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nI Aplankyti NqU|OI Ah įstebime, kad “Lais- 
žkliūva kiekvienas, ku- 
bučiuoja Stalinui kojų, 
a užkliuvo ir niekam, 
komunistui, nieko pik- 
darąs garbingas jubi- 
rašytojas Vydūnas. Ir 

? Už tai, kad jis negrįž- 
iietuvą.
lūnas ir prieš karą ne- 
į Lietuvą, o gyveno Vo- 
)je. Ar už tai galima
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Reikalauja išduoti 
baltiečius

Danų spauda paskelbė, kad 
Sov. Rusijos pasiuntinybė 
pareikalavusi Danijos vyriau
sybę išduoti baltiečius trem
tinius. Visus lietuvius, lat
vius ir estus Maskva laikan
ti Sov. Rusijos piliečiais. Be 
to, apie 1,000 baltiečių, radu
sių prieglobstį Danijoj, esą 
laikomi “karo nusikaltėliais” 
ir, kaip tokie, turį būti nu
bausti.

Atsakydamas į tą reikala
vimą, Danijos užs. reikalų 
ministeris paprašė Sovietų 
pasiuntinį duoti konkrečių 
įrodymų apie baltiečiams pri
kišamus nusikaltimus. Tų 
įrodymų nepateikus, Sovietų 
reikalavimas nebūsiąs svars-

<& ______

Čili, iškeldama Saugumo 
Taryboj kaltinimą prieš Sov. 
Rusiją dėl Čekoslovakijos ne
priklausomybės išplėšimo, 
ėmėsi ne tik garbingo, bet ir 
drąsaus žygio. Ji yra mažas 
penkių milijonų gyventojų 
kraštas, o prieš pasaulį ap
kaltino 200 mil. gyventojų 
turintį bolševikinį milžiną. 
Tą milžiną, kurs jau paglem
žė keliolika kraštų, kurs vi
sur, neišskiriant nė pačios 
Čili, turi aklai ir fanatiškai 
jam atsidavusias “penktą
sias kolonas” — komunistų 
partijas, kurs ruošiasi šuo
liui ir graso pavergti visą pa
saulį. Ir tam milžinui mažoji 
Čili ryžtingai ir drąsiai sako 
aštrų teisybės žodį, beria ne
nuginčijamų kaltinimų virti
nę. Tuo ji vertai užsitarnau
ja visų Maskvos pavergtųjų

Sovietai juk visą4 laiką Jungt. 
Tautas naudoja, kaip garsia
kalbį, savęs gyrimui ir demo
kratinio pasaulio šmeižimui.”

Kovo 31 d. posėdy Ukrai
nos atstovas apkaltino Ang
liją ir Prancūziją, kad jos 
1938 m. Čekoslovakiją išda- 
vusios ir pardavusios Hitle
riui. “Taip, mes tada buvom 
priversti padaryti skaudžią 
nuolaidą, nes nebuvom pasi
ruošę karui,” — atsikirsda
mas apgailestavo Prancūzi
jos atstovas Parodi. “Tačiau, 
— tęsė jis, — kai 1938 m. 
Prancūzija išėjo į karą prieš 
Hitlerį, tai Sov. Rusija su 
juo sudarė slaptus susitari
mus, pasidalino Lenkiją, tei
kė paramą, virto Hitlerio ag
resijos talkininku. PrancūziĮ 
tauta jaučiasi skolinga Čeko
slovakijai ir negali sutikti,

------------------------------— isvė” piktai meluoja, 
Vydūnas ieškojęs prie
is pas nacius. Nei Vy- 
, nei kiti lietuviai pas 
j prieglaudos neieškojo, 
lė yra kitokia: ieškojo 
sirado sau prieglaudą
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apie santvarką, “kurio- 
• tūkstančius metų pa- 

darbo žmonės turėtų 
ir teisę savo šalies rei-

• at i • • Tzi i >ma> tai būtų gera san- 1T IX aktinis Kinte i. Bet kad Lietuvoje 
t t t a at n n it r1 santvarka kuriama,” 
lliaimie mips žmogus niekuomet 

ikės. Mums jau daugiau 
aišku, kad darbo žmo-

ARLES ir ALVINA BITO svietų Sąjungoje neturi 
i balso,” nei “teisės,” o 

luanD 5mįausį raudonųjų ponų 
i.

v. 193 Grand St., Brooklyne)

ks Place
ias Rytinėje New Yorko dalj
NAKTINIS KLUBAS 
a programa tris kartus sač

• SŪNUS 
IRIAI

mų sienų iš
imo, šaligat- 
kt. darbus.

t ST.,
I, N. Y.

edes Jr.
.TAS
er Street
, N. Y.
n 7-9394

DAMA 
togūs namai. 
Patarnavimas

kas tik ko
(insurinu) ir

istunas
Avenue 
, N. Y. 
e 5-7285 
k 7-2940

kraščiai rašo, kad Vest- 
j pačių vokiečių teismo 
nuteistas dešimčiai me- 
Įėjimo Heinrichas Loh- 
ivęs Pabaltijo kraštų ir 
rusijos vokiečių civili- 

------ 11 valdžios galva. Trejus
3 jis valdė Lietuvą, tre- 
lėtus lietuviai patriotai 
nosi jo režimui.
to Lietuvai atėjo dar 

esni laikai.
įsės nuteisimo proga 
tinė Lietuvos spauda mi- 
g vardų, kuriuos lietuvių 

prakeikusį amžiams: 
ris, Himmleris, Rosen- 
is, Lohse, Jekelnas, Ren-

ip tai taip. Bet sovietai 
labai kvaili, jei jie neži- 
kad į prakeiktųjų var- 

brašą lietuvių tauta yra 
Vartojama Gtf^ kusi ir Staliną, Moloto- 
darbo apkabė >aieckį, Sniečkų, Gedvi- 

kitus bolševikinius nusi- 
lius.

e * o

Clementi
(VOKETAT

41-40-7411
Jackson He$

NEwtownl

Dekonio1
Dažytoj

IŠ ORO IR
PILNAJAM

GEORGE^
Telefono^

PResldenU s spėjo įvykti pasitari-
Amerikos” bazaro rei-

omėjimas. Iš parapijų ir 
■gijų mums pranešama, 
jarapi j iečiai ir draugijų 
.i mielai prisidės prie 
larbo.

DAvenpori
RALPB S

FOTOGJ
65-23 GRAND1

Maspgtk*1 J^erikos” bičiuliai ir ka-
ų visuomenės veikėjai, 
irtą “Ameriką” parėmę, 

kartą katalikiškosios
"MEMORIES of LITHO>

RADIO HOU>
Saturdays, 5:00 to 5$
Station WEVD — 1330 kH,^ nes parapijos salėje, šios

DIRECTOR — JACK J.
429 Walnut St., Ne^’

TeL MArket 2-5$

o, nei laiko, nei materia- 
paramos.

žaras įvyks gegužės 7, 8 
. Brooklyne, Angelų Ka-

,s duoda salę nemoka- 
Už tai jam didelis ačiū!

Nuo pat 1939 m. slaptų su- pasieny; 
sitarimų su Hitleriu Stalinas 
grobia vieną kraštą po kito. 
Pirmiausia juodu pasidalino 
Lenkiją. Toliau, naciams lai
minant, sovietinio imperia
lizmo aukomis tampa Lietu
va, Latvija ir Estija. Karui 
baigiantis, Sovietų plieno už
danga nusileidžia ties Ode
riu, Europa perskeliama pa
čioje jos širdyje. Į bolševiz
mo reples patenka Jugoslavi
ja, Bulgarija, Rumunija, 
Vengrija, Albanija, Lenkija, 
dalis Vokieti jos Ir Austrijos. 
Čekoslovakija taip pat Mas
kvos rankose, nors ji ir mė
gino atrodyti sau ir pasau
liui kaip nepriklausoma val
stybė.

Vakarų pasaulis tylėjo. Di
džiosios demokratinės galy
bės Stalinui darė nuolaidą po 
nuolaidos. Vylėsi, kad jis su
stos. Paaukojo keliolikos val
stybių nepriklausomybę ir 
150 milijonų žmonių laisvę 
bei teisę gyventi. Ir tai tam, 
kad būtų išvengta naujo ka
ro.

Ir tik po Prahos pučo, po 
Čekoslovakijos užs. reikalų 
ministerio Jan Masaryko tra
giškos mirties Stalinas paso
dintas į kaltinamųjų suolą. 
Saugumo Taryba svarsto Či
lės iškeltą kaltinimą prieš 
Sov. Rusiją. Ji kaltinama Če
koslovakijos nepriklausomy
bės išplėšimu, jos demokrati
jos ir ekonominės santvarkos 
naikinimu, netiesioginės ag
resijos veiksmu.

JAV ir D. Britanijos atsto
vai Saugumo Taryboj, Aus
tin ir Cadogan, padarė labai 
aštrius pareiškimus Sovietų 
atžvilgiu. Už Čekoslovakijos 
laisvės išplėšimą jie grasina 
net karu. Gromyko atsiker
ta, kad ne Sov. Rusija, o J. 
A. Valstybės vykdo imperia
listinę politiką ir siekia už
valdyti pasaulį. Jis ėmėsi 
taktikos pulti ir vaidinti, 
kad Sovietai nė piršto nepa
judinę Čekoslovakijai pa
vergti. Pati tauta nusprendu
si eiti į Sovietų glėbį. Įvykęs 
perversmas esąs grynai ir 
vien tik Čekoslovakijos vi
daus reikalas. Sovietai griež
tai atsisaką tą klausimą 
svarstyti.

Tačiau devyni iš vienuoli
kos Saugumo Tarybos narių 
reikalauja, kad Sov. Rusija 
atsakytų į klausimus: ką vei
kė SSSR užs. reikalų vicemi- 
nisteris Zorinas Prahoj per
versmo išvakarėse ir pučo 
metu; kuriam tikslui buvo 
sutrauktos raudonosios armi
jos divizijos Čekoslovakijos

kodėl areštuojami 
nekomunistinių partijų va
dai, parlamento nariai, laik
raščių redaktoriai; kodėl 
prezidentui Benešui neleista 
kalbėti į tautą tokios krizės 
metu; ir t.t.

Aišku, kad dabar Saugu
mo Taryboj sprendžiamas ne 
vien Čekoslovakijos klausi
mas. Su jo išsprendimu riša- 
si visų Sovietų pavergtųjų 
kraštų likimas. Kai grasina
ma karu, tai sprendimus tu
rėtų sekti ir veiksmai. Todėl 
šią bylą turėtume sekti su 
ypatingu dėmesiu. Ateina ei
lė ir Stalinui atsakyti už sa
vo nusikaltimus.

Iš kitos gi pusės, suomiams 
grasina jų pačių išgamos — 
komunistai. Maskvos pakur
styti, jie ruošiasi nuversti 
teisėtą valdžią, jei ta neišpil- 
dys rusų reikalavimų.

Mažytė Suomijos kariuo
menė, kuri taikos sutarties 
palikta tik krašto sargybai, 
nuolat budi, kad nebūtų ne
lauktai komunistų užpulta. 
Visų karių atostogos sustab
dytos neribotam laikui.

tomas. Danija globojanti vi
sus politinius pabėgėlius, tai
gi ir Baltijos kraštų pilie
čius.

Vyskupą nuteisė 
kalėti

Lietuvaite ištekėjo 
už JAV dinlomato

Suomijoje įtempta 
padėtis

Diplomatijoje yra priimta 
apie tarpvalstybines derybas 
nieko nerašyti, kol jos ne
baigtos. Taigi nieko nežino
me ir apie Maskvos pasitari
mus, į kuriuos suomiai buvo 
“pakviesti.” Tik iš kelių 
smulkmenų galima spręsti, 
kad ten viešpatauja ta pati 
atmosfera, kaip ta, kai gang
steriai prie sienos sustato be
ginklius žmones: jie turi 
klausyti užpuolikų komandos 
ir laukt, bene ateis pagalba 
iš kitur.

Stalinas, matyt, tiek daug lietuviams ir kuo galėdamas 
iš Suomijos pareikalavo, kad jiems padeda.
delegacija, negalėdama visko 
išpildyti, išsiprašė leisti jai gusi 
vykti namo pasitarti su ki
tais tautos atstovais, o svar
biausia, išlošti laiko ir suži
noti, ką laisvosios tautos apie 
jų nelaimę šneka.

Jadvyga Vaškytė, Lietuvos 
pranciškonų provincijolo A- 
merikoje Tėvo Justino Vaš- 
kio, O. F. M., sesuo, šių metų 
kovo mėnesio gale ištekėjo už 
Jungtinių Valstybių ambasa
doriaus Paryžiuje patarėjo ir 
pirmojo sekretoriaus Hugh 
S. Fullerton.

Lietuviams H. S. Fullerton 
yra labai gerai pažįstamas. 
Ilgesnį laiką jis yra buvęs 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių generaliniu konsulu Kau
ne. Iškeltas iš Kauno,, H. S. 
Fullerton ėjo gen. konsulo 
pareigas Lyone, Marselyje, 
Prancūzijoje ir Helsinkyje, 
Suomijoje. Prieš antrąjį ka
rą atkeltas į Paryžių, buvo 
paskirtas ambasadoriaus pa
tarėju ir sekretorium. H. S. 
Fullerton yra labai palankus

Šveicarų spauda praneša, 
kad jugoslavų “liaudies teis
mas” Sarajeve nuteisė 11 me
tų kalėti pravoslavų vysku
pą Vojislavą Nasticą. Vysku
pas apkaltintas kenkimu liau 
dies demokratijai, mėginimu 
sugriauti Jugoslavijos kari
nę galybę, rėmimu teroristi- 

^nių organizacijų, teikimu ži
nių “užsienio agentams” ir tt. 
Tai kaltinimai, kurie yra 
bendri visiems Sovietų pa
smerktiems. Kad tokie kalti
nimai yra grynas melas, la
bai gerai žino visi nelaimin
gieji Maskvos pavergtųjų 
kraštų gyventojai. Jais kal
tinant, vykdomi nuolatiniai 
“valymai” ir tarp pačios Ru
sijos žmonių.

tautų ir viso demokratinio 
pasaulio pagarbos ir gilaus 
dėkingumo.

Čekoslovakijos byla Sov. 
Rusiją išvedė iš pusiausvy
ros. Jos atstovai Saugumo 
Taryboj — Gromyko ir Ta- 
rassenka — negalėdami už
ginčyti kaltinimų, ėmėsi 
plūstis ir paleido darban ru
siško žodyno įmantrumą.

Čili atstovas pareikalavo, 
kad uždraustų sovietams 
plūstis. Pirmininko pastabos 
Gromyko nepaklausė. Esą, 
jis jaučiasi tiek mokytas, kad 
nesąs reikalingas Wall Stree- 
to milijonierių tarnų pamo
kymų. 1 '

Į tai čili atstovas kovo 31 
d. posėdy, pareiškė: “Su
prantama, įžūlusis agreso
rius negali pakęsti, kad toks 
mažas kraštas, kaip čili, ry
žosi ginti demokratijos rei
kalą. Hitlerinė Vokietija bū
tų lygiai taip pat įniršusi, 
jei anuo metu maža tauta bū- 
tų išdrįsusi ginti Čekoslova
kijos laisvę Tautų Sąjungoj.

kai šiandien jos laisvė vėl 
trypiama.” Tai taiklūs ir ašt
rūs kaltinimai bolševikiniam 
agresoriui.

Kanada ir Sirija pasiūlė, 
kad Saugumo Taryba sudary
tų Komisiją demaskuoti Pra
hos pučo kaltininką. Jis esąs, 
žinomas. Aišku, kad be prie
vartos Čekoslovakija per vie
ną naktį negalėjo iš demokra
tinės virsti policine valstybe. 
Tačiau darant sprendimą, 
Saugumo Tarybai reikia tu
rėti galimai daugiau įrodo
mosios medžiagos. Kaltinin
kas neprisipažįsta, išsisuki
nėja, kitus kaltina, tad jį rei
kia priremti prie się.nosLT*’-? 
pasiūlymas bus svarstomas1' 
sekančiam Saugumo Tarybos 
posėdy.

—Prezidentas Trumanas 
Europos atstatymo progra
mai administruoti paskyrė 
Paul Hoffmanną, Studebaker 
Corporation pirmininką.

—JAV Kongresas numato 
gauti pasiūlymų sulaikyti ko
munistų aktyvumui.

Jadvyga Vaškytė yra bai-
Lozanos universitetą 

Šveicarijoje. Ji laisvai varto
ja anglų, prancūzų ir vokie
čių kalbas. Į Jungtines Vals
tybes atvyko 1941 metų pra
džioje.

REIKALAUJAME LAIS
VES VISOMS EUROPOS IR 

AZIJOS TAUTOMS
Tokiu šūkiu š. m. balandžio 

11 d., 2 vai. popiet, Manhat
tan Center, New Yorke, įvyks 
masinis susirinkimas reika
lauti laisvės visiems Sovietų 
Rusijos pavergtiems kraš
tams.

Jį organizuoja Amerikos 
Lenkų Draugijų Komitetas, 
talkininkaujant šioms tauti
nėms grupėms: albanų, aust
rų, bulgarų, kiniečių, čekų, 
estų, graikų, italų, latvių, lie
tuvių, prancūzų, rumunų, ir

Maskva perėmė nacių karo mašiną

Amerikiečiai, evakuodami 
Tiuringiją ir Saksoniją 1945 
m. vasarą, gen. Eisenhowe- 
rio įsakymu perdavė rusams 
milžinišką V-2 raketų gamy
bos požeminį fabriką ir eilę 
karo gamybos įmonių. Dalį 
tų fabrikų rusai iškėlė į Ura
lo sritį, dalį paliko vietoje. 
Harz kalnuose pernai paga
minta 2,000 “jet fighters” 
lėktuvų. Dresden-Ubigau dir
btuvės gamina laivus Balti
jos laivynui. Fabrikas Wis-

t.t. Pagrindiniu kalbėtoju bus mare gamįna Rusijai garve- 
senatorius Styles Bridges, gįus įr laivynui medžiagą. Vi-

KARDINOLAS PRIĖMĖ LIETUVIUS
Amerikos Lietuvių Katali

kų Kongreso rengimo komi
teto nariai kovo 30 d. buvo 
priimti Jo Eminencijos kar
dinolo Samuel A. Stritch, 
Chicagos arkivyskupo. Jo 
Eminencija labai maloniai 
priėmė delegaciją ir sutiko 
dalyvauti Kongrese ir bažny
tinėse iškilmėse pasakyti pa
mokslą. Taip pat davė vertin
gų patarimų Kongreso rengė
jams. Jo Eminencija drau
ge su delegacija nusifoto
grafavo.

Delegaciją sudarė: kun. I. 
Albavičius, ALRK Federaci
jos centro dvasios vadas; 
kun. prof. B. Urba, Kunigų 
Vienybės Chicagos provinci
jos pirmininkas; kun. P. ci
nikas, “The Marian” redak-

torius; Stasys Pieža, Lietu
vių Katalikų Kongreso rengi
mo komiteto pirmininkas ir 
“Herald-American” redakci
jos personalo narys; L. ši
mutis, ALRK Federacijos 
centro sekretorius, Kongreso 
rengimo sekretorius 
“Draugo” redaktorius.

Pamaldos katedroje
Amerikos Lietuvių Katali

kų Kongresas įvyks šių me
tų spalio mėnesį Chicago j. 
Kongreso iškilmingos pamal
dos bus šv. Vardo Katedro
je. Po pamaldų (jos bus 3 vai. 
po pietų) Katedros Audito
rijoj prasidės iškilmingas 
Kongreso posėdis.

Antrą dieną, pirmadienį, 
Kongresas tęsis Morrison 
viešbutyje.

ir

kalbos tema: “Pasaulis nega
li būti padalytas į pavergtą
jį ir laisvąjį.”

Pranešime spaudai apie tą 
mitingą tarp kitko sakoma: 
“Prieš kurį laiką dar buvo 
net bijoma užsiminti apie 
Baltijos kraštus. Mr. prez. 
Trumanas tik neseniai viešai 
juos paminėjo, nurodydamas 
Sovietų užvaldytus kraštus. 
Valstybės Departamentas po 
to viešai pareiškė, kad tie 
kraštai laikomi nepriklauso
mais ir JAV niekad nepripa
žino jų inkorporavimo į 
SSSR. Pareiškimų jau užten
ka. Reikalaujame veiksmų, 
akcijos!”

si lėktuvų fabrikai gamina 
išimtinai rusams. Tas pats 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje 
— visa ginklų gamyba tenka 
sovietams.

Uralo kalnuose (apie Mo- 
lotocksą, Zlatoustą, Sverd- 
lovską ir čeliabinską bei Niž- 
nij-Tagil) masiškai gamina
mi ginklai: priešlėktuvinės 
patrankos, sunkiosios patran
kos, lėktuvai ir t.t.

1946 m. Berlyne įsikūrė 
slaptosios vokiečių sovietinės 
armijos štabas. Tam darbui 
vadovauja Schreiner (prieš 
tai gyvenęs Amerikoje ir re
dagavęs vokišką laikraštį) ir 
Zęisser (jo oficialus titulas 
—Saksonijos policijos virši
ninkas).

Visi kariško amžiaus vo
kiečiai suregistruoti. Jaunuo
menė verčiama lankyti “So
cialistų Vienybės Partijos” 
(komunistų fronto) “sporti
nio auklėjimo kursus.” Buvę 
karininkai turėjo užpildyti 
smulkias anketas. Laivyno 
karininkai ir technikai po to 
buvo pašaukti “fiziniam lavi
nimui.” Specialius kursus 
aviacijos veteranams suren
gė Koenigsbrucke, prie Dres
den©, kur ir tankų karininkai 
toliau apmokomi. Laivyno 
personalą pasiuntė į Swine- 
muende, karininkus išsiuntė 
į Kijevą, Minską, Stettiną ir 
Charkovą. Tankų karininkus 
sutelkė Saksonijoje.

—JAV Valstybės Departa
mentas pranešė prašęs Čeko
slovakijos režimą atsiimti du 
čekų diplomatus ir Rumuni
jos pasiuntinybės šoferį iš 
Washington©, kaip šiai val
džiai nepageidautinus asme
nis.
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fįf žtnfaH Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korės- 
pbndehtams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

ŠVIESA IR TIESA
Yra pasaulyje galybių, kurios skleidžia tamsą ir melą. 

Ir tai visokiais būdais: per spaudą, mokyklas, organizaci
jas, teatrus... Tačiau žmogus iš prigimties siekia šviesos ir 
tiesos. Ne veltui Vincas Kudirka j Lietuvos himną įraše 
šiuos žodžius: “Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi.”

Tamsa ir melas skleidžia pavydą, kerštą ir neapykan
tą. Šviesa ir tiesa ugdo dieviškąsias žmogaus dorybes: ti
kėjimą, meilę, viltį.

Tamsa ir melas nori, kad juos žmonės garbintų. Tačiau 
“ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, 
žemyn galvas lenkia, o dvasioje keikia,” sako tas pats V. 
Kudirka.

Lietuvių tauta ne tik negarbina tamsos ir melo stabų, 
bet dar su jais kovoja, nors Lietuvoje jų garbinimo reika
laujama jau nuo 1940 metų.

Tačiau ar mes visuomet esame šviesūs ir teisingi savo 
brolių atžvilgiu? Ar mokame mylėti lietuvis lietuvį?

Tenka atsakyti: ne visuomet. Neretai dėl kokio menk
niekio lietuvis lietuviui koją kišame, netveriam pavydu, kai 
kitam geriau sekasi, brolio akyje matome krislą, savojoj 
rąsto nematydami, kitą paneigiame, save iškeliame.

Tai ne šviesa ir ne tiesa, nors ir jų vardu tai būtų da
roma. Mums reikia vienybės, paremtos artimo meile! Kiek
vienas žmogus mums artimas, kiekvienas lietuvis—brolis.

Tamsa ir melas — mūsų priešų idealai, ir mums su 
jais nepakeliui. Budėkime, kad piktoji jų sėkla neužval- 
dytų mūsų širdžių!

Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė

NAKTIS ANT NEMUNO
Naktis ant Nemuno sustojo, 
Atplaukus mėlyna giria.
Beržuos dar supasi daina artojo
Ir miršta vėjo pradalgių bare.

Tuojau atplauks žvejai į vagą
Ir trauks sidabro žuvytes.
Pakrantėm kuklūs žiburėliai dega, 
Viliodami blankiai žvaigždes.

O kaip ramu ten būdavo rymoti, 
Kaip laisva, gera ir graudu...
Klausai, ką kalba medžių stuobriai samanoti,
Kaip šaukia kažin kas vardu,

Kaip glosto bangos baltą žvirgždą,
Kaip šnabžda meilę vienplaukė ieva,
Kaip kaime svirtis girgžda, 
Nenorom amtelia šuva.

Paskui matai, kaip gęsta žiburėliai, 
Ištrauks šilkų tinklus žvejai.
Rankas į aukštį pakylėjai
Ir prie krūtinės minkštas sutemas glaudei.

Su lapais sunkios rasos kalba,
Ir su blakstienom ašara gyva,
Ir pajutai, kaip, ant peties padėjus galvą, 
Po žygių ilsis Lietuva.

O Nemunas vingiuoja skuba
Į Baltiją didingas ir ramus
Pro vyšnių sodo baltą rūbą, 
Pro miegančias sodybas ir namus.

JURGIO BALTRUŠAIČIO “POEZIJA”
Šiomis dienomis pasirodė 

Jurgio Baltrušaičio (1873- 
1944) lietuviškai rašytoji kū
ryba, kurią spaudai paruošė
J. Aistis ir išleido kun. P. Ju

Lietuviškąjį Jurgio Baltru
šaičio kūrybos lobį sudaro 
“Ašarų Vainikas” (dvi da
lys), “Aukuro Dūmai,” auto-

Pasiruošimas kovai prieš komunizmą

Pavojų akivaizdoje
Ir Bažnyčios vadovybė, ir 

demokratinių tautų' vadai, 
matydami šių laikų pavojus 
religijai ir žmonių laisvei, 
energingiausiu būdu skatina 
visuomenę budėti, organizuo- 

cUrbti, kad būtų^gajįma 
tuos pavojus nublokšti į šalį. 
Pagaliau, ir mes patys gali
me matyti, kokie ir iš. kur 
šiandien vėjai pučia. Tie “vė
jai” vis labiau jaučiami, vis 
“šaltesni’ ir “aštresni” daro
si.

Kai kurios Europos tautos 
snaudė, kada tie “vėjai” jų 
krašte siautėjo. Jas netikėtai 
užklupo ir parbloškė. Kai ku
rios, tiesa, žinojo, kas jų lau
kia, ruošėsi, bet bolševizmo 
“vėjai” jėga jas sutriuškino. 
Tokiu būdu ir visai Europai 
ir Azijai gresia labai dideli 
pavojai. Ir Amerika jau šian
dien nebėra išimtimi. Ir jai 
gresia tie patys pavojai. Jei 
parblokš Europą, Aziją, at
eis ir Amerikos eilė. Baisu— 
ar ne? Bet ne bijoti reikia, 
tik ruoštis kovai. Ruoštis 
planingai, bet greit, įtrau
kiant į kovotojų eiles visas 
gyvąsias pajėgas.

Lietuvai pareigos
Mes, lietuviai, irgi jokiu 

būdu negalime atsilikti. Juk 
ir mes esame Amerikos dali
mi. Mūsų pareiga stoti į ko
vą prieš komunizmą yra net 
didesnė, negu kitų. Mes ne 
tik norime kooperuoti su de
mokratiniu pasauliu komu
nistiniam siaubui nugalėti, 
Amerikos laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui išgel
bėti, bet taip pat norime, kad 
lietuvių tauta būtų apsaugo
ta nuo galutinio išnaikinimo, 
kad mūsų tėvų kraštas—Lie
tuva būtų išlaisvinta.

Į tai atsižvelgiant, mums 
paskirai, kaip lietuviams, rei
kia gerai susiorganizuoti ir 
savo darbais įrodyti, kad 
esame verti garbingo ameri
kiečio vardo, kad lietuviai, 
kaip tokie, turi išlikti gyvi 
ir kad Lietuva yra verta iš
laisvinimo.

Kas iš mūsų nežino, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba— 
tai mūsų vienybės organiza
cija, kurią reikia remti visais 
galimais būdais, ją stiprinti, 
jos veiklą plėsti. Kas nežino
me, kad Bendras Amerikos

Lietuvių šalpos Fondas dir
ba kilnius gailestingumo dar
bus. Tam fondui reikia padė
ti, ir auka ir darbu.

Jei kas iš mūsų veikėjų, 
dirbančių ALT, BALF ar 
abiem per keletą metų, ma
no,, kad įienąs jau laikas eiti 
į poilsį’ klysta.-Gal oūt, jų ’• 
pastangos ateičiai bus dar 
reikalingesnės, negu jos bu
vo praeityje ar dabar yra. 
Taigi, ne ilsėtis ir ne likvi
duotis reikia, bet stiprintis.

Katalikų užsimojimai
Lietuviai katalikai, uoliai 

ir nuoširdžiai dirbdami ben
drose organizacijose, joms 
gausiai aukodami, negali už
miršti savo lizdo, savo veik
los. Bendrieji darbai ALT ir 
BALF nė kiek nesutrukdo 
katalikams būti vieningiems 
savo tarpe, auginti savo or
ganizacijas ir draugijas, tu
rėti prie jų fondus, kad jų 
veiklą būtų galima labiau 
praplėsti, pagyvinti.

Todėl Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacija užsimojo su
kelti keletą dešimčių tūkstan
čių dolerių patenkinti pa
tiems būtiniausiems lietuvių 
katalikų organizuotosios vi
suomenės kultūriniams, lab
daringiems ir kitokiems rei
kalams, kurių vis dėlto yra 
nemaža ir labai svarbių. 
Kai kurie iš jų mūsų spau
doje jau buvo gana aiškiai ir 
smulkmeniškai išdėstyti. 
Kiekviena lietuvių katalikų 
organizacija, draugija ir klu
bas, kiekvienas sąmoningas 
lietuvis katalikas ALRKF ve
damame vajuje turėtų ati
duoti savo dalį — auką. Ją 
reikia pasiųsti — Very Rev. 
Monsignor John Balkūnas, 
64-14 — 56th Road, Maspeth, 
N. Y. Naujasis prelatas yra 
ir Federacijos centro ir va
jaus komisijos iždininkas.

Šis reikalas yra svarbus. 
Jis įeina į tą programą, kuri 
šiandien taip labai reikalin
ga kovai prieš komunizmą, 
kuris turi jau pavergęs ke
liolika tautų, jų tarpe ir Lie
tuvą, kuris gresia Europai ir 
kitiems kontinentams, kuris 
ir Amerikos laisvą, nepri
klausomą ir demokratinį gy
venimą siekia pasmaugti.

L. šimutis, 
ALRKF Sekr.

ras.
Dar praeito amžiaus gale 

Jurgis Baltrušaitis įžengė į 
literatūrą, tik jis rašė rusiš
kai ir ten aukštai iškilo. Kurį 
laiką jisai buvo net visos Ru
sijos rašytojų pirmininkas. 
Tačiau, nors svetur gyvenda
mas, jisai neatitrūko nuo 
gimtosios žemės ir kalbos. Jį 
nuolat traukė tėviškės laukai, 
seni pakelių kryžiai ir mėl5^ 
na Nemuno juosta. Ir kartas 
nuo karto pasigirsdavo gan
dų apie Baltrušaičio lietuviš
kai rašomą poeziją. Deja, ėjo 
metai — ir tos poezijos kaip 
nebuvo, taip nebuvo.

Tačiau Jurgis Baltrušaitis
savo tėvų žemei ištesėjo. Lie
tuvių literatūra štai pasipuo
šia dar vienu šauniu ir giliu 
veikalu.

Iš viso Jurgio Baltrušaičio 
“Poezija” apima 270 pusla-

KUN. P. JURAS, išleidęs J. 
Baltrušaičio “Poeziją”

pių, iš kurių per 40 puslapių 
užima išsamus J. Aisčio 
straipsnis apie poetą, biblio
grafija ir turinys. Pati Jur
gio Baltrušaičio rašyba šioje 
knygoje baigiasi su 226 pus
lapiu. Tai stambus indėlis. 
Tiek raštų nėra palikę nei 
Donelaitis, nei Strazdelis, nei 
kai kurie kiti žymūs mūsų 
poetai. Bet sykiu ir gaila, nes 
jei velionis poetas būtų anks
čiau pradėjęs lietuviškai ra
šyti, būtų mums palikęs daug 
apsčiau savo kūrybos. Dabar 
su juo kapan atgulė jau se
nokai jo planuotoji tragedi
ja “Timūras,” poema “Slap
tingas Šaltinis,” rinkinys vai
kams “Žvirblio Pasakos.” Jis 
tikėjos tuos kūrinius palikti 
lietuvių literatūrai, bet... ne
išskaityti jie pasiliko Jurgio 
Baltrušaičio grabe Paryžiaus 
kapinėse.

J. AISTIS, paruošęs spaudai
J. Baltrušaičio “Poeziją”

biografinės poemos pradžia 
“Dulkės ir žvaigždės,” poe
ma — pasakėčia “žiurkės 
Įkurtuvės” ir keletas nebaig
tų eilėraščių.

Tai visas Jurgio Baltrušai
čio lietuviškasis palikimas.

Stipriausiai jis reiškiasi 
“Ašarų Vainike.” Ypatingu 
formos meistriškumu pasi
žymi jo satyrinė poema 
“Žiurkės Įkurtuvės.” Savo 
nuotaika šioji poema yra 
linksma, jei taip išsireikšti. 
Yra dar vienas kitas humo
ristinės dvasios eilėraštis.

O šiaip — Jurgis Baltru
šaitis yra minties, susimąs
tymo ir amžinųjų būties 
svarstymų poetas. Jo poezi
ja yra gili ir sutelkta savo 
mintimi, iškilni ir tarpais 
tartum rūsti savo nuotaika, 
griežta ir tiksli savo išraiš
ka. Skaitydamas visur matai 
poetą mistiką, mąstytoją ir 
amžinosios tiesos ieškotoją. 
Vieni iš gražiausių jo eilė
raščių yra tie, kur jis amži
nosios mįslės sprendimą su
jungia su lietuviškąja tikro
ve — su mūsų laukų ramu
nėle, su staklėse sėdinčia au
dėja, su apynėliu, su mūsų 
kaimo lūšnele.

Šioje kūryboje skaitytojas 
ras vieną iš giliausių protų 
lietuvių literatūroje, lygiai 
kaip ir formos meistrą bei 
lietuviško žodžio puoselėtoją. 
Iš pradžių, pirmą sykį skai
tant, Jurgio Baltrušaičio kal
ba tarpais atrodo lyg nauja, 
dar kitur nesutikta. Vienok 
netrukus prie jos pripranti 
ir jautiesi taip pat, kaip skai
tydamas Donelaičio, Vaiž
ganto, Vydūno ar žemaitės 
raštus.

I

JURGIS BALTRUŠAITIS

Ne tik pripranti ir, po to 
pirmo įspūdžio, nejauti ko
kio ypatingo kalbos išsisky
rimo, bet dar nori grįžti ir 
vėl skaityti. Kaip kiekviena 
gelmė, taip ir Jurgis Baltru
šaitis traukia į save, — trau
kia ne valandėlės smagumui, 
ne išsiblaškymui, bet — rim
čiai, susitelkimui, susimąsty
mui ties amžių slenksčiu. 
Traukia ir paguodai, nes Jur
gio Baltrušaičio žodis ir min
tis iš tikrųjų ne vienam bus 
bendrakeleivis toje tiesos 
troškulio eisenoje, kuri mus 
veda nuo lopšio ligi amžių 
angos. Kas to troškulio nie-
kados nejautė ir kas nieka
dos, pakėlęs į “žilą naktį” 
akis, nesistengė suprasti vi
sos mūsų būties slėpinio ir 
prieglobsties, tam nėra ko nė 
į rankas imti Jurgio Baltru
šaičio kūrybos.

Bet nereikėtų suprasti, kad 
Jurgis Baltrušaitis yra koks 
atitrūkęs, gyvenimo daiktų 
nepastebįs poetas. Kaip tik 
jo eilėse pilna tos tikrovės 
ženklų. Atrodo, kad rusų kal
ba rašytoje poezijoje jis bu
vo labiau atšlijęs nuo žemės 
daiktų, nuo konkrečių jos ap
raiškų. Lietuviškoji jo kūry
ba daugiausia kaip tik atsi
rėmus į mūsų tikrovės ir ap
linkos bruožus. Taip jis dai
nuoja mūsų kiemo svirtį, pa
kelės lūšną, verpėją prie ra
telio, bitę ar kurmį, žolytę 
prie tako ar vyšnią ilgašakę, 
skruzdėlę ar vakarinių var
pų gaudimą. Kas jau grynai 
baltrušaitiška, tai toji gija, 
kuri ir smilgą, ir skruzdę, ir 
vakarinio varpo giesmę su
lieja į tą amžinosios mįslės 
giesmę ir spėjimą. Beveik 
nerastum eilėraščio, kur Jur
gis Baltrušaitis neįvestų šio 
metafizinio prado. Vėlesniuo
se posmuose šis “amžių mįs
lės” spėjimas grįžta jau su 
pasikartojančiu vienodumu.

Su šiuo Jurgio Baltrušai
čio “Poezijos” rinkiniu lietu
vių literatūros namui deda
mas vienas iš pačių stambių
jų ir patvariųjų akmenų, šio 
gilaus poeto mąstytojo žodis 
iš kartos į kartą turtins lie
tuvio mintį ir širdį, o jo re
gėjimą kreips nuo laukų žo
lytės ligi grįžimo “į būtį be- 
pradę.”

A. Vaičiulaitis

Smerkia Sovietu
Sąjungą

Kardinolas Griffin, West- 
minsterio arkivyskupas, la
bai aštriais žodžiais pasmer
kė komunistų agresingumą ir 
Sov. Rusijos veržimąsi pa
vergti visą pasaulį. Jis pa
reiškė:

“Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pavergimas, sudarymas 
Liublino komiteto, dabarti
nis Prahos pučas yra pavyz
džiai priemonių, kuriomis 
komunistai ir Sovietų Rusi
ja siekia užvaldyti visą pa
saulį. Komunistinis pervers
mas Čekoslovakijoj yra vie
nas iš žingsnių komunistinės 
agresijos, pradėtos dar te
beinant karui. Kaip Hitleris, 
taip lygiai ir Stalinas, žings
nis po žingsnio vykdo šėtoniš
ką planą pavergti visą pa
saulį ir sunaikinti laisvę že
mėje.”

ŠVIESUS PAVYZDYS
Iš Europos į mus, ameri- Ipu pusdykiai pardavę 

kiečius, tūkstančiai lietuvių'mini japono sąžinę,! 
tiesia rankas, tikėdamiesi pa- ------- -«

Igalbos ar paramos. Ir į ką 
! daugiau mūsų broliai ir sese- 
!rys gali kreiptis? Tik į Ame
rikos lietuvius. Užtat, kaip 
galėdami, jiems padėkime.

Štai vienas šviesus pavyz
dys, kuriuo turėtume visi pa
sekti. Tą pavyzdį mums rodo 
Philadelphijoj gyvenanti Pet
ronėlė Kristaponienė. Ji — 
apie 60 m. moteris. Jos vyras 
— irgi to paties amžiaus. Tu
ri du sūnus, kurie jau yra 
sudarę atskiras šeimas. Vie
nas sūnus chemijos inžinie
rius, o kitas — baigęs aukš
tesniąją mokyklą. Pavyzdin
gi katalikai.

Petronėlė Kristaponienė 
šelpia Europoj vargstančius 
tremtinius, ramina ir remia 
kunigus misionierius Japoni
joj, Indijoj ir kt.

Neseniai ji gavo 
tolimosios Indijos, 
lietuvis kunigas 
rius, pasišventęs 
tarnybai ir amžinai atsisky
ręs su šiuo pasauliu, nors jis 
dar gyvas. Kaip tai? — pa
klaustų mielas skaitytojas.

O gi jis stojo dirbti į Mis
sion Catholic, Turą, Garo 
Hills, Asaam, India. Tai yra 
tas baisusis leprasoriumas 
(raupsais sergančių ligoni
nė). Iš čia niekas gyvas ne
gali išeiti! Užtat ir kun. Jo
nas Svirnelis, S. D. B., nema
tys daugiau savo tėvynės nei 
savo tautiečių.

Jis rašo savo laiške:
“Geroji ponia Kristaponie- 

ne! šiomis dienomis gavau 
jūsų laišką ir 5 dol. dovanė
lę, už kurią atlaikysiu šv. mi
šias. Ačiū labai už Jūsų ge
rą ir dosnią širdį — pagalbą, 
kuri šiuo metu mums yra la
bai reikalinga. Šv. mišias at
laikysiu galimai artimesniu 
laiku, o Jug,_prįsįminsiu, savo 
maldose, kad V. Dievas Jus 
sveiką laikytų ir gausiai at
lygintų už Jūsų gerus dar
bus vargšams žmonėms.”

O čia štai vienas įdomus 
laiškas iš Japonijos, kurį jai 
parašė misionierius kun. Al
binas Margevičius:

“Širdingai dėkoju už Jūsų 
taip dosnią širdį. Vakar man 
atvežė Kazys Maskevičius 
Jūsų man išsiųstą siuntinį. 
Jame radau 5 marškinius, 
nosinių ir kojinių. Labai dė
koju. Kitaip nemoku atsidė
koti, kaip malda. Kiekvieną 
dieną meldžiuosi už Jus, Ge
roji Kristuje, kad Jums Ge
rasis Dievulis duotų gerą 
sveikatą ir laimintų.

Dievui padedant, jau pa
vyko pakrikštyti keletą japo- 
nukų. Krikšto apeigos įvyko 
sausio 25 d.

Labai sunkus mūsų apaš
talavimo darbas, bet Dievui 
ir geradariams padedant, ei
name vis pirmyn.

Aš sekmadienį labai užsi
ėmęs, nes turiu oratoriją, į 
kurią ateina daugiau kaip 
šimtas japonukų — pagonių.

laišką iš 
Rašo jai 
misionie- 
Kristaus

gos TRAGEDIJ
P. AŽUTIS

mano, kad daiktą jis
Daug daug dar 1 

rašyti, bet esu pav 
dar ir laiko maža. D 
te, kad visuomet aš 
nors prašau. Aš ras >0“' 
atvirai, kaip savo ? 
Apie savo mamą žii ^APltar" 
riu, nes ji yra rusų p 
Lietuvoj. Tik meldž 
ją-” 1

Kun. Alb. Margev 
Įima rašyti šiuo adre 
Maskevičius, 132 1( 
Dėt Sugamo Priso 
181% P M. San Fi 
California.

Rašyti reikia til 
Maskevičiaus pavard

Petronėlė Krista 
jau vakarėjant jos; 
mui, eina sunkiai dir 
uždirbtus pinigus p 
siunčia, tremtiniams 
nius.

Paklausta, kam ji 
siųsti siuntinių bei į 
laiškų, ji davė 13 ad 
jau minėjau dviejų k 
nuoširdi labdare pat 
rašo laiškus lietuvian 
tiniams, gyvenantieji 
staetto, Scheinfeldo, \ 
no, Oldenburgo ir ki 
stovyklose, Vokietijq

Čia daviau šį šviesi 
dį, kad ir mes visi, 
lėdami, remtume ir š 
tremtinius, nes be m isftas be- 
galbos jie neteks sveį 
paluš.

jjltoji"

^ku- 
.jdarbu- 
-zeziden-

-.Į Atsi- 
įiamen-

prezi- 
įkas šią 
gorėjo 
į stoti!

.įtatki- 
•^publikos 
.rezidento 
etiškai

^u. Ta
, Rosene-

kyti, kad pavieniai 
įlinkai pasidavė bendi 
kų tautos nusistatym 
atžvilgiu: Rytai čeko? 
jai nešą vien laisvę ir 
gą ateitį! Kad nebūt 
sipratimų, tebūnie le 
pat pridurti, kad vi 
Čekoslovakijos Bažny 
dų oficiali nuomonė l 
tokia.

Jau pradžioje buv 
ta, kad čekoslovakij 
laisvinimo dienomis 
visos klebonijos ir v 
nai, be savo tautinė 
vos, kėlė ir raudoną 
tai nebuvo valdžios < 
reikalaujama, žinor 
nereikia per daug 1 
anie geraširdžiai če 
donoje vėliavoje įžiūi 
oficialią Rusijos vė 
ne komunizmo idėja 
čekai per eilę metų 1 
kų nacių terorizuoti 
nepažinę bolševikų, 
tyviai linko rusų pu; 
kareivyje matė savi

V.

BALFo siiw
tremtiniai!

3 pradėjus 
įtikėtai 
:tfiečia išvaduotoją. (Ar ne 

našiai‘atsitikę Lieti 
Hitleris Klaipėdos k 
tu būtų okupavęs 
Ar lietuviai nebūtų 
veju laukę rusų išva<

Didele priežastim 
nyčios atstovų lanks 
munistų atžvilgiu č 
kijoj buvo neturėjin 
mų vadų. Visa šal 
vos du vyskupus. ] 
mirę, o naciai trul 
paskirti naujus. Is 
kiečius, gana raudi 
slovakuos vyriaus; 
ningai delsė popie 
skirtų naujų vyskt 
žinimą. Antai, Pr; 
vyskupu Vatikanai 
ilgametį Kenigrecc 
Dr. Pychą, kuris 
laiku suprato komi 
vojų savo tėvynei 

’ delį čekų susibičiu 
juo. Bet Prahos vž

$ sąlygų 
.-Juodapa- 
įrisąčeki-

. sdaryda- 
.•Moravijos 
0asde-

įkištik-
šbrimij, iš

3M kojų 
;EMS.TUO

Šių metų kovo mėifl- 
rasis Amerikos Lietui 
pos Fondas Europon 
viams tremtiniams ši 
siuntė šias drabužių a 
to produktų siuntas:!

1. 31 maišą vartoti! 
žiu,. 8 dėžes įvairioa 
nes, 3 mokykloms rel 
2 įvairių daiktų, 1 ki 
26 dėžes įvairių main 
dūktų. Bendras siunti 
ris —- 5,726 sv., $3,6461 
tės. Siunta pakrautai 
S.S. Villanova Victors 
išplaukė iš New York! 
mėnesio pradžioje.

2. 18 statinių sūdyl 
nių. Bendras svoris —j 
sv., $1,000.00 vertės. B 
tas į laivą S.S. Wash] 
išėjusį kovo mėnesio! 
goję.

3. 145 dėžes įvairių j 
vuotų mėsos produl 
$1,440.80. S.S. Mont 
kovo mėnesio pabaigų 
siuntą paėmė iš Kanai

Lietuviams tremi 
Europoje drabužiai ir] 
produktai būtinai reil 
Del to, kaip jau buv! 
ta, BALF pradeda na] 
didintą drabužių ir kit 
tų rinkimo vajų nuo 
džio 15 d., baigiant g 
31 d. Tikimasi, kad šii 
duos pakankamai drat 
kitų daiktų papildyti] 
nių reikalavimams gf

zrieanimo
lau-

h Benešąs 
pliką pa- 
kaštuoti ir 

pKalėji- 
®Dr.Ha-

įsiautoje 
kanojas. Ir 

haslėmė ..v. . . x 
- Piritą sak sl viemntelĮ 
E SLkaip j 

khraliq re- 
h Eduardas 
te turėjo 
[stata atei- 
| apkaltins 
pfUNes 
E pabėgėlių

roekoslova-
ijij nepaly-
- ūdų oku- 

plius me-

te liepa-

'5 kartu ir

į idovakijos 
teną pir- 
te dieno- 
ptii.Su ap-

teisingai jį užsien: 
minęs, patvirtinti, 
rimųsi su Vatikam 
tas kompromiso 1 
skiriant Prahos a: 

, ilgametį Prahos 
minarijos rektor 
Dr. Beran, šiam 
jriešintis nė čeki 
ai, nes dėl veikin 
kiečius Dr. Ber< 
kaip metus buvo 
kinamas baisio; 
koncentracijos st 
laiku buvo paskir 
be vyskupų likus 
pijose ganytojai.

Bet kyla klaus 
sa tai nebuvo ge 
luotą. Valdžia tyč 
rimą ilgai delsė, 
čiuosius be dvi 
lengviau galėtų a

Prieš pietus pasakau pamoks- birželio ir ]iepos m5n> 
lą, kalbame poterius, o popiet drabužių rinkimas paj 
žaidžiame, kartais jiems ki-' 
no filmas parodau.

Jau seniai buvau svajojęs 
apie 16 m/m. prožektorių, bet 
vis buvo labai brangu. Paga
liau suradau vieną senoką, 
kuris atsiėjo taip pat daug. 
Tuo tarpu nauji dar branges
ni. Man pakaks ir šito. Visų 
pinigų nesumokėjau, bet, ma
nau, per metus pavyks apsi
mokėti. Nedrįstu prašyti Jū
sų pagalbos, nes jau ir taip 
man daug padedate. Gal tu
rėtumėt pažįstamų, papasa
kokit apie tai. Galima siųsti 
senus drabužius, avalynę. 
Juos aš parduosiu. Aš čia 
juos sutaisau ir už pusę kai
nos paduodu tiems, kurie jų 
reikalingi. padarau gerą 
darbą, ir ne dykai. Matot, ja
ponai dykai jokio daikto ar 
drabužio nepaims, nes jiems 
atrodo, jog tuo būdu juos 
pažemini į elgetas. Tuo tar-

būna labai lėtas. Visi! 
skyriai, kooperuojančl 
ganizacijos ir pavieni 
menys, atjaučią trd 
sunkią padėtį, prašomi 
gingai padėti šiame 1 
Drabužius ir visa kitai 
te: United Lithuanian 
Fund of America, 105] 
St., Brooklyn 11, N. 1 

Kiekvienas atsiųstas 
tas bus nuoširdžiai į’ 
tas.

Jau daugelis Ameril 
tuvių parėmė gausion 
komis Antrąjį Lietuvi 
bėjimo Vajų. Ar Tu, t 
atlikai savo garbingą 
gą? Skubėk, idant m 
paskutinis.

Eazimieras žvirblis, O.

« DIDVYRIAI
nors bendrais bruožais su 

r a trimis kilnios dvasios, gi]

te dvasios milžinai, gyvenę si 
te’M bet tikrai realiu dvas 
.pinkas — garsus Pamokslu 
r5 Tomas Akvinietis — Visu 

vadinamas ir Angelišk 
& mokyklų ir studentų gk 

L - Bažnyčios Daktarai 
I -Mi paskelbtas gamtos mol

Lietuva pavergta, li< 
kenčia sovietų jungą. I 
ki tad, lietuvi, aukom! 
rąjį Lietuvos Gelbėjin 

e

41*04221 m.) — trilypio 

^įkūrėjas

J® iš kilnios Guzmanų šei 
-•Burgos provincijos miesi 
V'inno nuo Osmos). Jo tėvo 

motinos — Joana iš Azos.
U^Xn paskelbta palaimintąjį 
Įvssnet rugpjūčio 7 d. Pamoksi 
H dudentu Palencijos universi 
IA gyvenimui būtinai 

gautaisiais pinigais 
l^var^us- Susilaukęs 25 1 
Ikunigu ir grįžo į Osme 
l^Po reguliarių kanauninkų. 
I buvo išrinktas vyrės 
I"-1201 m. tapo siu ”

ptii.Su


staponienė 
irgstančius 
a ir remia 
ius Japoni-

indžio-April 9, 1948ESUS PAW
is, ameri- 
li lietuvių 
lamiesi pa- 
s. Ir į ką 
iai ir sese- 
Pik į Ame- 
žtat, kaip 
įdėkime, 
gus pavyz- 
ne visi pa- 
nums rodo 
enanti Pet- 
:nė. Ji — 
. Jos vyras 
ažiaus. Tu- 
e jau yra 
ūmas. Vie- 
)s inžinie- 
ligęs aukš-
Pavyzdin-

d laišką iš 
. Rašo jai 

misionie-
i Kristaus 
ai atsisky- 
iu, nors jis 
:ai? — pa
nty to j as.
irbti į Mis
hra, Garo 
ia. Tai yra 
rasoriumas 
čių ligoni- 
gyvas ne- 

ir kun. Jo- 
». B., nema- 
tėvynės nei

pu pusdykiai p^| 
mini japono & 
mano, kad daikį

Daug daugį 
rašyti, bet er 
dar ir laiko mį 
te, kad visuos 
nors prašau. Įj 
atvirai, kaip 
Apie savo 
riu, nes ji yra 
Lietuvoj. Tik t 
ją-”

Kun. Alb. Uį 
Įima rašyti šiuo,- 
Maskevičius, lį 
Dėt Sugamo 
181% P M% 
California.

Rašyti reiki;
Maskevičiauspr 

Petronėlė 
jau vakarėjant 
mui, eina sunki- 
uždirbtus pinige 
siunčia tremti, 
nius.

Paklausta, fe 
siųsti siuntiniu 
laiškų, ji davė 
jau minėjau dvit 
nuoširdi labdarė 
rašo laiškus liet 
tiniams, gyvena 
staetto, Scheinfu 
no, Oldenburgo 
stovyklose, V

Čia daviau šįr 
dį, kad ir mes 
lėdami, remtinr 
tremtinius, nesi 
galbos jie neteks £ 
paluš.

ČEKOSLOVAKIJOS TRAGEDIJA
P. AŽUTIS

3

liške: 
jistaponie- 
imis gavau 
oi. dovanė
liu šv. mi- 
z Jūsų ge- 
— pagalbą, 
ims yra la- 
mišias at- 

artimesniu 
ūnsiU'Sąyo 
dievas Jus

(Tęsinys)
i istorija pasikartoja... •
Sudetų krizės, nors ku

lką Čekoslovakija dar bu- 
epriklausoma, preziden- 
enešas atsisakė nuo pre- 
tavimo pareigų. Apkar- 
Čekoslovakijos valsty- 

uvo silpna, ir daugelis 
ė jos politinį galą. Atsi
ųs prezidentui, parlamen- 
ilo didžiausi ginčai, kas 
nauju valstybės prezi- 

u... Pasirodo, niekas šią 
išką valandą nebenorėjo 
ybės priešakyje stoti! 
am nesutinkant užimti 
ietos, o taip pat parla- 
o nariams nerandant ki- 

šeities, pagal respublikos 
ymus, šalies prezidento 
igas turi automatiškai 

ti vyriausiasis valsty- 
teismo prezidentas. Ta 
loni garbė atiteko sene- 
r. Emiliui Hachai...

t Hachą, vos pradėjus 
prezidentauti, netikėtai 
ris lėktuvu iškviečia į i 

ą, kur be jokių sąlygų 
|;ų galvojimų paduoda pa

 

gyti raštą, kad visą čeki- 
J’ezidentas “sutinka” per-

Vokietijai, padaryda- 
| Bohemijos ir Moravijos 
ktoratus. Septyniasde- 
penktuosius metus be- 
ąs senelis Hacha, ištik- 
etikėtiį reikalavimų, iš 
io sielvarto netekęs jė- 
nnr - prie diktatoriaus kojų 

BALFo 4jęs krito ant žemės. Tuo
Hitlerio smogikai žy- 
o be jokio pasipriešinimo 

Šių metų kovepaisiais Bohemijos tau
rasis Amerikos!! Prahos link...

pos Fondas E-fl^ęs iš tremties Benešąs 
iliai tikintį kataliką pa-

Bažnyčios kova prieš 
komunistus

Ilgainiui bolševikus visi 
pradėjo teisingiau vertinti. 
Iš Bažnyčios pusės stiprėjo 
pasipriešinimas, norint ko
munistams prašalinti iš mo
kyklų religiją. Įvairios ka
talikiškos organizacijos grie
bėsi aktyvaus labdarybės 
darbo šalyje. Suįdomėjo ka
talikų spauda. Daug joje bu
vo matyti drąsių žodžių 
tiems, kurie sakosi nešą lais
vę, o iš tiesų įgyvendina dva
sios vergiją. Susirūpinta ka
talikiško jaunimo religiniu ir 
doriniu auklėjimu.

Deja, dideliam mūsų ap
gailestavimui, ši Bažnyčios 
kova prieš bolševizmą turėjo 
būti vedama iš pat pradžių, 
kada tik Čekoslovakija atga
vo savo laisvę. Tada Bažny
čia buvo galinga, o jos drą
sūs žodžiai būtų privertę ne 
vieną rimtai pagalvoti, kas

IŠ VISUR IR APIE VISKĄ

viams tremtini
siuntė šias drakh seneli liePė areštuoti ir

- • ■ jjE|dinti kalėjiman. Kalėji- 
o keleto savaičių Dr. Ha- 
uvo rastas negyvas.

to produktų sii
1. 31 maišą 

žiu,'. 8 dėžes
„11ąi9i a f nes, 3 mokykloj šiandieną čekų tautoje ELdUoldl dl" * • • -i v i • -r . • • Tn •__ • ’lin Lrovimaci Iv
;erus dar-
Dnėms.”
tas įdomus 
ds, kurį jai 
is kun. Al-

ija kažkaip kartojasi. Ir

jų už Jūsų 
Vakar man 
Staskevičius 
:ą siuntinį, 
marškinius, 
. Labai dė- 
oku atsidė- 
. Kiekvieną 
už Jus, Ge- 
d Jums Ge- 
duotų gerą 
ntų.
nt, jau pa- 
keletą japo- 
jeigos įvyko

mūsų apaš- 
, bet Dievui 
padedant, ei- 
i.
į labai užsi- 
oratoriją, į 

augiau kaip
— pagonių. 

,kau pamoks-

Kova su vėžio ligaPLĖŠIA IR BAUDŽIA
Bolševikų valdžia iš Lietu

vos ūkininkų reikalauja grū
dų prievoles valstybei ne ma
žiau, kaip 66% rugiais, kvie
čiais, žirniais, grikiais. Ne
žiūrint, kiek ūkininkas galės 
užsėti laukų ir koks bus der
lius, jis turi atiduoti valsty
bei pyliavų normas nuo viso 
jo valdomo ariamos žemės 
ploto. Jei neatiduos laiku — 
baudžiamas pinigine bauda, 
jei neatliks visos prievolės— 
kalėjimu ir ištrėmimu į Sibi
rą.

Tai bent baudžiava! Reikė
tų, kad komunistų rojaus 
garbintojai savo kailiu to ro
jaus paragautų ir Stalino 
baudžiauninkais pabūtų. Ta
da išnyktų visi raudoni vėjai 
iš jų galvų.

Kovai su vėžio liga Ameri
koje yra išleista brošiūrų is
panų, lenkų, žydų ir italų 
kalbomis. Norima supažin
dinti svetur gimusius ameri
kiečius su šios biaurios ligos 
pavojaus ženklais. Ateiųje 
tokių brošiūrų bus išleista 
dar ir kitomis kalbomis.

Milijonai amerikiečių nėra 
susipažinę su šios ligos reiš
kiniais. Kasmet tūkstančiai 
svetur gimusių amerikiečių 
miršta vien dėl savo nežino
jimo.

Kiekvienas amerikietis 
bent kartą per metus turi 
lankytis pas gydytoją pilnam 
egzaminui ir tuoj eiti pas 
gydytoją, jei pasirodo bet 
koks įtartinas reiškinys.

Išleistose brošiūrose nuro
domi septyni svarbūs 
jaus ženklai:

1) skaudulys, kuris 
gyja;

2) 
tur;

3) 
mas

4)
keitimas;

5) nuolatinis nevirškini
mas arba sunkumas ryjant;

6) nuolatinis užkimimas ar 
kosėjimas;

7) normalaus vidurių pri
pratimo bet koks pakeitimas.

KATYNO ŽUDYNIŲ
“DIDVYRIAI”

Vokiečių - Sovietų karui į-T"’n»aa..li a.na.,rtinnl Svedli d>enrastis Dagens

į čių lenkų karininkų. Dėl tų 
i žudynių naciai kaltino sovie- 
:tus, sovietai kaltino nacius

jkyti, kad pavieniai dvasi- 
,ninkai pasidavė bendram če
kų tautos nusistatymui rusų 
atžvilgiu: Rytai Čekoslovaki
jai nešą vien laisvę ir laimin
gą ateitį! Kad nebūtų nesu
sipratimų, tebūnie leista čia 
pat pridurti, kad vyriausių 
Čekoslovakijos Bažnyčios va
dų oficiali nuomonė buvo ki
tokia.

Jau pradžioje buvo minė
ta, kad Čekoslovakijos išsi
laisvinimo dienomis beveik 
visos klebonijos ir vienuoly
nai, be savo tautinės vėlia
vos, kėlė ir raudonąją, nors 
tai nebuvo valdžios oficialiai 
reikalaujama, žinoma, tuo 
nereikia per daug stebėtis: 
anie geraširdžiai čekai rau
donoje vėliavoje įžiūrėjo vien 
oficialią Rusijos vėliavą, o j yra komunizmas. Tada ir pa
ne komunizmo idėjas. Be to,1 tiems dvasininkams už drąsų 
čekai per eilę metų barbariš- žodį dar nebūtų grėsęs kalė- 
kų nacių terorizuoti ir visai " 
nepažinę bolševikų, instink
tyviai linko rusų pusėn, rusų 
kareivyje matė savo tautos 

j išvaduotoją. (Ar nebūtų pa
našiai atsitikę Lietuvoje, jei 
Hitleris Klaipėdos krizės me
tu būtų okupavęs Lietuvą ? 
Ar lietuviai nebūtų tokiu at
veju laukę rusų išvadavimo?)

Didele priežastimi dėl Baž
nyčios atstovų lankstumo ko
munistų atžvilgiu Čekoslova
kijoj buvo neturėjimas tinka
mų vadų. Visa šalis turėjo 
vos du vyskupus. Kiti buvo 
mirę, o naciai trukdė Romą 
paskirti naujus. Išvijus vo
kiečius, gana raudona Čeko
slovakijos vyriausybė sąmo
ningai delsė popiežiaus pa
skirtų naujų vyskupų pripa
žinimą. Antai, Prahos arki
vyskupu Vatikanas paskyrė 
ilgametį Kenigreco vyskupą 
Dr. Pychą, kuris vienintelis 
laiku suprato komunizmo pa
vojų savo tėvynei ir per di
delį čekų susibičiuliavimą su 
juo. Bet Prahos valdžia atsi
sakė šį vienintelį “kovojantį 
gaidį,” kaip dėl jo drąsumo 

(teisingai jį užsienis yra pra- 
j minęs, patvirtinti. Po ilgų ta- 
. rimųsi su Vatikanu buvo ras
tas kompromiso būdas, 'pa
skiriant Prahos arkivyskupu 
ilgametį Prahos kunigų se
minarijos rektorių prelatą 
Dr. Beran, šiam nebegalėjo 
priešintis nė čekų komunis
tai, nes dėl veikimo prieš vo
kiečius Dr. Beran daugiau 
kaip metus buvo nacių kan
kinamas baisioje Dachau 
koncentracijos stovykloj. Su 
laiku buvo paskirti ir kitose, 
be vyskupų likusiose, vysku
pijose ganytojai.

Bet kyla klausimas, ar vi
sa tai nebuvo gerokai pavė
luota. Valdžia tyčia tą pasky- Į įvairias komunistų šunybes į 
rimą ilgai delsė, kad tikin-1 viešumą, šiandieną jie, savo 
čiuosius be dvasinių vadų galybės apsvaigime, prakalė 
lengviau galėtų valdyti. I galvą.

pusėjus, pasaulį sujaudino1 
žinia apie Katyno žudynes. 
Katyno miške buvo atrasta 
nužudytų penkiolika tūkstan-

Nyheter” neseniai paskelbė 
sensacingų faktų apie tikruo
sius žudytojus. Esą doku
mentaliai nustatyta, kad Ka- 
tyno žudynės yra NKVD dar
bas. Vyriausiais žudynių 
vykdytojais buvo šie NKVD 
karininkai: Burianov, L. Ry
bak, Chaim Fynberg, A. Bo- 
rusovič, Boris Kucov, Ivan 
Siekanov ir Osip Lisak. Do
kumentai esą saugiose ranko- 

ir netrukus būsią paskelb-

Išdavikišką vaidmenį Če
koslovakijos tragedijoje su
vaidino šalies soicaldemokra- 
tų partija. Jos vadas Dr. 
Fierlinger, ilgus metus prieš 
karą buvęs Prahos ambasa
doriumi Maskvoje, per pas
kutinę krizę stojo komunisto 
Gottwaldo pusėn ir šiandieną 
yra raudonojo kabineto pra
monės ministeriu.

Ką veikė čekų raudonosios 
milicijos teroro metu Čeko
slovakijos generolai?... Ten
ka pabrėžti, kad čekų aukš
tieji karininkai buvo perdėm 
tautiškai nusiteikę. Bet jie 
tylėjo ir nieko neveikė. Gal 
didele to “tylėjimo” priežas
timi buvo krašto apsaugos 
ministerio sąmoningas tylė
jimas? Generolas Liudvikas 
Svoboda buvo visą vokiečių 
okupacijos laiką Rusijoje ir 
iš Stalino malonės buvo pa
aukštintas generolu. Matyt, 
jo “tylėjimas” reiškė atsidė
kojimą jo globėjui Stalinui 
Gen. Svoboda likosi ir dabar
tiniame komunistiniame ka
binete tuo pačiu krašto ap
saugos ministeriu. Kaip jis 
jausis dabar, kada daugumas 
jo kolegų generolų negailes
tingo bolševiko durtuvu yra 
išmetami iš kariuomenės?...

Skaudus tragedijos pa
slapties šydas dengia ir pir
mojo Čekoslovakijos prezi
dento Tomo Masaryko sū
naus veiklą pokarinėje savo 
valstybėje, o dar labiau prieš 
trumpą laiką įvykusią jo 
staigią mirtį. Jan Masaryk 
ilgą laiką buvo Čekoslovaki
jos pasiuntiniu Anglijoje ir 
yra tikras Vakarų demokra
tijos šalininkas. Atsistačius 
Čekoslovakijai, jis buvo 
šalies užsienių reikalų minis
teriu. Jo padėtis įvairiose už
sienių reikalų ar UNO konfe
rencijose buvo nepavydėtina 
ir komiška: Maskvai reika
laujant, jis ne kartą, prieš 
savo valią ir įsitikinimus, tu
rėjo “balsuoti” už rytų fron
tą... Ta pati ministerija atite
ko jam ir Gottwaldo kabine
te, kur jis būtų buvęs vien de
koratyvine, pasityčiojimo 
verta, figūra. Prieš trumpą 
laiką šis čekų tautos patrio
tas buvo rastas negyvas gat
vėje, ant akmenų, prie užsie
nių reikalų ministerijos. Jo 
mirtis yra didelis prestižo 
smūgis čekų komunistams, o 
susigėdinęs diktatorius Gott- 
waldas paskelbė Jonui Masa- 
rykui iškilmingas valstybi
nes laidotuves...

(Bus daugiau)

se 
ti.

MIRŠTA IŠ BADO
Koelno arkivyskupas kar

dinolas Frings didžiuliam ka
talikų darbininkų susirinki
me kovo 14 d. pareiškė, kad 
Karaliaučiaus apylinkėse 
žmonės masiškai miršta iš 
bado. Iš 100,000 vietos gy
ventojų, likusių gyventi Ry
tų Prūsijoj, jau išmirė 75,000. 
Didžiuma jų mirė priverčia
mojo darbo stovyklose. Kar
dinolas pareiškė gilų apgai
lestavimą, kad laisvosios tau
tos taip abejingos pavergtų
jų tautų likimui ir sovietų 
vykdomam didžiausiam nusi
kaltimui prieš žmoniškumą.

pavo-MILŽINIŠKI SKAIČIAI
Mokslininkai apskaičiavo, 

kad žmonės yra patys negau
singieji iš esamų gyvųjų bū
tybių. Visoje žemėje priskai- 
toma apie 2 bilijonus žmonių. 
Tuo tarpu kiti gyviai yra pa
siekę savo gausumu astrono
minį skaičių. Taip, vabzdžiai 
vienų tik rūšių turi apie 2y2 
milijono. Jei visus vabzdžius 
surinkę pasvertume, tai jie 
atsvertų visus žmones ir gy
vulius.

Pasemto iš upelio vandens 
stiklinėje visokių gyvių yra 
daugiau, negu žmonių visa
me pasaulyje.

Iš vienos paprastos nami
nės musės per šešis vasaros 
mėnesius atsiranda apie 60 
bilijonų kitų tokių pat mu
sių. Toms musėms pavežti 
reikėtų 3,000 vežimų.

Kai kurios žuvys ikrų turi 
apie 100 milijonų. O jūros 
žvaigždė išneršia apie 300 
milijonų kiaušinėlių.

Viena žiurkių pora per me
tus atveda 100 žiurkiukų, bet, 
kadangi žiurkiukai, sulaukę
4 mėnesių, jau patys gali 
veistis, tai viena žiurkių šei
ma per metus gali pasididin
ti iki 2,012 žiurkių.

Žemesnieji organizmai dau 
ginasi dar greičiau. Taip mik
roorganizmas, kuris veisiasi 
tuo būdu, kad kas 16 valandų 
pasidalija pusiau, duoda per
5 metus 3,029 kartas. Jei tie 
visi smulkučiai gyvūnėliai iš
liktų gyvi, tai tokia masė bū
tų 10,000 kartų didesnė už 
mūsų žemę.

Austrė padeda 60 milijonų 
kiaušinėlių. Jei tos visos aus
trės sulauktų savo ketvirtos 
kartos, tai jos atsvertų visą 
žemę.

auglys krutinėję

neuz-

ar ki-

nepaprastas kraųjavi- 
arba pūliavimas;
karpos ar apgamos pa

jimas. O šiandieną? Visa ge
rokai pavėluota. Taiklūs Mas
kvos medžiotojai didžiąją če
kų tautos dalį buvo sume
džioję komunistinei idėjai. 
Bažnyčios kova prieš bolševi
kus pačiuose daiguose šian
dieną Čekoslovakijoje įvyku
sio raudonojo perversmo ir 
baisaus teroro yra naikina
ma.
Ką veikė kitos čekų partijos?

Prieš karą Čekoslovakijoje 
komunistų partija narių skai
čiumi buvo juokingai maža. 
Ji betgi Benešo valdžios per 
ištisą metų eilę buvo oficia
liai pripažįstama legalia par
tija. Maža narių turėjo ko
munistų partija ir po karo.

Stipriausia po šio karo Če
koslovakijoje buvo katalikų 
partija, vadinama “lidova 
istrana.” Ilgamečiu jos lyde
riu buvo prelatas Šramek, žy
mus čekų katalikų vadas, eg- 
zilinės Čekoslovakijos vy
riausybės Londone premje
ras. Bet šis bebaigiąs aštun
tą dešimtį metų senelis nebu
vo pakankamai lankstus ko
voje su tokiu priešu, kaip 
bolševikai, kurie tikslui pa
siekti naudoja žiauriausias 
priemones. Jo vadovaujama 
partija pasitenkindavo vien 
gražiomis rezoliucijomis ar 
protestais tik ant popie
riaus...

Ir prezidento partija, vadi
nama agrarų partija, buvo 
stipri, šios partijos atskiri 
vadai, kaip Dr. Prokopas Dr- 
tina ir kiti, liūtų drąsa kovo
jo su raudonuoju siaubu. De
ja, prieš kumščio jėgą vien 
žodžiu, nors sąmoningu ir aš
triu, praktikoje nedaug ką 
galima tenuveikti. Tam pa
čiam Dr. Drtinai, kaip teisin
gumo ministeriui, iškeliant I . • • 1 • i- v 1 •

Mokykime vaikus 
artimo meilėsBUCHENWALDĖS KAN

KINIAI
Naciai Vokietijoje buvo 

įrengę daug koncentracijos 
stovyklų, kuriose žmonės bū
davo visaip kankinami. Vie
na tokių stovyklų buvo Bu- 
chenwaldeje. Dabar Buchen- 
walde yra sovietų zonoje. 
Vienas iš ten pabėgęs kalinys 
pasakoja, kad šioje stovyklo
je šiuo metu kankinama 12 
tūkstančių žmonių.

Visi stovyklos gyventojai 
esą paruošti išgabenimui į 
Sibirą. Nė vienas iš ten esan
čiųjų niekada nebuvęs ap
klausinėjamas ar tardomas. 
Daugumas ten sėdi už pri
klausymą kitai, o ne social
demokratinės vienybės par
tijai. Belaisviai miega ankš
tai susispaudę biauriose lūš
nelėse, skirtose 50 žmonių. 
Praktiškai jose miega po 150. 
Moterys belaisvės yra neat
pažįstamos, kadangi joms nu
kirpti plaukai ir jos apreng
tos vyriškais drabužiais.

Artimo meilės reikia mo
kytis. Ją reikia įskiepyti vai
kams, dar mažiems esant. Tik 
tada jie išaugs dori, nesava- 
naudžiai. Jie tada mokės įžiū
rėti, kad ir šypsančiame ar
timo veide paslėptą skausmą. 
Kentėjimai lydi mūsų gyve
nimą nuo pat lopšio lig kars
to. Už tai vos vaikas prade
da suprasti pasaulį ir domė- 
tis gyvenimu, 
žindinti su artimo meile. Te- 
atsižada jis laisvu noru vie
no kito skanaus kąsnelio, ati
duodamas jį vargingam drau
gui.

Artimo meilė pasauly da
ro stebuklus. Visa pažanga, 
visa ateitis yra kuriama nuo 
amžių ne vien sau patiems, 
bet ir būsiančioms kartoms. 
Iš čia aiškus savęs išsižadė
jimas ir siekimas laimės ki
tiems. Senelis užsodino jau
nais daigais sodelį, kad jo 
vaikai ar anūkai turėtų ska
nių vaisių. Jis negalvoja apie 
tai, kad pats to malonumo 
nebesulauks. Tėvai, sunkiai 
dirbdami, dažnai maitinasi 
sausa pluta, kad vaikai, mo
kslą atsiekę, turėtų švieses
nį rytojų.

Mums reikia artimą mylin
čių žmonių. Tą jausmą turim 
skiepyti vaikuose iš pat pir
mųjų dienų. Kokį vaiką už
auginsime, tokį turėsime.

K. B.

2 įvairių daiktu
26 dėžes įvairiu am Benešui likimas lėmė 
dūktų. Bendra;
ris—*5,726 sv„ S 
tės. Siunta pate 
S.S. Villanova Vi' 
išplaukė iš NeU ^sas smurto jėgai^ turėjo 
mėnesio pradžio;:

2. 18 statinio:
nių. Bendrassvt’stybes išdavimu”?... Nes 
sv., $l,OOO.OOv£ LUSell° čekų pabėgėlių 
tas į laivą S.S? b 
išėjusį kovo te 
goję.

3.145 dėžes įvi 
vuotų mėsos F 
$1,440.80. S.S.1 
kovo mėnesio F Bažnyčia iš dalies nepa- 
siuntą paėmėt

Lietuviams 
Europoje drabnt 
produktai bute 
Dėl to, kaip ja® 
ta, BALF prade: 
didintą drabuži: 
tų rinkimo vaj? 
džio 15 d., baiį 
31 d. Tikimasi? 
duos pakankte 
kitų daiktų pte 1 
nių reikalavote 
birželio ir liete

į akį atsistoti prieš kitą 
atorių, ir tai net savo di- 
oje Hračino karalių re- ■ 
acijoje. Ir Dr. Eduardas 1 

Iv .- • ‘ -• ,
leisti. Ar čekų tauta atei- 
i ir Benešo neapkaltins

; bingu pasakojimu, šian- 
inė raudonoji čekoslova- 
s okupacija yra nepaly- 
i žiauresnė už nacių oku- 
ją prieš aštuonerius me

! žino komunizmo
abai aktuali, o kartu ir 
i jautri problema, kal- 
; apie Čekoslovakijos 
sininkijos laikyseną pir
ais rusų užėjimo dieno- 
ar net prieš tai. Su ap- 

estavimu tenka paša.

PABALTIJIS MAITINO 
VOKIEČIUS

Vienas žymus vokietis pro
fesorius atsako į klausimą, 

J kodėl vokiečiai karo metu 
riebiai valgę. Jis sako, kad 
sviestą, kiaulės taukus, laši
nius ir kumpį vokiečiai im
davę iš Danijos, Lenkijos ir 
Pabaltijo valstybių.

Tikra tiesa!

Mūsų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!

as-Žmogus turi būti savo 
menybės budėtoju.

Vydūnas

rius, o popiet drabužių rinte- 
lis jiems ki-
au.
vau svajojęs 
ižektorių, bet 
rangu. Paga- 
ieną senoką, 
ip pat daug, 
dar branges- 
ir šito. Visų 

ėjau, bet, ma- 
pavyks apsi- 
u prašyti Jū- 
s jau ir taip 
date. Gal tu- 
imų, papasa- 
Galima siųsti 
lis, avalynę. 
>siu. Aš čia 
■ už pusę kat
ėms, kurie jų 
darau gerą 
:ai. Matot, ja- 
<io daikto ar 
ns, nes jiems 
> būdu juos 
tas. Tuo tar-

Kazimierai Žvirblis, O. P.

RYS DVASIOS DIDVYRIAI
orėtume šiame rašiny nors bendrais bruožais supa- 
inti skaitytojus su trimis kilnios dvasios, gilios 
:ies kūrėjais.
e trys kūrybingos dvasios milžinai, gyvenę stip- 
le ryšyje su nematomu, bet tikrai realiu dvasios 
bliu, yra šv. Domininkas — garsus Pamokslinin- 
Jrdino įkūrėjas, šv. Tomas Akvinietis — Visuoti- 
s Bažnyčios Daktaras, vadinamas ir Angeliškuo- 
►aktaru, visų katalikų mokyklų ir studentų globė- 
ir šv. Albertas Didysis — Bažnyčios Daktaras ir 
lupas, visai neseniai paskelbtas gamtos moksli- 
;ų globėju.
. Šv. Domininkas (1170-1221 m.) — trilypio 

ordino įkūrėjas
z. Domininkas gimė iš kilnios Guzmanų šeimos 
nijoj (Calarogoje, Burgos provincijos miestely, 

Jau daugelis’ ^aug 20 tolumo nuo Osmos). Jo tėvo var- 
buvo Feliksas, o motinos — Joana iš Azos. Ji 

. j į > popiežiaus 'Leono XII paskelbta palaimintąja, ir 
konus Antrą]^- įVentė minima kasmet rugpiūčio 7 d. Pamokslinin- 

”, -Ordine. Būdamas studentu Palencijos universitete, 
avė savo brangias, mokslo gyvenimui būtinai rei- 
įgas knygas, kad galėtų gautaisiais pinigais su- 
i maro iškankintus vargšus. Susilaukęs 25 metų 
:aus, buvo įšventintas kunigu ir grįžo į Osmą už- 
vietos tarp vyskupo reguliarių kanauninkų. Pra- 
ketveriems metams, buvo išrinktas vyresniojo 

oro) padėjėju, o 1201 m. tapo šių reguliarių ka-

skyriai, koop# 
ganizacijos ir F 
menys, atjauk 
sunkią padėtį, ^ 
gingai padėti f 
Drabužius ir$ 
te: United li^ 
Fund of Amf^ 
St., Brooklyn 1-

Kiekvienas S' 
tas bus nu(^ 
tas.

tuvių parėmė P I ■ ■■ ='' 
bėjimo Vajų. ^r. 
atlikai savo 
gą? Skubėk, $ 
paskutinis.

Lietuva pa^ 
kenčia soviet^ 
ki tad, lietuvi? 
rąjį Lietuvos

nauninkų vyresniuoju. Vėliau (1203 m.) Domininkas 
buvo išrinktas savo vyskupo Diego palydovu Prancū- 
zijon.

Čia jo jautri širdis buvo pagauta didžio pasigailėji
mo nelaimingoms sieloms, albigensų klaidatikystės su
viliotoms, ir jis nuo to laiko pasišventė tiems žmonėms 
atversti ir katalikų tikėjimui ginti. (Ši Pietų Prancū
zijoj įsigalėjusi klaidatikystė kilo iš Rytų krašto prie“ 
taringo mokslo, kad medžiaga yra iš esmės pikta, o 
dvasia iš esmės gera; ji patiko ypač neaiškiems bei 
tingiems protams; ji pasmerkė, kaip iš esmės piktus, 
visus su medžiaga susijusius daiktus ir reikalavo, kad 
jos sekėjai išsižadėtų visų Katalikų Bažnyčios sakra
mentų ir ypač pagrindinės Romos katalikų tikėjimo 
tiesos, kad dieviškasis žodis tapo Kūnu, žodžiu, ši 
keista klaidatikystė skelbė, kad kiekvienas, bet kuriuo 
būdu su medžiaga supintas daiktas yra esmingai ne
švarus, suteptas, gi savižudybė tai kilniausias ir aukš
čiausias mirties būdas. Ir štai jis įkūrė trilypį or
diną. Pirmiausia įsteigė namus jaunoms mergaitėms 
ir moterims, gelbėdamas jas nuo šios klaidatikystės 
ir nusikaltimų. Paskui giliai mokytų, apaštališkos dva
sios pilnų, kunigų būrį sutelkė į Brolių Pamokslininkų 
Ordiną, kurį popiežius Honorijus III formaliai patvir
tino 1216 m. Pagaliau priėmė į šį kilnų darbą ir pa
sauliečius, vyrus ir moteris, kurie sudarė III-čiąjį Or
diną. Visą šį naująjį ordiną nuoširdžiai priglaudė Pran
cūzija, Italija, Ispanija ir Anglija.

Domininkas buvo visuomet širdingai atsidavęs mal
dai ir mokslui, o ypatingai pasišventęs sielų išgany
mui. Karštai mylėjo Švenč. Eucharistiją ir Švenč. Pa
nelę Mariją, šias ypatybes jis perdavė ir savo ordinui. 
Padavimas sako, kad 1208 m., kai Domininkas mel-

dėsi Marijos koplyčioje (Notre Dame de la Prouille) 
ir visa širdim prašė ją pagalbos, Dangaus Karalienė 
apsireiškusi, davusi jam rožančių ir įsakiusi: “Eik ir 
skelbk mano rožančių.” Su ta dovana jis atgaivino 
katalikų drąsą ir nugalėjo plačiai įsigalėjusius albi- 
gensus.

Po to Domininkas, ir žodžiu ir gyvu pavyzdžiu, ra
gino savo ordino narius visur kultūringu būdu skelbti 
Kristaus mokslą, populiarizuoti teologiją (t. y. moks
lą apie Dievą ir Jo santykius su žmonija), kuo aiš
kiausiai dėstyti katekizmo tiesas; žodžiu, visur skelb
ti žmonėms didžius Katalikų Bažnyčios dvasios tur
tus, šviesti jų protus ir vesti jų sielas vis arčiau prie 
Kristaus.

Šv. Domininkas mirė 1221 m. rugpiūčio 6 d. Bolo
nijoj. Jį iškilmingai palaidojo kardinolas Ugolino, at
vykęs iš Venecijos, drauge su patrijarku iš Akvilė- 
jos ir keletu vyskupų ir abatų. Daugelis stebuklų įvy
ko prie jo karsto, minias traukiančio. Bolonijoj ir 
šiandieną tebėra stropiai ir maldingai saugojamos jo 
relikvijos. Jo ištikimas ir mylimas draugas popiežius 
Grigalius IX paskelbė jį šventuoju 1234 m. liepos 13 
d., o jo šventė švenčiama kas metai rugpiūčio 4 d.

Lietuvoj domininkonų ordino veikimas buvo žino
mas jau nuo XIII šimtmečio. Pirmoji jų provincija 
(Angelo Sargo vardu) buvo įsteigta 1644 m., kai Lie
tuva turėjo 12 vienuolynų, iš kurių du buvo Vilniuje, 
o kiti Kaune, Seinuose, žemaičių Kalvarijoj, Palėvenėj, 
Skapišky, Virbaly, Liškiavoj, Raseiniuose ir kitur. 
Garsūs Lietuvos žmonės, pav., vyskupas Motiejus’Va
lančius, istorikas Simanas Daukantas, poetas Adomas 
Mickevičius ir kiti, mokėsi domininkonų mokyklose.

Lietuvai atgavus laisvę ir nepriklausomybę, iš Jung-

tinių Amerikos Valstybių 1932 m. liepos pabaigoj nu
vyko j Raseinius Tėvai Bonaventūras Pauliukas ir Ka
zimieras Žvirplis. Raseiniečiai greit juos pamilo ir šir
dingai prašė dar kitų “Baltųjų Tėvų.” 1933 m. atėjo 
talkon Tėvai Jonas Kazimieras časas (kilęs iš Angli
jos provincijos, bet atvykęs iš Grenados salos, Pietų 
Indijoj), Pranas Emanuelis Jonkus ir Viktoras Hum- 
bertas Vroblevskis (iš Šiaurės Amerikos). 1937 m. ten 
nuvyko Latvijos ir Lietuvos seminarijų vizitatorius 
Tėvas Pijus Pelletier (iš Prancūzijos). Pastaruoju lai
ku Lietuvos provincija turėjo 8 Tėvus, 2 pasauliečius 
kunigus-kandidatus į ordiną, 3 studentus Italijoj, 3 
studentus 
padėjėjus

Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 6 brolius 
ir 5 kandidatus.

Šv. Tomas Akvinietis (1225-1274 m.) — 
Visuotinasis Daktaras

Šv. Tomas gimė gražioj ir saulėtoj Italijoj (Rocca 
Secca) iš turtingų ir galingų Akvino grafų šeimos. 
Pradinį mokslą gavo pas benediktinus, Monte Cassino 
vienuolyne, o tolimesnį — Neapolio universitete, čia 
jis, susipažinęs su domininkonais, įstojo į jų ordiną. 
Nugalėjęs visas motinos, brolių ir seserų pastangas 
atitraukti jį nuo pamėgtojo vienuoliško gyvenimo, iš
keliavo 1244 m. į Koelną. čionai ir vėliau Paryžiuje 
jis tapo garsiausiu genialaus Alberto Didžiojo moki
niu. 1248-1251 m. Tomas dėstė Koelne, Alberto prie
žiūroje, o paskui iš tūkstantinio tinkamų domininkonų 
skaičiaus buvo išrinktas į garsųjį Paryžiaus universi
tetą ir ten vėliau gavo aukščiausiąjį teologijos dakta
ro laipsnį. O Tomas tuomet buvo dar jaunas vienuo
lis, nesulaukęs nė 30 metų amžiaus!
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LIETUVIAI PASAULYJE
VILKAS ŠNEKA AVIES 

BALSU
Sovietiniai Lietuvos valdo

vai į lietuvių tremtinių tarpą 
pernai metais paleido vilką 
avies kailyje. Jis ir dabar te- 
beslampinėja po lietuvių sto
vyklas, visų nekenčiamas ir 
šalin varomas. Jo vardas — 
“Tėvynės Balsas.” Tai laik
raštis, sovietų leidžiamas 
specialiai klaidinti lietuviams 
tremtiniams.

Tas laikraštis skundžiasi, 
jog lietuviai “vis dar negali 
patikėti, kad Lietuvoje žmo
nės aprūpinti darbu, sočiai ir 
puikiai gyvena, arba kad Lie
tuvoje taip sparčiai vystosi 
liaudies ūkis ir kyla tautinė 
kultūra. Yra tokių, kurie te- 
beabejoja, kad, grįžę į gim
tąjį kraštą, jie nebus teisia
mi ir baudžiami arba išsiun
čiami kur nors kitur, už Lie
tuvos ribų.”

Į tai galima atsakyti, jog 
niekas neabejoja, bet visi ži
no, kad Lietuvoje žmonės 
skursta ir badauja, kad 
smunka ten ūkis ir tautinė 
kultūra, kad lietuviai tremia
mi kuo toliausia nuo tėvynės 
ir taip toliau.

Visi žino, kad Stalinas yra 
vilkas, o ne avis!

Westminsterio katalikų ka
tedros salėje. Salė buvo pil
na žmonių. Atsilankė ir daug 
kitataučių — lietuvių bičiu
lių: anglų, latvių, estų, balt- 
gudžių. Graži minėjimo pro
grama ne vienam išspaudė 
ašaras.

A. KUPREVIČIUS 
ARGENTINOJE

Vasario 5 d. žinomas lietu
vis pianistas Andrius Kupre
vičius davė koncertą Buenos 
Aires muzikos kritikams. 
Kuprevičiui paskambinus ke
lių pasaulinių kompozitorių 
kūrinius ir M. K. Čiurlionio 
preliudus, muzikos kritikai 
pareiškė, kad jis galįs drą
siai koncertuoti visuose pir
maeiliuose pasaulio teatruo
se.

Ateityje A. Kuprevičiaus 
koncertas įvyks vienoje žy
miausių Buenos Aires teatrų 
salėje.

B|||f OI

to, kad geriau už kitus mato, 
bet kadangi jo dėmesys ge
riau išlavintas. Elektriškoji 
šviesa prisideda prie mažes
nio matomumo. Dėl to mies- 
tiestis, gamton pakliuvęs 
nakties metu, menkai tenusi- 
vokia. Juo smarkesnė buvo 
šviesa, tuo ilgiau mažai ma
toma tamsoje. Akis turi 
įprasti, ir tam reikia laiko.

Nepriklausomos Lietuvos oro paukštis _  lėktuvas,
įsigytas Biržų visuomenės lėšomis.

tai iš pradžių labai puolė at-j ČpPVfT 
vykusius, tačiau šie lengvai OlLIuvlvlKollllllS
atrėmė komunistų puolimus 
ir laimėjo visos lietuvių ben
druomenės simpatijas. Ko
munistai, matydami, kad at
viras kovos būdas jiems ne
tinka, dabar stengiasi geruo
ju patraukti atvykėlius į sa
vo pusę.

Dėdės Šamo kojos
Jeigu nori nesugriūti, 
Turi kojos tvirtos būti. 
Dėdė Samas tai išmano, 
Užtat tvirtas jis nuo seno.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
VOKIETIJOJE

Vokietijos DP stovyklose 
labai gražiai buvo paminėta 
30 metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktis. Lietuvių 
laikraščiai ta proga buvo iš
leisti puošnūs ir turiningi. 
Gražiausiai atrodė “Žiburių” 
savaitraštis, į savo pirmą 
puslapį įdėjęs net 22 meniš
kai išdėstytas nuotraukas, 
vaizduojančias nepriklauso
mą Lietuvą ir tremties gyve
nimą, o vidurinius puslapius 
papuošęs lietuvių dailininkų 
kūriniais.

BRAZILIJOS SKAUTAI
Brazilijos lietuviškasis jau

nimas yra susibūręs į skautų 
organizaciją, turinčią tikslą 
tarnauti Dievui, tėvynei ir ar
timui. Graži skautų šeima ten 
nuolat didėja.

Per trumpą laiką 
jos lietuviai skautai 
daug sueigų, vieną 
(ekskursi j ą), davė

Brazili- 
padarė 

iškylą 
skautų 

įžodį ir dalyvavo Vasario
minėjimo programoje.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJ
“Mes, lietuviai, nesnaudžia

me čia atvykę,” rašo vienas 
tremtinys, “o norim parody
ti australiečiams, kad mes ir 
mūsų gimtoji žemė esame 
verti laisvės. Jau turime rim
tą vyrų chorą, kuris dideliu 
pasisekimu atliko kelis kon
certus, kurie pirmą sykį šio
je šalyje buvo transliuojami 
iš Sidney radijo stoties. O 
mūsų sportininkai iki šiol 
kovoja be jokių pralaimėji
mų.”

Šiandien stovi-jis prie vairo 
Ir į šonus nesidairo.
Kremliaus ponai vis galvoja, 
Kaip pakišti Dėdei koją.

PADĖKA

Reiškiame nuoširdų dėkingu
mą A. R. D. 15-tam skyriui 
šv. Kazimiero parapijoj, Phila- 
delphijoje, už gausią $400.00 au
ką naujos koplyčios fondui Vilo
je.

Dekodamos prašome Viešpatį 
Jėzų švenčiausiame Altoriaus 
Sakramente, kurio šventam na
meliui įkurti paaukojote tiek 
daug jėgų, laiko ir nuovargio, 
kad Jis jums teiktų malonių 
gausybę ir leistų džiaugtis am
žina laime.

Švento Kazimiero Seserys

Laukia
Motina paguldo mažąjį Vy

tuką. Po kiek laiko tėvas iš
girsta nepaprastą Vytuko 
verksmą.

—Kas tau pasidarė? Ko 
verki? — klausia įbėgęs tė
vas.

—Man mama sakė, kad jei
gu aš verksiu, tai pasirodys 
baidyklė su didelėmis akimis, 
riestais dantimis, aštriais 
nagais ir visą naktį sėdės 
kambaryje. Bet aš jau seniai 
verkiu, ir baidyklė vis dar 
nesirodo.

Svečiuose
—Gal tamstai paruošti ar

batos su konjaku?
—Ačiū, bet tik vieną laše

lį.
—Ar tik vieną lašelį kon

jako?
—Ne, tik vieną lašelį arba

tos...
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Apsišaukę demokratais, 
Kruvinais jie žengia batais. 
Dėdė Samas juos pažįsta. 
Jis šiandieną nebeklysta.

Jei kovot su jais reikėtų, 
Pasielgti jis mokėtų. 
Dėdės Šamo tvirtos kojos. 
Jos išgelbės jį pavojuos.

Musų akys tamsoje

ŠYPSENOS

Tas pats pagrind
—Jūs turite gimini!
—Taip, du pusbroli
—O kuo jie užsiima
—Vienas dainininl 

tas girtuoklis.
—A a... vadinasi, 

pagrindas yra gerklė.! d®05

Tel. POPIar 4110 I

Charles J. Roi 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ' 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon 1 

Philadelphia, Pa
Moderniška laidojimo jsta 
dele, graži koplyčia, erd 

Pakeleivingiems šutei 
nakvynė

Vislias nemokamai. Kr 
dieną ir naktj
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Nors kai kur ir nusisk 
ma, kad vėliausiai atv 
neaktyviai dedasi prie Ai 
lietuvių visuomeninio dai 
Risley-Dorothy BALF 
rodo visai ką kita: visos 
bos vietos, išskiriant pi 
ką, perėjo į naujai atvy 
rankas. Risley-Dorothy s 
pavyzdys turėtų būti pa 
mu kitose kolonijose nai 
įgyvenusiems lietuviams 
viai stoti į Amerikos liet 
suomeninį darbą.

Harrison-Kear

LIŪDNOS ŽINIOS
Tremtinys iš Vokietijos 

britų zonos mums rašo:
“Išmetė mus visus iš Sta- 

dės ir atgrūdo į tuos miškus, 
kur ūkininkai degtinę verda. 
Blogai! Ir ruso baisu, ir mais
to nėra, ir liūdna neapsako
mai. O emigracinės komisi
jos visai neatvažiuoja. Neži
nia, kuo viskas baigsis. Atro
do, kad karas čia pat. O iš 
Lietuvos liūdnos žinios: tre
mia paskutinius žmones, ma
tyt, prieš galą...”

LIETUVIŲ KRYŽIUS 
DANIJOJ

, Dragsbaek pr. Thisted sto
vykloj gyvenantieji lietuviai 
stovyklos rajone, netoli This
ted miesto, šiais metais pa
state lietuviško stiliaus pa
minklinį kryžių. Kryžius bu
vo iškilmingai Tautos Šven
tės išvakarėse pašventintas 
ir per Thisted miesto bur
mistrą perduotas Danijos 
valstybei, kaip padėka už 
prieglaudą.

Kryžiuje įrašyta lietuvių 
ir danų kalbomis:

“Dieve, kuris esi buvęs taip 
pat pabėgėliu, prašome Ta
ve, apsaugok visus benamius. 
Lietuviai tremtiniai.”

Visas iškilmes danų spau
da gražiai paminėjo, įdėdama 
taip pat ir kryžiaus nuotrau
ką.

TREMTINIAI ATSI
SVEIKINA

Lietuviai tremtiniai kovo 
2 d. Kopenhagoje suruošė įs
pūdingą koncertą emigruo
jančių atsisveikinimui su da
nų visuomene. Koncertai! at
silankė per 700 svečių. Tur
tingą pogramą atliko kultū
rinis sambūris “Romuva” ir 
lietuviai skautai. Visi pasi
puošę tautiniais drabužiais 
gražiai padainavo lietuviškų 
liaudies dainų ir pašoko tau
tinių šokių. Danai koncertu 
buvo labai sužavėti.

Koncertą baigus, buvo at
sisveikinta su danų visuome
ne ir emigruojančiais lietu
viais. Lietuvos generalinis 
konsulas B. Nielsen pasakė 
jautrią kalbą ir dirigentui A. 
Dvarionui įteikė didelę pin
tinę gėlių, o tremtiniams pa
aukojo 200 kronų. Atsisvei
kinimas baigtas Lietuvos ir 
Danijos himnais.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS LONDONE
Iškilmingos pamaldos vyko 

Londono lietuvių Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Mišias lai
kė ir pamokslą pasakė J. E. 
vysk. Padolskis. Pirmą kar
tą bažnyčioje choras sugiedo
jo “Apsaugok, Aukščiau
sias.”

Iškilmingas posėdis įvyko

KANADOS LIETUVIAI
Kanados lietuvių bendruo

menė didėja. Tikimasi, kad 
iki šių metų vidurio atvyks 
dar 5,000 lietuvių.

Naujai atvykusieji rodo 
didelę iniciatyvą tautinėj ir 
kultūrinėj veikloj, išjudinda
mi net neveikliuosius seniai 
Kanadoje gyvenančius tau
tiečius. čia jau organizuoja
mi nauji chorai, tariamasi 
steigti naujas organizacijas, 
leisti naujus laikraščius.

Kanados lietuviai komunis-

TREMTINIŲ SPAUDOS 
ORGANIZACIJA

Britų zonoje, Vokietijoje, 
organizuojama visų tautybių 
tremtinių spaudos sąjunga. 
Ji įsteigs tarptautinę spau
dos ir informacijos tarnybą, 
per radiją transliuos tautinę 
muziką, liaudies dainas ir 
duos žinių. Britų administra
cijai pritariant, toji sąjunga 
plės bendrą visų tautinių 
grupių, esančių tremtyje, 
kultūrinę veiklą ir bendra- 
biavimą.

Ne visi žmonės vienodai 
mato tamsoje. Pasitaiko to
kių, kurie, atrodo, turi “ka
tės akis,” bet daug ir tokių, 
kurie tamsoje jaučiasi lyg į 
maišą įkišti: neįstengia 
įžvelgti net stambesnių daik
tų. Kitas nuoširdžiai pasisa
ko, kad turįs puikias akis, 
bet atėjus nakčiai jis nieko 
nematąs. Daug nuomonių, 
daug pastebėjimų, bet ar tai 
visa nėra klaidinga?

Pasirodo, norint tamsoje 
geriau matyti, reikia daugiau 
valgyti tų patiekalų, kur yra 
vitamino A. Šis vitaminas 
yra nuostabus mūsų matomu
mo rodiklis. Daugiau jo var
tosime, geriau įstengsime 
matyti, ir atvirkščiai. Tai jau 
žinojo ir senovės egiptiečiai, 
nors jie, aišku, apie pačius 
vitaminus jokio supratimo 
neturėjo. Viename papiruse 
yra paminėtas nematomumas 
ir taip pat pažymėta, kad no
rint to išvengti, reikia val
gyt kepenis. Dar gelbsti pie
no produktai, tomatai, žuvies 
taukai.

Bet kaip yra su tais, kurie 
giriasi “katės akimis”?

Į tai atsakymą duoda vie
nas mokslininkas. Ar katės 
turi geresnes akis, tai dar 
klausimas. Galimas dalykas, 
kad katės gerai įstengia ma
tyti artimus daiktus, gal būt, 
instinkto dėka joms tai pa
vyksta. O kaip su žmonėmis? 
Labai paprastai. Medžioto
jas, pavyzdžiui, naktį puikiai 
orientuojasi miške, tik ne dėl

Laiškas be adreso
—Jonai, ar nematei to laiš

ko, kuris čia ant stalo gulė
jo?

—Aš nunešiau į pašto dėžu
tę ir įmečiau.

—Kvaily! Ar nematei kad 
ten nebuvo jokio adreso?

—Mačiau, bet maniau, kad 
tamsta nori, jog niekas 
žinotų, kas jį rašė.

Pas gydytoją
—Tamsta turi išsižadėti 

alkoholio.
—Aš negeriu, ponas dakta

re.
—Tamsta turi išsižadėti 

rūkymo.
—Aš nerūkau.
—Jei tamsta nieko nenori 

išsižadėti, tai aš negaliu tam
stai pagelbėti.

Lietuviu Radio Prog 
Trečiadienį 7:00 p.m. šešti

DIREKTORIUS^ 
ANTANAS DZIK 

3619 East Thompson S 
Philadelphia, Paj 

Telefonuokite: Regent^

Tel. DEW 5136
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Išliko gyvas
—Ar žinai, koks 

nuotykis mane vakar ištiko? 
Visas traukinys perėjo per 
mane ir nepadarė man nieko 
blogo!

—Kaip tau pavyko išsigel
bėti?

—Aš tada sėdėjau po tiltu!

baisus

Dar ne laikas
Dvi mergytės žaidžia vie

ną popietį miesto sode.
—Kažin kelinta valanda 

dabar? — viena jų atsiminė.
—Dar negali būti keturių, 

— kita atsakė, — nes mama 
liepė man ketvirtą būti na
mie, o aš dar čia.

Garsus sentėvis
—Ar tamsta turi kokį nors 

garsų savo sentėvį?
—Taip, vienas iš mano sen

tėvių buvo garsus admirolas, 
kuris vadovavo viso pasaulio 
jūrų jėgoms.

—Negalimas dalykas! Kuo 
jis buvo vardu?

—Nojus.

Nuliūdimo priežastis
—Kodėl tu, Juozai, toks 

šiandien atrodai nuliūdęs? 
Tur būt, nuo Marytės laiško 
negauni.

—Net keturis!
—Tai reikia džiaugtis.
—Bet ji prašo būtinai grą

žinti skolą.

Lalėjo
Lean-

au-

kHa-
L J.

Parapijos sodaliečiai 
sios Savaitės ketvirtadien 
tadienį ir šeštadienį lanl 
nyčią po vieną valandą nu 
taus ryto iki vėlaus vaka

Misijos mūsų bažnyčio 
nuo balandžio 18 iki ba 
25 d., kas vakarą, 7:30 5 
sijas ves Tėvas Vičiulis, 
iš Pittston, Pa. Visi pa 
čiai prašomi lankytis ir p 
doti Dievo malonėmis.

Matė, kaipgi nematys...
Medžiotojas, sutikęs senį, 

klausia:
—Sakyk, tėve, ar nematei 

čia kur kiškio?
—Mačiau, kaipgi nematy

siu!
—Kur? Kada?
—Ten, pamiškėj, prieš pen

kiasdešimt metų, gyvulius 
ganydamas!...

Jos. Ka valam
LIETUVIS GRABO]

Laisniuotas Penna ir Nei 
valstijose .

Nuliūdimo valandoje | 
šauktis prie manį

1601-03 So. 2nd
Philadelphia, Pfl
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1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, P

90 kuopos vyčiai kove 
surengė puikią vakarier 
kurią Švento Vardo salėje 
ny, pagerbimui 25 “bowlii 
rių, kovo 24 d. užbaigusių 
ling” sezoną. Hal Abbc 
vakaro vedėjas. Už pasi 
mą žaidimuose buvo apc 
ti šie nariai: kunigas D. 
Hal Abbot ir Ona Klema 
vakarienės buvo šokiai.

Keturiolika mūsų pa 
merginų dalyvauja C. 
"Marriage Forum” le 
Essex House viešbuty, N 
Lekcijos vyksta antradie: 
karais. Jos tęsis keturias 
tęs. 1

Filmas mate 8,: 
, asmeniu

Greit Tomas pradėjo mokyti su nepaprastu pasise
kimu. Daug rašė, beveik visas Šv. Rašto knygas gau
siai paaiškino, pamokslininkavo, dalyvavo bažnytiniuo
se susirinkimuose, buvo dažnai kviečiamas ir mėgia
mas patarėjas karaliams ir popiežiams. Jo visame pa
saulyje pagarsėjusi “Summa Theologica” tai tikrai 
stebinanti penkių didelių tomų visos teologijos moks
lo santrauka, kurioje, be kitko, duodami aiškūs ir ne
sugriaunami atsakymai į daugiau kaip 10,000 įvairių 
priekaištų Katalikų Bažnyčios mokslui. Popiežius Jo
nas XXII, kuris Tomą iškilmingai paskelbė Bažnyčios 
šventuoju 1323 m., tvirtino, kad šis kilnus ir genialus 
Italijos grafaitis “padarė tiek stebuklų, kiek straips
nių parašė.” Mes gi galėsime dar giliau įvertinti šį 
nepaprastą Tomo raštų pagyrimą, jei prisiminsime, 
kad pats Tomas buvo ne kartą pabrėžęs “daugiau 
šviesos ir pagalbos gavęs iš kryžiaus, negu iš knygų.”

Popiežiaus Urbono IV prašomas, Tomas parašė Die
vo Kūno šventei gražias maldas. Gilios yra jo giesmės 
apie švenčiausiąjį Sakramentą. Dvi tų eucharistinių 
giesmių ištraukos, būtent “O Salutaris” ir “Tantum 
Ergo Sacramentum,” visiems katalikams yra žinomos.

Šv. Tomas labai mylėjo Dievo Motiną Mariją ir jos 
brangią dovaną žmonėms — rožančių. Tomas buvo 
visuomet paprastas, nuolankus, atsisakė nuo visų daž
nai jam siūlomų garbės vietų ir paaukštinimų Dievo 
Bažnyčios tarnyboj. Buvo skaistus, kaip angelas, gal 
dėl to pramintas Angeliškuoju Daktaru. Ir toks jis 
pasiliko iki mirties. Gavęs popiežiaus Grigaliaus X 
įsakymą vykti į XIV-jį visuotinį Bažnyčios susirinki
mą Lyone, Tomas buvo bekeliaująs į paskirtąją vietą,

kai mirtis jį ištiko Cistersų vienuolyne (Fossa Nuova 
apylinkėj) 1274 m. kovo mėn. 7 d.

1567 m. Tomas buvo formaliai paskelbtas Bažnyčios 
Daktaru, o 1880 m. rugpiūčio 4 d. Leonas XIII pasky
rė jį visų katalikų mokyklų globėju. Pijus XI paskel
bė šv. Tomą švenčiausios Eucharistijos Daktaru ir 
Bažnyčios Visuotinuoju Daktaru (1923 m. birželio 29 
d.). ‘

Šv. Albertas Didysis (mirė 1280 m.) — vyskupas, 
Bažnyčios Daktaras

Šv. Albertas, dėl nuostabaus išsimokslinimo, genia 
lių veikalų ir milžiniškų darbų pavadintas Didžiuoju, 
gimė iš aukštos kilmės, imperatoriaus Fridriko II val
dininkų, ramiame Lauingeno miestely, netoli gražaus, 
daug kartų apdainuoto Dunojaus, Aukštojoj Švabijoj 
(1193 ar 1206 m.). Pavyzdingai išauklėtas gerų tė
velių ir dvaro kapeliono, išvyko Paduvon į aukštuo
sius mokslus. Čia jis klausė humanitarinių mokslų, 
teisės, net ir medicinos fakulteto paskaitų. Vieną die
ną, išgirdęs iškalbingojo Jordano iš Saksonijos, domi
ninkonų ordino generolo, garsaus' “sielų medžiotojo,” 
pamokslą apie pašaukimą į vienuolių gyvenimą, įsto
jo į tą patį ordiną 1223 m.

Noviciatas tvirtai jį suformavo į maldingą, mokslui 
atsidavusį vienuolį ir paruošė dideliems apaštalavimo 
darbams sakykloje, universitetų katedrose ir plačioje 
visuomenėje. 1228 m. jau skaitė paskaitas Koelne, nuo 
1233 m. Hildesheime, Freiburge, Regensburge, Strass- 
burge, o 1245 m. Paryžiaus didelėje aikštėje, nes klau
sytojai netilpdavo į universitetų sales. Toji aikštė ir 
šiandien tebevadinama Magistro Alberto gatve, čia 
klausėsi jo paskaitų busimasis Bažnyčios Angeliškasis

Daktaras Tomas Akvinietis, kurio garsą Albertas jau 
ir tada numatė ir pirmutinis išpranašavo. Jis Tomą 
paskui pasiėmė su savim į Koelną dėstyti naujai įsteig
tame domininkonų universitete. (1248-1251 m.). Šia
me pagarsėjusiame mieste Albertas buvo pakviestas 
(1249 m.) būti taikos teisėju byloje tarp miesto tary
bos narių ir vietos arkivyskupo. Panašiai taikos misi
jai tarp princų, vyskupų, miesto valdybų, parapijų jis 
buvo kviestas net keliolika kartų. Ir Albertui vis sekė
si pašalinti klilusius nesusipratimus.

1254 m. Albertas buvo išrinktas didžiosios Vokieti
jos provincijos (daugiau kaip 400 vienuolynų su 10,000 
vienuolių) vyresniuoju, o po trejų metų vėl grįžo pro
fesoriauti į Koelną. 1259 m. Valenciennes susirinkime, 
drauge su konfratrais šv. Tomu Akviniečiu, Petru iš 
Tarentaise (vėliau pal. popiežius Inocentas V) susta
tė pedagogikos istorijoj be galo reikšmingą dokumen
tą, būtent, domininkonų ordino studijų programą. Be 
to, Albertas savo amžininkų buvo pripažintas ne tik 
filosofijos, teologijos ir šv. Rašto profesorium, bet ir 
fizikos, geografijos net 200 metų prieš Kristupą Ko
lumbą Albertas mokė, kad žemė apskrita!), astrono
mijos, mineralogijos, chemijos, zoologijos, fiziologijos, 
mechanikos, antropologijos, botanikos ir kitų mokslo 
šakų. Jis paliko raštų ir apie mediciną, navigaciją ir 
meną. Jei šv. Albertas būtų gyvenęs XX amžiuje, jis 
būtų, be abejo, tiek pat žinomas išradėjas, kaip Edi
sonas arba Marconis. Dalis jo stebinančios kūrybos 
darbų yra išspausdinta 38 dideliuose tomuose, o likę 
rankraščiai galėtų pripildyti dar dešimtį panašių to
mų! Iš tikrųjų, Albertas buvo nepaprastai kūrybingo 
proto milžinas.

1260 m. popiežius Aleksandras IV paskyrė jį Ratis-

Brolių Motuzų-Belec 
mas per šios žiemos i 
turėjo progos pamatyt 
lietuvių, 1,000 kitatau 
800 lietuvių mokyklų 
čių.

Filmos buvo rodomos 
lietuvių kolonijose, kui 
ra išsibarsčiusios po pi 
Ameriką, būtent ketur 
jevalstybių: N.Y., UI., 
Mo., Nebr., Calif., Wis 
Mich., Ohio., Conn., R. 
J., Mass. Filmų rodyn 
tu lietuviai suaukojo t 
niams 5,617 dolerių, 
rengėjų buvo persu 
BALF centrą. Rinl 
darbui BALF buvo s: 
savo atstovą Joną \ 
kuris šią užduotį strop

Būtų

“AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus 
“AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje. 
“AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys 
šaulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems ga 
padėti.

“AMERIKA” metams $3.00. Užsienyje—$3.50.

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKI^

Amerikos Lietuviu Kataliku Visuomeninio j 
ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

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

Brooklyn 1

bono vyskupu. Tikintiesiems, kunigams ir vi 
jis buvo tikras vadas ir dorybėmis, ii' sav 
Kiek žinome, jis paliko apie 200 turiningų 
kų pamokslų vien iš šių dvejų apaštalavi 
1262 m. popiežius Urbonas IV pasirinko Alb 
rėjų, o vėliau siuntė skelbti visoj Vokietijoj, 
mijoj naujo Kryžiaus karo prieš musulmon 
1277 m. Albertas vykdė įvairiausias tarpinin 
jo ir pamokslininko misijas Europoje nuo Br 
Antverpeno ir nuo to laiko Lenkijos net iki;

Tiesą parašius, Albertas buvo ne tik did 
bet dar didesnės dvasios ir širdies vyras. Vii 
jėgomis jis stengdavosi kasdien tobulinti pri 
ir širdį. Domininkonų ordine jisai galėjo pŪ 
šinti savo didelį mokslo troškimą, ir čia jo s 
la kildavo į beribes antgamtinio gyveninį 
jungdamos! su Amžinąja Tiesa, kurios jis i 
širdžiai ir stropiai ieškojo. Jis mėgdavo apm 
taus Kančią ir Jo begalinę meilę Eucharis 
apmąstymo vaisių mes turime meistriškam 
kale apie šv. Mišių Auką. šv. Albertas būvį 
gai atsidavęs Nekalčiausiajai Marijai. Jis ja 
ją gavęs pašaukimą į domininkonų ordiną, 
himnus bei giesmes kūrė ir visur giedojo, jo 
skelbė ne tik gyvu žodžiu ir pavyzdžiu, bet i 
storose knygose (“Mariale” ir “De laudibus

1280 m. lapkričio 15 d. Koclno vienuol 
fratams begiedant jautrius “Salve Regina* 
Albertas atidavė savo kilnią religingą šie 
miausios Motinos ir Meilės Mokytojo rankai 
jis buvo Pijaus XI formaliai paskelbtas šv 
visuotinės Bažnyčios daktaru, gi 1942 m.: 
paskyrė jį visų gamtos mokslininkų globė

IM-

Šia proga, kaip fili 
dytojas, noriu pareikšt 
ką Amerikos lietuvių 
menei, kuri lankėsi fi 
kuri taip pat pagelbėjo 
tiniams savo aukomis 
nuoširdžiai tenka padėl 
siems rodymų rengė j ar 
riems, kaip ir rodytoj 
pėjo ne pelnas, bet 2 
patraukimas, supažind 
su tremtinių gyvenimt 
mūsų pareigomis kovo;

1 Lietuvai.
Vyt. Be

Pereitų metų seime 
to Prasidėjimo Seserų Gi 
nėšio trečiąjį sekmadienį 
Sekmines, Nekalto Prasič

Seimo tvarka: 11:00- 
5:00—Palaiminimas Švč.

Maloniai kviečiame 
cijos rėmėjus, Nekalto F 
norinčius paremti Švč. I 
ir jų įstaigas. Kartu tai 
sario šventė ir malonus ]

Iki malonaus pasim

vedė-

r
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Tel POPlar 4110

Charles J.8 
(Ramana

DIREKTflp;
1113 Mt

Philadelphia,;

Modemiška laidojimo
dėlė, graži koplyčia,

Pakeleivingiems
nakvynė

Viskas nemokamai

diena Ii

WTE
Lietuvių Radio 

Trečiadieni 7:00 pan.
DIREKTO

ANTANAS
3619 East Thomp- 

Philadelphia.;
Telefonuokite:

ew Haven, Conn

Tel. DEW 5136

Tas pats 

—Jūs turite pin>; 
—Taip, du 
—O kuo jie 

—Vienas dainių 
tas girtuoklis.

—A a... vadinu 
pagrindas yra

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI j
Lietuvos Generalinio Konsulato 

Paieškomi Asmenys
SOCIALINIS

DRAUDIMAS

0

lį kon-

į arba-

ižadėti

dakta-

Rodė garsines filmas
vo 13 d. šv. Kazimiero pa

jos svetainėje buvo rodomos 
ų Motuzų ir Beleckų spal- 
s ir garsinės filmos, kurios 
ienam davė progos pama- 

tėvynę ir jos gražius miš- 
bei miestus, kada ji buvo 
a ir nepriklausoma. Kiek- 
s, kuris matė šias filmas, 

ai suprato, kodėl mūsų se- 
ir broliai bėgo iš tėvynės, 
tai yra bolševikai ir kokie 
ūs jų darbai.

os taip pat pavaizdavo 
tautiečių sunkų ir vargin- 
enimą tremtyje.

traukų metu apie tremti- 
padėtį ir bolševikų žiauru- 
kalbėjo V. Beleckas, pats 
pergyvenęs. BALF sandė- 

edėjas J. Valaitis kalbėjo 
eikalą šelpti tremtyje esan- 
ietuvius.
kalbų buvo renkamos au-

Nors kai kur ir nusiskundžia
ma, kad vėliausiai atvykusieji 
neaktyviai dedasi prie Amerikos 
lietuvių visuomeninio darbo, bet 
Risley-Dorothy BALF skyrius 
rodo visai ką kita: visos valdy
bos vietos, išskiriant pirminin
ką, perėjo į naujai atvykusiųjų 
rankas. Risley-Dorothy skyriaus 
pavyzdys turėtų būti paskatini
mu kitose kolonijose naujai ap
sigyvenusiems lietuviams akty
viai stoti į Amerikos lietuvių vi
suomeninį darbą.

P. G.

Harrison-Kearny,
New Jersey

Parapijos sodaliečiai Didžio
sios Savaitės ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį lankė baž
nyčią po vieną valandą nuo anks
taus ryto iki vėlaus vakaro.

00 aukojo A. Mačienė; $3 
orkuniūtė.
$2: J. Kuncevičius, K. Va
lė, K. Ramanauskas, J. 
iūnienė, O. Kurkulionienė, 
mulevičienė.
$1: S. Cvirka, J. Kazlaus- 

ToS. Kavalat’ čičirkienė, J. Čepokas, 
*udarauskienė, O. Čepokie- 

. Gedrimienė, S. Tamulie- 
. Vaškienė, O. Rumskie- 
. Norkūnienė, J. čirvins- 

. Kazokienė, K. Malonis, 
rkūnienė, Z. Vaičaitienė, 
elis, N. Makauskienė, J.

vičienė, J. Janušas, M. Vo
tis, O. Grigienė, S. Zaroms- 

. Masiulis, P. Lostis, 
ičienė, A. Masiulienė, 
ienė, J. žurkuvienė, 
aite, S. Trečiokienė.
Ikių aukų surinkta $3.75. 
urinkta $54.75.

laukas ir atsilankymą vi- 
t BALF vietinio skyriaus 

tariame nuoširdų ačiū.
staus kančios paveikslai
■bų sekmadienį Moterų 
; pastangomis parapijos 
nėję buvo rodomi judami 

IERUOKITE IR PLATINI lsia>, vaizduoją Kristaus 
i. Jų pamatyti susirinko 
daug parapijiečių. Būtų 

nga ir dažniau rodyti reli- 
turinio filmas.
:erų Gildos pirmininkė po- 
. Rutlege savo gražioj kal- 
apasakojo, kiek daug nau- 

darbų Gildą atliko, ir 
i visas moteris ir merginas

ližadėti

nenori 
iu tam-

ys...
s senį,

lematei

lematy-

ieš pen- 
yvulius

Misijos mūsų bažnyčioje vyks 
nuo balandžio 18 iki balandžio 
25 d., kas vakarą, 7:30 vai. Mi
sijas ves Tėvas Vičiulis, O.S.J., 
iš Pittston, Pa. Visi parapijie
čiai prašomi lankytis ir pasinau
doti Dievo malonėmis.

PARDAVIMUI
t

Rochestery, N. Y., ir artimoj apylinkėj nuosavybės:—
Seniai išdirbta duonkepykla; mūro namas su visais įtai

symais; dvi krautvės; garadžius; savininkas išvažiuoja 
į Kaliforniją. Pora gerų saliūnų, tinkama lietuviui vieta; 
nebrangiai parsiduoda dėl senatvės priežasties.

Keletas gerų mūro namų su krautuvėmis ir Hiatais; 
tinkama bent kokiam bizniui. Namai nuo vienos iki 30 
šeimynų, apartmentai visokios rūšies. Gazolino stotis, 6 
pumpos, karams taisyti garadžius, du lotai padėti karams; 
pačiame lietuvių centre; parsiduoda nebrangiai.

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

5ff3 HUDSON AVE. ROCHESTER 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

(Social Security)
Arštikys, Kazys, Pernaravos 

parap., Kėdainių apskr., gyveno 
New Yorke.

Bačianskas, Julius, iš Linku
vos vai., Šiaulių apskr.

Bagdonas, Petras, iš Šimonių 
vai., Panevėžio apskr.

Bandžius, Petras, iš Lekėčių 
vai., šakių apskr.

Baranauskas, pusbrolis Liud
viko Gladkausko, iš Zarasų ap.

Batvinienė - Jankauskaitė, Jo
nieška, iš Pilviškių v., šakių ap.

Brakniai, iš Šimonių vai.
Būdvytis, Juozas, Kvėdarnos 

vai., Tauragės apskr.
Butkienė - Gužauskaitė, Uršu

lė, iš Šiaulių apsk., gyveno far- 
moje West Rutland.

Cvilikaitės, Marcelė, Marė ir 
Uršulė, iš Trakų apsk., viena iš 
jų Sarnackienė.

Dobkevičius, Balys, sūnus Vin
co, iš Trakų apskrities.

Galvanas, Adomas, iš Rokiš
kio apskr.

Gavėnaitienė - Jankauskaitė, 
Agota, iš Pilviškių vai., Vilkaviš
kio apskr.

Giedraitis, Antanas, sūnus 
Juozo, iš Vilkaviškio apskr.

Gildė, Anna, našlė Juozo Gil-' 
de, gyvenusi Brooklyne, 1867 
Harman St.

Gildė, Friedrich, ir vaikai 
Friedrich, Liudvikas, Emma ir 
Lydija.

Girdauskas, Antanas, iš Griš
kabūdžio vai., šakių apsk., gy
venęs Chicagoje.

Girnius, Silvestras, iš Kruo
nio vai., Trakų ap., ir 7 vaikai, 
jų tarpe Jonas ir Juozas, gyve
nę New Yorke.

Gladkauskas, Juozas, sūnus 
Liudviko, iš Zarasų apsk.

Gliaudelis, Matas, kilęs iš 
Anykščių vai., Utenos ap.

Glytas (Gliet), Motiejus, Ke
turvalakių vai., Vilkaviškio ap., 
ir vaikai Marta - Gilija ir Val
teris.

Goštautas, Kazimieras, sūnus 
Vlado.

Gražulis, Juozas, sūnus Jur
gio, gimęs Rygoje, gyveno 123 
E. 40th St., New Yorke, dirbo 
Waldorf-Astoria viešbutyje.

Gražulis, Juozas, iš Kalvari
jos vai., Marijampolės ap., gyv. 
Philadelphijoje.

Gražulis (Smith), Petras, iš 
Kalvarijos vaisė., Marijampolės 
ap., gyv. Worcester, Mass.

Gražulytė (Smith), Elizabeth, 
duktė Juozo, gimus Amerikoje, 
gyv. 37 Harrison St., Worcester, 
Mass.

Grigaitė, Barbora, iš Vadžgi
rio parap., Raseinių apsk.

Grigaitė, Elena, gyv. Cleve
lande.

Grigaitienė, Agota.
Grigaitytė (ar Grigaitė), Bar

bora, iš Vadžgirio parapijos, Ra
seinių apskr.

Grigonis, iš Visetiškių kaimo, 
Svėdasų vai.

Grybauskas, Juozas, gyvenęs 
Pleasant St., Minneapolis, Min.

Gužauskaitė - Butkienė, Uršu
lė, iš Šiaulių apskr., gyv. farmo- 
je West Rutland.

Guzevičius Romualdas, iš Pa
nemunio vai., Rokiškio apskr.

Gvildys, George, iš Plokščių 
vai., šakių ap., ir jo sesuo Ag
nieška Sutkaitienė-Preikštienė, 
gyv. Wilkes-Barre, Pa., ir Chica
goje.

Igaunis, Feliksas, iš Juodupės 
vai., Rokiškio apsk.

Janavičius, Tomas, iš Žiežma
rių vai., Trakų apsk., jo sūnus 
Aleksas ir duktė Julija.

Jankauskas, Juozas ir seserys 
Marijona Sinkevičienė, Jonieška 
Batvinienė ii’ Agota Gavėnaitie- 
nė, iš Pilviškių vai., Vilkaviškio 
apskrities.

Jankauskas, Mykolas, sūnus 
Tado, iš Kauno apskr., gyveno 
Chicagoje.

Janukėnas, iš Anykščių vai., 
Utenos apskr.

Jasaitis, Povilas ir sesuo Emi
lija Nevardauskienė, iš Taura
gės apsk. ■

Jasaitis, Pranas, ir Jasaitytė, 
Marcelė, gyv. Chicagoje.

Jasaitis, Stasys, iš Tauragės a.
Jasas, Adomas, iš Kvėdarnos, 

valsčiaus.
Jaugelis, trys broliai, iš Gu

džiūnų vai., Kėdainių apskr.
Juodienė, Morta, iš Židikų vai., 

Mažeikių apsk.’
Jurgelytė, Anelė, gimusi Ame 

rikoje, gyvenusi Kalvarijoje, Ma
rijampolės apskr.

Karasiejus, Zigmas, ir seserys 
Elena ir Stefanija, iš Vilkaviš
kio apsk.

Kaunas, Vincas, iš Lekėčių v., 
Šakių apskrities.

Kavaliūnas, vaikai Jono Ka
valiūno, kilusio iš Šuklelių km., 
Kybartų vai., Vilkaviškio apsk.

Klimeikaitė, Rozalija, ištekė
jusi, iš Trakų apsk., gyv. New 
Yorko apylinkėje.

Kochanauskas, pusbrolis Liud 
viko Gladkausko, iš Zarasų aps.

Kriaučiūnas, Antanas, iš Rub
lelių vai., šakių apsk.

Kudirka, Jonas, iš Masauskų 
km., Griškabūdžio vai., šakių 
apskr.

Kulakauskas, du broliai, sūnūs 
Mykolo ir Grasilės, iš Švenčio
nių ap., gyv. Chicagoje.

Kvietkauskas, Aleksandras, iš 
Linkuvos vai.

Laurinaitis, Antanas ir Simas, 
iš Viduklės vai., Raseinių apsk., 
ir Antano duktė Elė.

Majauskas, Pranas, iš Sintau
tų, šakių ap., gyv. Clevelande 
ar Dayton, Ohio.

Markauskas, Adomas, iš Ute
nos apsk., gyv. Philadelphijoje.

Marozas, Ignas, iš Panevėžio 
apsk., gyv. Chicagoje.

Masilionienė - Grigaitė (ar 
Grigaitytė), Barbora, iš Vadž
girio parap., Raseinių apskr.

Matijošaitytė, Petronė, iš Pil
viškių vai., Vilkaviškio apskr.

Matulionis, Napoleonas ir Po
vilas, iš Šimonių vai., Panevėžio 
apskrities.

Merkus, Juozas, iš Krosnos 
vai., Marijampolės ap.

Miniotas, Kazys, žmona Seve
riną, sūnus Oskaras.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

3. Pašalpa šeimai
Kai jūs sulauksite 65 metų 

amžiaus ir pradėsite gauti se
natvės apdraudos pašalpą, 
mėnesinė pašalpa tuo pat me
tu gali būti mokama ir ki
tiems šeimos nariams.

Jei jūs gaunate federalinę 
senatvės apdraudos pašalpą, 
jūsų žmona taip pat gali gau
ti pusę tos pašalpos. Tam rei
kia, kad ji būtų 65 metų am
žiaus, kad gyventų su tams
ta arba būtų tamstos išlaiko
ma. Be to, kai ji paduos pa
šalpai gauti aplikaciją, jūs 
turite būti vedę ne mažiau 
kaip 36 mėnesiai.

Jei, sulaukęs 65 metų am
žiaus, jūs turite vaikų, jau
nesnių kaip 18 metų amžiaus, 
kiekvienas jų taip pat gaus 
pašalpą, lygią pusei jūsų gau
namos sumos.

Jūsų žmona gaus pašalpą 
ligi savo mirties, bet vaikai 
nustos gavę pašalpą, kai tik 
jiems pilnai sukaks 18 metų 
amžiaus.

Padavęs aplikaciją gauti 
Social Security pašalpai, jei 
dar nenustosite dirbęs, senat
vės pašalpos negausite kiek
vieną mėnesį, per kurį už
dirbsite ne mažiau kaip $15. 
Jei jūsų žmona ar vaikas 
gaudavo pašalpą, remiantis 
tamstos senatvės pensija, 
jiems pašalpa bus taip pat 
suspenduota. Taip pat pašal
pos gavimas bus sulaikomas 
kiekvieną mėnesį jūsų žmo
nai, vaikams ar įpėdiniams, 
jei jie tą mėnesį dirbs.

Jei jūs, gaudamas senatvės 
pašalpą, mirsite, jūsų įpėdi
niams pašalpa bus mokama.

Norėdami gauti daugiau 
informacijų, kreipkitės į ar
timiausią Social Security ad
ministracijos raštinę. Jų yra 
keturios Brooklyne ir viena 
Long Island City.

Jei jūs gyvenate 22, 6, 11, 
21 ar 27 pašto zonose (kurios 
priklauso Glendale ir Ridge
wood) , kreipkitės į 258 Broad 
way, Brooklyn 11, N. Y., 
prie Williamsburg Bridge 
Plaza. O jei gyvenate kitose 
zonose, artimiausią raštinę 
rasite telefonų knygoje.

TUOJAU UŽSISAKYKITE

“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.

90 kuopos vyčiai kovo 31 d. 
surengė puikią vakarienę, įvy
kusią Švento Vardo salėje, Kear
ny, pagerbimui 25 “bowling” na
rių, kovo 24 d. užbaigusių “bow
ling” sezoną. Hal Abbot buvo 
vakaro vedėjas. Už pasižymėji
mą žaidimuose buvo apdovano
ti šie nariai: kunigas D. Pocius, 
Hal Abbot ir Ona Klemaitė. Po 
vakarienės buvo šokiai.

LIETUVIS

1601-03 So.

Philadelphia.

Laisniuotas Peniu b' 
valstijos

Nuliūdimo 
šauktis prie

M.
M.
M.

VAS DAUNIS
Korius■ Balsamuol
>N ST., PHILADELPHIA %

lietuvių Katalikų Visuomeninio 
rinio Gyvenimo Savaitraštis.

>ina daug įvairių žinių iš plataui;

išo eilė pasižymėjusių lietuviu ’os Prirašyti.
a vargstančių Ištrėmime M Kd‘ padek?..prl-

Ibia kaip mūsų broliai ir seserf: 
i jų šalpos darbas, kaip jiems g1-

o Moterų Gildai, kad ji pa- 
no šias filmas parodyti.

M.

tams $3.00. Užsienyje—$3-50. 

įžįstamus užsisakyti arba ji®-' 
šį laikrašti šiuo adresu:

AMERIKA”
Brooklp

ley-Dorothy, N. J

tupu. Tikintiesiems, kunigams - 
tikras vadas ir dorybėmis, k 
>me, jis paliko apie 200 turi®;

iley-Dorothy, N. J. apylin- 
veikiantis Bendr. Ameri- 

Liet. Fondo skyrius kovo 
vidury išsirinko naują val- 

kurią sudaro: Jonas Ja- 
as — pirmin., Stefanija 

j pienė — vicepirm., Alek
na Vailokaitienė — iždinin- 
Jonas Deksnys — sekret.

Hilu, Jlo pcLLll\U d.piU *
kslų vien iš šių dvejų apaste^ žymėtina, kad šio skyriaus 
popiežius Urbonas IV pasirink® 
ėliau siuntė skelbti visoj Vol® 
ujo Kryžiaus karo prieš inu® 
Albertas vykdė įvairiausias tai?;
lokslininko misijas Europoje ni>; 
■no ir nuo to laiko Lenkijos 
parašius, Albertas buvo ne 
didesnės dvasios ir širdies 
jis stengdavosi kasdien tobulu 
Domininkonų ordine jisai gale)h 
o didelį mokslo troškimą, ir 
vo į beribes antgamtinio 
osi su 
r s 
nčią ir 
mo vaisių mes 
e L..___,__ .
iavęs Nekalčiausiajai Man)31- 
; pašaukimą į donfininkonų o 
bei giesmes kūrė ir visur 0 ..
le tik gyvu žodžiu ir pavyzfį vo 28 d. pas ponus Jasins- 
knygose (“Mariale” ir “Dela^ įvyko velykinis skyriaus 
m. lapkričio 15 d. Koelno' nkimas ir naujosios valdy-

zybę sudaro išimtinai po 
aro į J. A. Valstybes atvy- 
ji. Vėliausiai iš jų yra at- 
si Aleksandra Vailokaitie- 
nomojo Lietuvos bankinin- 
visuomenininko Jono Vai- 

čio našlė, kuri jau suspėjo 
rasti su aplinkuma ir įsi- 
:ti į visuomeninį darbą. I 
ų yra įstoję nariais visi 
nkeje gyvenantieji iletu-

. - T - gX kuri®? kui'^ tarpe ir jo steigėjas 
si bU Amžinąja LiaVo£ vos gen. konsulas New 
'S T Jo‘ebegSi meile B* e 1. turis ūkj

" • • L turime nkeje. Nors skyrius ir ne- u vaisių mes tUlinie 111 , . .
šv. Mišių Auką. šv. Al*. K narlala' Kl yra popuba’ 

MoVoininiiciaim Marijai.;; arp apylinkėje gyvenančių

|e J. Budrys, turįs ūkį toje 
nkėje. Nors skyrius ir ne-

ančių ir jų gausiai remia-

in. lapkričio 10 u. 
begiedant jautrius

s atidavė savo kilnią re^rV 
s Motinos ir Meilės Mokytojo 

) Pijaus XI formaliai 
ės Bažnyčios daktaru, _L 
i jį visų gamtos mokslini |

vesdinimo vaišės. Ta proga 
evv Yorko buvo atvykęs 
F drabužių sandėlio vedė- 
| Valaitis ir ponai Simučiai.

Keturiolika mūsų parapijos 
merginų dalyvauja C. Y. O. 
“Marriage Forum” lekcijose, 
Essex House viešbuty, Newark. 
Lekcijos vyksta antradienių va
karais. Jos tęsis keturias savai
tes. A. E. S.

Filmas matė 8,800 
asmeny

Brolių Motuzų-Beleckų fil
mas per šios žiemos sezoną 
turėjo progos pamatyti 7,000 
lietuvių, 1,000 kitataučių ir 
800 lietuvių mokyklų vaiku
čių.

Filmos buvo rodomos 46-se 
lietuvių kolonijose, kurios y- 
ra išsibarsčiusios po plačiąją 
Ameriką, būtent keturioliko
je valstybių: N.Y., Ill., Kans., 
Mo., Nebr., Calif., Wis., Pa., 
Mich., Ohio., Conn., R. L, N. 
J., Mass. Filmų rodymo me
tu lietuviai suaukojo tremti
niams 5,617 dolerių, kurie 
rengėjų buvo persiųsti į 
BALF centrą. Rinkliavos 
darbui BALF buvo siuntęs 
savo atstovą Joną Valaitį, 
kuris šią užduotį stropiai at
liko.

Šia proga, kaip filmų ro
dytojas, noriu pareikšti padė
ką Amerikos lietuvių visuo
menei, kuri lankėsi filmose, 
kuri taip pat pagelbėjo trem
tiniams savo aukomis. Ypač 
nuoširdžiai tenka padėkoti vi
siems rodymų rengėjams, ku
riems, kaip ir rodytojui, rū
pėjo ne pelnas, bet žmonių 
patraukimas, supažindinimas 
su tremtinių gyvenimu ir su 
mūsų pareigomis kovojančiai 
Lietuvai.

Juo didesnė bus Tavo Lie
tuvai gelbėti auka, juo Tėvy
nė bus Tau labiau dėkinga. 
Aukas priima Amerikos Lie
tuvių Taryba ir jos skyriai, 
jų-

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar Tu, lietuvi, pagailėsi au
kos ir neparemsi ALT vykdo
mo Vajaus jai išlaisvinti?

“AMERIKOS” RĖMĖJAI

Vyt. Beleckas

to

Nekalto Pras. Seserų Rėmėjų Seimas
Pereitų metų seime buvo nutarta Naujosios Anglijos Nekal- 

Prasidėjimo Seserų Gildos seimą visuomet šaukti gegužės mė
nesio trečiąjį sekmadienį, šiemet jis įvyks gegužės 16 dieną, per
Sekmines, Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyne, Putnam, Conn.

Seimo tvarka: 11:00—pamaldos; 12:30—pietūs, 2:00—posėdis; 
5:00—Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame seime visus Kongrega
cijos rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos narius ir visus 
norinčius paremti švč. P. Marijos N. Pr. seserų dirbamus darbus 
ir jų įstaigas. Kartu tai bus jauki Kongegacijos geradarių pava
sario šventė ir malonus poilsis po sunkios žiemos.

Iki malonaus pasimatymo seime!
N. A. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

Centro Valdyba

Pereitą savaitę prie “Amerikos” Įsikurdinimo Fondo 
prisidėjo sekantieji:
Ed. Paulonis, Little Neck ......................
Kun. Daumantas, Girardville, Pa..........
Ona Baniulienė, Brooklyn ....................
J. J. Braknys, Rochester, N. Y................
M. Ražanauskas, Brooklyn....................
K. Cheledinas, Brooklyn.........................
V. žemantauskas, Richmond Hill, N. Y.
J. Obelėnienė, Brooklyn ........................
J. B. Tamkevičius, Pittsburgh ..............
W. Jankus, Centerport/ N. Y.................
J. Kralikauskas, Newark, N. J..............
H. Mikuckis, Yonkers, N. Y...................
Paul Gakus, Philadelphia ......................
G. Juškaitis, Brooklyn ...........................
Jonas Vaitkevičius, Long Island ..........
M. Vrubliauskienė, Brooklyn .................
Marė Damarodienė, Brooklyn.................
B. Mieželienė, Brooklyn .........................
M. Jesiulaitienė, Brooklyn ................ .
EI. Revukas, Maspeth, N. Y...................
J. Misevičius, Brooklyn .........................
J. Rukštelis, Brooklyn ...........................
Ant. Cirkelienė, Brooklyn ....................
K. Matulevičienė, Brooklyn....................

hBHHhhB

RUBBER STAMPS

BK&NATVRC STAA4PSI
D^ASS CHECXfl flk BADGES 

f a inventory tags
BALES & REPAIR OF 

Numbering Machines

MADE-TO-ORDER

NAMUrACTUBCRH 
F MAAKJMO DEVICES 

čoncord jSttunp 
86 Walker St, Naw York 13, N. Y. 

Teu BEekman 3-6825,
J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis 

Praneškit—Prisiusim Katalogą Dykai

Jos. Zeidat, J r

LIETUVIŠKA UŽEIGA
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-

411 GRAND STREET " BROOKLYN, N. Y. 
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

$10.00 i m
7.00' *
5.25
5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Vergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

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

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

KTel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

iTel. Virginia 7-4499

* F. W. Shalins
i (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
* KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
> NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue,
* Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus X
VERONICA R. VALANTIEJUS i

Laisniuotas Graborius 7

GENERAL INSURANCE AGENT J
Maspeth, N. Y. ®54-41 — 72nd Street

“Amerikos” Administracija.



6 AMERIKA

Mūsų Apylinkėje
• Izabelė Rovaite, BALF 

siunčiama, balandžio 7 d. iš
vyko į Europą tremtinių rei
kalais.

• Polyna Stoska šiuo metu 
dainuoja provincijose su Me
tropolitan Opera ir nuvyks 
ligi Los Angeles, kur numa
tytas ilgesnis operos pasiro
dymas.

• Juozas B. Laučka bal. 4 
dieną Washingtone išrinktas 
National Council of Catholic 
Men Direktorių Tarybos na
riu antram 3 metų terminui.

• Veronika Roviene iš Ro- 
chesterio buvo atvykusi pa
lydėti į Europą išvykstančios 
dukters.

• Ieva ir Albinas Trečio
kai, vedybinio gyvenimo 25 
metų proga, Newarke balan
džio 4 d. buvo pagerbti iškil
minga vakariene.

• Anna Kaskas, kuri iš 
Chicagos vėl persikėlė gyven
ti į New Yorką, balandžio 26 
d. dainuos Pittstone, Pa. lie
tuvių koncerte.

• S. Griškaitė balandžio 18 
d. sykiu su R. Juška dainuos 
Detroite, Mich., o balandžio 
25 d. — Brooklyne.

• Kompozitorius J. Žilevi
čius šiemet mini savo meni
nės veiklos 40 metų sukaktį.

• Vyčių seimas šiais me
tais įvyks Detroite rugsėjo 
mėnesį.

• Jonas Butėnas gegužės 2 
d. dainuos Bostone Jordan 
Hall.

• Kl. Jurgelionis iš pieti
nių valstijų grįžo į savo ūkį 
East Windsor, N. Y.

• Juozas Bačiūnas, Tabor 
Farm vasarviečių savininkas 
Michigane, perėmė Norris 
Parką turistams, Tennessee 
valstijoje.

• Ieva Trečiokienė iš New-
arko, žinoma veikėja, su 
savo sesele ir tėveliu lankėsi 
“Amerikos” įstaigoje, ta pro
ga užsimokėdama prenume
rata UŽ dvęius metus._____

MENINIS KONCERTAS

Dain. Suzana Griškaitė
Lavinusi balsą Hartford, 

Conn., dar lankydama aukš
tesniąją mokyklą. Dainavo 
lengvose operose prie Shubert 
ved. vienerius metus. Dvejus 
metus važinėjo po Ameriką 
su Philadelphia Opera Co.

Per paskutinius dvejus me
tus dainavo svarbius vaidme
nis City Center Opera Co. 
of New York ir dalyvavo 
daugelyje koncertų dides
niuose šios šalies miestuose. 
Montreal, Canada, dalyvavo 
muzikos festivalyje 
men.” (

Balandžio 25 d.
Griškaitė dainuos jai
mam koncerte Apreiškimo 
parapijos salėje.

Car-

Suzana 
ruošia-

Angelu Karalienės 
Parapija

Parapija
—Kovo 31 d. parap. salė

je įvyko. Jaunųjų Moterų So- 
daliečių susirinkimas. Buvo 
tariamasi apie Bunco vakarą 
parapijos naudai. Tam tiks
lui sunešta nemaža laimėji
mams dovanų. Valdyba ragi
no pačias ateiti ir paplatin
ti bilietų rengiamam koncer
tui. Kun. B. Kruzas nuošir
džiai pakalbėjo apie susida
riusią neaiškią pasaulio poli
tinę padėtį, kviesdamas soda- 
lietes pirmaisiais mėnesių 
šeštadieniais pasimelsti pa
gal Dieviškosios Motinos Ma
rijos apreikštą mintį Fati- 
moje. Bunco parapijos nau
dai įvyko pereitą sekmadie
nį, balandžio 4 d.

—Pereitą sekmadienį, ba
landžio 4 d., buvo Gyvojo Ro
žančiaus D-jos susirinkimas. 
Buvo perskaitytas “Ameri-

MOT. S-GOS 35 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, bal. 11 d., tuo
jau po sumos įvyks šv. Jurgio 
parapijos Moterų Sąjungos 
35 kuopos svarbus susirinki
mas. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Yra svarbių reika
lų, kuriuos reikia aptarti.

Kuopos pirm.

PADĖKA MOT. SĄJUNGOS 
29-TAI KUOPAI

Dėkojame kun. Jonui Sita- 
vičiui, malda atidariusiam 
mūsų sukaktuvinę 25 metų 
vedybinio gyvenimo puotą, 
Moterų Sąjungos 29-tai kuo
pai už šios puotos surengimą 
ir už brangią dovaną, įteik
tą per savo pirmininkę a. a. 
St. Subatienę, Kivytienei už 
pasidarbavimą, už suteiktą 
patalpą savo namuose ir už 
dovaną.

Už pasidarbavimą ir dova
nas taip pat dėkojame Janu
šienei, Stučienei, Antanienei,

kos ’ laiškas, kviečiąs Gyvo- ■ Kivytienei, svočiai Mrs. Gus- 
jo Rožančiaus nares pasidar- j tag, svotuį Rinkevičiui, Sma- 
buoti Amerikos laikraščio , Juškienei, A. Gustui.

PRANEŠIMAS

Švento Jurgio Draugija 
Brooklyne rengia šaunią me
tinę vakarienę, kuri įvyks 
balandžio 24 d. Piliečių Klu
bo svetainėje, 280 Union Av.

Komitetas maloniai prašo 
įsigyti iš anksto bilietus. Jų 
galima gauti pas J. Zakaraus
ką, Piliečių Klube, pas A. Lė
lį, J. Jasiūną ir Justą Kriš- 
taponį.

Rytojaus dieną, sekmadie
nį, 11 vai., Angelų Karalienės 
bažnyčioje bus mišios už gy
vus ir mirusius draugijos na
rius.

• LRKSA seimas įvyks 
birželio 27, 28, 29, 30 ir lie
pos 1 d. Bostone, Mass.

• BALF 100 skyriaus kon
certas New Yorke balandžio 
4 d. praėjo jaukioje šeimy
niškoje nuotaikoje. Plačiau 
apie šį koncertą bus rašoma 
kitame “Amerikos” numery.

—Labai gražiai ir sėkmin- 
' gai praėjo misijos, kurias ve- 
1 dė pranciškonas kun. Modes- 
! tas Stepaitis.

—Per Velykas bažnyčia 
buvo gausiai lankoma. Prisi
kėlimo rimtis ir didingumas 
atsišvietė parapijiečių širdy
se.

—Sekmadienį, balandžio 11 
I dieną, po 9 vai. mišių įvyks 
Šv. Vardo D-jos susirinki
mas.

—Balandžio 11 d., 5 vai. 
vak., Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, So. 4th ir Ro
ebling Sts., įvyks laimėjimų 
vakaras. Visi kviečiami atsi
lankyti.

rengiamam bazarui Angęlų 
Karalienės parap. salėje. Bu
vo išrinktos tam reikalui pen
kios narės. Be to, susirinki
mas vienbalsiai nutarė pa
skirti “Amerikos” laikraščio 
reikalams $15 dovaną. Narės 
sudėjo auką dvejoms giedo
tinėms mišioms 
pasaulio taiką.

—Ateinantį 
balandžio 11 d., 
mišias (sumą) 
trijų dienų (balandžio 11, 12, 
13 d.) keturiasdešimt valan
dų atlaidai. Mišparai — 7:30 
vai. popiet. Pamokslą sakys 
kun. Mykolas Kemežis. Pir
madienį ir antradienį bus 
išstatomas švč. Sakramentas 
ir dalinama Šv. Komunija 6 
vai. ryto. Mišios abi dienas 
bus laikomos 7:30, 8, 8:30 ir 
9 vai. Pirmadienį po 9 vai. 
mišių pamokslą sakys kun. 
Antanas Masaitis, vakarę po 
mišparų —kun, Ig. Kelmelis. 
Antradienį po 9 vai. mišių 
pamokslą sakys kun. Vine, je! Velionės šeimai reiškiame 
Godūnas—Gordon, vakare po gilią užuojautą, 
mišparų — kun. Ant. Paže-1 
rėčkas — Powers.

—Parapijos choras per 40 
vai. atlaidus giedos Gingen- 
berger mišparus.

Dėkojame už sveikinimus 
ir linkėjimus visiems ir vi
soms. Ačiū visoms Moterų 
Sąjungos 29-tos kuopos na
rėms.

Namai — Apdraudė
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P.MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8650 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

už teisingą

sekmadienį, 
per 11 vai.
pradedami

Pranas ir Josephine
Gražiai

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTU LIKERIŲ 
KRAUTUVE

MIRĖ
d. mirė Ieva Žu-
96 m. amž., gyv. 
seniau gyv. Ba-

Kovo 18 
kauskienė, 
Brooklyne, 
yonne, N. J. Palaidota kovo 
20 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios Šv. Jono kapinėse su 
trejomis mišiomis. Kapuose 
paskutinį palaiminimą sutei
kė kun. J. Pakalniškis.

Velionė paliko nuliūdime 
dvi dukteris — Oną Dobra- 
volskienę ir Eleną Sutkus; du 
brolius — Vincą ir Petrą Za- 
retską; seserį M. Penkevičie- 
nę, gyv. Bayonne; du žentus, 
dvi anūkes, proanūkį, proanū
kę ir kitus gimines._______

Ilsėkis Viešpaties ramybė-

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
H ■

; Stan. P. Zubawicz į
I (ZUBAVIČIĮJS) į
Į Išpildo Taksų dokumentus, Biz- į 
i nio apyskaitas, Palikimų ir jC 

įpėdinystės raštus. į
VISUOSE MIESTUOSE IR į 

VALSTIJOSE J
Į Sutvarko knygas visokiems į 
i bizniams. J,

■ 111 AINSLIE STREET, į 
; BROOKLYN 11, N. Y. S 
! Tel. EVergreen 4-3049 Ž

VWWVWVWWVWWWWW^

Aguona

Išnuomojama arba parduoda
ma krautuvė Ridgewoode. Tel.: 
EV 2-5025.

Remia 44Ameriką”
Mes esame be galo dėkin

gi savo skaitytojams, kurie 
visomis progomis ir išgalė
mis stengiasi paremti mūsų 
laikraštį.

Ypač gausi parama ateina 
iš brooklyniečių, kurie turi 
progos dažniau atsilankyti 
“Amerikos” įstaigoje.

Štai, Ona Baniulienė, atė
jusi užsimokėti savo prenu
meratos, užprenumeravo 
“Ameriką” dviem naujiems 
skaitytojams ir penkinę pa
aukojo Įsikūrimo Fondui.

Taip pat po $5.00 Įsikurdi- 
nimo Fondui aukojo J. Mar
kūnas ir Ieva Gustavičienė. 
Ji yra sena mūsų skaitytoja 
ir “Amerikos” parengimams 
mažiau penkinės neaukoja.

Kita žymi “Amerikos” rė
mėja ir platintoja yra M. 
Brangaitienė. šią savaitę ji 
mums pridavė net tris pre
numeratas.

Taigi dar kartą visiems 
ačiū!

“Amerikos” Administr.

PAVASARIO BALIUS
Gegužės 29 d., 7 vai. vak., 

Angelų Karalienės parapijos 
salėje švento Vardo Draugi
ja rengia gražų pavasario 
balių su muzika ir šokiais. 
Įėjimas — 50 centų. Visi 
kviečiami atvykti.

“AMERIKOS” BAZARAS
Kovo 31 d. “Amerikos” pa

talpose vyko svarbus “Ame
rikos” bičiulių ir parapijų 
draugijų atstovų pasitarimas 
bazaro ruošimo reikalu.

Bazaras įvyks š. m. gegu
žes 7, 8 ir 9 dd. Angelų Ka
ralienės parapijos salėje.

Platesnių informacijų duo
sime kituose “Amerikos” nu-'jų grupė, 
meriuose. | ’ ‘ *

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkimas 
įvyks balandžio 23 d., 7:30 
vai. vak., Apreiškimo parap. 
salėje. Bus paskaita ir vie
tos reikalų svarstymas.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS .

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Maspetho Žinios
—Klebonas prelatas J. Bal- 

kūnas grįžo iš St. Louis sun
kiai susirgęs. Vėliau liga dar 
paaštrėjo, ir ligonis jau visa 
savaitė guli lovoje. Namuose 
jį prižiūri gydytojas. Pasku
tinėmis dienomis prel. J. Bal- 
kūnas jaučiasi kiek geriau. 
Atrodo, kad ligos krizė jau 
bus praėjusi.

—Praėjusį sekmadienį Šv. 
Rožančiaus D-ja turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Pirmi
ninkė P. Nedzinskienė prane
šė, kad per Sekmines, gegu
žės 16 d., parapijos salėje bus 
vakaras. Vakarą rengia nau
jai susikūrusi lietuvių vaidi- 

. Pelnas skiriamas 
Į tremtiniams. Narės pasižadė
jo tą dieną eiti rengėjams 
talkon. Perskaitytas “Ameri
kos” savaitraščio laiškas. 
Nutarta prisidėti prie “Ame
rikos” bazaro, jam aukojant.

—Ateinantį sekmadienį po 
mišparų Altoriaus Draugija 
parapijos salėje turės savo 
susirinkimą. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

—Balandžio 18 d. šv. Var
do D-ja rengia savo didelę 
šventę. Tą dieną bus pašven
tinta nauja draugijos vėlia
va. Ta proga nariams buvo 
išsiuntinėti laiškai, kuriuose 
prašoma būti iškilmėse (kū
mais). Laiškus gavusieji pra
šomi juos grąžinti valdybai 
artimiausiu laiku.

Namas iš 6 kambarių su vonia ir 
pilnu Įrengimu. Prie namo yra 2 ak
rai žemės ir upelis. Tik 50 mylių nuo 
New Yorko. Kaina $16,000.

MRS. J. P. ROSSI
Pension Rd., Englishtown, N. J.

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lo
tus, krautuves ir dirbtu
ves, taipgi išnuomojame, 

patarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE 
INSURANCE

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

4-3487 RE 9-1506

? a 5 “t..

Teisingas

499

EV

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

ni

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

■ Tel. EVergreen 4-9737

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire 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

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

J. P. GINKUS 
Direktorius

UŽUDJAUTA
Mirus a. a. Ievai Žukaus

kienei, reiškiame gilią užuo
jautą sąjungietei Onai Dob- 
ravolskienei, netekusiai savo 
brangios mamytės, taip pat 
visai Dobravolskių šeimai.

Mot. S-gos 29 kuopa

COKE ir ALIEJUS
FISAS.

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!

Balandžio-Api

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 4 - 7142

ŠAUKSM

Brooklyn,489 Grand Sireet

D. Whitecavage, Savininkas

LsJurgis,

.Bet vie-

Naktinis KlubasBaras

išmetu.

sraitraš-

.jį Tai
'jmvos

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

■nsMar-
•skė, kad

U Grinius, 
■Brazaitis,

Entered as second-class matter 
office at Brooklyn, New York,

kaip 
Kiip susi- 
[ ikidžiami 
p tik tur

tais tebe- 
air ryž- 
m istar-

Jaekson Heights, 1
NEwtown 9 - 59'

tvarka yra geria 
komunizmui.

Ne veltui spaud 
Wallace nori atidi 
ką praryti raudot 
kvos carui.

Senasis Kaunas, tarp : 
laikų. Šioj n

1330 kU., 5000 Wi 
JACK J. STUKA 

Newark 5, Ji 
Tel. MArket 2-5360

TbL EVergreen 7 -1
VAUANDQS:

0 — 12 ryte
1 — 8 Vakare

Penktadieniais uždą.

AMERIKOS LIETUVIŲ KA j 
ŪKŲ VISUOMENINIO U 
KULTŪRINIO GYVENIMC 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIEN

Tek EVergreen 8-91 
VALANDOS: | 

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

šventadieniais sistta

Brangus Amerikos 
ke! Tai paties Krista 
sas iš suvargusių ta1 
žesniųjų brolių lūpų. . 
kštyti Švč. Trejybės 
jie įsijungę į Kristaus 
nj kūną — Bažnyčią, 
ir tu esi narys, bet da 
kūnas alksta, serga, k 
neturi kur galvos pri 

Čia pirmoj vietoj s 
moksleiviai. Daugybi 
siški našlaičiai. Jų 
arba likę Lietuvoje 
daugelio, išgabenti į i 

' kurie ir turi tremty 
liūs, nieko iš jų negs 

j Plyšta širdis iš skau 
tėvai mato savo vai! 
tančius.

Jau daugelis m 
guli džiovos sanato: 
ligoninėse. Bet ir či 
džiai minta, kai ti 
džiovininkai turėtų 
šiai valgyti.

Lietuvi katalike! 
skausmo pilną balss 
rio brolių. Nutrauk 
burnos nors vieną 
nį. Sudaryk jiems 
ną siuntinėlį su r 
drabužiais. Pamai 
tantį Kristaus jaun 
lį, apdenk jį apni 
vėliau, jei jam pa; 
siekti Ameriką, pi 
savo namuose, o K 
atlygins, kaip būti 

. sušelpęs: “Kiek ka 
i padarėte vienam

Clement A. Vo 
(VOKETAmS)! 

i 
Advokatas!

GRANDVIEW BARBER
Kuri randasi patogioje vietoje

"MEMORIES of UTHUANI 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. 
Station WEVD

DIRECTOR 
429 Walnut St.

Dekoruotoją 
Dažytojas] 

IŠ ORO IR IŠ VIDA 
PILNAI APDRAUSTA 

Vartojama Geriausia M( 
DARBO APKAINAVTMAS I 

GEORGE ANDERSI 
Telefonuokite: i 

PResident 2-4203

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRARTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimų, plasteriavimu, šaligat 
vių cementavimą ir kt- darbus.

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

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga pašiau 
domesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atve;

Paul Gustas Funeral Home, Inc 
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6,1
(Prieš Armory) EVergreen 7

Mūsų telefonas nemiega

Aš alkanas, — pape 
mane! Aš nuogas, — a 
te mane! Aš ligonis, - 
lankykite mane! Aš be 
— priimkite mane į st

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vas tunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

PAUL GUSTAS FUNERAL HOW
LAISNIUOTAS GRABORIUS

THE “ALLIANCE HALI
(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)

Sav. CHARLES ir ALVINA BUI VID AI I

80 St. Marks Place Manhat
Gražiausias Rytinėje New Yorko dalyje 

NAKTINIS KLUBAS
Puikiausia programa tris kartus savaitėje

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidari

Stephen Bredes Jį 
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasini 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas G inku s
495 Grand Street, Brooklyn,’

£ Kolumbijos so 
'■ledelis, ?oto^e balandžio ! 
k vinos riaušės dai 
ktam lre'Pė atsakingi 

»išban-“Publik,‘ . vVr 
ršhoota-toka organizuoti 
Ljmybj, rankos diriguoja 

ta ir P1™“1 
F*®-, Kolumbija — 
lįį^ liuJkratiskiausiai be 
R katuli"respublikų’ tači£ 

h taurumą Qė neišvengė riai 
r^lizmą, pa-labai Panašios 
l^ais na. °r&anizuojamos 
I Naujinti ret kuriuo met 

panori Kremliat

Jei toks savo 
atsargus ir san 

ktal??!° I^P Sen- Marst 

kad Bogotos įvy 
i tautinio komun 
nys, tad netenki 

v £ joti, kas yra t 
tos riaušių kalt

Žinoma, kom 
bet galėsi vien tik 

os0 ne-įžodžiais.

Oi DAvenport 6-0259 ,

EOTOGRAF 
į 23; GrandAven

.Maspeth. N. Y.
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