutarę Palestiną padalyti į 
žydų ir arabų valstybes, su
kūrė tenai tokį gaisrą, kurį 
dabar sunku yra užgesinti, 
nes jokiu būdu negalima pri
vesti žydų ir arabų prie susi
tarimo.

Tai turėdamas galvoje, 
Amerikos atstovas pasiūlė 
Jungtinėms Tautoms Palesti
nos padalijimo klausimą ati
dėti, o tuo tarpu tą kraštą 
tvarkyti pavesti vienam ku
riam Jungt. Tautų nariui.

Bet ir šis sumanymas, ro
dosi, neįstengs sutaikyti gin
klo pasiėmusių dviejų tautų, 
nes arabai reikalauja, kad 
Palestinos administravimas 
būtų pavestas kuriai nors 
arabų valstybei, o žydų par
tijų vadai pagrasino, jog jie 
be Jungt. Tautų pagalbos, 
ginklo jėga, bandys Palesti
noje įsteigti savo respubliką.

Naujos kovos
Kruvinos kovos Palestino

je vėl pasikartojo. Arabai, 
norėdami atsikeršyti žydams 
už daug skriaudų, puolė žy
dų gyvenamuosius kvartalus 
pietinėje Jeruzalės miesto 
dalyje. Užpultiesiems pagal
bon atėjo ginkluoti žydų da
liniai. Prasidėjo žiauri kova, 
•kuri laikoma viena iš kruvi
niausių kovų šiame krašte. 
Ji truko 9 valandas. Aukų 
skaičius nėra žinomas.

Žydų agentūros praneši
mais, kovos lauke arabai pa
likę daug nukautų karių. Tik 
sužeistuosius, pasitraukda
mi, pasiėmė su savim. Jų la
vonai dar tebėra nepalaidoti. 
Kiek aukų turėjo žydai, pra
nešime nesakoma.

SPEKULIUOJA MIRUSIAIS 
ŽMONĖMIS

Sovietų tarnų Lietuvoje 
leidžiamas “Tėvynės Balsas” 
išspausdino dalį laiško taria
mai rašyto Adomo Gulbino, 
gyvenančio Bayreutho sto
vykloje,.

laišką davė redakcijos atsa
kymą.

Adomas Gulbinas tikrai 
gyveno Bayerutho lietuvių 
stovykloje, bet jis 1946 m. 
liepos 17 d. mirė ir palaido
tas Bayreutho St. Georg ka
pinėse. Taigi visai aišku, kad 
Adomas Gulbinas “Tėvynės 
Balsui” laiško negalėjo rašy
ti ir nerašė, nes kol A. Gul
binas buvo gyvas, dar nebu
vo visai “Tėvynės Balso.”

STALINAS KALTINAMŲJŲ SUOLE

—Milane per Verbas įvyko 
džiaugsmo demonstracija dėl 
žinių apie Triesto grąžinimą 
Italijai. Demonstrantus puo
lė komunistų brigada. Tačiau 
pribuvusi policija juos 
sklaidė ir neprileido prie 
dėsnių susirėmimų.

SVARBUS PAREIŠKIMAS
Alexander Cadogan, Britų 

atstovas Saugumo Taryboje, 
pareiškė, kad įvykiai Čeko
slovakijoje reiškia tą patį, 
kaip ankstesnieji Sovietų 
įkvėpti įvykiai Rumunijoje, 
Bulgarijoje, Albanijoje, Ven
grijoje ir Lenkijoje. Skatin
damas Jungtines Tautas visa 
tai ištirti, jis pasakė, kad ky
lanti komunizmo srovė turi 
būti sulaikyta, net ir tuo at
veju, jei būtų rizikuojama 
karu.

iš- 
di-

Jungtinių Tautų posėdžiuo
se Čekoslovakijos atstovas 
Jan Papanek pareiškė, kad 
komunistai nuvertė teisėtą 
jo krašto valdžią tik rusų 
ginklo pagalba ir prašė tą 
Maskvos žygį pasmerkti.

Kadangi jo kaltinimą parė
mė Čilės atstovas H. Cruz, 
Saugumo Taryba turėjo tą 
klausimą svarstyti ir 9 bal
sais prieš 2 nutarė ištirti, 
kiek rusai prie to perversmo 
prisidėjo.

Tokiu būdu Maskvos impe
rialistai atsidūrė kaltinamų
jų suole.

Už tai, kad nebūtų nieko 
tyrinėjama, balsavo tik Gro
myko ir jo gizelis, ukrainie
tis.

Pritrūkęs argumentų, Gro
myko pradėjo plūstis ir kitus 
įžeidinėti.

Posėdyje dalyvavę kitų

tautų atstovai, pasipiktinę 
Gromyko kalba, padarė jam 
nemalonių pastabų.

—Aliaskoje sudužo didelis 
kariškas lėktuvas, šešių žmo- 
nįų įgula ir 30 keleivių žuvo.

—New Yorke sustreikavo 
247 spaustuvių darbininkai. 
Be darbo liko daugiau kaip 
4,000 žmonių. Streikas įvyko 
todėl, kad darbdaviai parei
kalavo 40 savaitinių darbo 
valandų vietoje dabar dirba
mų 36 valandų.

NAUJA STALINO 
“MALONĖ”

Suomių delegacijai išvyks
tant į Maskvą “tartis” su 
raudonuoju caru, iš jo gautas 
naujas reikalavimas, būtent, 
kad Suomija sumokėtų Rusi
jai 140,000,000 markių.

GRĮŽUSIOJO LIKIMAS

1947 m. spalio mėn. pra
džioje iš Stadės stovyklos, 
Vokietijoje, išvyko į Lietuvą 
Vabolis, anksčiau gyvenęs 
Šiauliuose. Gautas laiškas, 
kuriame pranešama, kad Va
bolis į Lietuvą parvyko, bet 
po keliolikos dienų rastas 
pasipiovęs ar papiautas.

PAVERGTŲ TAUTŲ PROTESTAS
Balandžio 18 d. Manhattan 

Center salėje, New Yorke, 
rengiamas protesto mitingas. 
Protestas bus prieš Rusijos 
grobuoniškus žygius Čekoslo
vakijoje, Lenkijoje, Graiki
joje, Kinijoje ir kitur. Mitin
gas reikalaus atmesti ir ne
vykdyti Jaltos susitarimo.

Kalbėtojų bus pabrėžtas 
visų tautų išlaisvinimo iš ru
sų vergijos reikalas ir griež
tas Amerikos užsienio politi
kos nusistatymas.

Mitingas priims atitinka
mas rezoliucijas (rezoliucijų 
komisijoj yra lenkų, jugosla-

vų ir lietuvių atstovas). Ren
gimo komisijoje dalyvauja 
šios tautybės: lenkai, latviai, 
lietuviai, estai, suomiai, ven
grai, slovakai, jugoslavai, 
graikai, kiniečiai ir korėjie
čiai. Pasižadėjo kalbėti keli 
žymūs senatoriai.

■—Verbų sekmadienį Pales
tinoje įvyko net 18 kruvinų 
susirėmimų, kuriuose užmuš
ta 25 arabai ir 15 žydų. Me
džiaginių nuostolių apylinkės 
gyventojams padaryta už 4 
milijonus dolerių.



0KUOS TRACED
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P. AŽUTIS

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROG

Kun. Norbertas Paka

JĖGAS SUTELKIM

Bažnyčiose Velykas švenčia 
Pasaulis mūsų pažangus, 
O brolis brolio neapkenčia! 
Ir—kaip pažemintas žmogus!

Bažnyčioj gieda “aleliuja,” 
Bet aš tyliu, širdy skaudu: 
Čia žemėj ašaros, žudynės,— 
Tai balsas giesmės velykinės 
Tarytum tyčiojas skundu.

Kad Kristus šiandien iškilmingą 
Išgirstų aleliuja čia, 
Jisai prieš minią nuodėmingą 
Pravirktų ašara karčia.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprtsiunčiama pašto ženklų.

Nuoširdžiai Sveikinu Mano Brangius 
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VYDŪNUI 80 METŲ

Kai tik raudonoji armija įsiveržė į Lietuvą ir ją paver
gė, amerikiečiai lietuviai nesvyruodami ir nedelsdami išė
jo į žygį išlaisvinti mūsų tėvų žemę. Tą žygį atkakliai tę
siame, nesitraukdami nė žingsnio nei į šalį, nei atgal. Ir 
jį tęsime iki galutinio laimėjimo — Lietuvos išgelbėjimo, jos 
laisvės iškovojimo.

Mūsų vaidmuo labai reikšmingas. Esame piliečiai kraš
to, kurs šiandien yra laisvojo demokratinio pasaulio lyde
riu ir galingiausia jėga kovos prieš bolševikų imperializmą. 
Kaip partizanai yra pirmojoje žūtbūtinės kovos linijoje pa
vergtojoj Lietuvoj, taip lygiai mes esame svarbiausioje po
zicijoje už “plieno uždangos.” Tai mums uždeda didžiulę 
atsakomybę ir iš mūsų reikalauja gerai organizuoto visų 
jėgų sutelkimo.

Platų jau darbų barą išvarėm ir gražių laimėjimų pa
siekėm. žymia dalimi yra Amerikos lietuvių pastangų vai
sius, kad anuomet JAV pripažino Lietuvą nepriklausoma 
valstybe ir šiandien nepripažįsta jos įjungimo jėga į So
vietų Rusiją. Galim vertai pasidžiaugti, kad šiandien Wa
shingtone reiškiama didelio ir daug vilčių teikiančio susi
rūpinimo Lietuvos likimu.

Jau visuose pasaulio politikos centruose baigiamas 
pralaužti tylos sąmokslas Lietuvos klausimu. Jį šiandien 
jau atvirai svarsto mūsų ir kitų laisvųjų kraštų spauda ir 
politiniai sluoksniai. Mums nuoširdžiai talkininkaujant, 
Lietuvos išlaisvinimui vadovaujantieji veiksniai veda pla
čią ir sėkmingą politiškai diplomatinę veiklą. Jų daromi žy
giai Jungtinėse Tautose, tame pasaulio parlamente, sukėlė 
rimto dėmesio ir labai palankių atgarsių.

Šiandien jau matpsi daug reiškinių, bylojančių, kad 
Lietuvos klausimas eina prie palankaus sprendimo ir ar
tėjam sparčiais žingsniais prie laisvės mūsų broliams ir 
sesėms atgavimo. Tarp demokratinio vakarų ir totalitari
nio rytų pasaulių išsiaiškinimas diena po dienos ryškėja. 
Greičiau, negu buvo manoma, einama prie to, kas neišven
giama. Tarptautinė padėtis yra labai labai rimta — pa
reiškė anądien mūsų krašto užsienio politikos vairuotojas 
gen. Marshall.

Tie atsakingo mūsų valstybės vyro žodžiai yra ir
**artu £/iT^aiue KU^iT-l

džiai, bet savo pastangas dar galėtume ir turėtume sustip
rinti. Esam organizuoti, bet ne tiek, kiek galėtume ir pri
valėtume. Vis dar per daug laiko ir energijos eikvojama 
tarpusavio santykiams narplioti, žvalgomas! į kairę ir į 
dešinę. Pasineriama į visokiausias derybas. Grumiamasi 
dėl srovinio svorio ir kitokių išskaičiavimų. Tuo tarpu 
šiandien reikėtų pamiršti tai, kas skiria, ir rūpintis vien 
gyvybiniu Lietuvos reikalu.

Ne sroves ir ne partijas ir ne srovinę Lietuvą vaduo
jant Visi lietuviai visiems lietuviams brangią ir mielą gy
venti Lietuvą siekiame atkurti. Tai visų lietuvių didy
sis siekimas ir bendras tikslas. Jis mus visus jungia. Sro
vinės grupių kovos kirvius žemėn užkasti įsako. Viena va
lia, viena širdimi veikti ir ranka rankon dirbti mus kry
žiuojama Lietuva prašo. Išgirskim jos balsą, mus vieny- 
bėn šaukiantį, visas jėgas sujungti prašantį.

Lietuvoje mūsų broliai didvyriškai kovoja sunkiausią 
kovą už tėvynės ir savo laisvę. Jie eina mirti su ginklu 
rankose — be sąlygų, be derybų ir be jokių išskaičiavimų. 
Pasekim ir mes jų pavyzdžiu. Lietuvai išlaisvinti visas jė
gas sutelkim.

Šių metų kovo 22 dieną 
garsiam rašytojui ir veikė
jui Vydūnui sukanka 80 me
tų amžiaus. Vydūnas tėra jo 
slapyvardė; tikroji pavardė 
Vilius Storasta. Jis gimė Ma
žojoje Lietuvoje — Jonaičių 
sodžiuje, Šilutės apskrityje.

Vydūnas yra labai apsi
švietęs žmogus. Jis beveik 
visą gyvenimą praleido ant 
Nemuno kranto esančiame 
Tilžės mieste, kur mokytoja
vo vienoje aukštesnėje mo
kykloje.

Vydūnas lietuviškon rašti- 
jon atėjo prieš gerus pen
kiasdešimt metų. Jis yra vie
nas tų retų rašto žmonių, ku
ris turėjo taip plačios ir šako
tos įtakos savo bendralai-
kiams. Jis yra ne vien rašy-1 Vydūnas gerai matė ir su- 
tojas ir visuomenininkas, bet prato vokiečių daromas ne- 
taip pat didelė asmenybė, ku- teisybes ir skriaudas mūsų 
ri nuostabiu savo gyvenimo tautai. Vydūnas stojo į atvi- 
būdu daugelį į save patrau- rą kovą, bet pasirinko kultū

ringą kovos būdą: melagin-
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giesmes, kiauši- 
arba lalauninkai.
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tariant, “savyje at- 
tauriausiąjį “žmoniš
kuos, kaip amžinos 
atspindys, tautą gai-

kaip tik aprašo savo pergy
venimus nacių kalėjime.

Visi jo raštai persunkti gi
lia mistika, nes, jo manymu, 
raštas privalo tarnauti tau
tos dvasios gaivinimui ir tu
ri skleisti žmonėse Amžino- 
nios Šviesos spindulius.

Vydūnas giliai suprato 
žmogaus dvasios didybę ir 
kokios reikšmės gali turėti 
tautai tauri dvasinė asmeny
bė. Dėl to visu savo gyveni
mu stengėsi, jo paties žo
džiais 
skleisti 
kurną,” 
šviesos
vintų ir stiprintų. Taip per 
80 metų Vydūnas priėjo to
kią dvasios būseną, kad jau 
nebebijo nieko: nei kalėjimų, 
nei persekiojimų. Jo nelaimė 
nepalenkia ir nepalaužia, bet 
joje jis tik tvirtėja ir kyla į 
dar didesnį tobulumą.

Visą amžių saugojęs Ne- 
no kalne, kuriose jis pasaky- muno krantą, senatvėj buvo 
davo patriotinių kalbų. Ne atplėštas nuo gimtosios že- 
kartą jis tų iškilmių metu bū- mės ir dabar gyvena sunkų 
davo karštuolių vokiečių, o tremtinio gyvenimą. Karo 
vėliau nacių, užpuolamas, ap- audrose jis daug iškentė ir 
spiaudomas ir net akmenimis daug kartų vos per plauką 
apmėtomas. Vokiečiai jautė mirties išvengė. Tokiame am- 
jo įtaką mūsų tautai, dėl to žiuje visus tuos sunkumus 
nuolatos jį persekiojo ir net vien didelės savo dvasios stip- 
kalėjiman uždarę laikė.

labai didelis ir įvairu®: jis 
parašė per keturiasdešimt di
desnių bei mažesnių veikalų. 
Jo raštus galima būtų pa
skirstyti į scenos veikalus ir 
į filosofinius bei visuomeni
nius. Scenos veikalai gana 
įvairūs: misterijos, tragedi
jos, dramos, komedijos ir 
šiaip vaizdeliai, žymiausi vei
kalai yra: “Prabočių šešė
liai,” Amžinoji Ugnis,” “Gais
ras,” “Tautos Gyvata” ir ki
ti. Jis dar ir šiandien tebera
šo. Pereitais metais paskel
bė savo veikalą “Kalėjimas 
— “Laisvėjimas,” kuriame

pats komponuodavo melodi
jas, pats vesdavo chorus, pats 
statydavo scenos veikalus ir, 
juose vaidindavo. Organizuo
davo tautiškas šventes bei iš
kilmes. Ypatingai pažymėti-1 
nos Joninių šventės Ramby-,

rybe tegalėjo pakelti.

- ixoi’S, eų-rastą sKeioūaim,“' 
neturime tiesioginio tikslo 
priminti broliams amerikie
čiams, bet jei atsirastų kil
nios širdies tautietis ir norė
tų palengvinti to didžiojo lie
tuvio senatvę ir sutiktų pa
siųsti maisto siuntinėlį, JAV 
Liet. Rašytojų Draugija jam 
būtų labai dėkinga ir mielai 
patarpininkautų. Geradarius 
prašome kreiptis į JAV Liet. 
Rašytojų Draugiją, czo Ma- 
rianapolis College, Thomp
son, Conn.

JAV Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Valdyba

—Tai karai tuomet buvo 
ar kas, kad šaudydavot? — 
klausinėjo visi aukštaitį.

—Taigi, sako, Gavėną šau
do. O Gavėnas čia Aukštaiti
joje tai pasninką reiškia. Bū
davo, ir pasirėdydavo vidur
naktį zakristijonas Gavėnu. 
Apsivelka išverstais kaili
niais, užpakaly prisitaiso ilgą 
uodegą. Naktį gi, pačiame vi
durnakty, pritūpęs bėga per 
vidurį bažnyčios, bobeles 
gandindamas. Bernai būbną 
trinkt, džingt, kad sutrenkia. 
Gavėnas keverkšt, persiver- 
čia kūliu per galvą ir dingsta 
visiems iš akių. Tatai reiš
kia: gavėnios pasninkas pasi
baigė — Gavėnas nušautas.

—Dzūkijos krašte, kaip 
Vilniaus ir kitų apylinkių 
daugely vietų, seniau vaikš
čiodavo, gražiai giedodami 
velykines 
nautojai
Dar ir aš pats kada ėjau, — 
pasakoja dzūkas, — prie gies
mių smuiku pritardamas. g 
Prieškariniais laikais tokių J | 
lalauninkų po kelerius aplan
kydavo kiekvieną trobą.

—Tai gal vargšai Vely
koms rinkdavosi sau duonos? 
— klausiam dzūką.

—Toks jau senovės papro
tys būdavo: vaikščioti links
minant žmones ir pranešant 
visiems, kad jau pasibaigė 
liūdna gavėnia ir sunkus pas
ninkas.

—Nagi, kaip ten vaikščio
davote lalauninkais, papasa
kok, dėduli.

—Sutariam bent trys ar 
daugiau jaunų vyrukų. Vely
kų pirmos dienos vakarui su
temus, pasiimam krepšį ir ei
name į kurį nors svetimą kai
mą, o paskui, jei yra laiko, 
einame ir į savo kaimą kiau- 
šinauti.

Priėję trobos palangę, gar
siai visi šaukiam:

—Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus!

Jeigu niekas iš trobos vi
daus mums neatsako, tai tol 
skauKia:___,_____ o_______

—Ant amžių amžinųjų, a - 
men!

—Leiskite jūsų namelius 
palinksminti, — prašome šei
mininkus.

—Nagi, prašom linksminti, 
—atsiliepia.

—Linksmą dieną apturė
jom... — Giedame seną Vely
kų giesmę. Kitas smuiku ta
ria.

Pagiedoję, kas gerą liežuvį 
turi, kalba kiaušinių prašo
mąją oraciją:

—Mes jauni bernužėliai at
ėjome iš Vilniaus miesto, iš 
Dzūkijos krašto. Po žmones 
keliaujam, lūdinčius palinks- 
minam ir už tai daug nepra- 
šom: po dešimt kiaušinių, po 
riekę lašinių, sūrį, su sviestu 
ir dešrą riestą. Ką duosi — 
negailėsi, tai ir pats visuo
met turėsi. Vištelės tavo dės 
po du tris kiaušinius į dieną, 
pienas upeliais tekės, javai iš 
dirvos guls. B. B.

s:S

į>.

Kaip mūsų seneliai švęsdavo Velykas
—Še tau ir Velykos! — šil

dydamas šventoriuje sustin
gusias rankas, kalbėjo senas 
žemaitis. — šiemet vaikai 
margučius ritinės ant ledo.vaudamasis šiuo giliu ir žmo

gišku principu, jis smerkė O keliai ir rogėmis vos išva- 
bet kokį smurtą ir gerai atsi-. žiuojami per pusnynus. Tokia 
liepdavo net apie savo prie- ilga žiema, pamenu, buvo tik 
šus bei kankintojus. Kiekvie
ną kartą, kai nepriklausomos 
Lietuvos spauda jį, nacių 
skriaudžiamą ir stumdomą, 
užstodavo, jis vis gindavo sa
vo skriaudėjus. Nors tos sa
vo filosofijos mokėsi indų iš- 
moinčių raštuose, bet dažnai 
atrodo, lyg būtų jos sėmęsis 
pamoksle nuo kalno. Jis buvo 
didelis veikėjas, bet kovon 
niekad nešaukė. Priešingai, 
jis smerkė bet kokią kruviną 
kovą ir nepripažino fizinių 
jos priemonių. Jo nuomone, 
žmogus turi kovoti dvasinė
mis savo galiomis.

kė.
Paprastai Vydūną žmonės' gai ir brutaliai vokiečių pro- 

žino kaip vegetarą. Jo vege-' pagandai stengėsi prieš pa- 
tariškumas nėra paviršuti- statyti stiprią susipratusios 
niškas, bet seka iš to gilaus tautos dvasią. Tam reikalui 
Vydūno žmoniškumo, kad jis organizavo kultūrines 
žmogus neprivalo žudyti ir draugijas, steigė scenos mė- 
misti kitais gyviais. Vado-1 gėjų būrelius ir chorus, be to,

ra tokių senovės muzikantų 
ir kitų prašmatnybių?

—Matai, kad daug visokių 
gražesnių velykinių iškilmių 
išnyko visai, kitas rusai už
gynė. Kitos gal išnyko kaip 
netikusios.

—Mūsų krašte seniau Ve
lykos irgi prašmatniau būda
vo švenčiamos, — kalbėjo ku
piškėnas. — Kai aš dar bu
vau tik pusberniokas, prieš 
kokį 60 metų, Velykų naktį 
Kupiškio šventoriuje kūreno
si laužas. Šalia laužo stovėjo 
mozerinė patranka, juoda 
kaip medinašių ratų stebulė, 
o sunki biaurybė buvo, mat, 
gryno špyžiaus nulieta. Pa

Ir linkiu Geriausios Dievo Palaimos

1863 sukilimo metu. O kitais 
metais, būdavo, Velykose so
dai žydi.

—Tai dėdulis daug pralei
dai įvairių Velykų savo am
žely, ir daug ko galėtumei pa
pasakoti apie senesnių laikų 
Žemaičių Velykas? — klausi
nėju senelį.

—O, o, sakau, seniau būda
vo, kai gavėdavom, tai sau
sai visą gavėnią pasninkau- 
davom, o Velykose — links- trankos vidun pripildavom 
mindavomės, net žemė dun
dėdavo ir laukai skambėda
vo. Velyknaktį bažnyčioje 
giedodavom kalnus visą nak
tį. Variniais būbnais mišpa
ruos ir Prisikėlimui kai už- 
duodavom, girdėdavo kaimai 
už penkių varstų. Einant ap
link bažnyčią procesijai, ber
niokai grodavo ožragiais ir 
karkliniais lumzdeliais su 
skylutėmis, kokiais kerdžius 
ir piemens grodavo prie ban
dos. Bet ir tokia paprasta 
muzika, kai gražiai sutarti
nai groja, gražu, nors verk.

—Taigi dabar ar jau nebė-

naminio parako, moliu užlip- 
dom, užkalam. Parako įpilam 
tiek, kad pati patranka ne
sprogtų. Paskui degančiame 
ten pat lauže įdeginam kokį 
pagaikščio galą ir uždegame 
juo patrankos viduje paraką 
pro jos šone esančią dagtį. 
Tai kad sutrenkia baisiau
siai, net visi miegaliai bažny
čioje pašoka iš miego, kiti net 
pargriūva žemėn. Rusų val
džia tokius pabūklus vartoti 
smarkiai drausdavo, todėl ir 
šaudydavom tik ten, kuriame 
miestely nebuvo rusų polici
jos.

_ _

bolševikinė valsty 
tvarka, čekams ta 
antraeiliu dalyku, i 
tų partija esanti kai 
partijos. O kad tai 
čekas tuojau imda; 
dį iš prieškarinės č 
kijos santvarkos, k 
munistų partija lai 
kusi, o vienok niek 
blogo nedariusi... T 
vadoje čekų tauta i 
tai simpatizavo rus 
visai suplakdama n 
su komunizmu ir p: 
abu kaip neskirian 
kus. Tas simpatija; 
jautė ne vien čekų 
kai, bet ir aukšti 
pareigūnai, diploma 
dvasiškiai...

ŠVENTŲ VELYKŲ PROG

Kun. Mykolas Kerne

Kun. V. Karalevi

Bayonne,

ŠVENTŲ VELYKŲ

Kun. Jonas Balk

Maspeth,

VELYKŲ ŠVENTĖSE

Maloniai sveikinu visus 
Angelų Karalienės parapijiečius

Šv. Mykolo parapijiečiams, Bayonne, N. J. ir No 
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ŠVENTŲ VELYKŲ
sveikinu savo bičiulius ir pažįstamus 

visiems linkėdamas gausių Dievo maloni

Kun. Pijus Le
Maspeth,

Nebūtų tiek kivirčų, tiek | 
neapykantos ir net kraujo | 
praliejimo karuose, jeigu f 
skirtingų tautų žmonės steng | 
tusi kitų prigimtį teigiamai | 
vertinti ir visus jų apsireiš- _ 
kimus iš jų pagrindų ir prie- > 
žasčių išmanyti. |

Vydūnas s

Kuo aukščiau žmogus iški
lęs yra, tuo gyviau patiria 
džiaugsmus ir skausmus.

Vydūnas

Žmogus maloniai vedžioja
mas gyvenimo keliu, kurį 
Amžinoji Išmintis nušviečia.

Vydūnas

Kiekvienas dalykėlis, gy
vas ar negyvas, glūdi Visa
tos galių jūrose, kurios juo 
naudojasi tam, kam jis tin
ka.

Vydūnas

Tenka save saugoti, kaip 
nešant sklidinai pilną indą.

Vydūnas

Kun. Jonas Karta vi
Maspeth,

□siu siunti- 
io išvaduo- 

w"Gott- 
laimė

jai liūdinčiai 
per-

^flirtas
& gražiųjų

■S aiški} ty-

^išdanga, 
•Tnjąnuo če-

Čekų apakimas 1 
ilgesyje

Kad gerb. skaitj 
riau susidarytų beri 
dą, kaip čekų tauta 
kritikos apgailėtin 
bolševikų glėbin, tel 
ta tai pavaizduoti k< 
krečių pavyzdžių, š 
autoriui, keletą me 
nant Prahoje, iš ar 
stebėti ir pažinti ar 
siekius ir viltis. Jan 
rį laiką dalintis su 
kais nacių kalėjimu 
matyti vokiečių p; 
mą, bet užtat ir rus 
mą.

Norint suprasti 
simpatijos buvo jau 
čekų pusės rusams 
kiečiams esant ček 
joje, užtekdavo tik 
syti geraširdžių ček 
ninių dūsavimų: “A 
greičiau pas mus a 
donoji armija!” Kj 
šių eilučių autoriui 
aukštam valdinink 
bėjus apie rusų ki 
mą ir demokratišk 
sakė, kad rusai siel 
čių tikslų, kaip ir r 
nėtas čekas nepapi 
sigavo; girdi, tai 
slaviškojo pasaulio

Čekų krautuvėse 
vo pasakyti porą žc 
kalba (net ausikei 
kai būdavo gana), ' 
žįstamas asmuo ga 
pirkti laisvai, be ko 
kas betgi dar parod 
kui rusiškąjį pasą, 
nąja penkiakampe, i 
tuojau užmegzdavo 
tę ir stengdavosi ; 
padėti.

Atsimenu dar, 1 
dien, kada raudom 
įžygiavo į čeko 
“auksinį sostinės 
Veik kiekvienas 
šypsena tiesė “i 
jams” gėles, ir tai 
šia raudonas pin 
grakščios čekaitės 

į jo tiek save pažentariamųjų
■Stoją" liki- visokius apšepusiu; 
'tyla klausi- lūs ar kirgizus sale 

ilgai dar pabučiuodavo!
Nenuostabu taip 

šalia tautinės ček 
vės visur plevėsavc 
į “išvaduotojų” vė 
tai visur: prie įst 
privačių namų ir 
vienuolynų... Kada 
sis kartą pasiteirav 
no čekų vienuolyn 
jį, kam jie, neįsak 
lioms įstaigoms, 1< 
vėsuoti raudonąja 
ir tai jau ištisa tn 
tė, pastarasis, kiel 
tokiu netikėtu kla 
sakė: “Ar tamst 
kad mes išsivadav 
čiam?”

Tas nuoširdumą 
o kartu, aišku, ir 
tams, perėjo tiesic 
mentalų tautinį re 
Antai, vienoje Pilzi 
knygyno vitrinoje 
išstatytu milžinišl 
portretu, kiekviena

taip ilgai 
gana 
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Kun. Jonas Bakšys
Rochester, N. Y.
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įdeda smulkius aprašy- 
ir nusikaltėlių paveiks- Sveikinu Angelų Karalienės Parapijiečius ir 
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VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
Tegu Dievas laimina mūsų darbuotę Meilėj bei 

Vienybėj — Tautai ir Bažnyčiai

Kovo-March

is, Bayonne, N. J. ir Nu 
nuoširdžiausius linkėi

:ko Malonius Parapijieti 
o jus Sveikinu Sula

įJ VELYK

Kun. Jonas Bali

Maspeth,

I VELYKŲ
bičiulius ir pažįstamus 

nas gausių Dievo malot

Kun. Pijus Lel
Maspeth.

Įvyko, kas turėjo įvykti
Paskutiniuoju laiku viso 

pasaulio akys buvo atkreip
tos į Čekoslovakijos tragedi
jos eigą. Daug kas po antro
jo pasaulinio karo Čekoslo
vakijos santvarkoje norėjo 
įžiūrėti demokratiją, vakarų 
valstybių prasme. Daug kas 
joje norėjo matyti “antrąją 
Šveicariją,” ir tai už vadina
mosios “geležinės uždangos.” 
Daug kas vaikiškai pasidavė 
įsivaizdavimui, kad rytų “iš
vaduotojai” rusai nenorės 
Čekoslovakijoj griauti tradi
cinės demokratinės santvar
kos, palikdami šį kraštą lyg 
tiltu tarp rytų ir vakarų; kad 
ir už “geležinės uždangos” 
esama demokratinių valsty
bių...

Deja, visos šios gražios 
nėmis dienomis ir didžiau- 
vaikiškos svajonės paskuti- 
niomis dienomis ir didžiau- 
siems optimistams turėjo be
viltiškai sudužti. Kokia to 
raudonojo perversmo čekoslo 
vakijoje eiga, kiekvienam, 
sekusiam laikraščius, jau ge
rai yra žinoma. Visa vyksta 
taip paprastai, o kartu ir 
tiksliai, lyg kokiame kino ek
rane. Komunistas ministeris 
pirmininkas Gottwaldas pa
reikalauja valstybės prezi
dentą perorganizuoti vyriau
sybę, išmetant iš josios visus 
“reakcionierius,” ir leisti 
jam sudaryti komunistinę vy
riausybę, kuri pakankamai 
tvirta būtų išvalyti “vakarų 
reakcionieriams.” Kad geriau 
visa vaidyba vyktų, Maskva 
pasiunčia į Prahą savo paty
rusį dirigentą Zoriną, kuris 
revoliucijos metu duoda as
meninius parėdymus. Visą 
perversmo technikinį darbą 
atlieka vidaus reikalų komu
nisto ministerio suorganizuo
ti raudonosios milicijos pul
kai. Bedarydami kratas mi
nisterijų ir opozicinių parti
jų pastatuose, jie “randa” 
kompromituojančios medžia
gos... Benešąs pasiduoda. 
Gottwaldas sudaro grynai 
komunistinę valdžią. O po to 
mums, lietuviams, tolimesnė 
programa labai gerai žino
ma: nesiliaujami padėkos mi
tingai ir rezoliucijų siunti
mas “viso pasaulio išvaduo
tojui draugui Stalinui.” Gott
waldas po savo didelio laimė
jimo paskelbė visai liūdinčiai 
čekų tautai trijų dienų per
galės šventę.

risikėlimo Šventėje 
dnu visus savo pažįstamus 

bičiulius

Kun. Jonas Kartavi 
Maspeth.

__________________

riai sveikinu visus 
karalienės parapijiečius

CŲ ŠVENTĖSE
Kun. Antanas Mai

Brooklyn

amus ir bičiukus sveikin0

VELYKŲ PROC
Kun. J. Pakali

Brooklyn

Dvejų su puse metų flirtas
Šiandieną,, kada gražiųjų 

Sudetų kalnų šlaituose ir di
džiųjų Bohemijos miškų ty
lumose negailestingai užsi
skleidė raudonoji uždanga, 
atskirdama Bavariją nuo Če
koslovakijos, palikdama ją 
negailestingam tariamųjų 
Maskvos “išvaduotojų” liki
mui, ne vienam kyla klausi- 

’ mas, kodėl rusai taip ilgai 
laukė, nepakeisdami gana 
dar žmoniškos Čekoslovaki
jos santvarkos? Kam buvo 
dar reikalinga Čekoslovakijos 
komunistams kartu darbuo
tis koalicinėse vyriausybėse? 
Perversmą buvo galima vi
sada padaryti, ypač kad Če
koslovakija buvo rytų orbitos 
dalyje. Į tai atsakymo gali
ma būtų ieškoti dviejose prie
žastyse: čekų tautos kultū- 
.ringume ir čekų natūraliame 
linkime į komunizmą.

Nors čekai savo išsilavi
nimu pralenkia visas kitas 
savo broliškas slavų tautas, 
betgi jie turi ir bendrų vi
siems slavams ypatumų. 
Svarbiausias jų yra linkimas 
į kraštutinumus, taigi ir po
litinėje srityje. Kaip visi sla
vai, taip ir čekai greit pasi
duoda jausmams, čekai yra 
slavai, rusai — taip pat; to 
išvadoje abi tautos yra gimi
ningos, o tuo pačiu ir abi ge
ros ir viena kitai linkinčios 
vien gero. Jei Rusijoje yra 

bolševikinė valstybės san
tvarka, čekams tai atrodė 
antraeiliu dalyku. Komunis
tų partija esanti kaip ir kitos 
partijos. O kad tai teisinga, 
čekas tuojau imdavo pavyz
dį iš prieškarinės Čekoslova
kijos santvarkos, kur ir ko
munistų partija laisvai vei
kusi, o vienok niekam nieko 
blogo nedariusi... To viso iš
vadoje čekų tauta nepapras
tai simpatizavo rusų tautai, 
visai suplakdama rusų tautą 
su komunizmu ir pamildama 
abu kaip neskiriamus daly
kus. Tas simpatijas rusams 
jautė ne vien čekų darbinin
kai, bet ir aukšti valstybės 
pareigūnai, diplomatai ir net 
dvasiškiai...

Čekų apakimas laisvės 
ilgesyje

Kad gerb. skaitytojai ge
riau susidarytų bendrą vaiz
dą, kaip čekų tauta be jokios 
kritikos apgailėtinai puolė 
bolševikų glėbin, tebūnie leis
ta tai pavaizduoti keletu kon
krečių pavyzdžių, šių eilučių 
autoriui, keletą metų gyve
nant Prahoje, iš arčiau teko 
stebėti ir pažinti anos tautos 
siekius ir viltis. Jam teko ku
rį laiką dalintis su kitais če
kais nacių kalėjimu, o vėliau 
matyti vokiečių pasitrauki
mą, bet užtat ir rusų atvyki
mą.

Norint suprasti, kokios 
simpatijos buvo jaučiamos iš 
čekų pusės rusams, dar vo
kiečiams esant Čekoslovaki
joje, užtekdavo tik pasiklau
syti geraširdžių čekų kasdie
ninių dūsavimų: “Ak, kad tik 
greičiau pas mus ateitų rau
donoji armija!” Kada kartą 
šių eilučių autorius, vienam 
aukštam valdininkui paste
bėjus apie rusų kultūringu
mą ir demokratiškumą, pa
sakė, kad rusai siekią tų pa
čių tikslų, kaip ir naciai, mi
nėtas čekas nepaprastai už
sigavo; girdi, tai įžeidimas 
slaviškojo pasaulio...

Čekų krautuvėse užtekda
vo pasakyti porą žodžių rusų 
kalba (net susikeikti rusiš
kai būdavo gana), kad nepa
žįstamas asmuo gautų visko 
pirkti laisvai, be kortelių. Jei 
kas betgi dar parodydavo če
kui rusiškąjį pasą, su raudo
nąja penkiakampe, čekas tuč
tuojau užmegzdavo bičiulys
tę ir stengdavosi jam visur 
padėti.

Atsimenu dar, kaip šian
dien, kada raudonoji armija 
įžygiavo į Čekoslovakijos 
“auksinį sostinės miestą.” 
Veik kiekvienas čekas su 
šypsena tiesė “išvaduoto
jams” gėles, ir tai daugiau
sia raudonas pinavijas, o 
grakščios čekaitės nesigailė
jo tiek save pažeminti, kad 
visokius apšepusius mongo
lus ar kirgizus saldžiai į ūsą 
dar pabučiuodavo!

Nenuostabu taip pat, kad 
šalia tautinės čekų trispal
vės visur plevėsavo raudono
ji “išvaduotojų” vėliava. Ir 
tai visur: prie įstaigų, prie 
privačių namų ir net prie 
vienuolynų... Kada rašanty
sis kartą pasiteiravo pas vie
no čekų vienuolyno vyresnį
jį, kam jie, neįsakius oficia
lioms įstaigoms, leidžia ple
vėsuoti raudonajai vėliavai 
ir tai jau ištisa trečia savai
tė, pastarasis, kiek nustebęs 
tokiu netikėtu klausimu, at
sakė: “Ar tamsta nežinai, 
kad mes išsivadavimą šven
čiam?”

Tas nuoširdumas rusams, 
o kartu, aišku, ir komunis
tams, perėjo tiesiog į senti
mentalų tautinį religiškumą. 
Antai, vienoje Pilzeno miesto 
knygyno vitrinoje, po lange 
išstatytu milžinišku Stalino 
portretu, kiekvienas praeinąs 
galėjo skaityti nuostabų pa
rašą: “Dieve, laimink mus ir 
čekų tautą!” Tenka dar pri-
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VYRIAUSIAS TEISMAS APIE
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Amerikos valdžios išlaiko
mose mokyklose tikyba ne
dėstoma. Tačiau kai kur su
sidarė paprotys, kad tikybos 
pamokos būna tokiose mo
kyklose, kur to pageidauja 
tėvai. Žinoma, jos privalomos 
tik jų vaikams.

Tai, rodos, visai gražus pa
protys laisvoje ir demokra
tiškoje šalyje. Tačiau ir jis 
kai kam užkliūva.

Neseniai spaudoje buvo ra
šoma, kad vieno Chicagos 
universiteto profesoriaus 
žmona (Mrs. McCollum) ap
skundė teismui Champaign, 
Ill., mokyklą, kurią lankė jos 
sūnus. Esą, iš visos mokyk
los tik jos sūnus nelankęs ti
kybos pamokų ir už tai kitų 
buvo pajuokiamas. Ji reika
lavo, kad valdžios mokyklos 
bute būtų uždrausta dėstyti 
tikybos pamokas, nes tuo 
varžoma religinė laisvė, ku
rią garantuoja konstitucija.

Ji pralaimėjo bylą savo 
mieste ir Chicago j e. Tačiau 
jos bendraminčių religijos gujama tikyba. Lygiai, kaip 
nri’non obot iro m o ir niricroic

Kun. Jurgis Gurinskas

New York, N. Y.

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA

Kun. Antanas Petrauskas

Brooklyn, N. Y.

priešų skatinama ir pinigais 
remiama, ji iškėlė savo bylą 
Vyriausiame Amerikos Teis
me. Kovo 9 d. Vyriausias 
Teismas aštuoniais balsais 
prieš vieną paskelbė sprendi
mą, kad valdžios mokyklų 
patalpas naudoti tikybos pa
mokoms draudžiama, esą ne- 
konstituciška. šioje byloje 
teismui dokumentus paruošė 
Amerikos Žydų Kongresas.

Šio teismo sprendimas ga
lutinis, ir niekas jo atmainy
ti negali. Nebent kada tame 

minti, kad tuo bent metu Pil
zeną valdė amerikiečių armi
ja... Autoriui įėjus į vieną 
kirpyklą, susirūpinęs kirpyk
los šefas paklausė: “Kodėl 
taip ilgai amerikiečiai neiš
sinešdina iš Pilzeno ir dar 
neateina rusai? Koks tų rau
donarmiečių mandagumas: 
jie net tarp savęs “draugo” 
vardu vadinasi...” žinoma, į 
tokį vaikišką čeko samprota
vimą autorius, palinguoda
mas galvą, atsakė: “Taip!”... 
Kam be reikalo dar erzinti 
žmogų, jei tie “draugai” čia 
pat, už durų, o romantikas 
čekas greitu laiku pats prak
tiškai patirs apie rusų “drau
giškumą”...

(Bus daugiau)

teisme bus kitoks asmenų 
sąstatas ir jie tą nutarimą 
pakeis.

Toks teismo sprendimas 
parodo, kiek jo nariuose yra 
įsigalėjusi bedievybė, kuri 
negali pakęsti kitų sąžinės 
laisvės. Jie užmiršta, kad mo
kyklų išlaikymui mokesčius 
moka visi piliečiai, nežiūrint, 
kokio jie yra tikėjimo. Neat
sižvelgia ir į tai, kad visuose 
kituose valdžiai priklausan
čiuose pastatuose aptarnau
jami visi, piliečiai vienodai.

Būdinga dar ir ta aplinky
bė, kad teismui pagalbon pir
mieji atsiskubino žydai. Te
gu žydai nepalaiko antisemi
tizmu, jeigu mes prisiminsi
me, kad Rusijos bolševizmo 
didžiausiais rėmėjais irgi bu
vo žydai. O kai 1940 m. ru
sai okupavo 'Lietuvą, tai žy
miausiais jų pagelbininkais 
ir patikėtiniais buvo Lietu
vos žydai. Kodėl, tegu ver
čiau jie patys paaiškina.

Laisvės vardu iš mokyklų 

sovietų Rusijoje.
Kada yra šalyje įvestas 

privalomas mokslas, netenka 
abejoti, kad mokyklai yra pa
tikėtas didelis ateities jauni
mo auklėjimo uždavinys. Ko
kia mokykla, toks jaunimas 
ir tokia bus ateinančioji kar
ta, kuri imsis valstybės tvar
kymo.

Vyriausias Amerikos Teis
mas uždarė duris į mokyklą 
vienai iš didžiausių auklėji
mo talkininkių — religijai. 
Religijai, kuri padeda for
muotis žmogaus dvasiai ir 
įsigyti ypatybių, kurios žmo
gų padaro žmogumi ir atski
ria jį nuo gyvulio. Teismas 
uždarė į mokyklą duris Tie
sai ir Gėriui. Atrodo, lyg bū
tų bijoma, kad jaunimas ne
išmoktų ko nors gero.

Užtat tas teismas visai ne
susidomi, kiek šiandien tam 
pačiam jaunimui pridaroma 
žalos su kriminalinėmis fil- 
momis, detektyvų ir žmog
žudysčių istorijomis, kurių 
mirgėte mirga krautuvių lan
guose, vaistinių lentynose ir 
radijo bangose. Jaunimas čia 
išeina mokyklą, kaip pavog
ti, kaip apiplėšti, kaip išprie
vartauti moterį, kaip nušau
ti policininką ar nužudyti pa
sipriešinusį. Kad geriau susi
voktų, kaip nusikalsti įvai

riose aplinkybėse, laikraš
čiai
mus 
lūs.

Iš
gengsteriavimo mokslas yra 
aprūpintas puikiais vadovė
liais, ir jiems, aišku, valdžios 
mokyklos patalpų nereikia. 
Esant tokioms sąlygoms, 
Amerikoje nusikaltimų skai
čius didėja. Ir jis didės, kol 
nebus suprasta, kad jaunimo 
auklėjime yra reikalinga do
ra ir moraliniai varžtai, ku
riuos gali duoti tiktai religi
ja.

Netikintieji dedasi kovoją 
dėl sąžinės laisvės. Betgi 
Amerikoje niekas tos jų są
žinės laisvės nevaržo. Jų vai
kai gali tikybos pamokas 
lankyti ar nelankyti. O vis 
tik atsirado sąjūdis, kuris 
šaukėsi teismo, kad suvaržy
tų tikinčiųjų sąžinei laisvę. 
Ir dėl vieno bedievės vaiko 
teismas atėmė sąžinės lais
vės teisę visiems kitiems vai
kams.

Tai yra aiškus įrodymas, 
kad bedieviai neturi jokios 
tolerancijos ir nepripažįsta 
laisvės kitiems. Prie ko nuve
da religijos atmetimas, kur 
vietoj žmogaus dvasios iš
aukštinamas gyvulys ir ma
terija, mes šiandien visi ma
tome. Bedievių valdomuose 
kraštuose siaučia vergija, ir 
laisvė uždaroma į koncentra
cijos stovyklas.

Su tokiu laisvės suprati
mu, kurį propaguoja netikin
tieji ir su tam tikrais išskai
čiavimais remia “išrinktoji 
tauta,” ir Amerikoje atsiras 
koncentracijos stovyklos. Juk 
Aliaska nuo Sibiro netoli.

Vyriausias Teismas lais
vės vardu pridėjo savo ant
spaudą prie dokumento, ku
ris ženklina vergijos pradžią.

A. G.

VELYKŲ ŠVENTĖMIS
ir linkiu gausios Dievo palaimos

Kun. I. Kelmelis
Kun. P. Bastakys

Newark, N. J.

Šis Margas Pasaulis
Vergas ir vargas “rojuje”
Esu Jonas Bevardis. Ka

daise gyvenau kaip laisvas 
žmogus nepriklausomoj Lie
tuvoj. Turėjau savo ūkį ir 
gražią šeimyną ir garbinau 
Dievą, kaip pridera Dievo 
vaikams.

Vieną tamsią naktį nelai
mingoj valandoj įsibrovė į 
mano namus Maskvos tarnai 
— šėtono agentai. Jie nuvežė 
mane į raudoną rojų — Sibi
ro tyrlaukius. Dabar ten esu 
jau nebe žmogus, bet vergas: 
be tėvynės, be jokių teisių, be 
laisvės ir be vilties.

Su broliais lietuviais, o jų 
yra tūkstančiai, kenčiu ir 
laukiu tos laisvės, kurią man 
paskelbs mirties angelas.

Kertu medžius ‘graboriaus’ 
Stalino naudai. Gaunu apie 
svarą duonos, kurią sriuba 
nuplaunu tris kartus per die
ną. Ta sriuba pagaminta iš 
vandens ir sušalusių, pajuo
dusių bulvių. Kasdien mūsų 
stovyklą aplanko mirtis ir 
pasirenka dvi aukas — du 
vyrus.

Kasdien daugiau maisto 
ieškome tarp stovyklos išma
tų ir pamazgų. Laimingi esa
me, jei nutveriame žuvies 
galvą ar kauliukų iš to purvo 
ir puvėsių.

Stalino garbintojai, kurie 
mus valdo ir sergi, turi ke
lias kiaules, nes, atėjus sve
čiui iš Maskvos, reikia jį tin
kamai pavaišinti. Tas kiaules 
gano keli sargai. Kartkar
čiais, bado spiriami, mano 
draugai mėgina prieiti prie 
kiaulių pašaro, bet sargai 
juos pasotina kulka į kaktą. 
Tik tokiu būdu galime badą 
numalšinti.

Tokia yra bolševikų “de
mokratija.” Tokius “libera
lus” komunistus giria Henry- 
Wallace ir Maskvos bendra
keleiviai, kurie šūkauja:

—Mes turime rusus geriau 
suprasti!

Bet mes Sibire juos labai 
gerai suprantame. Jų darbus 
ir siekimus mes žinome, nes 
mes raudonųjų vergai. 7

Gintrūnas

Maloniems šv. Andriejaus Parapijiečiams Linkiu

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. VELYKŲ

Kun. M. A. Pankus f

New Britain, Conn. t

Visus Aušros Vartų Parapijiečius Sveikinu

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA

Sveikinu šv. Jurgio parapijos tikinčiuosius

Iš širdies sveikinu savo parapijiečius

VELYKŲ ŠVENTĖSE
ir linkiu gausios Dievo palaimos

Kun. J. Kinta
■ - 7?

Paterson, N. J.
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Philadelphijos Žinios
į --------------- ----------------------

Sveiki Sulaukę Šventu Velykų.’

Tegul su Prisikėlusiu Kristumi keliasi ir
PARBLOKŠTA LIETUVA 

ALELIUJA—ALELIUJA

“Philadelphijos Žinios” 
ir KUN. STAN. RAILA

JS>axSisuįiiiaxį!aJ&^^

VELYKINĖS MINTYS
Didžiosios Velykų šventės 
,u čia. Lietuviškoms sieloms 
>s gal labiausiai brangios ir 
ūkiamos. Nei Amerika, nei 
>s naujas gyvenimas nesu- 
sbėjo visai išrauti tos mie- 
•s dvasios ir nuotaikos, kuri 
elykų metu viešpatauja lie— 
iviuose. Įsigyvenęs į Gavė- 
ios ir Didžiosios Savaitės 
ėzaus Kristaus kančios mąs
tomus, lietuvis pradžiunga 
elykų ryto prisikėlimu. Vi

si jo būtybė išsiveržia nau- 
im, linksmesniam, džiaugs- 
tingam, pavasariškam gyve- 
imui.
1948 metų Velykų laukia- 

la su ypatingu dėmesiu. Ša- 
a asmeninių pergyvenimų ir 
usiteikimų, prieš šias Vely
kas gyviau, kaip bet kada, 
isų žmonių, ypač lietuvių, 
lintys sukasi aplink vieną 
aintį — Prisikėlimą. Lauk
iami Kristaus Prisikėlimo 
škilmingo paminėjimo, žmo- 
lės mąsto ir rūpinasi tautų 
irisikėlimu naujam taikos ir 
■amybės gyvenimui.

Lietuvio širdis karštai per
ryvena savo tėvynės Lietu-

Prieš iškilmingas mišias 
prie šoninių altorių atlaikė 
mišias kun. Jonas Gibas, šv. 
Andriejaus parap. vikaras, ir 
kun. Juozas Neverauskas.

Iškilmingų mišių metu prie 
šoninių altorių mišias aukojo 
kun. Ig. Valančiūnas, šv. Ka
zimiero parap. klebonas, ir 
kun. Vitas Martusevičius, Šv. 
Jurgio par. klebonas.

Kun. Juozas Gibas sakė 
gražų pamokslą, pritaikytą 
gedulo iškilmėms. Velionė bu
vo palaidota parapijos kapi
nėse, arti bažnyčios.

Laidotuvėse dalyvavo 17 
kunigų ir 10 vienuolių Sese
rų. Bažnyčia buvo beveik pil
nutėlė.

A. a. Ievos giminės, drau
gai ir pažįstamieji, ypač šy. 
Andriejaus parapijiečiai, 
reiškia šeimynai giliausią 
užuojautą.

Mr. Stanley Makūnas, Mr. 
Albert Murza, Mrs. Emily 
Knesser, Mr. B. Bums, Mr. 
Jos. Birzetis, Mr. ir Mrs. T.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
Paieškomi Asmenys

Urvakis, Mr. ir Mrs. E. Bir- Brooklyne.

Aleškevičiūtė Elena, iš Se-Jakubauskaitė, Konstancija, iš 
meliškių vai., Trakų apskr. Vilkaviškio apskr.

Amposaitis, Juozas, iš Bar- 
zdų-Bliuviškių vai., Šakių ap., 
atvyko Amerikon iš Škotijos,

zes, Mr. Ed. Unatis, — už jų Arbačiauskienė - Kluonytė, 
Emilija, iš Gelgaudiškio vai.,visų nepaprastai nuoširdų ir 1S Gelgaudiškio vai.,

vieningą pasidarbavimą, bi-1[Šakių apskr., ir vyras Jonas.
lietų pardavimą, už nuovar
gius ir pasiaukojimą ir vi
siems atsilankusiems ir parė- 
musiems šią pramogą taria
me gilų lietuvišką dėkui.

Dėkingomis širdimis mels
damos, prašome Gėrybių 
Viešpatį maloningo atlygini
mo Jums.

šv. Kazimiero Seserys

ŠERMUKŠNINĖ
Velykos!

Kad Velykos, tai Velykos, 
Jei kišenės tik nedykos!
Susidaušim po margutį
Ir linksmi galėsim būti!

Tad valio visi šiandieną!
Drįstam sveikinti kiekvieną!
Daug sėkmės visuos dalykuos!
Kad Velykos, tai Velykos!

Kas tremty šiandieną kenčia, 
Su viltim Velykas švenčia. 
Nors kišenės jiems ir dykos, 
Bet Velykos tai Velykos!

O tėvynėj Lietuvoje 
žmonės verkia ir kovoja. 
Prispausti jie bolševikų,— 
Jiems nėra šventų Velykų!...

70s liKimą, ir jo viltys sudė- 
os Lietuvos Prisikėliman. 
Tiesa, čia daug tamsių debe
tų, nemaža nevilties, netik- 

I’ovės, bet Galybių Viešpats 
lugalėjęs mirtį, gyvas prisi
kėlęs, duos stiprybės ir ga- 
ybės ir kenčiančiai Lietuvai 
nusikelti laisvam, naujam 
gyvenimui. Jam padedant, 
nes galime tikėtis greito Lie
tuvos Prisikėlimo.

O kad būtų tikros Velykos 
mūsų mielai Lietuvai ir kiek- 
zienam lietuviui!

PRIE NAUJAI SUPILTO 
KAPO

Kovo 9 d. East Greenville, 
Pa., mirties angelas aplankė 
levą Balčiūnaitę-čepukaitie- 
ię. Ji buvo motina kun. Juo
zo čepukaičio, šv. Andriejaus 
parapijos klebono, Philadel
phijoje.

A. a. Ieva gimė 1868 m. 
spalio 31 d. Barbieriškio pa
rapijoj. Prienų bažnyčioje 
jinai priėmė moterystės sak-

ŠV. RAPOLO PARAPIJA
Nauji Bažnyčios nariai

Neseniai mūsų parapijie
čių šeima padidėjo šešiais na
riais.

Jono ir Suzanos Peters sū
nus per krikštą gavo Jono- 
Tomo vardus.

Jono ir Marijos Kemėžų 
dukrelė buvo pakrikštyta Ma
rijonos vardu.

Kitudu kūdikiai, ne lietu
viai, taip pat priėmė krikšto 
sakramentą.

Be to, du asmenys perėjo į 
katalikų tikėjimą.

Pamokos
Katekizacijos pamokos vai

kams parapijos mokykloje 
būna antradieniais ir ketvir
tadieniais, 4 vai. popiet. Tė
vai prašomi atsiųsti vaikus 
tomis dienomis.

Sirguliuoja
Ona Jušinskienė nesveiks- 

ta. Ji gyvena pas dukterį Oną 
Žekonienę, 3133 So. 78th St.

Pranas Danauskas, South 
Belford Ave., sunkiai serga 
ir vėl buvo nuvežtas Jeffer
son ligoninėn.

Linkime abiem geros svei
katos.

Puškinas ir kulka
Puškinas kovoje su Kauka

zo kalniečiais buvo lengvai 
sužeistas. Prie poeto buvo pa
šaukti chirurgai. Ilgai jie 
žiūrinėjo žaizdą, nuo ko ken
tė sužeistasis. .

—Ko jūs ten ieškote?—pa
galiau neiškentęs paklausė 
poetas.

—Nagi kulkos.
—Kad jus visi šimtai! Ko

dėl manęs anksčiau neklau
sėte? Kulka pas mane kiše
nėje!

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St., 

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

Di-

pamentą, ištekėdama už Sta-
nislovo čepukaičio.

Atvykę Amerikon prieš 55 
metus, abu apsigyveno Wil
liam Penn miestelyje, arti 
Shenandoah, Pa. Jos vyras 
Stanislovas mirė 1921 metais.

Sulaukus beveik 80 metų, 
ji paliko dideliame nuliūdi
me 4 sūnus ir 6 dukteris, ku
rių tarpe yra vienuolė kazi- 
mierietė sesuo M. Genovaitė, 
dabar dirbanti Šv. Pranciš
kaus mokykloje, Minersville, 
Pa. Velionė taip pat paliko 
52 anūkus ir poanūkius.

A. a. Ieva buvo uoli kata
likė ir gera motina ir gražiai 
išauklėjo savo šeimą.

Laidotuvės įvyko kovo 13 
d. su apeigomis iš švč. Sak
ramento bažnyčios, Baily, 
Pa., arti Pottstown. Sūnus, 
kun. Juozas, atnašavo iškil
mingas gedulo mišias už sa
vo motinėlės sielą. Diakonu 
buvo kun. Leonas Pečiukevi- 
čius, Šv. Andriejaus par. vi
karas, o subdiakonu — kun. 
Juozas Neverauskas, Šv. Ra
polo parap. vikaras.

NUOŠIRDUS DĖKUI
Mūsų mieliems gerašir

džiams, ypač pp. Giliams ir 
komisijai — gerb. kunigams 
J. Neverauskui, L. Pečiuke- 
vičiui, S. Lukšiui; Mr. ir Mrs. 
Stanley Mankus, Miss Jean 
Markūnas, Mrs. S. Markūnas, 
Mrs. H. Murza, Mr. ir Mrs. 
L. Tierny, Miss M. Peciuke- 
vich, Mrs. R. Kolan, Mrs. H. 
Sabas, Mr. ir Mrs. D. Eara- 
minis, Mrs. Anna Jurgaitis, 
Jr., Mrs. E. Jurgaitis, Mrs. 
Lucy Rakisnis, Mrs. Lucy 
Unatis, — kurie, įvertindami 
seselių darbuotę ir būtiną 
naujos koplyčios reikalą, rū
pestingai surengė labai dide
lę Card Party, davusią pelno 
vilos koplyčios statymo fon
dui daugiau kaip 16 šimtų 
dolerių; taip pat šios pramo
gos darbuotojams—Mr. Wm. 
Sharkey, 
Mr. John 
Cheleden, 
Cheleden,
den, Mrs. M. Witchamp, Mrs. 
Alberta Fayert, Mr. Sigmund 
Usalis, Mr. Steve Rakisnis,

WTEL
Lietuvių Radio Programa 

Trečiadienį 7:00 pjn. Sešt. 8:00 p.m.
DIREKTORIUS

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street, 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Tel. Sto 3208
Mr. Peter Bingel,
Giesti, Mrs. Chas.
Miss Josephine

Miss Lucy Chele-

Arcišauskas, Liudvikas, 
gimęs Amerikoje, ir sesuo 
Albina, iš Suvalkų ap., vai
kai Agotos Puzauskaitės, gy
veno 133 Dickson St., Dury
ea, Pa.

Arrytes (Arris), Nina ir 
Flora, Amerikon atvyko 1937 
metais.

Aurila, Povilas, gyvenęs New 
Yorke.

Banionienė, Teofilė, iš Mari
jampolės vai., ir vyras Vincas, 
turi farmą prie Detroit, Mich.

Bladžius, iš Plungės vai., Tel
šių apskr., žmona ir sūnus Leo
nardas, gyv. Chicagoje.

Bulzgytė, Ona, iš Radviliškio 
vai., Telšių apskr.

Burstein - Mogilevski, Sonja, 
išvyko iš Lietuvos 1940 metais.

Butkus, Juozas ir Pranas, iš 
Kretingos apskr.

Čapkauskas, Aleksandras ir 
Pijus, iš Vilkijos vai., Kauno ap.

Černiauskas, Jonas ir Silvest
ras, ir Černiauskaitė Ona, Vilka
viškio apskr., Pajevonio vai.

Chodzinski, Anton, iš Seme
liškių vai., Trakų apskr.

Ciunelis (ar Tijūnėlis), Pet
ras, iš Kaltinėnų parap., Šven
čionių apskr.

Dalinkevičiūtė - Dambrauskie
nė, Elzbieta, iš Taujėnų vai.,. Uk
mergės apskr., ir vyras Kazys, 
gyv. Philadelphijoje.

Dambrauskienė - Dalinkevi
čiūtė, Elzbieta, iš Taujėnų vai., 
Ukmergės apskr., ir vyras Ka
zys, gyv. Philadelphijoje.

Damulis, Stasys, žmona Kat
rė, sūnus Viktoras.

Danilevičius, brolis Antano, iš 
Mažeikių apskr.

Dapšys (Deps), Klemensas, iš 
Rozalimo vai., Panevėžio apskr., 
gyv. New Yorke, Union Ave.

Daučanskas, Martynas ir Pet
ras, iš Vilkijos vai., Kauno aps.

Daugėla, Petras iš Marijam
polės apskr.

Daugėlaitė - Jankienė, Mari
jona, iš Andriejavo vai., Kretin
gos apsk., gyv. New Yorke.

Daujotaitė, Antosė, duktė 
Kosto, gyv. New Yorke.

Daukša, Petras ir Pranas, iš 
Tverų vai., Telšių apskr., gyve
no Chicagoje.

Deutschendorf, Gustaf, ir jo 
sesuo Anna Guelde, gyv. Jersey 
City, N. J.

Deutschendorf, Julius, gyveno 
North Braddock, Pa.

Deveikis, našlė ir vaikai miru
sio Prano Deveikio, kilusio iš 
Linkmenų - Molėtų vai., Utenos 
apskrities.

Deveikis, Vladas, iš Panevė
žio apskr.

Deveikytės, Ona ir jos sesuo, 
seserys mirusio Prano Deveikio, 
kilusio iš Linkmenų - Molėtų v., 
Utenos apskr.

Didžbalytė - Stankevičienė, 
Agota, gimus Amerikoje, augu
si Šakių apskr.

Dielininkaitis, nuo Lukšių, gy
veno New Yorke.

Dilginis, Augustinas ir Vincas, 
iš Pajevonio vai., Vilkaviškio ap.

Dulka, Jan ir Teklia, Iš Seme
liškių vai., Trakų apskr.

Džiaugys, Jonas, gyv. Phila
delphijoje, Winter St.

Galinis, Juozas ir Simanas, 
sūnūs Simano, iš Alytaus apsk.

Guelde, Anna ir jos brolis 
Deutschendorf, Gustav, gyv. Jer
sey City, N. J.

Guobis, Jurgis, iš Rokiškio ap.
Gustainis, Jonas, iš žvirgždai

čių vai., Šakių apskr.

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Jakubauskas, Pijušas ir Vin
cas, iš Vilkaviškio apskr., Lupi
kų km.

Jankienė - Daugėlaitė, Mari
jona, iš Antriejavo vai., Kretin
gos apskr.. gyv. New Yorke.

Jasiulevičienė - Kreivaitytė, 
Magdė, iš Jankų vai., Šakių ap.

Jonaitis, Antanas, iš Rozalimo 
vai., Panevėžio apskr.

Karaška, Juozas, iš Pajevonio 
vai., Vilkaviškio apskr.

Karalius, Jonas, iš Pajevonio 
vai., Vilkaviškio apskr.

Kemežytė, Zinaida, gimus A- 
merikoje, duktė Onos Didžbaly- 
tės, gyv., rodos, Pittsburghe.

Kerbelis, iš Deltuvos vai., Uk
mergės apskr.

Kirda, Pranas, gyvenęs New 
Yorke.

Kluonytė - Arbačiauskienė, E- Į 
milija, iš Gelgaudiškio vai., ša
kių apsk., ir vyras Jonas.

Koliavaitės, Marijona ir Ona, 
iš Gudelių vai., Marijampolės 
aps., gyv. Brooklyne ar Elizabe- 
the.

Kondratavičius, Jonas, iš Dau
gėliškiu vai., Švenčionių apskr.

Kreivaitytė - Jasiulevičienė, 
Magdė, iš Jankų vai., Šakių ap.

Kreivėnas, Juozas,' iš Javara- 
vo vai., Marijampolės apskr.

Krikščiūnas, Jonas, sūnus Jur
gio, iš Krekenavos vai., Panevė
žio apsk., gyv. Chicagoje.

Kriščiūnas, Kazys, iš šakių 
apskr., gyv. Wilkes-Barre, Pa.

Kriukas - Runkelaitė, Domi
cėlė, iš Naujamiesčio vai., Pane
vėžio apskr., gyv. Chicagoje.

Krivickas, Povilas, iš Radvi
liškio vai., Šiaulių apskr.

Kromelys, Antanas, gimęs A- 
merikoje, jo tėvas Antanas bu
vo iš Šilalės vai., Tauragės aps.

Kumpis, Jonas, iš Kartenos, 
Kretingos apskr.

Kvietkauskienė, Agota, iš Ka
pčiamiesčio.

Kybartas, Jurgis ir Kybartai^ 
tės, Berta ir Marytė, iš šakių ap.

Markevičius, Vincas, Veroni
ka ir Domicėlė, vaikai Vinco ir 
Marcelės Keršulytės, gyv. Wa
terbury, Conn.

Maumokas.
Mileris, Andrius ir Jonas, ir 

Milerytė, Marija, iš Šimkaičių 
vaisė., Raseinių apskr., gyvenę 
Chicagoje.

Milišauskas, Pranas, iš Prienų 
parap., Marijampolės apskr.

Mogilevski - Burstein, Sonja, 
išvyko iš Lietuvos 1940 m.

Narvalaitytč Ona, gyv. Chica
goje, iš Veiverių vai., Marijam
polės apskr.

Nopens, Jurgis, iš Klaipėdos 
krašto.

Paliukaitis, Juozas, iš Višakio 
Rūdos vai., Marijampolės apskr.

Paškevičius, Jonas, iš Kreke
navos vai., gyv. New Yorke.

Patašius, Jonas, iš Antanavo 
vai., Marijampolės apskr.

Petkelis, Jonas, gimęs Daugė
liškio vai., Švenčionių ap., gyv. 
Chicagoje.

Petkevičius, Vladas, iš Ukmer
gės apskr.

Pilipaitis, Antanas, iš Vilniaus 
krašto, gyv. Brooklyne.

Pociūnaitė, Vladzė, iš Taujė
nų vai., Ukmergės apskr.

Runkelaitė - Kriukas, Domi
cėlė, iš Naujamiesčio vai., Pane
vėžio apskr., gyv. Chicagoje.

Rusteikaitė, Cecilija, iš Pa
kruojo vai., Šiaulių apskr.

Sadovska, Kazimiera ir Mar- 
celia, iš Semeliškių vai., Trakų.

Savickaitės, seserys Katrės 
Palevičienės, iš Varėnos vaisė., 
Alytaus apskr.

Siaurusaitis, Matijošius, iš Al
vito vai., Vilkaviškio apskr.

Skrebė-Skrebis, iš Panevėžio 
valsčiaus.

Šlikas, Vaitiekus, kilęs iš Vil
kaviškio apskr., Pajevonio vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

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

Sveikiname visus brangius parapijiečius
VELYKŲ ŠVENTĖSE I

Kun. Ignas Valančiūnas
Kun. Stasys Raila
Kun. Vincas Vežis

Philadelphia, Pa.

Visiems brangiems parapijiečiams

DŽIAUGSMINGO ALELIUJA
Kun. Dr. V. Martusevičius

Philadelphia, Pa,

Nuoširdžiai Sveikiname
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJIEČIUS

VELYKŲ ŠVENTĖSE,
, Kun. Juozas Čepu kai lis
Knn. Leonas Pečiukevičius
Kmi. Jonas Gibas

Philadelphia, Pa.

Širdingiausi Linkėjimai
KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

VELYKŲ ŠVENTĖMS

A. VIKRIKAS
MŪSOS KRAUTUVE

125 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

SVEIKINAME VISUS DRAUGUS IR

PAŽĮSTAMUS SU

ŠVENTOMIS VELYKOMIS -

J. GARŠVA su ŠEIMA

SAVO DARBININKAMS IR PRIETELIAMS
LINKIME

LINKSMŲ VELYKŲ

W. M. R. TAILORING CORP
Sav. A. Matulis ir W. Waigin

J
SAVO DARBININKAMS IR BIČIULIAMS

LINKIME

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

PETRAS ATKOČAITIS ir SŪNUS
RŪBŲ KONTRAKTORIAI

456 JOHNSON AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Ljjrt 
te 
te 
te 
te 
te- 

F‘ 
te 
te 
te viešbuty, Newark, N. J., I 

>Be3 vo CYO komunijos pusryči 
U Iš mūsų parapijos juose ( 
te lyvavo šie Sodalicijos nari

J. Dombravalskis, J. G 
čius, I. Kochanskaitė, A. F 
teraitė, A. Shalkauskaitė, 
Vitkauskaitė, A. Gelčienė, 
Shawkoniene, V. Šimoliūr 
nė, A. šmigelskienė ir 
Stravinskienė.

Švento Vardo Draugija k 
vo 14 d., per 8 Valandos n 
įas, bendrai ėjo prie kom 
rijos. Po mišių Šv. Var 
Dr-jos salėje šeimininkės 
Gerulienė ir M. Katilienė j 
gamino skanius pusryčius.

Kovo 14 d. Essex Hot

Ljjtos 
te

įrJėtų 
te 
teta

Newark, N. J

Švč. Trejybės parapij 
Velykų sekmadienį Prisik 
mo mišios su procesija bi 
valandą ryto. Kitos misi 
9,10:30 ir 11:50 vai.

ff TREMTINIUS
Ljeir tus nustojo 1,031,865 gy 
įpabė- tojų, žmonės paliko ūkiu 

persikraustė į miestus ] 
ningesniam darbui.

-Toks darbininkų pi 
kėlimas iš ūkių į miestus 
nešė toms valstybėms ; 
bilijono dolerių nuostolių 
metus. ,

-Palikti ūkiai turi tu 
gyvenamų namų, kuri 
galėtų tremtiniai gyv 
Remdami katalikų atvež 
Amerikon, praturtintume 
talikišką elementą ūkiuo 
kartu pasitarnautume : 
dirbystės ekonomijai.

-Imigracijos kvotų 
riausybė nenori praplėsti 
sunaudotų kvotų karo j 
susidarė arti milijono, 
išleidžiant specialų įsta! 
tremtiniams įsileisti, 
tik normalaus gyventoji 
gimo eiga Amerikoje, š 
ekonomija ne tik nemik 

i tą, bet pakiltų.
-Amerika visada buv 

skriaustųjų ir persekioj 
jų globėja. Pasaulis stel
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'•W ji bus ištikima savo į 
V goms šiuo metu, ar ji 
pJi&b- demokratijos ir laisvės 
pjmn-

goms šiuo metu, ar ji

mą bei saugojimą.
—Amerikos Darbo Fe 

cijos pirmininkas W: 
Green yra pareiškęs E 
reso Komitetui: “Kaip 
me pasauliui įsiūlyti d< 
ratijos idealą, jei mes a 
kome duoti prieglaudą 
geliams nuo totalitarin 
omo?”

—Prezidentas Trui 
' savo kalboje Kongresu 
’metais pasakė: “šie ž: 
■ (tremtiniai) priešinosi 

Mariniam valdymui, i 
savo karšto tikėjimo 
vės ir demokratijos p 
pus kenčia nepriteklių: 
kumus. Kadangi jie pr 
komunizmui, jie stipri 
sipriešino ir bandyman 
grąžinti į komunistų k 
liuojamus kraštus. Jie 
timi žiūri į demokratii 
lis, kad jiems pagelbi 
statyti savo gyvenime 

‘ turėtume priimti didel

h ir pa- 
rhiu. 
K VUAVVUXUC piUUlLl U1UC1 

rantų skaičių ir prisidi
Įį?* Pa^oraus ū* savisi 

he ta šy761™10 atkūrimo.” 
L' —Amerikos Katalik 
I lva- kupų Administratyvin
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das pavedė War Reli 
vice sukurti National 
lie Resettlement Coun 
no tikslas būtų įk 
tremtinius Amerikoje 
NCRC priklauso ir mi 
tuvių Katalikų Fed 
kartu su BALFu, at 

1 darni Amerikos lietu 
—Šiuo metu eina I 

Aeracijos vajus. 
imigraci'**'"



bin. Vincas Vėžis
Philadelphia, h

ingiems parapijiečiams

IINGO ALELIUJA

ęiausi Linkėjimai

RIAMS IR DRAUGAMS

;ų šventėms

BROOKLYN, K.1

irdžiai Sveikiname 
MAUS PARAPIJIEČIUS

CŲ ŠVENTĖSE 
i. Juozas Cepukaitis 

a. Leonas Pečiukevici

is brangius parapijiečius

(J ŠVENTĖSE 
un. Ignas Valančiuj

n. Dr. V. Martusevitį 

Kun. Stasys Lukšys

Philadelphia, h

•jKrsair^

VIKRIKAS
:SOS KRAUTUVE

EET

ME VISUS DRAUGUS IB

PAŽĮSTAMUS SU

OMIS VELYKOMIS

n. Jonas Gibhs
Philadelphia,

Kovo-March 2$ O-March 26, 1948

ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

lizabeth, N. J
kmadienį, kovo 14 dieną, 
■jau buvo rašyta, šv. Pet- 

Povilo bažnyčioje buvo 
gtas vienas iš puikiau- 

jažnytinių koncertų, kur 
giedama “Septyni Pas- 
iai Kristaus žodžiai.” 
bai skaudu, kad dauge- 
ietuvių neįvertino šios 
os progos naudingai 
isti dvi valandas, nes 
yčia nebuvo pilna.
s, lietuviai, turime įver- 
ir atjausti savo tautos 
tus. Visi solistai ir cho- 
aug darbavosi, koncer- 
esiruošdami, kad galėtų 
ytojų jausmus pakelti ir 

s pradžiuginti. Trūksta 
ų apibūdinti gražiems 
ų, ypač Lietuvos Ope- 
artistų V. Grigaitienės 

utėno, balsams.
ą kartą, kai bus suruoš- 
anašus koncertas, visi 
aukime ir atjauskime 
as mūsų menininkų pa- 
as. Tuo mes prisidėsime 
ietuvių kultūros kėlimo.

Buvusi

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Švento Vardo Draugija ko
vo 14 d., per 8 valandos mi
šias, bendrai ėjo prie komu
nijos. Po mišių Šv. Vardo 
Dr-jos salėje šeimininkės M. 
Gerulienė ir M. Katilienė pa
gamino skanius pusryčius.

Kovo 14 d. Essex House 
viešbuty, Newark, N. J., bu
vo CYO komunijos pusryčiai. 
Iš mūsų parapijos juose da
lyvavo šie Sodalicijos nariai:

J. Dombravalskis, J. Gel- 
čius, I. Kochanskaitė, A. Pie- 
teraitė, A. Shalkauskaitė, M. 
Vitkauskaitė, A. Gelčienė, A. 
Shawkoniene, V. Šimoliūnie- 
nė, A. Šmigelskienė ir M. 
Stravinskienė.

Newark, N. J

AMERIKA 5

S.

Švč. Trejybės parapijoje 
Velykų sekmadienį Prisikėli
mo mišios su procesija bus 6 
valandą ryto. Kitos mišios: 
9, 10:30 ir 11:50 vai.

FAKTAI APIE TREMTINIUS
okietijoje, Austrijoje ir 

oje tarptautinėse pabė- 
stovyklose 

tau kaip 800,000 
ai vergų, darbo 

acijos stovyklų 
ai.
iemet Jungtinės Valsty- 
rivalo įmokėti IRO (In- 
tional Refugee Organi- 

73,000,000 dolerių, 
asi, tremtiniams užlai- 
stovyklose mums per 
atsieina 200,000 dol. 
nepaskirti 
tremtinių 

Ameriką?
tremtiniai 
kirstosi: 55 

ikų, 27 nuošimčiai pro
tų ir tik 18 nuoš. žydų, 
remtinių amžius: 66% 

18 ir 44 metų, 21 nuoš. 
ikai, jaunesni kaip 18 
ir tik 13 nuoš. daugiau 

44 m. amžiaus. Todėl 
acijoje tinka darbams 

dauguma.
autybė: 37% lenkų, 18 
žydų, 17% baltų, 7% 
avų ir kitų: ukrainie- 
sų, slovakų ir 1.1.

0% tremtinių gali dirb- 
J. GARŠVA su ŠEDIf! maisto stokos jie nu- 

ir vis daugiau ir dau- 
suserga džiova. Reika- 
skubiai juos išvežti.

tremtinių dir- 
vo amatą ir tremtyje, 
jie nori darbo, bet už-

IKSMŲ VELYKŲ

L TAILORING CORP.
a v. A. Matulis ir f. fe

BININKAMS IR PRIETEM

LINKIME

NAUJAS KUNIGAS

gyvena 
tremti- 
ir kon- 
įnamių

dalies šios 
perkeldini-

tikybomis 
nuošimčiai

ta juos samdyti. Profe- 
ai gilina savo studijas, 
eivija tęsia mokslus.
emažiau kaip 35 nuo- 

ai tremtinių dirbo ūkio 
savo krašte. Todėl ir 

ikoje įkurdinti jie ūki- 
utų. * 
augiau kaip 10% žino 
ruošos darbą. Didelis 

pareikalavimas Ameri- 
arnų ir tarnaičių.
iti 10% yra paprasti 
inkai, tinką prie pa- 

darbų. Ir šie galėtų 
ti amato.
ational Catholic Reset-

tus nustojo 1,031,865 gyven
tojų. žmonės paliko ūkius ir 
persikraustė į miestus pel- 
ningesniam darbui.

—Toks darbininkų persi
kėlimas iš ūkių į miestus at
nešė toms valstybėms arti 
bilijono dolerių nuostolių per 
metus.

—Palikti ūkiai turi tuščių 
gyvenamų namų, kuriuose 
galėtų tremtiniai gyventi. 
Remdami katalikų atvežimą 
Amerikon, praturtintume ka
talikišką elementą ūkiuose ir 
kartu pasitarnautume žem
dirbystės .ekonomijai.

—Imigracijos kvotų vy
riausybė nenori praplėsti. Ne
sunaudotų kvotų karo metu 
susidarė arti milijono. Tad, 
išleidžiant specialų įstatymą 
tremtiniams įsileisti, būtų 
tik normalaus gyventojų au
gimo eiga Amerikoje, šalies 
ekonomija ne tik nenukentė
tų, bet pakiltų.

—Amerika visada buvo nu
skriaustųjų ir persekiojamų
jų globėja. Pasaulis stebi, ar 
ji bus ištikima savo parei
goms šiuo metu, ar ji tiki į 
demokratijos ir laisvės gyni
mą bei saugojimą.

—Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green yra pareiškęs Kong
reso Komitetui: “Kaip gali
me pasauliui įsiūlyti demok
ratijos idealą, jei mes atsisa
kome duoti prieglaudą pabė
gėliams nuo totalitarinio re
žimo?”

—Prezidentas Trumanas 
savo kalboje Kongresui 1947 
metais pasakė: “šie žmonės 
(tremtiniai) priešinosi tota
litariniam valdymui, ir dėl 
savo karšto tikėjimo į lais
vės ir demokratijos princi
pus kenčia nepriteklių ir sun
kumus. Kadangi jie priešingi 
komunizmui, jie stipriai pa
sipriešino ir bandymams juos 
grąžinti į komunistų kontro
liuojamus kraštus. Jie su vil
timi žiūri į demokratines ša
lis, kad jiems pagelbėtų at
statyti savo gyvenimą. Mes

Velykų rytą Nekalto Pra
sidėjimo katedroje, Spring
field, Ill., bus šventinamas 
kunigu Antanas Tamulis iš 
Keene, New Hampshire. Ku
nigystės Sakramentą suteiks 
Jo Ekselencija vyskupas Jo
kūbas A. Griffin, D. D.

Naujasis kunigas, sūnus 
Jono ir Antaninos Tamulių, 
yra gimęs Sunderland, Mass. 
Po pirmojo karo, kada dau
gelis lietuvių grįžo į nepri
klausomą Lietuvą, kartu iš
vyko ir kunigo tėveliai, išsi- 
veždami keturių vaikų šeimą. 
Lietuvoje gyveno Gruzdžių 
ir Joniškio miesteliuose.

Kunigas Antanas pradžios 
mokyklą baigė Lietuvoje. Vė
liau lankė Joniškio gimnazi
ją ir iš jos persikėlė į amatų 
mokyklą Kaune. Ją baigęs, 
grįžo atgal į gimnazijos suo
lą. Jam belankant Kauno “Pa
vasario” gimnazijos septin
tąją klasę, Europoje prasidė
jo visokį neramumai.

Kunigas Tamulis į Ameri
ką grįžo 1937 metais. 1938 
metų rudenį įstojo į Mariana- 
polio Kolegiją. Po dvejų me
tų persikėlė į Tėvų Marijonų 
Seminariją studijuoti kuni
gystės. Nuo 1944 metų vys
kupas jį pasiuntė teologijos 
kursui į Kenrick Seminariją, 
St. Louis, Mo., kur ir mokėsi 
iki pat šventimų.

Kunigas Antanas Lietuvo
je turi palikęs savo tėvelį ir 
penkias seseris. Čia Ameri
koje, be būrio giminių, jis tu
ri savo brolį su šeima, kurie 
gyvena 100 Baker St., Keene, 
New Hampshire.

Naujasis kunigas savo pir
mąsias mišias laikys Green
field, Mass. 11 vai., Švč. Tre
jybės bažnyčioje. Asistoje 
dalyvaus klebonas J. Casey, 
kun. Basil Rafferty, kun. 
Thomas Lynes, kun. J. Cur
tin. Pamokslą mišių metu pa
sakys kun. Jonas Bakanas iš 
Athol, Mass.

DIDĖJA AUTOMOBILIŲ 
GAMYBA

Detroitas yra žinomas kaip 
automobilių gamybos cent
ras. To miesto dirbtuvėse 
automobilių pagaminama 
daugiau, negu visuose kituo
se Jungtinių Valstybių auto
mobilių fabrikuose.

Šiemet Detroitas pasiryžo 
iš savo dirbtuvių išleisti re
kordinį automobilių skaičių. 
Iki kovo mėnesio pabaigos 
apyvarton bus paleista 1,- 
300,000 automobilių, o iki me
tų pabaigos Detroito fabri
kantai tikisi pagaminti net 
5 su puse milijono naujų au
tomobilių.

! Matthew |
; BUYAŲSKAS I
i LAIDOTUVIŲ f

DIREKTORIUS | 

e © ®
’ 426 Lafayette St. | 

Newark, N. J.
Tel. MArket 2 - 5172

RUBBER’STAMPS^
_____ ■ - -■________•_________________ ___ L__  ‘

nt Council stengsis ūki- 
-s--------------------------------- s, namų ruošos ir pa-

t lis darbininkus įkurdin- turėtume priimti didelį imig- 
lerikoje, kur yra pana-' rantų skaičių ir prisidėti prie 
darbininkų trūkumas. ’ jų padoraus ir savistovaus 
vių Katalikų Federacija iTrnmnimn rdin-wirnri ” 
sruoja su NCRC, 
au lietuvių galėtų 
, Amerikon.
'rofesionalai taip 
įvažiuoti. Tik reikia į- 

i, kad jų darbas čia rei
das. Daug kas priklau- 
uo to, koks bus praves- 
imigracijos įstatymas 
ingtone.
947 rugp. 15 d. Bureau 
įsus pranešė, kad 17 vi- 
karių valstybių per 
tiniuosius šešerius me-

RBININKAMS IR BIČIULIAMS

LINKIME

IŲ VELYKŲ ŠVENČll

ATKOČAITIS ir SON
JBŲ KONTRAKTORIAI

AVĖ. BROOKLY?'

kad 
įva-

pat

gyvenimo atkūrimo.”
—Amerikos Katalikų Vys

kupų Administratyvinis Bor- 
das pavedė War Relief Ser
vice sukurti National Catho
lic Resettlement Council, ku
rio tikslas būtų įkurdinti 
tremtinius Amerikoje. Prie 
NCRC priklauso ir mūsų Lie
tuvių Katalikų Federacija, 
kartu su BALFu, atstovau
dami Amerikos lietuviams.

—Šiuo metu eina Kat. Fe
deracijos vajus. Tremtinių 
imigracijos reikalams Fede-

MADE-TO-ORDER

POCKET STAMPS
BKJNATURa STAMPS 
BRASS CHECKS & DADOES 
KEY Cl INVENTORY TAOS

BALES & REPAIR OF 
Numbering Machines

MANUFACTURERS 
or markihc ocviccs

WUA &■ PtaU^
PROMOTONA1. DISPLAY 0WNS 
FOfl WINDOWS AND COUNTERS

Walker St, Now York 13, N. Y.
Tel_ BEEKMAN 3-6B2S

J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis
Praneškit—Prisiusimi Katalogu Dykai

racija nori sukelti bent 15 
tūkstančių dolerių. Parapi
jos, draugijos ir patriotai lie
tuviai raginami paremti šį 
vajų.

Federacijos Imigracijos 
Komisija

I LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ I
’t VISIEMS KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS g

1 AUGUST GUSTAS j 
BELTAIRE FLORIST I

i 6762 FOURTH AVE. BROOKLYN, N. Y. |
| (68th Street kampas) |

I
 Sveikiname savo Kostumerius, Draugus ir f

“Amerikos” Skaitytojus su |

ŠVENTOMIS VELYKOMIS |

ŠIMANSKAS & MITCHELL j
MĖSOS KRAUTUVE 1

378 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. |

| Sveikinimai ir Linkėjimai Kostumeriams ir
| Draugams Sulaukus t

| VELYKŲ ŠVENČIŲ j 

| JOS. ZEIDT, JR. j
f BAR & GRILL I
| 411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. I

!
f

Maloniu ir Linksmii

VELYKŲ ŠVENČIŲ

AROMISKIS I

'f IĮ LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ |

; VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

j M. BALLAS Į

1 FUNERAL HOME I
■j 660 GRAND STREET . BROOKLYN, N. Y. |

SVEIKINIMAI BROOKLYNO LIETUVIAMS 1 
| SULAUKUS I
į ŠVENTŲ VELYKŲ |
I JONAS PATAŠIUS is g 307 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. g
I . . I» Turime visokių religinių daiktų, kosmetikos ir įvairių g 

brangenybių (Jewelry) X

f II LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ |

5 VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR įį PAŽĮSTAMIEMS |

j P. W. SHALINS I 
g 84-02 JAMAICA AVE. WOODHAVEN, N. Y. |

| ŠIRDINGIAUSI LINKĖJIMAI |

į VELYKŲ ŠVENTĖMS |

PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME

g 354 MARCY AVĖ. 
g Prieš Armory

BROOKLYN, N. Y.
EVergreen 7-4774

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
Prie “Amerikos” Įsikurdinimo Fondo pereitą savaitę 

savo auka prisidėjo sekantieji asmenys:
P. Lapienė, Stony Brook, L. I........................................... $20.00
J. Ališauskas, Brooklyn .......  •.... 2.00
K. Sirutavičius, Brooklyn ................................................... 2.00
P. Franceson, Brooklyn ...................................................... 1.00
Kaz. Poderis, Brooklyn ...................................................... 2.00
D. Vaitkevičius, Brooklyn.......................................... t...... 2.00
ALRK Federacijos 20 kp., Great Neck, N. Y................. 5.00
A. Alaburdienė, Brooklyn .................................................. 2.00
V. Ambroze, Brooklyn ..............  1.00
V. Beganskas, Brooklyn .................................................... 2.00
M. Kanapinskienė, Brooklyn .......................................... 1.00
Kun. J. šeštokas, Warwick, N. Y..................................... 2.00
S. Mikalionis, Brooklyn ...................................................... 2.00
J. Ambrozaitis, Woodhaven, N. Y.................................. 2.00
S. Barkauskienė, Brooklyn ................................................ 2.00
Mrs. M. Fiore, Brooklyn...................................................... 2.00
A. Kaulius, New York ........................................................... 2.00 

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

“Amerikos” Administracija. - .

Lietuvių Radijo Draugijos s
PROGRAMOS J

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

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama
i visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika Y 

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t. 4 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai) »

1 495 GRAND STREET. BROOKLYN 11, N. Y. £
1 Tel. EVergreen 4-7142 Y
į J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS 6

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir. f)

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

TUOJAU UŽSISAKYKITE

b “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:

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai
S’ 

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

^Stephen Aromiskisįį ?
(Armakauskas) r) 2 Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

n

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(j jį Laidotuvių Direktorius
V b

į)

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

į F. W. Slialins
Į (Šalinskas)
į Laisniuotas Graborius
• Suteikiam Garbingas
* Laidotuves

; - $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
į NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue, 
' Brooklyn, N. Y.



Velykų šventėse prisiminkime tremtinius

gia koncertą.

VELYKOS!VELYKOS!
Remkime našlaičius

kad

i.

Maspetlio Žinios

LIETUVIŲ SALDAINIŲ KRAUTUVE
495 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EV 4-7142
NAMIE GAMINTI:

• ZUIKIAI
• KIAUŠINIAI
• DOVANOS

e VELYKINĖS KAŠIUKĖS
® SALDAINIAI DĖŽUTĖSE

Viskas specialiai pritaikyta Velykų šventėms.

Visus kviečia atsilankyti Saldainių Krautuvės Savininkas, 
JUOZAS, ONA ir JUOZUKAS GINKAI

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Dienos komiteto

Po žiaurios žiemos pavasario metu Lietuvos atgims- narių svarbus pasitarimas 
tančioji gamta yra nepaprastai graži. Jos vieversėlio ir kitų įvyks trečiadienį, kovo 31 d., nį) 
paukštelių čiulbėjimai, gėlelių įvairumas ir grožis ramina 
ir džiugina žmogaus sielą.

Atgimusi gamta Kristaus prisikėlimo šventėje žavi 
kiekvieno lietuvio — nuo jauniausio iki seniausio — sielą, 
ir iš jų krūtinių veržiasi maldos į Aukščiausiąjį.

Vieni kitus sveikina, linkėdami linksmo Aleliuja. Vai
kučiai džiaugiasi gražiais margučiais, suaugusieji — tiky
binius savo jausmus jungia su atbudusia gražia tėvynės 
gamta, kuriai jokia šalis nėra lygi.

Šiandien šioji žavinčios gamtos grožio šalelė pergyve
na žiaurius laikus, baisaus priešo naikinama. Jos ištikimi 
sūnūs ir dukros yra išblaškyti po įvairias svetimas šalis, 
kaip vanago užklupti nekalti paukšteliai.

Velykų šventės tiems nelaimingiems tremtiniams — 
be jų brangios tėvynės, be aiškios ateities ir net be reika- 
lingiausio daikto — duonos kąsnio — yra labai slegiančios 
ir graudžios. Mums čia gyvenantiems, ačiū Dievui, laisvoj 
šaly, Velykos yra su pilnu išteklium, bet kartu mūsų yra 
šventa pareiga kiekvieno, ypač to, kuris tremtiniuose netu
ri giminių ir artimųjų, sau išsirinkti vieną iš nelaimingų
jų tremtinių šeimų ir suteikti pagalbą.

BALF mielu noru Jums patars ir patarpininkaus šiame 
•gailestingumo ir šalpos darbe.

Šia proga reiškiu nuoširdžius sveikinimus Velykų šven
tėse BALF valdybos nariams, direktoriams, dvasiškiams, 
štabui, skyriams ir visiems bendradarbiams. Kartu reiškiu 
užuojautą ir linkėjimus tremtiniams, kad jie tvirtintų sa
vo sielas gyvu tikėjimu šiais jų bandymo laikais ir 
linksmas Aleliuja atgaivintų jų prislėgtą dvasią.

KUN. DR. J. B. KONČIUS, 
BALF Pirmininkas

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

PAVASARINIS KON
CERTAS

Balandžio 25 d. (sekmadie-
I Apreiškimo parapijos i 

7:30 vai. vakare, “Amerikos” ' Jaunų Moterų Sodalicija ren- 
patalpose.

Maloniai prašome dalyvau
ti. Sekretorius

dainininkai Suzana Griškai- 
tė ir Rapolas Juška. Jie lietu
vių tarpe yra gražiai pasižy- 

L.^~ mėję, tad manoma, kad kon
certas bus atliktas meniškai.

Koncertas įvyks Apreiški- 
Koncerto programą atliks mo parapijos auditorijoj.

Apreiškimo 
Parapija

Verbų sekmadienį baigėsi 
parapijos trijų savaičių misi
jos. 3 vai. popiet buvo vyrų 
misijų pabaiga. Vyrai gana 
uoliai lankėsi misijose, žo
džiu, misijos, dėka gražia- 
kalbių misionierių, praėjo vi
sai gerai. Verbų sekmadienį 
bažnyčioje per visas mišias 
buvo nepaprastai daug žmo
nių.

Pereitą sekmadienį parapi
jos jaunimo krepšinio ko
manda baigė priešvelykinį 
leuSiSr-____ j.._______

tikrai verta dėmesio, puikiai 
susižaidusi ir išvystanti gy
vą ir gražų žaidimą. Pažymė
tina, kad komanda iš pasku
tinių 20 turėtų žaidimų tėra 
pralaimėjusi tik apie keturis. 
Krepšinio komandos vadovas 
yra Walter Tiškevičius—Tis- 
co. Rinktinės žaidėjai: Edv. 
Klousevičius, Will. Palubins
kas, Leo Sabis, Al. Rėkus, 
Vic. Neverauskas, Wal. Kuli
kauskas, Edv. Kuzminskas ir 
Buten.

Linkime ir toliau sėkmės.
Velykų rytą, 5:30 vai., per 

prisikėlimo pamaldas ir mi
šias parapijos choras giedos 
“G-dur” mišias — Rosewig, 
Regina Coeli — Rosewig, 
Haec dies — Bordese. Ona 
Plaktoniūtė giedos solo “Al- 
lelluia” — Mozart.

Per 9 vai. mišias giedos 
parapijos berniukų ir mergai
čių choras. Tarp kitų velyki
nių giesmių, jis pagiedos 
“Regina Coeli” — Haydn.

Velykų dieną parap. jau
nimo draugijos rengia savo 
metinį šokių vakarą. Pradžia 

, 8:30 vai. vak. Įžanga $1.00.
tnetm Gros Harry Arnold orkest

ras.
Didįjį šeštadienį parapijos 

choro rinktiniai choristai, 
vadovaujami muz. P. Sako, 
5 vai. vak. per J. Stuko radi
jo programą pagiedos keletą 
velykinių giesmių.
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—Tretininkų judamieji pa
veikslai davė 150 dolerių pel
no. Juos rodė Petras Lesaus- 
kas, Kleen Kol kompanijos 
savininkas. Jis kiekvieną sek
madienį rodo paveikslus vai
kams dovanai.

—Parapijos rekolekcijas 
vedė kun. J. čekavičius. Klau
sytojams jo pamokslai labai 
patiko. Rekolekcijos baigėsi 
šv. Juozapo dienoje. Į tretįjį 
ordino įstojo 2 naujos narės. 
Tretininkų susirinkimas bus 
kovo 29 d., 8 vai. vak.

Atsilankykime į BALFo 
koncertą

BALFo 100 skyrius rengia 
įdomų koncertą. Jis įvyks ba
landžio 4 d., sekmadienį, 7:30 J 
vai. vakare, American Com
mons salėje, 40 East 40th St., 
New Yorke.

Programoje dalyvaus šios 
artistės: Stella Končienė, dai
navusi Lietuvos Operoj, Kau
ne, Z. Rajauskaitė — Žitke
vičienė, gabi smuikininkė, 
koncertavusi Lietuvoj ir Vo
kietijoj, ir Marijona šlekai- 
tytė, jauna, talentinga pia
nistė iš Kearny, N. J. Be to, 
kalbės ką tik iš Europos at
vykusi žymi viešnia M. Avie- j 
tėnaitė, kuri suteiks vėliau- 1 
šių žinių apie lietuvių gyve- Į ( 
nimą tremtyje.

Po programos bus šokiai ir ' 
užkandžiai. j

Koncerto pelnas skiriamas i 
lietuvių našlaičių naudai.

Bilietai $1.00. Jų galima » 
gauti šiose vietose: (

BROOKLYNE — “Ameri- Į 
kos” redakcijoj, 417 Grand i 
St., BALF raštinėj, 105 < 
Grand St., “Vienybės” redak
cijoje, 412 Bedford Ave. į

NEW YORKE — Lietuvos ( 
Konsulate, 41 W. 82nd Street, 11 
Liet. Informacijų Centre, 233 £ 
Broadway, “Tėvynės” redak- ( 
cijoje, 307 W. 30th Street. )

M. AVIETĖNAITĖ NEW 
YORKO LIETUVIŲ TARPE

Kovo 20 d. į Jungt. Ameri
kos Valstybes iš Europos at
vyko žymi lietuvė — M. Avie-

naujų narių. Dabar atvažiuo
ja naujo jaunimo, kuris turė
tų dėtis į chorą.

—Onai Mockevičienei pa
daryta operacija Boulevard 
ligoninėje. Jonas Poškus grį
žo iš ligoninės, sveikata ge
rėja.

—Mūsų parapija atliko Fe
deracijos vajaus kvotą. Pa
rapija davė Federacijai 400 
dolerių. Bravo, maspethie- 
čiai! Kiti dar savo aukas pri
siunčia Federacijai.

—Visi parapijiečiai gavo 
kun. J. Balkūno laišką, ragi
nantį rašyti senatoriams ir 
kongresmanams reikalavimą 
balsuoti už DP įsileidimą 
Amerikon, šimtai laiškų pa
siųsta Washingtonan.

■—Moterų Sąjunga per At
velykį turės Margučių balių. 
Kiekvienais metais šis paren
gimas gausiai lankomas. Tai 
tikra lietuviška šventė su 
margučiais.

—Šv. Vardo Draugija pa-Į
siuntė kvietimus vyrams būti landžio 25 d., 11 vai., Angelų 
kūmais naujos karūnos pa
šventinime, bal. 18 d. Kūmais 
gali būti šeimos, moterys ir 
atskiri asmenys. Po šventimų 
ruošiama vakarienė visiems 
kūmams dovanai. Užsirašy
kite.

—Per Velykas rezurekcija 
bažnyčioje — 6 vai. ryto. Ki
tos mišios: 8, 9, 10, 11 ir 
12:15. Mišparų nebus.

lų ministerijos spaudos sky
riaus direktorė.

Jai pagerbti “Stockholmo” 
viešbutyje kovo 21 d. buvo 
suruošta sutiktuvių vakarie
nė. Programai vadovavo S. 
Čerienė. Garbės viešnia svei
kino gen. kons. Budrys, adv. 
K. Jurgėla, Dr. Pr. Padalskis, 
Pr. Lapienė, New Yorko Liet. 
Tarybos sekr. D. Averka, Dr. 
A. šliupaitė, O. Valaitienė, J. 
Tysliava ir Mr. Em. Mulks. 
Garbės viešnia nuoširdžiai 
visiems padėkojo.

Vakarienės dalyvių buvo 
apie 35.

PRANEŠIMAS
Šv. Jurgio Draugijos kvar

talinis susirinkimas įvyks ba
landžio 7 d., 8 vai. vak., 280 
Union Avė. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti.

Vakarienė įvyks balandžio 
24 d., 8 vai. vak., ten pat.

i Mišios bus laikomos ba-

Karalienės parapijos bažny
čioje, Roebling ir So. 4th St. Į

J. Ambrazaitis, 
Draugijos pirm.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

• vModernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir (« 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju y

Paul Gustas Funeral Home, Inc. S
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y. g
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774 >

Mūsų telefonas nemiega v

Baras ir Naktinis Klubas
” 6

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne) JJ
Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI (S

80 St. Marks Place Manhattan
Gražiausias Rytinėje New Yorko dalyje «

NAKTINIS KLUBAS Ž
Puikiausia programa tris kartus savaitėje q

AUGUST GUSTAS 
—: Bellaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.

(68th St. kampas) ~~ SHoreroad 8-9330

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Sveikiname kostumerius ir draugus

VELYKŲ ŠVENTĖSE

F. Gražys ir Sumiš
KONTRAKTORIAI

293 Maujer Street Brooklyn 6, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

Linksmiausių Velykų

499

EV

Radijo programa girdima iš WWRL 1600 kc. Stoties 
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET

IŠNUOMAVIMUI
Kambarys su visais patogumais 

vedusiai porai arba pavienei mo
teriai. Kreiptis į 361 South 3rd 
St., Apt. 12, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RADIJO DRAUGIJA
ŠVĘSDAMA 17 METŲ SUKAKTĮ, 

SAVO KLAUSYTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINKI PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lo
tus, krautuves ir dirbt u- 
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

J. P. Ginkus 
Ad. Jezavitas 
V. Ubarevičius

MIELI “AMERIKOS” 
SVEČIAI

Prieš Velykų šventes ‘Ame
rikos’ įstaigoje lankėsi daug 
mielų svečių. Kai kurie jų pir
mą kartą aplankė šią įstaigą, 
įsikūrusią savo patalpose. Jų 
tarpe turėjome malonumo su
silaukti ir keleto kunigų, kaip 
antai: ‘ kun. N. Pakalnio iš 
Brooklyno, kun. Dr. J. Star
kaus iš Elizabetho, kun. šeš
toko iš Warwicko, kun. Ign. 
Kelmelio ir kun. Pr. Basta- 
kio iš Newarko, kun. A. Pet
rausko iš Brooklyno, kun. 
Dr. K. Gečio, Tėvo Gidžiūno 
ir kt.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
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!

į Stan. P. Zubawicz > 
į (ZUBAVIČIUS) ;J
■ J Išpildo Taksų dokumentus, Biz- į 
Ji nio apyskaitas, Palikimų ir ■,
■ Į įpėdinystės raštus. «•
!• VISUOSE MIESTUOSE IR į į VALSTIJOSE J
E Sutvarko knygas visokiems į 
Ji bizniams. į

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

WWWWWWWWWWWW’

161 No. 6th Street

s

S

Brooklyn, N489 Grand Street

D. VVhitecavage, Savininkas

38

PRANEŠU

Basil Fedon

D Avenport 6-0

B 
h

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

■
B
fiilBlilllBimilllUQIIIliBEnilUlHDI

AMERIKOS LIETUVIŲ KA 

UKŲ VISUOMENINIO I 

KULTŪRINIO GYVENIM 

SAVAITRAŠTIS

eina KAS PENKTADIEI

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Dekoruoto]
Dažytojas

IŠ ORO IR Iš VIDA 
PILNAI APDRAUS!

Vartojama Geriausia M( 
DARBO APKAINAVTMAS

Jackson Heights, 
NEwtown 9-59

Clement A. Vo 
(VOKETAITIS).

Advokatas

41-40 —741h Sir

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje rietoje

A

PRELATĄ

Popiežiau

PABALTIE

MCŪZJĮ
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Entered as second-class matter 
office at Brooklyn, New York, •
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Kovo-March

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 

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

šventadieniais susi

Tel. EVergreen 4-7142

SALDALN1V PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias p 
A IS K RYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS uj.- 
riaušių bravorų. Parengimams, priimami užsakymai. KREIP

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidan

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL. ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-145-1

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų iš
lyginimą, plasterlavima, Šaligat
vių cernentavimą ir kt. darbus.

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

Stephen Bredesjr
ADVOKATAS

197 Mavemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

Į
JOS. ZEIDT. JR.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Nebrangiausia ir

Geriausia

pas ZEIDT’S

411 Grand Street

Brooklyn, N. Y.Televizija kas vakaras

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:

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

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940
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“Amerikos” raštin 
ra:

Trečiadieniais — iki!
Šeštadieniais — iki
Kitomis darbo dien 

iki 6 valandos vaka
Norintieji kitais va| 

su reikalais užeiti, pi 
iš anksto susitarti.

“Amerikos” A
_8-70

Į didžiulę žmonių 
susirinkusią šv. Petro i 
je, Romoje, popiežius 
XII kreipėsi šiais žodž 

“Velykų palaiminim: 
bi et orbi’ (miestui ir 
liti), kurio gauti jūs 
te, reikalauja iš kie 
jūsų nuoširdaus, džiau 
go ir viešo tikėjimo iš 
mo, paveldėto iš just 
nesugriaunamo tikėj 
šventąją Bažnyčią, nei 
kiamog minčių ir v 
vienybės su saugotoji 
Petro raktų, kurie bu 
patikėti Dieviškojo Ki 
Bažnyčios Viešpaties.’

VYNO, DEGTINES
IMPORTUOTU 

KRAUTUVE

102 GRAND STB
BROOKLYN 11, N,

EVergreen 7-4829

GEORGE ANDES
Telefonuokite:

PResident 2-4203

FOTOGRAF
65 - 23 GRAND A 

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p.
Station WEVD — 1830 kil., 5000 W

DIRECTOR — JACK J. S
429 Walnut St., Newark 5, N. 

Tel. MArket 2-5360

ra. 
šėiagno.

IBIU

Švedų laikraštis “ 
tyheter” 1948 m. va 
i rašo apie pabaltiei 

“Ne mažiau kaip 
pabaltiečių 1944-1945 
bėgo iš savo namų, m 
išvengti dvigubos gri 
Gestapo ir NKVD, 
pabėgėlių socialinę 
paaiškėjo, kad 30% ; 
re darbininkai ir an 
hi, 22% tarnautojai 
lektualai, 12%? ūkinii 
prekybininkai, 28%

■ mas (studentai ir ja
■ 5% visi kiti. Taigi i 
kalbėti apie kokią n 
tinę emigraciją, bet 
rą tautų kilnojimąsi.

Didelė dauguma p 
susirado saugias viel 
rodė jokio noro grį: 
rusai nutarė išmėgi 
jus žvejybos būdus 
®iesi, kad jie duos 
rezultatų.

Vienas iš tokių bi 
?inga radijo propaj 
Talino ir Rygos bi 
Čiami jaudiną atsiš 

, kur, tarp ko kita, 
i koma, kad berželiai 

pus kaip ašaras, a 
. mi Vakaruose ding 

baltiečių liūdną lik 
i kai šitos viliojančio 

pasirodė tuščios, pai 
nas, ir tada jau buv 

grasinimai: v 
gautieji bus laiko; 
išdavikais, jei pasi 
tyje. Paspaudimai 
davė tik Suomijoj 
pranešama iš Aust 

' ten grobiami estą
liaL

Esant tokiai pai 
sunku įsivaizd”''** 
gehnn - •
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