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Newarke susirinkęs lietu-
vių didelis būrys pikietavo 
Bimbos - Mizaro - Prūsęikos 
Co. biznį: jie demonstravo, 
protestuodami, kad ši nešva
ri kompanija, dirbanti sveti
mos valstybės agresyvinės 
politikos parėmimui ir dary
dama sau asmenišką biznį, 
naudoja lietuvių vardą. Į šį 
Newarko lietuvių protestą 
atsiliepė New Yorko-Brook- 
lyno lietuviai ir išėjo pikie- 
tuoti šitos kompanijos “me
tinį visuotiną” suvažiavimą 
Richmond Hill’e. Seniems 
Amerikos lietuviams, kurie tautos laimėjimų dienas, 
tos kompanijos ir sovietinės 
agentūros buvo mulkinami, 
šitie įvykiai atidarinėja a- 
kis: kas čia darosi, kas yra 
su šitais, prieš kuriuos pi- 
kietuojama? Stovi ant 
mąstymo slenksčio...

Mus Saukia Ievyne
MIELI LIETUVIAI!

Vasario 16-toji mūsų min-Į tremtnių jau išmėginto pa
tįs pakelia į didžiųjų mūsų;-1------- ----------

Atmete Trumano 
Pasiūlymą

kalbama, kad akciją prieš 
Spaaką labiausiai varo anglai 
ir prancūzai. Ir tai esąs ne 
asmeniškas prieš Spaaką rei
kalas, bet bendras Europos 
ekonominės politikos daly
kas.

OEEC yra Marshallio pla
no vykdymo agentūra Euro
poje. Jai priklauso 18 kraštų, 
AJV tačiau prie jos nepri
klauso. •

PREZIDENTAS TRUMANAS 
INTERVENUOJA

susi-

savoCIO unijų centras 
rašte Senato užsienio komi
tetui pareiškė, kad šiandieną 
Sovietų Sąjungoje yra per 
11.000.000 darbo vergų, už
darytų darbo stovyklose ir 
pasmerktų lėtai mirčiai. Su
sikaupkime ir įsigilinkime į 
šį skaičių: vienuolika milijo
nų! Lėtai mirčiai uždarytų! 
Rašo CIO generalinis sekre
torius James B. Carey Sena
to komitetui. Tai ne šiaip sau 
koki neatsakingi žmonės. 
Tame rašte pažymėta, kad 
tų mirčiai parskirtų vergų 
tarpe daug yra iš Pabaltės 
kraštų. CIO centras reika
lauja Senatą greičiau priim
ti ir ratifikuoti genocido 
konvenciją.

Ilgai besitęsęs Alg. Hiss

Vasario 16-toji drauge 
primena mums tragingą 
mūsų tautos dabartį ir mū
sų didžiąją pareigą praras
tąją laisvę tautai vėl iško
voti.

Vasario 16-toji ypač šau
kia mus, kurie palikome 
savąjį kraštą, kad, pasitrau
kę į naujas pozicijas, kovo
tume, iki Lietuva bus išlais
vinta.

Per pastaruosius 5 metus 
įtemptomis jėgomis darėme, 
ką galėjome, kad įvykiai ne
pakreiptų Lietuvos reikalo 
į blogąją pusę, kad Lietuvos 
byla būtų nuolat gyva. Ne
žiūrint, kiek Lietuvai būtų 
palanki tarptautinė padėtis, 
neturime užmiršti, kad tik
rieji Lietuvos laisvinimo ko
votojai esame mes patys ir 
kad mūsų pastangos turi ne 
mažėti, bet vis labiau įsi
tempti. Lėšos Lietuvos lais
vinimo veiklai yra pirmuti
nė jos veiksmingumo sąlyga. 
Veiklai reikalingus pinigi
nius išteklius galime ir pri
valome mes patys sudaryti.

procesas pasibaigė, kaltina- 1 Vienaa svarbiųjų is^PaJe^S°" 
msis rastas kaltu išdavinė- jimų kenčiančiai ir žudomai 

Tėvynei —tai mūsų pinigi-

i stovaus — viena ar kita for
ma5-— apsidėjimo Lietuvos 
vadavimo reikalui.

Vasario 16-tosios metinės 
yra tradicinio Tautos Fondo 
aukų vajaus diena. Šiemet 
šis tradicinis laisvinimo au
kų vajus turi būti kiek ga
lint energingiau pravestas, 
kad jaučiamai papildytų 
mažėjančius Tautos Fondo 
išteklius.

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir Vyk
domosios Tarybos vardu mes 
kreipiamės į Jus, Brangūs 
Lietuviai. Padarykite vis
ką, kas yra Jūsų galioje, kad 
šių metų Vasario 16-tosios 
minėjimas kiek galint pla
čiau būtų panaudotas Tau
tos Fondui paremti. Nuo Va
sario 16-tosios aukų vajaus 
išdavų daug pareis ir Lietu
vos laisvinimo artimiausių 
darbų platesni ar siauresni 
galimumai. Todėl šiam aukų 
vajui tinkamai pravesti nuo- 
širdžiaia Jus prašome nepa
sigailėti nei triūso, nei 
dies.

M. Krupavičius, 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir 
Vykdomosios Tarybos

— Garsusis JAV generolas 
Me Arthur, Pacifico didvyris, 
dabartinis vyriausias komi
saras Japonijai, švenčią 70 
metę amžiaus sukaktį. Japo
nijos karalius su karaliene

Neseniai Washingtone bu
vojęs garsus belgų politikas 
Paul H. Spaak, po pasikalbė
jimo su prezidentu Trumanu, mjvo 
paskelbė žinią, kad preziden- į nusiuntė gėlių buketą taip 
tas griežtai įsake jam tuojaus ’ 
imtis pirmininkauti Europos 
Ekonominio Bendradarbiavi
mo Komitetui (OEEC). Šitą 
žinią patvirtino Valstybės se
kretorius D. Achęson viešai 
ir pats taip pat pabrėžė, kad 
Spaak tuojaus imtų OEEC 
komitetui pirmininkauti.

Šitas Washington© nutari
mas nustebino Europos poli-

Baltųjų Rūmų aukštas pa
reigūnas pareiškė, kadprezi- 
dentas Trumanas yra nusis
tatęs pasinaudoti jam krašto 
įstatymų suteiktomis teisė
mis ir imtis sutvarkyti san
tykius tarp angliakasių ir ka 
sykių savininkų, jeigu jie ar
timiausiomis dienomis gra- 
žuoju nesusitars. Kokių prie
monių prezidentas imsis, tas 
pareigūnas nepasakė. Tai pa
reis esą nuo to, kokioje apim
tyje darbininkai grįš prie 
darbo.

Iki šiol nėra dar jokių da
vinių, kad abi pusės galėtų 
pačios greit susitarti. Streike 
yra dar milžiniškos masės 
darbininkų, šias eilutes - ra
šant, buvo pažymėta, kad 
prezidentas imsis žygių 48 
valandų bėgy. Esą dalykai 
pasiekė jau tas ribas, kad 
esama padėtis liečia viso kra
što ekonominę padėtį. O to
kiais atvejais krašto galva 
jau turi imtis reikalus įsta
tymu sutvarkyti.

sir

tas 5 metams kalėjimo. Už 
užstatą paleistas. Na, o 
Vengrijoje, Bulgarijoje, Ru
munijoje, Lenkijoje, Čeko
slovakijoje? Kodėl ten to
kiais atvejais ne 5 metus 
gauna, ne už užstatą į lais- 

Ivę išeina, bet pats “pasipra- 
Išo” pakariamas ir būna pa
kartas. Tai aštrūs palygini
mai, yra ko susimąstyti vi
siems, kurie nieko negalvoja 
apie bolševizmą.

ministeris 
Hamburge 
pažymėjo, 
pasaulinio

Vokiečių Bonnos vyriau
sybės teisingumo 
Dehler pasakė 
kalbą, kurioje 
kad dėl pirmojo
karo ir dėl Hitlerio iškilimo 
vokiečių tauta nėra kalta, 
kad tiems dalykams sąlygas 
sudarė anų laikų pasaulio 
politikų veikla. Dėl tos kak 
bos prancūzų aukštasis ko
misaras Vokietijoje Bonnos 
vyriausybei parašė net pro
testo raštą. Dehler tvirtini
mą dėl pirmojo pasaulinio 
karo įžiebimo galime atmes
ti be jokių rezervų, bet dėl 
Hitlerio iškilimo jis pasakė 
daug tiesos. Kas Hitlerį iškė
lė? Vokietijos vienos paliki
mas prieš bolševizmą, Hit
leriui leidimas militarizuoti 
Rheino kraštą, prijungti Sa- 
arą, Austriją, Sudetus, Če
koslovakiją, Klaipėdos kraš
tą. šitie dalykai sudarė Vo
kietijoje 
dalykus 
politinės 
na, kas 
Staliną?

Hitlerį. Bet šituos 
sudarė anų dienų 
klaidos. Pagalvoti- 

šiandieną sudaro

mo kovai.
Gyvendami vargo ir neži

nios dienas DP stovyklose, 
tremtiniai vistiek mokėjo at
sisakyti net būtiniausio ir 
pastoviai dėjo dėjo našlaitės 
skatiką bendram mūsų rei
kalui. Tremtiniam aplei
džiant Vokietiją, Tautos Fon
das netenka žymios dalies 
artimų savo rėmėjų. Nežiū
rint kraštutinio taupumo, 
Tautos Fondo lėšos mažta. 
Lietuvos laisvinimui vado
vaujantieji organai jau skai 
*osi su pavojum, kad ištek
liam mažtant negalės pilna? 
savo uždavinių vykdyti ir 
darbui užsimoti taip, kaip 
reikalauja padėtis ir gal’ 
mumai leidžia. Dėl to politi 
ne veiklai piniginių ištekliu 
patikrinimas daros neatidė 
liotinas. Tautos Fondo paja
mos turi būti nuolatinės, 
kaip nuolatinė yra pati lais
vinimo kova.

Mes galime būti pastatyt’ 
psieš nenumatytus įvykius ir 
staigius sprendimus. Todė1 
Tautos Fonde būtina turėti 
kad ir kukli lėšų atsarga 
kad kritišku momentu lėšų 
trūkumas nesukliudytų ,bū- 
tiniausiųjų žygių. Mes turi 
me būti pasirengę visiem? 
eventualumams.

Artimiausiu laiku Tautos 
Fondui pastovių pajamų pa 
tikrinimo reikalas Finansų 
Tarnybos bus’ pakartotina’ 
iškeltas visiems • pasaulio 
lietuviams. Reikia eiti prir

Finansų Tarnybos ir 
Tautos Fondo Valdytojas

— Amerikos prekybos a- 
ttache Paryžiuje bute įsiver
žė plėšikai, kurie jį ir jo žmo
ną išlaikė 5 valandas “po pis
toletu”, kol visą butą apiplė
šė. Diplomatas kilęs iš Hart
ford, Conn.

adminstratorius,Mūsų
kaip žinome, paskelbė “Ame
rikos” vajų — renkami nau
ji skaitytojai. Atsimenu, 
pernykščio vajaus metu šioje 
vietoje esu paprašęs skaity
tojus: kiekvienas po vieną 
naują prenumeratorių! Ir 
manote, kad tas nedavė vai- 
jaus atsiliepė ir išpildė pra
šių? Daug skaitytojų tuo-

šymą — surado po vien? 
naują skaitytoją ir prisiun
tė jų prenumeratos pinigus 
Kiti net ne po vieną, pav. 
kun. J. Pakalniškis iš Brook
lyn© ir kun. Karalevičius iš 
Bayonne, N. J. per tą vaju 
surinko po ' kelis destėkus 
naujų skaitytojų, šį karta 
vėl prašome: po vieną naują 
skaitytoją! Kas daugiau,

! pat.
— Čekoslovakijos komu

nistinė spauda (kitokios ten 
nėra) vėl aštriai puolė Archi- 
vyskupą Beran. Puolamas dėl 
“trukdymo susitarti vyriau
sybei su katalikais”.

— Princeton Universiteto
mokslininkas, Dr. D. C. Say- konfiskavo. Visi trys vaka
re sako, kad jau galima būtų riečiai komendantai pareiškė 
raketą, kuri pašiektų Rusiją, bendrą ir aštrų protestą so- 

tikus, kurie šitarrj pasiūlymui-j tik ji ten nukristų “apie 10 
griežtai pasipriešino. Yra j pėdų nuo taikinio”.

RUSAI KONFISKUOJA SUNKVEŽIMIUS
Sovietų raudonarmiečiai daroma po iškilmingo bloka- 

ant sienos tarp vakarų ir ry- dos nuėmimo sutarties pasi- 
tų zonų suėmė llprikrautų raymo, kur išsakmiai pafašy- 
vakariečių sunkvežimių, pre
kes paėmė ir sunkvežimius

dalykai nepri-

komunistai a- 
Maskvai, kad

POPIEŽIUS. PRAŠO DIDESNES KOVOS 
prieš Bažnyčios priešus

Roma. — Popiežius Pijus 
XII sausio 28 d. iš naujo krei
pėsi į Italijos vyskupus ir ku
nigus, kviesdamas juos sti
priau įsijungti drauge su pa
sauliečiais į kovą • prieš Baž
nyčios priešus, :ypač prieš 
bedieviškąjį komiinizmą.

Naujame rašte Popiežius 
aiškiai nurodo, kaip kunigai 
turi bendradarbiauti su pa

jausiąs veiklos priemones. 
Jis kviečia kunigus tverti 
kiekvienoje parapijoje atski
ras Katalikiškos Akcijos 
draugijas jaunimui, vyrams 
ir moterims.

Popiežius pažymi, kad ne 
tiek svarbu kovotojų skai
čius, kaip jų elgesys, entu
ziazmas, susipratimas ir pa
siaukojimo dvasia.

Maskvos baisios są
lygos Kinijos komu
nistinei vyriausybei

Diplomatiniuose . sluogs- 
niuose pasklido įvairių spė
liojimų apie sovietų reikala
vimus dabar Maskvoje buvo- 
jantiems Kinijos Jcomunistų 
valdžios vadams. Valstybės

vietų komendantui Berlyne. 
Į tą protestą sovietai atsilie
pė dar naujais sunkumais pa
sieny.

Prie Helmstedto, kur eina 
pagrindinis vakariečių kelias 
per sieną į Berlyną, sovietai 
sustiprino sargybas ir kon
trolę. Pranešama, kad jie pro 
šitą kontrolę praleidžia 2-3 
sunkvežimius per ' valanda. 
Dėl to susidaro milžiniški tra
nkai. pavėluota sunkvežimiai, 
sutrinka tiekimas. Ir visa tai

ta, kad tokie 
valo darytis.

— Japonų 
klai pritaria
Kurilų salos, kurias rusai pa
grobė iš japonų, pasiliktų so
vietams.

— Italijos vyriausybė ap
skundė Londono teismui 
Hambro Bank, kad šis ati
duotų Italijai mirusio kara
liaus Emanuelio ten įdėtą 
turtą S4.200.000.

— Dėl anglies stokos dau
gelis. gelžkelių mažina kur- 
suoiančių traukiniu skaičių. 
Rvšiuin su tuo Baltimore and 
Ohio gelžkelis atleido iš dar
bo 3.800 tarnautojų.

• *
■ ■

— Jugoslavijoje sugauti 8 
nišų šnipai, atsiųsti ruošti 
Jugoslavijon sabotažo aktur 
’r pasikėsinimą į Tito gyvy-

kad tie reikalavimai yra “į- 
domūs”. Yra net manoma, 
kad patys Kinijos komunistų 
vadai tyčia pabrėžia, kad Sta
linas darytų nuolaidų.

Kalbama, kad sovietai rei
kalauja kontrolės svarbiose 
srityse šiaurinėje Kinijoje, 
ypatingai svarbiuose uostuo
se. The New York Times iš
vardino net vardus septynių 
uostų, kuriuose rusai reika
lauja sau šeimininkavimo tei
sių. Kinai reikalaujami mil
žiniškų skaičių darbininkų, 
nigios darbo jėgos, į Sovietų 
Sąjungą iš Kinijos.

Tačiu . visų svarbiausias 
reikalavimas yra leisti ru
sams savo žmones pastatyti 
Kinijoje fabrikų pryšaky, 
kaip kad yra padaryta Euro
pos rytų kraštuose.

— AJV aukštojo komisaro 
Vokietijai, padėjėju paskir
as H. P. Jones, iki šiol buvęs 
ivilėje tarnyboje New Yorke.

— Anglija gauna iš AJV 
’0 bombonešių B-29 tipo.

— AJV ir Airija sutarė sa- 
•o pasiuntinybes abiejuose 
•raštuose pakelti į ambasa
das. ’ ’*’■

— Japonijos parlamente
vyriausybės atstovas pareiš
kė, jog taikos sutartis Tpli- 
nuose Rytuose seniapbuvusi 
•tedaryta, jei Maskva nepas
totų tikrai kelio.

— AJV aukštasis komisa
ras Vokietijai McCloy, kurs 
šiuo metu Amerikoje buvojo, 
oareiškė, kad jis bijąsis, jog 
šis susisiekimo varžymas 
tarp Berlyno ir Vakarų Vo
kietijos bus begrasinanti 
pastovios rusų blokados pra
džia. Sovietai nusigando, kad

negu vieną, tam daugiau O, kad jie prakalbėtų, baisių dalykų papasakotų, kas’ vakarų sektoriai ūkiškai at-
kartų ačiū. šiandien rusų daroma mūsų Tėvynėje. ' * kuto, o sovietinis skursta.

• New Yorko gyventojai pasiryžę kiekvieną ketvirta
dienį taupyti vandenį, jei jiems bus įsakyta. Pereitas “sau
sas ketvirtadienis” padėjo rezervuarams sutaupyti per 5 
milijonus galonų (tą savaitę tiek mažiau suvartota negu 
kitomis savaitėmis).

• J. Lewis pasiruošęs pradėti derybas su anglių kasyklų 
savininkais dėl streiko baigimo. Savininkai derybų pagrin
de deda tas pačias sąlygas, kurios buvo pasiūlytos gegužės 
mėnesį, bet Lewio atmestos.

• H. Wallace pareiškė Priešamerikinės Veiklos Tyrimo 
Komitetui, jo tardymo metu, kad jis, būdamas viceprezi
dentu, sovietams neišdavė atominių paslapčių ir uranijaus 
jiems nesiuntė.

• CIO plieno darbininkų unijos tyrinėjimų direktorius 
abiejų rūmų komitetui pareiškė, kad plieno firmos pakėlė 
kainas neteisėtai. Keturių dolerių pakėlimas vienai tonai, 
toli peršoka kainų kėlimo įstatymus.

• Sekretorius Acheson spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad jis nemanąs atsistatydinti sąryšy su Hiss nuteisimu. 
Hiss teismui raodus kaltu, kongresmanai puolė Acheson, 
kuris ankščiau užtarė Hiss.

• Detroite Chrysler automobilių dirbtuvių 85.000 dar
bininkų pradėjo streiką po to, kai tarp unijos ir firmos nu
trūko derybos dėl pensijų darbininkams.

• Prezidentas Trumanas pranešė Kongresui, kad ato
minės energijos fabrikų taisymas daro gerą t pažangą ir 
paprašė Kongresą tolimesniems įtaisymams dar 87 milijo
nų dolerių.

• Senatorius Connally spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad sekretorius D. Acheson pripažino $28.000.000 Kinijos 
nacionalistams Fonnozoje, bet jis nepasakė kokiomis for
momis tie pinigai bus išduoti.

• Harzo kalnuose, Vokietijos-Čekoslovakijos pasieny, 
Sovietai pradėjo statyti naujus uranijaus kasyklų įtaisy
mus. Iki šiol čia buvo rusų uranijaus pagrindinis šaltinis.

Į Aukštutinę Sileziją, kuri dabar yra iš vokiečių len
kams atiduota, sovietai atgabeno daug tūkstančių kiniečių 
darbininkų anglių kasimo darbams. Ateina nauji kiniečių 
transportai. Šis dalykas yra sutartas Maskvoje tarp sovietų 
Ir kiniečių komunistų. Tie darbininkai atvežami kaip darbo 
vergai.

• Bonuos vyriausybės kancleris Adenauer pareiškė, kad vo
kiečių — prancūzų santykiai yra svarbiau, negu Saaro klausimas.

• Valstybės departamentas paskelbė, kad tarp Kremliaus ir 
Kinijos komunistų įvyko slaptas susitarimas, pavadintas Maskvos- 
Charbino sutartimi, pagal kurį perleista rusams labai plačios tei
sės šiaurės Kinijos srityse.

• ECA (Marshallo plano administracija) pasirašė sutartį su 
Bonnos vyriausybe, kurią vokiečių parlamentas patvirtino, komu
nistų grupei prieš balsuojant.

• Amerikos ginklų teikimas Europos kraštams, Atlanto pakto 
nariams, turi tuo jaus praktiškai prasidėti. Atitinkami tuo reikalu 
susitarimai baigiami.

• Vakarų valstybių vyriausybės pavėlino Bonnos vyriausybei 
siųsti savo konsulus į jų kraštus normaliniame konsuliariniams 
santykiams užmegsti.
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IEŠKOMA NOJAUS ARKA
■ " T

Kartą Dievas liepė Nojui Jų draugai juos išjuokė, bet 
padirbti Ubai ilgą, platų ir jo vadas tuo susidomėjo ir 
aukštą plaukiantį namą-lai- liepė jam nuvežti jį orlaiviu 
vą. Nojus tą laivą statė net 1 "---- x -----
šimtą metų. Laivas turėjo 
450 pėdų ilgumo, 75 pėdas 
■platumo ir 45 pėdas aukštu
mo.

Neužilgo apsiniaukė dan
gus ir pradėjo smarkus lie
tus lyti. Lijo net 40 parų. 
Taip smarkiai lijo, kad visa 
žemė pavirto į vieną didelę 
jūrą. Vanduo kas kart vis 
kilo ir kėlėsi aukštyn, kol

. apsėmė net aukščiausius kal- 
“Broliai Karamazovai”. Ten yra viena scena, kuri puikiai nūs ir paskandino visus žvė- 
išreiškia liuciferiškos kovos prieš Dievą formas ateityje, ris if žmones, išskyrus tik 
Vieną vakarą Ivanas Karamazovas haliucinacijoje pastebi Nojų ir tuos, kas buvo su juo 
ant kanapos prieš save sėdintį maždaug keturiasdešimties' laive.
metų džentelmeną, kuris pasisako esąs velnias ir pradeda Kai lietus perstojo, išleng- 
pasakotis, kaip buvęs kažkada angelu, kaip ėjęs paskui vo vanduo pradėjo sekti. No- 
Kristų į Kalvarijos kalną, kaip stovėjęs po kryžiumi, kaip jaus laivas apsistojo ant 
regėjęs Kristų žengiantį į.dangų ir vos susilaikęs nesušukęs aukšto Ararato kalno. Nojus 
Hosanna. Ivanui įgrįsta visas šitas plepėjimas, ir jis atvi-isu šeima ir visais žvėrimis 
rai velnią paklausia: “Sakyk, ar yra Dievas? Taip ar ne!” išėjo iš laivo.
— Ir ką atsako velnias? Manote, kad jis Dievą paneigia? 
Anaiptol! Jis tik šypsodamasis atsako: “Balandėli, neži
nau!”.

Tai ir yra busimasis mūsų dienų žmogaus atsakymas 
į Dievo klausimą. Ateinantieji dešimtmečiai Dievo filoso
fiškai neneigs ir fiziškai su Juo nekovos. Jie tiktai papras
čiausiai Juo nesidomės. Jie sakys: “Balandėli, nežinau ir 
žinoti nenoriu; mums šitas klausimas visai nerūpi. Palikime 
jį specialistams, o mes imkimės praktiškesnių dalykų.” Vi
sai tiesa, kad šiandien “jokiam socialistui, net bolševikui 
nemada kalbėti prieš religiją.” Tačiau netoli tas laikas, ka
da bus taip pat nemada kalbėti ir apie religiją. Ateina lai
kas, kada vad. “padorioje draugijoje” bus netaktas užsi
minti apie Dievą, o ypač apie Kristų. Kiek praeityje religi
ja buvo stumiama iš gyvenimo dideliu triukšmu, tiek atei- 

'tyje ji bus stumiama gilia tyla. Nekalbėti bus pagrindinis 
būsimosios antireliginės propagandos dėsnis. *

Kai šv. Povilas savo kelionėse atvyko į Atėnus ir užėjo 
į graikų areropagą, jis rado ten vieną aukurą su užrašu 
“Nežinomajam Dievui.” Pradėjęs kalbėti išmintingiems 
graikų vyrams, jis įrodinėjo, kad šis “Nežinomasis Dievas” 
yra ne kas kitas, kaip Krikščionybės Dievas, kuriame gyve
name, esame ir judame, kurio giminės mes esame ir kuris 
visa yra padaręs savo žodžiu. Graikai atsidėję klausė, no
rėdami patirti, kas gi yra tasai Dievas, kurį jie garbino, 
kurio tačiau nepažino. Tačiau kai tik šv. Povilas pradėjo 
jiems pasakoti, kad šis Dievas prikėlęs Jėzų Kristų iš mi
rusiųjų ir kad mes visi per jį būsime, prikelti paskutinę 
dieną, graikai mandagiai jam pareiškė: “Apie tai mes pa
klausysime kitą sykį’’ (ApD. 17, 32). Graikai su Povilu 

i nesiginčijo, jo nepersekiei^oeplakė rykštėmis ir nedėjo į 
kalėjimą, kaip žydai kad anksčiau buvo su juo padarę, bet 
tik paprasčiausiai — nesidomėjo. Ir šitas Povilo nuotykis 
Atėnų’areopage yra simbolis visoms mūsų dienoms. Mūsų 
dienų žmogus mielai mūsų klausys, kai mes jam kalbėsime 
kad Krikščionybė palaiko tautų tvarką ir ramybę; kad ji 
skatina darbštumą, tvarko socialinius žmonių santykius 
yra naudinga mokslui ir menui. Bet kai tik pradėsime jiui 
kalbėti, kad Kristus yra Dievas, kad Jo religija yra ant 
gamtinė, kad žmogus yra skirtas amžinajam buvimui, ji 
mums mandagiai pasakys: “Apie tai mes paklausysime ki 
tą sykį.”

Svarbiausia jie gyvens su mumis: vienuose namuose 
viename mieste, vienoje tautoje ir valstybėje. Seniau stab 
meldžiai buvo atsiskyrę. Pagonybė stovėjo šalia krikščionis 
ko jo gyvenimo bei pasaulio. Misi jonieriai -keliaudavo sve 
tur, norėdami skelbti Evangeliją. Tuo tarpu dabar yra visa 
kitaip. Anos dvi šv. Augustino skelbtos karalystės—civita 
terrena ir civitas Coelestis, civitas Dei ir civitas diaboli, — 
dabar Susimaišė ir savo nuotaika r savo nariais. Pagonybe 
įsiskverbė visur ir pasidarė nebe išviršinė, o išvidinė; nebe 
tiek bendruomenė, kiek dvasia. Krikščioniškojo pasaulio, 
kuris būtų uždaras ir atskirtas, jau nebėra. Visos užtva
ros: psichologinės ir etinės, socialinės ir politinės jau yra 
sulaužytos. Pagonybė tarsi plati upė veržiasi į visą gyveni
mą ir semia visas salas bei aukštumas. Tiutčevo žodžiais 
tariant, “potvynis auga ir mus pagavęs neša į savo begali
nę tamsą.” ‘<

Ką tad reikia daryti šio potvynio tamsoje? Būdami 
Dievo kariai ir Dievo Karalystės statytojai bei gynėjai, tu
rime veikti ir nesidomėjimo metu. Nesidomėjimas, kaip 
buvo sakyta, yra tik vienas būdas, kuriuo amžinoji liucife
riška dvasia sukyla prieš Dievą. Todėl turime stoti kovon 
su šituo nesidomėjimu, turime jį pergalėti bei sulaužyti. 
Sėkmingai gynę Dievą ir Bažnyčią tiesioginio puolimo me
tu, taip pat sėkmingai turime rungtis ir su nesidominčiais 
žmonėmis. DR. A. MACEINA
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perduodamas, bet jie nė vie
nas neina artyn to laivo pa
žiūrėti dėl baimės blogosios 
dvasios. ...

Pasiųsti tyrėjai rado laivą 
dar vidutiniai užsilikusį, 
nors dalinai jau gerokai ap- 
lūžusį. Jie aplankė tik laivo 
tris kambarius, nes kita lai
vo dalis buvo lede ir jiems 
buvo neprieinama.

KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA
VAISTAI PRIEŠ KOMUNIZMU

POPIEŽIUS PIJUS XI

Vas

RaStus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

BALANDĖLI, NEŽINAU
Daugelis iš mūsų esame skaitę Dostojevskio romaną

Kai lietus perstojo, išleng-

Vladas Ramojus
Rūsčioji amžių valanda
Dangaus žydrynėj maudos debesėliai, 
Po jais sodybos, skausmas ir kančia. 
O man, o man tiktai nematomu šešėliu 
Teleista Viešpaties praeiti čia.
Raibuoja girios, vėliavas žalias iškėlę, 
Už pergales senolių, savanorių ir karių. 
O aš jų brydėms šiltomis per slėnius 
Šventos ugnies, pakurstyti einu.
Šventos ugnies, kuri kovoj liepsnoja, 
Kovoj už laisvę, gėrį ir namus.
Šventos ugnies įžiebtos savanorių 
Pakurstyt veda laisvės noras neramus.
Šventovėj jų štai širdys, maldos ir ugnis:
Raibuoja girios vėliavas žalias iškėlę, 
Nuskinkite galvas, išplėškite širdis šrapneliai,' 
Rūsčioji amžių valanda vistiek praslinks!

Nojaus arkos liekanos
Mokslininkų manymu, No-, 

jaus arkos liekanos gal dar 
ir dabar yra ant Ararato kal
no. Apie Nojaus Arkos lie
kanas neseniai plačiai ame
rikonų spaudoje aprašė R. 
Schuessler. Jis sako, kad 
Nojaus laivas buvo vienas iš 
gražiausių pasaulyje laivų. 
Senienų ieškotojai ir tyrinė
tojai pripasakojo daug pasa
kų apie Nojaus arkos lieka
nas ir tą vietą. Tuo dalyku 
yra toks didelis ir įtemptas 
susidomėjimas, kad tyrinėto
jai jau buvo suorganizavę 
net keturias ekspedicijas to 
laivo liekanų ieškoti.

Praeitą metą, vadovaujant 
Dr. Smith iš No. Carolina, 
susidedanti iš jo ir kitų pen
kių asmenų ekspedicija nu
vyko į Araratą Nbjaus ar
kos ieškoti, bet sniegu ap
dengtame Ararato kalne, ku
ris randasi Armėnijoje, ne
rado jokio laivo. Jiems be
kopiant įkalbą, 16,945 pė
dų aukštume juos ištiko di
delė sniego pūga. Esant to
kiam blogam orui, žinoma, 
“arka” galėjo būti labai leng
vai užpustyta ir paslėpta po 
miegu, kur nors gilesniame 
kalno tarpuolyje. Jeigu ir 
bus kada nors tos arkos lie
kanos rastos, tai tik tuo lai
ku, kuomet nutirpsta daug 
sniego ir virškalnis pasidaro 
nusiau plikas.
Rusų lakūnas pastebi arką
Laike pirmojo pasaulinio 

karo, rusų armijos lakūnas 
Vladimiras Roskovitsky, bu
vęs tuo laiku karių stovyklo
je apie 25 mylias šiaurės va
karuose nuo Ararato kalno, 
nustebino pasaulį, paskelb
damas, kad jis, skrisdamas 
orlaiviu, tikrai mate Arkos 
liekanas. Jam, kaipo lakūnui, 
su kitu jo draugu pagelbinin- 
ku, vieną labai karštą vasa
ros dieną, jo vado buvo įsa
kyta išbandyti ką tik patai
sytą kovos lėktuvą. Jie paki
lo oran iki 14,000 pėdų auk
štumo ir nuskrido Ararato 
kalno link. Apskridę kelis 
kartus aplink kalną ir ren
giantis grįžti atgal į stovyk
lą, pietine kairio puse, Ros
kovitsky, prisilaikydamas 
tąm tikro nepavojingo at
stumo nuo kalno, nėrė orlai
viu žemyn. Ūmai, jam bene- 
riant žemyn, jo dėmesį pa
traukė esantis tarp uolų di
delio laivo matomas prieša- 
kvs. Tuo reginiu susidomė
jęs, lakūnas pasuko orlaivį 
atgal į aukštį ir, priartėjęs, 
visai arti prie kalno, pama
tė apie kokių 40 pėdų ilgio 
senovini laivą, turintį stam
bių stiebu liekanas ir kiek 
apvalų viršų, nubėgti vande
niui žemyn, kuomet vilnys 
užlieia jo viršų, ir išilgai lai
vą pakraščiu siaurą taką, 
apėjimui apie laiva. Laivas 
buvo mažo ežero pakraštyje 
kokiu trečdaliu paskendęs 
Vandenyje.

Sugrižes. i stovykla, lakū
nas papasakojo ką jie matė.

į tą vietą, kad jis pats savo 
akimis galėtų tą laivą pama
tyti ir įsitikrinti, ar teisybę 
lakūnas pasakoja. Lakūnas 
tuoj sėdo su savo vadu or- 
laivin ir nuskrido pas Arara
to viršūkalhę ir parodė savo 
vadui ten esantį laivą. Grį
žus atgal, vadas patvirtino 
tą, ką lakūnas savo drau
gams papasakojo.
Caras pasiuntė ekspediciją i į •

Vadas greitai pasiuntė ca
rui raportą apie pastebėtą 
kalne laivą. Gavęs praneši
mą, caras tuojau pasiuntė 
ekspediciją į Ararato Kalną, 
apžiūrėti tą radinį. Užlipę 
ant kalno kariai rado Nojaus 
Arką ir ją nufotografavo. 
Neužilgo Rusijoje kilo politi
nė revoliucija. Tie visi apie 
Nojaus arką raportai su fo
tografijomis žuvo ar buvo 
bolševikų sunaikinti, kad tuo 
užkirtus kelią žmonių tikėji
mui į šventąjį Raštą. Tik 
viena yra žinoma, kad perei
tą metą Rusijos komunistų 
valdžia pareikalavo Turkijos 
valdžią, kad ji neleistų sve
timšaliams Ararato viršu
kalnės tyrinėti.
Vėl pastebėta Nojaus arka

Laike antrojo pasaulinio 
karo iš Rusijos pasklido ži-i 
nia, kad vieno rusų karių da-1 
linio viršininkas majoras sklido žinia, kad atsirado 
Jasper Maskelyn pranešė, būrelis Belgijoje turtuolių ir 
kad vienas iš jo karių laku- norėjo pasiųsti į Ararato 
nų buvo pasiųstas^ su oriai- kalną ekspediciją, arką iš- 
viu į Ararato virškalnį pa-, įmti ir nuvežti Amerikon į 
tikrinti pasakojimą apie No-1 chieagoje esančią 1893 me- 
jaus arką, matytą rusų la- įais pasaulinę parodą. Kad 
kūno laike pirmojo_ pasauli- įįe arkos medžiai nesubyrė- 
nio karo. Grįžęs lakūnas pra- įų įdulkes, jie manė kiek- 
nešė, kad viename ledu _ap- vjeną gabalą ir dalį medžio 
klotame ežere jis pastebėjęs aptraukti Paryžiaus plaste- L • "...
dalinai paskendusį laivą. |riu> bet, kadangi Turkijos' ryti su unijomis joms palan-

valdžia atsisakė duoti leidi- i kias sutartis. Bet kai savi- 
mą, jei bus surasta arka, ją 
svetur išvežti, tas belgų,su
manymas liko neįvykdytas.

Neseniai vėl pasklido ži
nia, kad- laike šio karo du 
Australijos lakūnai, beskris- 
dami per Ararato kalną, pa
darė Nojaus arkos liekanų 
nuotraukas ir, paskui, vieno
je užeigoje jie jas rodė britų 
kariams, bet vėliau, karui 
pasibaigus, tie australai su 
fotografijomis išvyko į savo 
šalį ir dabar yra sunku juos 
surasti ir patikrinti tų nuo
traukų tikrumą.

Kaip visais audringaisiais 
Bažnyčios laikais, taip ir da
bar pagrindinė priemonė yra 
atnaujinti pagal Evangelijos i 
dėsnius privalųjį fr viešąjį 
gyvenimą. Tai turi padaryti 
itin tie, kuriie priklauso 

, kad jie iš 
tikro būtų žemės druska vi
sai žmonijai apsaugoti nuo 
sugedimo.

Karštai dėkojame šviesos 
Tėvui, iš kurio eina “kiekvie
nas geras davinys ir kiekvie
na tobula dovana”, kad dide
lei savo paguodai visur ma
tome džiuginančių šio dvasi
nio atsinaujinimo reiškinių...

Tačiau turime pasakyti, 
kad dar daug kas lieka 
mums padaryti šioje dvasi
nio atgimimo srityje. Juk net 

; katalikiškuose kraštuose ga
na daug tokių, kurie tik var
du katalikai. Netrūksta taip 
pat ir tokių, kurie, didžiuo
damiesi priklausą Bažnyčiai,

Archidekanas aplanko
liekanas

Jeruzolimos ir Babyloni-.
jos Archidekanas, pasaulinis Kristaus a vijau
ir plačiai žinomas moksli
niais dalykais, paskaitinin
kas, mokąs net dvylika sve
timų kalbų, ir labai artimas 
buvęs Theodoro Roosevelto 
draugas, labai nemėgstąs 
neteisybės kalbėti, Dr. Nou
ri, su būreliu tyrinėtojų 1893 
metais, betyrinėdami Euph- 
rato upės slėnį ir beieškoda
mi jos pradžios, pasiekė A- 
rarato kalną, užlipo į jo vir
šūnę ir surado Nojaus arkos 
liekanas. Savo rašte jis sa
ko: “Mes matėme, ją lytėjo- 
me ir ištyrėme Nojaus arkos 
liekanas. Jos priešakys ir 
užpakalis buvo aiškiai ma
tomas, o pats vidurys buvo 
sniege. Arka padaryta iš la
bai storų ir stambių medžio 
sienojų su kyšančiomis dar 
iš tamsiai rusvų balkių apie 
kokios pėdos ilgio vinimis.”

daugiau ar mažiau ištikimai 
atlikinėja būtinąsias savo re
ligijos pareigas, tačiau ne
įstengia geriau jas pažinti, 
labiau pagilinti savo įsitiki
nimų, o dar mažiau rūpinasi 
gyventi taip, kad viršinį re
ligijos pasireiškimą atitiktų 
vidinis geros bei tyros sąži
nės grožis; sąžinės, kuri vi
sas savo pareigas jaustų ir 
vykdytų, v a d o v aūdamosi 
vien Dievo meile. Žinome 
juk, kaip dieviškasis Išgany
tojas, kuris liepė garbinti 
Tėvą “dvasia ir tiesa”, biau- 
rėjosi tokiu tuščiu ir apgau
lingu paviršutiniškumu. Kas 
savo gyvenimo netvarko pa
gal išpažįstamąjį tikėjimą, 
tas negalės ilgai išsilaikyti, 
siaučiant dabar taip smar
kiai audrai, bet bus pagrob
tas šių pragaištingų pikto 
bangų. Tuo būdu ir jis pats 
pateks į pražūtį ir krikščio
nio vardą išstatys pajuokai.

Divini Redemptoris.
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Belgai organizavo 
ekspediciją

Tuo laiku tiek plačiai pa
saulyje apie Nojaus arką pa-

saulė yra karščiausia ir dau- prieš trijų darbo dienų sa- 
giausia nušildo kalne sniego, vaitę. Praeitą savaitę pradėjo 
Jeigu tos ekspedicijos savo išviso 69.000 angliakasių nau

jai streiką, daugiausia kraš
to rytuose. Lewis pareiškė, 
kad jie visi turi vėl darbą pra
dėti, bet ar tai paklausys, dar 
nežinia.

Kuo visa šita maišatis 
baigsis, sunku dar pasakyti. 
Prezidentas vis dar atsisako 
daryti intervenciją, pasinau
dodamas Taft-Hartley įsta
tymu.

Tuo tarpu Senate patiektas 
įstatymo projektas, kuriuo 
siekiama Lewis uniją paža
boti. Projekto autorius sena
torius Robertson (D.-Va) la
bai smarkiai puolė Lewio 
“diktatūrą”.

tikslą pasieks, tai bus vienas 
iš didžiausių ir vertingiausių 

j mūsų amžiuje archeologinių 
radinių surasta, kuris dar 
daugiau patvirtins apie bu
vusių Nojaus arkos ir tvano 
aprašymus, ir išblaškys abe
jones apie Nojaus arkos bu
vimą.

Kas darosi kasyklose
Kaip žinome, daug tūks

tančių angliakasių buvo iš
vesta į streiką visose Ame- 

: rikos anglių kasyklose, kad 
I tuo privertus savininkus da-

Pasiųsti šiaurės sryčių ty
rėjai, užlipę į kalną, ištyrė 
tą ežerą, kurįągae.,ledas nuo 
šilimos jau buvo dalinai ap
tirpęs, ir rado labai apipuvu
sias Nojaus arkos liekanas 
su virš 400 pėdų ilgio, susi
dedančias iš beveik jau ang- 

. liu virtusių medžių.
Senovės raštai liudija

Yra rastas užsilikęs raštas 
datuotas prieš kokius du 
tūkstančius metų, rašytas 
Berossus iš Babylonijos, 
kuriame rašoma, kad jo pa
valdiniai užlipo į Ararato 
kalną, parsinešti anglimi 
apsiklojusių iš arkos medžių- 
sienojų.

Apie 100 metų po Kristaus 
gimimo vienas žydų- istorikas 
Josephus rašo, jog yra žino
ma, kad ant Ararato kalno 
dar yra mažiau ar daugiau 
apirusi Nojaus arka.

Per ilgus amžius*apie No
jaus arką pasakojimas buvo 
pas žmones užmirštas, iš
skyrus armėnus, gyvenan
čius netoli Ararato kalno 
plokštumoje, kurie dar ik 
šiai dienai tvirtai kalba, kac 
ant Ararato kalno yra ledi
niame ežere pusiau apsken- 
dusi Nojaus arka.

Turkijos ekspedicija
Kai 1883 metais laike že

mės drebėjimo pasiliuosavo 
nuo Ararato viršukalnės di
deli ledų gabalai ir krisdami 
žemyn nuo kaino sukėlė di
delį sniego ir žemių slinkimą, 
kuris sunaikino pakeliui ke
letą kaimų, Turkijos valdžia 
tuoj . pasiuntė į' viršukalnę 
būrį žmonių, surasti to slin
kimo pirežastį. Tš kalno eks
pedicijos dalyviai grįžo labai 
nustebę ir pranešė, kad virš- 
kalnyje jie radd kyšančius iš 
ledo senoviško laivo medines 
liekanas.

Šalia kalno gyvenantieji 
kaimiečiai apie tai išgirdo, 
patraukė pečiais ir pasakė, 
kad ten laivo esimas yra 
jiems jau senai žinomas, ir 
kad apie ji pasakojimas pas . 
juos yra iš kartos į kartą

Vėl ruošiamos ekspedicijos
Pereitą metą vadovaujama 

Dr. Smith ekspedicija į Ara
rato kalną nepasiekė savo 
tikslo dėl blogo oro. 1 
spaudoje pasirodė žinių, kad;Hią —

ninkai neskubėjo nusilenkti, 
kai sutarčių nedarymas už
truko, krašto pramonės ir pa
čių milijonų darbininkų — 
tiek pačių angliakasių, tiek 
visų tų, kurių darbovietės 
surištos su angliniu kuru — 
padėtis pasidarė labai sunki. 
Angliakasių unijos vadas J. 
Lewis davė įsakymą dešim
tims tūkstančių angliakasių 
eiti į darbą, bet tik tris die
nas per savaitę.

Tai baisus smūgis darbi
ninkams : po tiek nedirbto 
laiko, kada išsisėmė žmonių 
paskutiniai sutaupyti centai, 
jiems siūloma eiti vėl tik tris 
dienas, vėl atlyginimas tik už 
pusę savaitės. Dėl to dauge
ly vietų prasidėjo vėl strei-

Iš Katalikių Federa
cijos

Dabar j kai prieš pačių unijų įsaky- 
□jjauuvjv paonvuu aaxuu, xxo.vi į ~ darbininkai neina į
šiemet yra organizuojamos darbą trijų dienų savaitės ri- 
kitos ekspedicijos, kurių bose.
viena bus britų, vadovauja-Į Pennsylvanijos kasyklose 
ma Egerton Sykes. Antra tikra maišatis. Vienur strei- 
bus iš Olandijos, o trečią iš kuęja dar unijų įsakymu 
AJV. Šios ekspedicijos šią prieš darbdavius, kitur jau 
vasarą mėgins pasiekti Arą- dirbama 3 dienas per savaitę, 
rato kainą tuo laiku, kada o dar kitur streikuojama

GEDIMINO PILIS VILNIUJE

Sausio 27 dieną 8 vai. va
kare Apreiškimo par. moky
klos patalpose įvyko metinis 
Kat. Federacijos New Yorko 
apskrities susirinkimas, ku
riame dalyvavo gražus būrys 
katalikiškų draugijų atstovų.

Po trumpos įžanginės kal
bos ir pereitų metų veiklos 
apžvalgos, pirmininkas pada
rė iš buvusio Katalikų Seime
lio pranešimą, kas ten buvo 
kalbėta, svarstyta ir nutarta.

Iš New Yorko Lietuvių Ta
rybos pranešimą padarė at
stovas J. B. Laučka ir pažy
mėjo, kad šiemet Vasario še
šioliktosios Dienos šventės 
minėjimas bus vasario 19 d.

Toliau, J. B. Laučka dar 
kalbėjo apie Katalikų Centro 
reikalus ir prašė draugijų 
prisidėti prie to Centro su sa
vo mokestimis ir tapti Kata
likų Centro namo savinin
kais.

i Pagyvinimui Kat. Federa
cijos apskrities veiklos, nu
tarta gavėnios metu surengti 
tikybinio turinio koncertą su 
paskaitomis.

Sekantis mėnesinis Federa
cijos apskrities susirinkimas 
su paskaita bus vasario 24 d. 
8 vai. vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklvne.

Susirinkimas nutarė, kad 
priklausančios Federacijos 
apskričiui visos draugijos 
priduotų sekančiame susirin
kime savo atstovų vardus ir 
adresus Federacijos apskri
ties sekretoriui ar pirminin
kui.

Išrinkta šiems metams ap
skrities valdyba: pirmininku 
S. K. Lukas, sekretorių J. 
Skarulienė, iždininku A. Ba- 
ciuška, iždo fdobėiais A. Spai- 
čys ir M. Kučinskas.

Į New Yorko Lietuviu Ta- 
rvbą atstovais palikta tie pa
tys : J. B. Laučka ir D. J. A- 
verka.

S. K. Lukas
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—Kun. St. Yla 

parašė knygelę 
Brangi”, kuri dalinama trem
tinių stovyklose.

—Sielovados Tarnyba Vo
kietijoje yra gavusi iš Pietų 
Amerikos vyskupų vėl 40 
leidimų lietuviams kunigams 
iš tremties vykt į tuos kraš
tus.

—Rašytojas A. Vačiulai- 
tis išrinktas “Galery of Liv
ing Catholic Authors” nariu. 
Galerijos centras yra Webs
ter, Missouri.

tremtyje 
“Lietuva

-^-Lietuvių Sielovados Tar
nybos kancleris kun. dr. 
Vaišnora, M.I.C., išvyko į 
Romą, kur jam pavesta Ma
rijonų vienuolijos ekonomo 
pareigos.

— J. Kralikauskas, žino
mas mūsų kultūrininkas, no
velių rinkinio “Septyni kala
vijai” autorius, rašo naują 
romaną “Aukso kasyklose?’ 
Šiuo metu gyvena Toronte, 
Kanadoje.

— Kun. Dr. J. Gečys, au
torius “Katalikiškosios Lie-

LIETUVIŠKOJI ŠEIMA
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Gyvenime visad turi būti 
paslaptis. Jei kas nors yra 
pridengta tam tikroje pa
slaptyje, tai tas daiktas at
rodo mistingas, didingas ir 
viliojantis. Prie jo mes jau
čiame patraukimą ir pagar
bą, kas ir teikia gyvenimui 
tam tikrą malonumą bei įdo
mumą. Priešingai, jei jau 
nieko nebelieka, kas būtų ne
ištirta ar kas būtų neapreik
šta, tai ir gyvenimo malonu
mas išnyksta. Gyvenimo ma
lonumas dalinai paeina nuc 
to, kad yra dar durys, ku
rios dar neatidarytos, kad y- 
ra uždangalas, kuris dar ne
pakeltas.

Niekas nejaučia troškimo 
prie šulinio. Mažai mes be
trokštame to, ką jau įsigijo
me, o lygiai nebėra vilties 
prie to, ką jau turime. Mo
terystės romansas dažnai 
pasibaigia, kai jau “svajonė” 
atsiekta ir turima savo ran
kose. Didžiausia gyvenimo 
tragedija yra, kai žmogus su 
kuo apsipranta. Kai jau kitą 
asmenį pradedama laikyti 
kaip sau priklausantį, tai pa
metamas visas jausmingu
mas ir švelnumas, kas yra 
draugingumo, ir džiaugsmo 
esmė. Tai ypatingai pasireiš
kia tose moterystėse, kur 
gyvenimo draugas ar drau
gė laimėta be ypatingo var
go bei be didesnių pastangų.

Moderninis žmogus tą fak
tą pripažįsta ir be galvojimo 
stengiasi save įtikinti, kad 
moters grožis ir vyro jėga y- 
ra amžinai pasiliekantieji 
dalykai. Visa moderninio 
skelbimo teknika yra parem
ta ant to melo. Vyrus nori
ma įtikinti, kad jei jie val
gys tam tikrus valgius, tai 
jų jėgos nesumažės, o jei 
priims tam tikras piliules, 
tai raukšlės neužkariaus jų 
veido. Moterims kalama vil
tis, kad rankų suskirdimą ar 
šypsenos žavingumą galima 
palaikyti bei pataisyti milte
liais ar košele, o kelių dienų 
dieta suvaldys besiplečiantį, 
liemenį ir tokiu būdu nuola
tiniai iš keturiasdešimkės ar 
penkiasdešimkės galės grįž
ti į dvidešimkę.

Nežiūrint į visa tai, dažnai 
pasitaiko, kad po medaus 
mėnesių, po saldžių svajonių, 
už metų kitų viskas kitaip 
pradeda virsti. Kai jau juodu 
vienas kitą pažino ir pamatė 
kokie ištikrųjų esą, kai jau 
nieko paslaptingo nebeliko, 
pameta tą pagarbą ir jautru
mą, kurį pirma turėjo. Vyras 
pamato, kad ji jau nėra gra
žuolė, kaip prieš vedybas at
rodė, o moteris savo keliu ir
gi pamato, kad tas vyras jau 
nebėra taip didvyris, kaip 
atrodė pirmą kartą susiti
kus. Ir taip pagoniška pore
lė pameta savo meilę vienas 
prie kito, nes patraukiamoji 
paslaptis išnyko, o pasiliko 
nuoga realybė.

Bet Dievas tam grožiui ir j 
tai jėgai duoda puikiausią : 
kompensaciją. Dievas pada- i

tuvos” ir kitų veikalų, reng
damasis profesūrai Ameri
kos universitetams, Fordha- 
mo universitete baigia dak
taratą iš politinių mokslų.

— Buvęs Nepriklausomy
bės metu Lietuvos teisingu
mo ministeris B. Masiulis su 
šeima atvyksta į Ameriką ir 
apsistos New Yorke.

—J. Jagela, Toronto meno 
mėgėjų grupės režisierius, 
surežisavęs “Sudrumstąją 
ramybę”, su pasisekimu ga
stroliuoja po lietuvių koloni
jas Kanadoje.

—Kun. Dr. J. Gutauskas, 
dabar gyvenąs Toronte, Ka
nadoje, baigia rašyti veikalą 
apie religinį- auklėjimą, ku
ris bus labai vertingas šei
mai ir jaunimui!

—Dr. Eleonora . Vitkus, 
Fordhamo universiteto New 
Yorke profesorė, pareiškė, 
kad naujai atyykę lietuviai 
sustiprins Amerikoje lietu
vybę ir pratęs lietuviškąją 
kultūrą, kurią šiandieną Lie
tuvoje rusai naikina. Profe- 
rė yra trečios kartos Ameri
kos lietuvaitė.

—Kun. Pr. Juras, Lietuvių 
Kultūros Instituto pirminin
kas, Kanados lietuvių laik
raščiui “Tėviškės Žibu
riams” paremti pasiuntė as
meninę auką $100.

—A. Kačanauskas, buvęs 
tremtyje garsaus “Sietyno” 
choro vedėjas, atvyko j Ka
nadą ir mano apsigyventi; 
Toronte.

—Toronte, Kanadoje, jau 
apie 100 iš tremties atvyku- 
sių lietuvių įsigijo savo na
mus. Tai vis darbštūs ir tau
pūs žmonės, kurie rimtai ku
ria sau lizdą ten, kur jie ap
sistoja.

—New Yorke ir jo apylin
kėse gyveną ateitininkai 
nuolat stiprina savo veiklą. 
Sendraugių ir jaunimo kuo
pos auga nariais. Čia prade
dama leisti ir “Ateitis”, kuri 
iki šiol ėjo Vokietijoje.

— Amerikos lietuvių vi
suomenė su dideliu džiaugs
mu priėmė žinią, kad per 
AJV radijo stotį “Voice of 
America” bus kalbama ir 
lietuviškai.

—Kauno Vyt. Didžiojo 
Universitetui šiemet sukan
ka 30 metų, jeigu skaitysime 
jo pradžią nuo aukštųjų 
kursų, iš kuriu jis išsivystė, 
įsteigimo pradžios.

—Iš Vokietijos DP sto
vyklų gaunami laiškai kalba, 
kad ten IRO žada nutraukti 
tremtiniams duodamą mais
tą, o vietoje jo duoti 35 mar
kes per mėnesį kiekvienam 
asmeniui. Nelaimingieji DP 
to labai bijo, nes iš tokių pi
nigų negalima būtų 
venti.

—Buenos Aires 
žurnalas “Laikas”
metų pradžios eina du kartu 
per mėnesį.

—Chicagoje Lietuviškos 
knygos Rėmėjų eilės nariais 
ir pinigais kas kart vis labiau 
auga ir didėja.

— Toronto, Kanadoje, sce-

rė, kad tas grožis ir ta jėga 
pasiliktų, tiesa, ne vyre ar 
moteryje, bet vaikuose. Čia 
tai pasireiškia Dievo Apveiz- 

■ Ja. Kaip tik tuo laiku, kada 
grožis viename, o jėga kita
me pradeda nykti, Dievas 
siunčia vaikus, kad vieną ir 
kitą apsaugotų ir atgaivintų. 
Kai pirmas berniukas gims
ta, tai vyras pasirodo visoje 
jėgoje ir viltyje ir, Virgilio 
sodžiais tariant, “iš dan- 
iaug nužengia vertesnė 
įmonių giminė”. Kai pirmoji 
iuktė gimsta, tai moteris at
gimsta visame grožyje. Jis 
mėgsta galvoti, kad jo duktė 
taip graži, nes ji atrodo, 
kaip motina. Kiekvienas gi
męs kūdikis pasidaro, tarsi, 
meilės rožančiaus kardelis, 
vienijantis juodu drauge ta
me saldžiame rožių retežėly
je.

Tas pasigerėjimas naująja 
gyvybe teikia jaunam vyrui 
ir jaunai moteriai saldžią ir 
tikrą aukščiausios laimės 
iliuziją. Tas momentas, ku
rio bendra meilė taip laukė, 
atėjo, pasėta sėkla užgimė. 
Ta paslaptinga meilė neužgę- 
so, bet perėjo, kaip uždegta 
ugnis 
čioms 
meilė pasidarė kūnu ir gyve
na tarp jųdviejų, ir tos lai
mės bei džiaugsmo niekas 
negali nuo jųdviejų atimti. 
Tos akys, kurios kito pir
miau negalėjo matyti, kaip 
tik vienas kitą, dabar kon
centruojasi ant bendro pa- 
veisklo, kuris nėra nei jos, 
nei jo, bet yra bendras daly
vavimas Dievo kūryboje.

Tokiame gyvenime meilės 
ugnis dega ir niekad nesude
ga, kaip ta Mozės matyta 
krūmuose ugnis, nes meilė 
pasidaro gyvenimo čempionė 
ir mirties pasityčioto ja. To
kiu būdu moterystės meilė 
yra apsaugojimas nuo nusi
vylimo, nes, kaip tas mitolo
gijos paukštis, pats save su
sideginantis ant aukuro ir nos mėgėjų grupė gerai pa- 
vėl atsikeliantis iš pelenų, Įsirengusi vaidina “Sųdrums- 
taip lygiai vyras ir moteris "-----1—-------------
savo meilės sustiprinimą ir 
atnaujinimą semia iš to šal
tinio amžinos kovos dėl gy
venimo. Nė savimeilės pasi
sotinimas, nė baimė jųdviejų 
sielos neapima, nes jųdviejų 
meilė visad nuo jausmų per 
įsikūnijimą pasikelia atgal 
prie Dievo, kada savo vaikus 
rengia prie Dangaus ir Tre
jybės, nuo kurios Ugnies ir 
Meilės kibirkštėlės paeina. 
Nuo to laiko, kai vaikai iš
moksta daryti kryžiaus 
ženklą ir ištarti saldžius Jė
zaus ir Marijos vardus, nuo 
tos valandos, kai jie išmoks
ta iš mažo katekizmo dides
nių tiesų, negu didžiausi pa
saulio išminčiai gali duoti, 
iki tai dienai, kada jųdviejų 
vakai vėl savo keliu pradės 
mylėti, tėvai sąmoningai 
jaučia jiems Dievo pavestą 
šventą įgaliavimą ir jųdviejų 
meilė neužgęsta, bet vis žy
di naujoje paslaptyje.

žibintuve, 
kartoms.

ateinan-
Jųdviejų

pragy-

lietuvių 
nuo šių

tąją Ramybę’’, kurią mano 
parodyti ir kaimyninėms lie
tuvių kolonijoms.

—Kanadoje gražiai veikia 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjunga.

Lietuviškas Kryžius sody
bos darželyje, šiandieną kol- 
koze nei kryžiaus, nei darže
lio.

Kun. Vytautas Pikturna

ŽMOGŽUDYSTE Iš PASIGAILĖJIMO
DRAUGUOS IR ATSKIRI ASMENS 

REMIA SAVO CENTRO VAJįl

Susimąstyti verčiantis įvykis
1949-jų metų pabaigoje 

gydytojas Sander Hillboro 
ligoninėje, New Hampshire 
valstijoje, vėžio liga sergan
čiai 9-ių metųamžiaus mote
riškei, Abbe Borrot, įleido į 
venas oro, kad ligonė tuojau 
mirtų ir taip būtų išgelbėta 
iš ligos kančių. Daktaro San
der pasielgimas visoje Ame
rikoje iššaukė gyvas diskusi
jas: vieni užgiria gydytojo 
elgesį ir reikalauja priimti 
įstatymą, kuriuo būtų lei
džiama sergančiuosius, jiems 
patiems prašant, kokiu nors 
būdu numarinti, o kiti prime
na absoliutų prigimties įsta
tymą “Nežudyk!’’

Eutanazijos šaukliai
Eutanazijos šalininkai, rei

kalaują nepagydomiems li
goniams mirties pagreitini
mo, remiasi humaniškumu, 
pasigailėjimu ir labai ener
gingai kelia balsą už eutana
zijos legalizavimą. Kartais 
net kai kurių protestantų 
sektų dvasininkai juos pare
mia. šiaip tą reikalą teremia 
tik netikintieji.

Charles Francs Potter, 
“Euthanasia Society of A- 
merica” įkūrėjas Amerikoje, 
yra pasakęs: “Gal būt jau 
atėjo laikas užmiršti Mozės 
paskelbtą įstatymą “Nežu
dyk” ir taip pat atėjo laikas 
nustoti klausytis Jėzaus žo
džių: “Palaiminti gailestin
gieji.”

Tiesa, prie tos draugijos 
tepriklauso apie 2% iš 127,- 
732 gydytojų, priklausančių 
prie Amerikos gydytojų są
jungos (“American Medical 
Assaciotion”), tačiau tie 2% 
ęiažnai drįsta kalbėti visu
mos vardu, nors visuma dar 
griežtai laikosi visų gydyto
jų duodamos vadinamos Hip- 
pocrato priesaikos: “Neduo
siu sergančiam, nors ir pra
šančiam, nuodų ir neįkalbi
nėsiu savo gyvenimą sutrum
pinti.” šiuo metu akcija už 
eutanazijos legalizavimą y- 
ra pagyvėjusi, nes, kaip Vin
cent C. Allred sako, dabar 
tam palanki dirva: daug 
modernių teisininkų mano, 
kad įstatymus leidžiant nėra 
ko paisyti prigimtųjų bei 
Dievo apreikštų įstatymų.

Amerikono teismas 
Budapešte

Lietuvių Katalikų Centro 
vadovybės vedamas naujų 
narių vajus per sausio mėne
sį davė gražiausius vaisius 
— susilaukta dešimties nau
jų narių.

Pirmoji vieta sausio mėne
sy atiteko Apreiškimo para
pijai. Iš čia Lietuvių Katali
kų Centro nariais tapo Mal
dos Apaštalavimo, Amžino
jo Rožančiaus, Gyvojo Ro
žančiaus ir Tretininkų drau
gijos, Lietuvos Vyčių 41 
kuopa ir muz. Pranas Dul
kė.

Toliau eina Maspetho pa
rapija; iš čia į L. K. Centrą 
įsirašė Povilas ir Juozapina 

! Paulauskai. Tikimasi, kad 
Maspetho draugijos pajudės 
vasario mėnesyje.

Iš New Jersey pirmąja 
kregžde buvo Harrisono- 
Kearny par. Šv. Vardo vyrų 
draugija. Laukiama, kad Šv. 
Vardo dr-jos pavyzdžiu pa
seks ir kitų New Jersey lie
tuvių parapijų draugijos.

L. K. Centro pirm. kun. [už užstatą, o amerikonai ne. 
N. Pakalnis ir ižd. Juozas Tiesa, su amerikonu net nie- 
B. Laučka visada pasiruošę kas pasimatyti negali. Mat, 
suteikti rūpimų žinių apie 
mums visiems svarbų Lietu
vių Katalikų Centrą.

kalto žudymas yra kenks
mingas pačiam individui: 
gyvybė yra didžiausia žmo- 
gąus vertybė, be kurios ne
galėtumėm naudotis kitomis 
gėrybėmis bei išvidinėmis 
žmogiškosios prigimties ga
liomis; žmogus tik žemėje 
gyvendamas tegali dorybes 
praktikuoti bei jas ugdyti ir 
tokiu būdu sau nuopelnų lai
mėti, gi savižudys bei nužu
dytasis tos galimybės neten
ka.

Žodžiu, dėl ligos ar šiaip 
kokių nors kančių tik toks 
žmogus tegali žudytis, kuris 
klaidingai supranta gyveni
mo tikslą. Tikintis žmogus, 
žinodamas, jog jo gyvenimo 
tikslas nėra, kokie nors ma
lonumai, bet moralinio tobu
lumo siekimas ir amžino gy
venimo su Dievu laimėjimas, 
niekada nesižudys ir mokės 
kentėjimus kantriai nešti.

Nelaimės ir kančios kaip 
tik duoda progų įvairioms 
dorybėms praktikuoti ir tuo 
pačiu didesnę laimę amžina
me gyvenime pelnyti. Be to, 
kančia yra geriausia at
gaila ir nuopelnų gavimo lai
kas. Neveltui tad sako šv. 
Povilas: “Mes giriamės net 
priespaudomis, žino darni, 
kad priespauda gamina iš
tvermę, ištvermė — ištyri
mą, o ištyrimas — viltį. Vil
tis gi neapgauna” (Rom. 5, 
3-5). . Į sekmadienį porą valandų ta-

Toks, kuris savo gyvenimą rėsi su vhkarų Vokietijos nu
laiko niekam nenaudingu, nisteriu pirmininku K. Ade- 
vien tik savo maldomis gali nauer. Jų pasikalbėjimas bu- 
sau ir kitiems įvairių Dievo vo “privatus”, prie keturių 
malonių išmelsti, gali duoti i akių, be jokių vertėjų, 
progos artimo meilės dar-| Po pasikalbėjimo vienas ___
bams pasireikšti. Ta prasme kitas padarė pareiškimus nos vokiečių respublikoje.

R. Vogeler, amerikonas 
prekybininkas, kuris jau tre
čias mėnuo yra komunistų 
kalėjime Budapešte, kuris 
kaltinamas šnipinėjimu, bus 
teisiamas ten ateinančių po
ros savaičių bėgyje, šitas 
žinias pranešė Amerikos pa
siuntinys Budapešte N. P. 
Davis, kuriam pavyko, po 
dviejų mėnesių pastangų, tuo 
reikalu pasikalbėti su komu
nistų ministeriu pirmininku 
Rakosi, kuris tačiau nepasa
kė jam nei datos proceso, nei 
pasimatymo su Vogeler ne
davė. Rakosi pareiškė, kad 
valdžia paskirs Vogeler ad
vokatą — gynėją vengrą, bet 
amerikono advokato neįsileis.

Įdomus palyginimas šito 
amerikono traktavimo Buda
pešte su sovietų Gubičevo 
traktavimu Amerikoje. Bol
ševikai galėjo savąjį išimti

Schumano pareiški
mai

Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris R. Schuman

net J. J. Rousseau savižudy
bės neužgiria (Nouvelle He- 
loise, III, 22.)

Tiesa, kentėjimų problema 
yra nepaprastai sunkintą- |

koks skirtumas.

Vokiečiu komunis
tus spaudžia

Iš vakarų sąjungininkų ir 
komunistų šaltinių, vakarų 
Vokietijos spaudoje pasipylė 
žinios apie Politbiuro tiesio
gines intervencijas vakarų 
Vokietijos komunistų parti
joje, siekiant ją diametraliai 
performuot, apsaugojant nuo 

jtitoizmo, paverčiant sprogs
iu tama medžiaga naujoje Bon- 

žurnalistams, kur pareiškė, palenkiant atkakliu ir pa- 
kad po šio pasikalbėjimo, klusniu Politbiuro įrankiu.
tarp Prancūzijos ir Vokieti
jos atsileis įtempimas. Buvo 
kalbėtasi Saaro krašto reika-

Politbiuras nepaprastai aš
triai puolė vokiečių komunis-

yra nepaprastai sunkintą- , oaaru nrastu rerna- tuą rodydamas jiems, “ne;
čiau tikinčiam žmogui kan-Ju’ del kūno tarp abiejų^ paprastą apsileidimą parti, 
čia nėra be prasmės, Kentė- prastų buvo įsitempę santy-^ r 
jimams sumažinti priemonių 
galime (ir turime!) ieškoti 
kitų, bet ne žudymąsi ar kito 
žudymą.

Vadinasi, Katalikų Bažny
čia visu griežtumu pasisako 
prieš eutanaziją — silpnes
niųjų arba ligonių žudymą.

joje.” Jiems prikišta per 
menkas dėmesio kreipimas į 
vyriausios centralės (Mask
vos) direktyvas, per mažos

kiai.
Saaro kraštas, didelis an-i 

glies kasyklų plotas, kaip ži
nome, prancūzų yra įjungtas prieš „titoistinę 
į Prancūzijos ūkio sistemą, demoralizaciją”, per mažas 
nors politiniai prijungtas prie idaus susipratinias, menkas 
Prancūzijos Jis nėra. Vokie-Įnarių lankymasis j SUsirinki- 
ciai. paskutiniu metu buvo i mus, “menkas sąmoningu-

Dievo ir Bažnyčios žodis
Katalikų Bažnyčios doro

vės mokslas, paremtas pri
gimties įstatymais ir Ap
reiškimu, sako, kad savižu
dybė ar nekalto žmogaus nu
žudymas yra niekada ir jo
kiu būdu nepateisinamas 
sunkus nusižengimas, labai 
pažeidžiantis Dievo teisės ir 
kenksmingas pačiam žmogui. 
Tas tvirtinimas paremiamas 
Dievo įsakymu ir prigimties 
įstatymu. Be to, ir protas to 
paties reikalauja: žmogaus 
gyvybės tikrasis šeimininkas 
yra pats Dievas, o žmogus 
tėra tik jos administratorius, 
Dievo pavedimu benaudojus 
gyvybę amžinam gyvenimui 
laimėti; todėl savęs ar kito 
žudymas yra paties Dievo 
teisių pasisavinimas, nes 
žmogus neturi jokios tobulos 
nuosavybės teisės į savo gy
vybę, kuria tegali taip ilgai 
naudotis? kaip tai pats Die
vas leidžia. Tą tvirtinimą 
Apreiškimas paremia: “Nė 
vienas iš mūsų negyvena sau 
ir nė vienas sau nemiršta. 
Ar gyvi esame, — esame gy
vi Viešpačiui, ar mirštame, 
Viešpačiui mirštame. Taigi, 
ar esame gyvi, ar’mirštame, 
mes esameViešpaties” (Rom.
14, 7-8).

Dievas yra Žmogaus kūrė
jas ir galutinis tikslas, savo 
apvaizda nustatęs žmogaus 
bandymo metą, — gyvenimo 
ilgį, todėl pačiam žmogui ne
valia to bandomojo laiko 
trumpinti.

Be to, savižudybe ar ne-

Daugiau sąmoningumo 
ir aktyvumo!

Gallup Poll eutanazijos 
reikalu surinkti atsakymai 
šitaip atrodo: 37 % pasisakė 
už eutanaziją, 54% prieš, o 
9% neapsisprendę. Asmens 
iki 20-ties metų 50% pasi
sakė už ir 50% prieš, gi virš 
50 metų turį asmenys prieš 
eutanaziją pasisakė santy
kiu 2:1.

Visa tai rodo, kad Ameri
koje žmonės, nematę nepaty
rę nacionalsocialistų Euro
poje naudotų metodų žudyti 
psichinius bei nepagydomus 
ligonis, dirbti nebeįstengian
čius kalinius bei belaisvius, 
vokiečių tautai priešingų 
tautų nekaltus vaikus, pra
deda galvoti apie eutanazijos 
legalizavimą, kuris atidarytų 
vartus legaliam žmonių žu
dymui. Iki šiol tokio įstatymo 
nėra nei viename krašte, o 
senelių bei ligonių žudymas 
tesutinkamas tik pas senovės 
išsigimusias tautas. Prieš 
eutanazijos šalininkų kelia
mą balsą energingai turi pa
sisakyti visi katalikai ir visi 
kitų religijų žmonės, kurie 
visą gyvenimą grindžia pri
gimties ir Dievo apreikštais 
amžinaisiais įstatymais, o ne 
klaidingai suprastu “gailes
tingumu”, vedančiu prie 
žmogžudystės. Turime at
minti, kad net ir geriausio 
tikslo negalime siekti neleis
tinomis priemonėmis. Kol 
dar laikas, reikia budėti, kad 
“žmoniškumo” vardu gyve- 
niman nebūtų įvesta didesnė 
blogybė, kad, kaip žmonės 
sako, “varydami velnią, ne- 
atvestumėm Belzebubą.”

čiai paskutiniu metu buvo! 
susijaudinę dėl pasklidusių’ 
žinių, kad prancūzai nori su 
laikinąja Saaro vyriausybe 
padaryti sutartį, išnuomo-; 
jant anglies kasyklas 99 me
tams.

Po pasitarimo buvo pra
nešta, kad Saaro problema 
galės būti išspręsta tik po 
galutinos taikos sutarties su 
Vokietija.

mas.
O kad taip čia būtų raudo

noji armija, kaip, pav., rytų 
Vokietijoj ar Lenkijoj, kaip 
“puikiai sąmoningi” ir “išti
kimi” būtų čia komunistai.

— New Yorko may oras 
O’Dwyer vėl dviem savaitėm 
paguldytas į ligoninę.

PAGELBEKIME LIETUVIAMS 
KLIERIKAMS

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje, Italijoje, 
mokosi keli desėtkai kunigų ir klierikų. Kunigams mokintis 
padeda Amerikos kunigai, pasiųsdami šv. Mišių intencijų. 
Bet klierikai gali eiti mokslus tik gerų žmonių parama. Tų 
klierikų vardu šiuomi kreipiuosi į gailestingus lietuvius, 
prašydamas pagalbos. Kiekvienam klierikui reikia bent 
300 dolerių metams Romoje gyventi ir mokytis. Niekas 
jiems nepadės, tik mes amerikiečiai lietuviai. Kas gali, te
pasiima po vieną klieriką išleisti mokslus, arba ir mažesne 
auka padėti, štai šešių klierikų vardai, gimimo metai ir ki
limo vieta:

1. Čekinskas Kejatonas - Julius, gimęs 1927. VII. 1, 
Alytaus miest. Dabar yra 3-me Filosofijos kurse. Iki kuni
gystės šventimų dar 4 metai.

2. Pupšys Adomas, gimęs 1919. VIII. 28, Pauškių km. , 
Rietavo par., Telšių apskr. Iki kunigystės dar du ir pusė 
metų.

3. Olšauskas Algirdas, gimęs 1926. XII. 29, Žeimių 
km., Salantų par., Kretingos apskr. Iki kunigystės dar du ir 
pusė metų.

4. Šeškevičius Juozas, gimęs 1921. XI. 18, Višakio Rū
doje, Mariampolės apskr. Iki kunigystės dar keturi me
tai.

5. Smilgevičius Zenonas, gimęs 1926. VI. 28, Luknėnų 
km., Telšių apskr. Iki kunigystės dar jo išlaikymas kaštuos 
150 dolerių.

6. Riaubūnas Jonas, gimęs 1926. V. 3,* Kazlų Rūdoje, 
Mariampolės apskr.Iki kunigystės jo išlaikymas dar kaš
tuos 150 dolerių.

Prašau geradarių aukas siųsti Liet. Katalikų Akcijos 
Fondo iždininkui: Kun. Ig. Albavįčiui, 1515 So. 50 Ave., 
Cicero 50, Ill. '

Prel. Jonas Balkūnas,
Liet. Katalikų Akcijos Fondo Pirmininkas.
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j IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

Isgelbėkime 600 yra mūsų tautiečių, kurie tu
ri gerus biznius, ne po vienus 
namus ir ne po vieną auto
mobilį. Kai kurios draugijos 
skelbiasi tuYį banke padėję 
po $100,000 ir daugiau, ne
žinodami, ką su tais pinigais

Tikslu- apmokėti kelionę 
600 lietuvių ūkininkų trem
tinių nuo uosto iki ūkių Mi
chigan valstijoje, BALF’o veikti. Ko gero gali bankas 
direktorių Taryba kreipėsi į I bankruotuoti ir pinigai pra- 
organizacijas ir visuomenę1 — 
prašydama sukelti $20,000.

Maspeth parapijos klebo
nas Kun. Prelatas Jonas Bal- 
kūnas, įvertindamas šio rei
kalo svarbą, pirmasis atsi
liepė į Direktorių Tarybos 
atsišaukimą ir parašė BAL- 
Fui šio turinio laišką:

“Gerto.
Tremtinių transportacijai 

į Michigan ūkius prisižadu 
sukelti ligi Velykų $500.00. 
Su pagarba Jonas Balkūnas.”

Neabejojame, kad šį mūsų 
Prelato ir visuomenės dar
buotojo pavyzdį paseks ir 
kiti.

Kvieskime Trem
tinius

Vykdydamas imigracijos 
darbą, BALFas kooperuoja 
su pripažintomis organizaci
jomis, kaip tai National Ca
tholic Welfare Conference, 
Church World Service, Inter
national Rescue Committee, 
Luthran World Relief, Inc. ir 
kit., o taip pat, kas to pagei
dauja, tarpininkauja pasiun- 
čiant bylas tiesiai per DP ko
misiją Washingtone. Pasta
ruoju laiku teko nugirsti nu
siskundimų, kad tremtiniai.

VIETOS ŽINIOS Į
KREPŠINIO RUNGTYNĖS 44 Amerikos” Vajus

pulti.
Aš siūlau, kad BALFas su

darytų planą sukelti $40,000 
ir tiesioginai išsiuntinėtų pa
raginimus asmenims ir orga
nizacijoms, prašydamas au
koti tam tikrą nustatytą ma
žiausią sumą. Pusė gal ne
atsilieps, bet aš nesu tokios 
blogos nuomonės apie mūsų 
tautiečius, kad daleisčiau, 
jog du trečdaliai tylės. Ir pi
nigai bus sukelti. Jie turi bū
ti sukelti. Svarbiausias da
lykas — tie žmonės turi būti 
atvešti.

Su pagarba,
Dr. Jonas Balys,

Indiana University 
Bloomington, Indiana.

Vasario 26 d. Brooklyne 
bus įdomus krepšinio žaidi
mas tarp Lietuvių Atletų 
Klubo ir E. P. Mitchell Co. 
siuvėjų (kriaučių) komandų. 
Rungtynių rengėjas yra biz
nierius P. Lisauskas. Šios 
rungtynės bus krepšinio se
zono pabaigtinis spektaklis 
lietuviškai visuomenei.

Lietuvių Atletų Klubo ko
manda visiems gerai pažįs
tama ir ji šį sezoną gerai pa
sirodė YMCA pirmenybėse ir 
draugiškose rungtynėse. Kas 
atstovaus E. P. Mitchell siu
vėjus, kol kas nėra tiksliai 
žinoma, bet sprendžiama, 
kad bus surinkta pajėgi ko
manda ir ji stengsis įveikti 
atletus.

Visi stokime į talką

Iš 16.200 ligi šiol Ameri
kon įvažiavusių buvusių DP 
lietuvių apie 2000 apsistojo 
New York’e ir Brooklyn’e. 
Visi žino, kad kiekviena pra
džia yra sunki, todėl supran
tama, kad ir naujai atvykę 
tautos broliai • pradžioje su
tinka įvairių sunkumų: • vie
niems sunku rasti butą, ki
tiems darbą. Naujakuriams, 
ypač tiems,’ kurie čia neturi 
giminių ar šiaip gerų drau-

vykstantieji per DP Komisi-I^’ sunku su tais sunkumais 
ją susilaukė trukdymų, o kai grumtis, kol suras pastoves
niems, sponseriui atsisa- i ni darb^ ir ikels ko^ i suras‘ 
kius nuo garantijos, išvyki-but^- Lietuvių Tremtinių 
mas buvo nutrauktas. Tai į-'Draugija, norėdama naujai 
vyko dėlto, kad DP Komiai-1 atvykusioms bent kiek padė- 
ja neturi aparato, kuris! sumanė sukurti savitarpi- 
tremtinius globotų jiems at- n®s Paskolos Kasą. 8 sausio 
vvkus i Amerikos uosta. ta mintis tapo kūnu: dalis bu-

PASKAITA
su menine programa 
nemokamai visiems!

Lietuvos Vyčių Brookly- 
no kuopa organizuoja eilę 
tautiniais - kultūriniais klau
simais paskaitų su meninė
mis programomis.

Pirmoji tokia paskaita su 
menine programa įvyks Ap
reiškimo Parapijos Salėje 
(Brooklyne) š. m. vasario 5 
dieną, 12 vai. 30 min., tuo
jau po pamaldi;.

Paskaitą skaitys p. Kos
tas Žukas, o meninę progra
mą išpildys Apreiškimo pa
rapijos choras ir mūsų bro
liai tremtiniai.

Įėjimas visiems laisvas ir 
nemokamas.

Visi lietuviai kviečiami 
šioje Tėvynės Lietuvos pri
siminimo valandėlėje daly
vauti. Ji tęsis neilgai.

Lietuvių Vyčių Brook-1 
lyno (41-ji) kuopa.

vykus į Amerikos uostą. 
Traveled Aid Society (TAS) 
pagelbsti tiktai jeigu iš ank
sto įnešti pinigai už kelionę 
nuo uosto iki gyvenamos vie
tos.

Aukščiau išvardintos or- 
l ganizacijos tremtinius globo
ja ir pagelbsti visais atve
jais, būtent, pakredituoja 
tremtinius išperkant jiems 
kelionės bilietus, išmoka 
maistpinigius, duoda garan
tijų davėjams telegramas ir 
suteikia kitokią pagelbą. 
Kartais pasitaiko, kad kvie
tėjas pakeičia gyvenamą vie
tą ir jo negalima surasti, ar
ba jis atsisako priimti trem
tinius, tuokart tos organiza
cijos suranda kitus sponse- 
rius ir tremtiniams nėra pa
vojaus patekti į didesnius 
nemalonumus. Tuo tarpu 
tremtiniui vykstant tiesiog 
per DP komisiją tokiu avėju 

• byla panaikinama ir jam ne
leidžiama vykti į JAV.

Štai dėl šių priežasčių pa
tariama kviestis tremtinius 
per organizacijas.

Kun. Dr. Juozas B. Končius
BALF—Pirmininkas

BALFo Direktorių 
Tarybai

Gerbiamieji,
Perskaitęs laikrašty žinią, 

kad reikia išgelbėti 600 lietu
vių ūkininkų, partraukiant 
juos iš Vokietijos į šį kraš
tą, tuojau siunčiu $5. Tie 
žmonės yra tokia didelė mū
sų negirdėtu žiaurumu nai
kinamos Tautos vertybė ir 
reikalinga sukelti $20,000 su
ma yra tokia maža, kad ji 
turi būti per mėnesį laiko su
rinkta. Aš esu tikras, kad 
pusę pinigų sudės buvę trem
tiniai. Juk tai reiškia tik 
kiekvienam iš 18,000 vieną 
kartą atsisakyti kino. Aš ti
kiu, kad kitą pusę lengvai 
sudės senieji lietuviai. Daug

vusių DP prisirašė prie tos 
kasos ir įmokėjo indelius, 
tuo būdu sudarydami pra
džią labdaros darbui. Įvyku
siame susirinkime buvo pri
imti Savitarpinės Paskolų 
Kasos įstatai, kurie nusako 
tos kasos tikslus ir veikimo 
būdą. Kasos iždą sudaro sa
vitarpinės Paskolų Kasos 
narių beprocentiniai indėliai. 
Mažiausias indėlis yra 5 dol. 
Organizacijos bei atskiri as
menys, davę 10 d. indėlį, 
tampa savitarpinės Paskolų 
Kasos nariais rėmėjais, o į- 
mokėję bent 25 d. indėlį, yra 
tos kasos garbės nariai. Vi
siems nariams išduodami pa
kvitavimai, pagal kuriuos 
indėlis, jei narys panorės, po 
metų bus sugrąžinamas. Gar
bės nariams ir nariams rėmė
jams išduodami atskiri di
plomai.

Būtinai reikalingi pagel- 
bos iš tos kasos gaus bepro- 
centinę paskolą bent iki še
šių mėnesių, kuris Kasai 
grąžins dalimis arba iš kar
to. Tikimasi tuo būdu naujai 
atvykusems bent kiek padė
ti nugalėti pradžioje sutiktus 
sunkumus.

Susirinkimo išrinktoji val
dyba daro žygius sukurtą 
savitarpinę Paskolos Kasą 
legalizuoti ir tikisi galėsianti 
greit pradėti teikti paramos 
reikalingiems.

Visi buvuiseji DP prašomi 
būti tos kasos nariais ir savo 
bent 5-ių doleriu indėliu pa
dėti nešti pagelbą reikalin
giesiems.

Gi įvairios organizacijos ir 
seniau Amerikoje įsikūrę 
lietuviai nuošrdžiai prašomi 
savo indėliais padidint Ka
sos iždą ir tokiu būdu padėti 
čia besikuriantiems. Vienam 
pačiam sunku visiems padė
ti, bet visi drauge galime 
mūsų apylinkėje nelaimiu iš
tiktuosius gelbėti. Vienas 
žodis ne šneka, vienas vyras 
ne talka. Kai du stos, visados 
daugiau padarys!

Miss Lithuania and Miss 
Lithuanian America 

Beauty Contest

Lietuvaitės! Čia gimusios 
ir iš tremties atvykusios pa
nelės! Lietuvių Radio Valan
da įieško tų dviejų merginų, 
kurias gegužinėj pramogoj 
susirinkę Radio Valandos 
klausytojai — rėmėjai išrinks 
ir apvainikuos Miss Lithu
ania ir Miss Lithuania Ame
rica. Kontestas bus rimtai 
vedamas, kontestantėms ne
bus jokios gėdos dalyvauti. 
Rinksime dvi lietuvaites — 
gražuoles. Čia gimusi laimė
toja bus pavadinta Miss Lith
uanian America, iš tremties 
atvykusi gražuolė laimėtoja 
bus pavadinta Miss Lithua
nia. Be to, abidvi gražuolės 
laimės visą eilę gražių ir 
brangių dovanų, kurias mes 
kitą kartą diskutuosime. Pa
nelės, norinčios įstoti į kon- 
testančių eiles, nuoširdžiai 
kviečiamos paieškoti gra
žiausią savo fotografiją, ne
mažesni negu taip vadinama 
“post Card” didumo, o ant at
bulos pusės to paveikslėlio, 
pažymėti savo vardą, pavar
dę, adresą, gimimo dieną, ir 
gimimo vietą. Tą padarę, at
siųskite į Lithuanian Radio 
Hour, Beauty Contest Editor, 
496 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

“Amerikos vajaus reikalai 
eina pirmyn.

Į mūsų kvietimą patalki
ninkauti naujų skaitytojų 
ieškant atsiliepė kelių apylin
kių rimtesni l^atalikų spau
dos platintojai. Bet jų prie
šakyje stovi uolus mūsų bi
čiulis Kun. V. Karalevičius 
iš Bayonne, N. J. Tik per vie
ną savaitę jis surinko “Ame
rikai” $15.00 prenumeratos ir 
išplatino nemažai mūsų išlei
stų kalendorių. Reikia pažy
mėti, kad ir pereitais metais 
gerb. Kun. V. Karalevičius 
“Amerikos” vajuje užėmė 
pirmą vietą.

Elizabethe mūsų laikraštį 
gana sėkmingai platina mū
sų įgaliotinis A. Rudzitas, 
atvykęs iš tremties. Jis jau 
prisiuntė tris prenumeratas.

Philadelphijoje mūsų va
jaus reikalams žada pasidar
buoti veiklus spaudos platin
tojas Algirdas Gustaitis.

Kiti mūsų rėmėjai:
• Vincas T. J. Deltuva iš 

Brooklyn, N. Y. užsakė “A- 
meriką” savo giminaičiui, 
Brooklyne.

• Jonas Kvietkus iš Irving
ton N. J. naujai užsisakė “A- 
riką” metams.

• A. J. Klimaitis, Bridge
port, Conn., nuoširdus “Ame
rikos” bičiulis ir platintojas, 
įsijungė į “Amerikos” vajaus 
talkininkus ir jau prisiuntė 
vieną prenumeratą.

• A. C. Condrat, mūsų į- 
galiotinis Philadelphijoje, jau 
prisiuntė kelias prenumera
tas.

• J. Paulauskai iš Maspeth, 
N. Y., nuolatiniai “Ameri
kos” skaitytojai ir rėmėjai, 
atsilankę mūsų įstaigon, už
rašė dvi prenumeratas ir $2 
paskyrė laikraščio reikalams.

Sykiu su laikraščio platini
mu eina ir “Amerikos” Ka
lendoriaus užsakymai. Šią sa
vaitę už kalendorių prisiuntė:

Teod. Slapšys, 
Richmond Hill

Mrs. L. Sabys, 
Brooklyn,

S. Mickėnas, Kanada,
Mrs. E. Ciulada,

Brooklyn,
Chas. Johnson, 

Brooklyn,
I. Gylys, Anglija,
J. Robinskas,

Elizabeth, N. J.
A. Krunys, Kanada, 
Cez. Modestavičius,

Brooklyn,
B. Babušis, Brooklyn, 1.00 
Mrs. M. Schultz,

Arlington, N. J.
P. Grisaitis, 

Brooklyn, -
Visiems vienu ar 

du mūsų laikraštį 
siems, nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administr.

2.00

2.00
1.00

1.00

1.00
1.00

'1.00
1.00

1.00

1.00

$1.00 
kitu bū- 
parėmu-

“Ateitis” į lietuviš
kąjį jaunimą

Tad dar kartą kviečiame 
visus savo indėliais paremti 
savitarpinės Paskolų Kasos 
veikimą ir tuo būdu padėti 
kartais tikrai į didelį vargą 
patekusiems tahtiečiams.

Savitarpinės Paskolų Ka
sos reikalais galima kreiptis 
į atskirus valdybos narius, 
kurių adresai yra šie:

’ A. Šukys, pirmininkas, 310 
Chauncey str., Brooklyn 33.

A. Kaunas, sekretorius, 61- 
5 56 Ave., Maspeth.

Kun. V. Pikturna, iždinin- 
kas, 213 So. 4th Str., Brook
lyn 11.
L.T.D. Savitarpinės Paskolų 

Kasos Valdyba

Paskutinieji metai išblaš
kė mus po visus žemės kon
tinentus. Mums reikia išsi
laikyti, nes jei mes palūši- 
me savo dvasioje, kas beat- 
laikys, kas į šventu krauju 
sudrėkintą Lietuvos žemę 
beparsiveš idealizmo ir pasi
ryžimo ugnį.

Į pagalbą mums ateina 
sena ir išmėginta mūsų 
draugė “Ateitis”. Ta pati 
“Ateitis”, kuri jau prieš 40 
metų išėjo ginti lietuvišku
mo ir krikščionybės idealų, 
ta pati “Ateitis”, kuri Nepri
klausomoj Lietuvoj buvo 
kiekvieno moksleivio laukia
mas svečias, ta pati “Atei
tis’, kuri lankė mus ir trem
ties stovyklose Vokietijoje. 
“Ateitis” pasiryžusi stiprin
ti mus ir toliau sunkiose 
tremties dienose, gaivinti

KALENDORIUS
Seniai visų laukiamas “Amerikos” Kalendorius (kurio virše* 

lio klišę matote viršuje) jau atspausdintas ir siuntinėjamas jį užsi
sakiusiems.

Kalendorius išėjo daug dinesnis negu iš anksto buvo numatyta 
(viso 112 pusi.) ir jo išleidimas atsiėjo apie doleris už vieną egzem
pliorių, bet jis pardavinėjamas po 75 centus, o “Amerikos” prenu
meratoriai jį gauna tik už 50 centų. Tačiau visi prašomi, pagal iš
galės, su didesne parama prisidėti prie šio puikaus Kalendoriaus 
išleidimo.

Kas prisius nemažiau $1.00, tų vardus skelbsime laikraštyje. 
Užsakymus siųskite:

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

mūsų dvasią ir skleisti “Vi
sa atnaujinti Kristuje” idė
jas. Ji pasiryžusi būti ryšiu 
tarp plačiame pasaulyje iš
sklaidyto lietuviško jauni
mo.

Tačiau ir nuo mūsų pačių 
priklauso, kad šitie “Atei
ties” pasiryžimai būtų įgy
vendinti. Vien gerų norų ne
užtenka, ir “Ateitięs” klestė
jimas priklausys nuo mūsų 
pastangų ir pasiaukojimo su
kurti kuo geriausią ekono
minį “Ateities” pagrindą. 
Nuo šių metų pradžios “At
eities” leidimas perkeltas į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. “Ateitį” leidžia ir to
liau Moksleivių Ateitininkų 
Sąjunga. “Ateities” turinys 
bus visuomet jaunos, kūry
bingos dvasios, tiesioginiai 
skiriamas lietuviškam idea
listiniam jaunimui. Todėl iš 
jaunimo pusės leidėjai ir 
laukia didžiausios morali
nės paramos ir susidomėji
mo.

Kviečiame visus prenu
meruotis ir skaityti “Atei
tį”. “Ateities” prenumerata 
Amerikoje 3.00 dol. metams. 
Kituose kraštuose pagal do
lerio kursą. Prenumeratą ir 
raštus siųsti šiuo adresu: 
“Ateitis’, 417 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. USA.

Ateitininkų Kuopose pre
numeratą renka ir persiun
čia kuopos spaudos platinto
jas.

Kviečiame visus bendra
darbiauti savo kūryba, raš
tais, korespondencijomis bei 
patarimais. Kviečiame visus 
tapti “Ateities” platintojais- 
apaštalais, skleidžiant ir 
platinant ją savo aplinkoje.

Tad visi į talką, o “Atei
tis”, stipri savo dvasia ir 
ekonomiškai, lankys ir guos 
mus pakol iš visų kraštų pa
kilsime grįžti į tėviškės lau
kus. i !
Redakcija ir Administracija

NELEISKIME UŽGĘSTI

KUTŪROS ŽURNALO

įjk Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais
Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška - 

kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve 
Nį Skaito, remia ir platina

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
fflį. MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 
Nį VISUOMENINIO GYVENIMO
$ MĖNESINĮ ŽURNALĄ
I AIDUS

® redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 
mokslininkų, rašytojų ii’ kitų kultūrininkų. Vyriausias 

redaktorius rašytojas 
w Antanas Vaičiulaitis
® AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS:
NŽ JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.5t); kituose 

kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c.
S AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS

Visi j Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką 
5* Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

M AIDŲ
5* Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu:
® AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta 

53-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,
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PRANEŠIMAS

šį šeštadienį, vasario 4, 17 
vai. Apreiškimo parapijos 
patalpose įvyks New Yorko 
Ateitininkų Jaunimo Kuopos 
susirinkimas. j

Jaunimo Kuopos Valdyba•

ĮKLAUSYKITE

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

* šeštadieniais, 5:00 — 5:30 vai. vak.
Į Stotis WEVD (A. M. )1330 kil. 5000 w.
į Direktorius JOKŪBAS J. STEKAS 
*429 Walnut Street Newark 5, N. J.
* Tel. MArket 2-5360 •
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KORESPONDENCIJOS

Philadelphia, Pa.
Organizuojama Šv. Valanda 

Philadelphijos Katedroje
Kasdien mus pasiekia iš ana

pus geležinės užtvaros šiurpios 
ir jaudinančios žinios apie Lietu
vą ir ten palikusius kenčiančius 
mūsų brolius ir seseris, šventoji 
Lietuva, Marijos Šalis ir Kryžių 
Kraštas, tai yra vis vardai, ku
rie dar ir šiandien puošia Lietu
vos garbingą praeitį. Ji buvo ir 
dabar yra viena ištikimiausiųjų' 
Katalikų Bažnyčios dukterų. 
Tautų šeimoje būdama jauniau
sia, savo trumpo nepriklausomo- 
gyvenimo metu, Ji stebino Eu
ropos Vakarų pasaulį savo di
džiu progresu ir naujais kultū
riniais laimėjimais, šiandien Lie
tuva įgauna naują vardą. Pasau
lis Ją pažįsta kaip Kenčiančiąją 
Lietuvą, kurios sūnūs yra išsta
tyti dideliems ir skaudiems ban
dymamas. Dabar mūsų Brangio
ji Tėvynė išgyvena tikrą Kry
žiaus Kelią, nes smurtu Ją už
grobęs Raudonasis Slibinas, ko
voja prieš Dievybę, ir nori Jai 
atimti paskutinę gyvybę. Tre
miamieji į Sibirą ir mirštantieji 
miškuose partizanai, mūsų tau
tos sūnūs — kankiniai, šiandien 
šaukiasi į mus, laisvėje gyvenan
čius, pagelbos. Mes galime, nori
me ir privalome visa širdimi 
jiems padėti: ne ginklais ir kerš
tu, ne užuojautos laiškais siun
čiamais į Lietuvą, kurie parei
kalauja vis naujų aukų, bet at
gaila, malda ir pasiaukojimu.

Tam tikslui, Philadelphijos 
Lietuviai kunigai, atsiliepdami 
į Amerk. Liet. Kunigų Vienybės 
kvietimą, pritariant Jo Eminen
cijai Philadelphijos Kardinolui, 
š. m. kovo mėn. 5 dieną — sek
madienį, 3 vai. p. p., Šv. Kazi
miero šventės proga, Philadel
phijos Šv. Petro ir Povilo Kate
droje, ruošia atgailos, pasiauko
jimo ir maldos valandą už Ken
čiančią ir persekiojamą Katali
kišką Lietuvą. ■ 4 • -y

Mes nuoširdžiai kviečiame vi
sus iš aplinkos skaitlingiausiai 
šioje ruošiamoje bendroje pasi
aukojimo Šv. Valandoje daly
vauti. Kas iš Lietuvių negalėtų 
tą dieną atvykti į Philadelphia, 
teatlieka tą pasiaukojimą savo 
parapijos bažnyčioje priimdamas 
ta intencija Šv. Komuniją, sukal
bėdamas rožančių ar kitas mal
das atlikdamas.

Mes privalome melstis ne tik 
už Kenčiančią Lietuvą, bet ir už 
Jos persekiotojus, prašydami 
jiems atsivertimo. Be to, šiuo 
bendru pasiaukojimu bei maldos 
valanda, mes norime parodyti 
visam pasauliui^ kad mes mylime 
savo Brangią Tėvynę Lietuvą ir 
kad Jos užgrobimas yra didžiau
sia mums padaryta skriauda bei 
neteisybė. Todėl, tą dieną kiek
vienas lietuvis tesiunčia iš sve
timos padangės, kur tik jis be
būtų, savo brangiai Tėviškei 
nuoširdžiansius sveikinimus kar
ščiausia malda į Visagalį: Ap
saugok Aukščiausias. Iš tūks
tančių lietuvių krūtinių teišsi- 
veržia galingi ir visados iki aša
rų visus mus jaudinantieji gies
mės žodžiai: Marija, Marija.

Šv. Valandos rengimo Komiteto 
Pirmininkas:

Kun. I. Valančiūnas,
Liet. šv. Kazimiero Bažn. 
Klebonas, Philadelphijoje

Susirgo
Našlė, ponia Julė Karaliutė- 

Poškienė, kuri prigulėjo prie 
pirmaeilinių veikėjų, rašė ir į 
laikraščius, net tūlą laiką buvo 
ir Katalikiško Susivienimo Cen
tro Valdybos narė, kaip teko pa
tirti, dabar yra kamuojama įky
raus reumatizmo, o prieš Kalė
das tai ją jau taip baisiai buvo 
pradėjęs kamuoti jis, kad jinai 
manė, kad turbut ir šventų Ka
lėdų jai nebeteks sulaukti...

Dabar ji gyvena Pennsauken, 
N. J.

K. V.

Elizabeth, N. J.
Nepriklausomybės minėjimas

Š. m. vasario 12 d. Elizabeth’e, 
N. J. lietuviškų draugijų rengia
mas Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas. Programą organizuo
ja ir ją išpildo New Yorko ir New 
Jersey apskrities vyčiai. Kalbės 
žymūs amerikiečiai ir lietuvių 
kalbėtojai, bus dainų, tautinių 
šokių grupė pašoks tautinius šo
kius, be to, bus ir deklamacijų. 
Po programos šokiai. Lietuviškos 
draugijos ir vyčiai kviečia vi
suomenę ir jaunimą kuo skait
lingiausiai dalyvauti minėjime. 
Vyčiai ypač kviečia New Yorko 
ir New Jersey apylinkių ateiti
ninkus atvykti išklausyti šiai 
didingai šventei pritaikytą pro
gramą, suartėti su vyčiais ir kar
tu pabendrauti.

Minėjimas įvyks 4 vai. po pie
tų Lithuanian Liberty Hali, 269 
2nd St., Elizabeth, N. J.

Amsterdam, N. Y.
Radio Koncertas

Artėjant vasario 16-jai, vietinė 
lietuviškoji vicuomenė rengiasi 
tą mums brangią dieną iškilmin
gai paminėti. Kad būtų įspūdin
gesnis ir plačiai pasklistų visuo
menės tarpe šis paminėjimas, 
mūz. J. Olšausko iniciatyva ren
giamasi vasario 12 dieną per vie
tinę radio stotį duoti lietuviškų 
dainų koncertą. Koncertą išpil
dys J. Olšausko vadovaujamas 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyti
nis choras. Bene pirma bus čia 
staigmena — lietuviškų dainų 
koncertas radio bangomis.

— Intensyviai ruašiamasi va
sario 16-tos paminėjimui, kuris 
įvyks vasario 19-tą dieną. Be 
paskaitos, bus išpildyta didelė ir 
įvairi meno programa, kuri su
sidės iš scenos vaizdelio, dainų, 
deklamacijų ir tautinių šokių. 
Programą išpildys daugumoje 
tremtiniai.

Nauja valdyba
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras, kuriam energingai vado
vauja muz. J. Olšauskas, š. m. 
sausio mėn. 22 dieną turėjo vi
suotiną narių susirinkimą. Bu
vo peržvelgta praėjusių metų 
choro veikla ir išrinkta nauja 
valdyba. Į chorą nutarta priimti 
garbės nariu didelį muzikos mė
gėją Kun. R. Balčį.

Sausio 28 dieną šeštadienį į- 
vyko choro tradicinė vakarienė- 
bankietas.

Don. Kis.

New Haven, Conn

Mirė
Sausio 22 mirė čia gyvenusi 

našlė ponia Juozafina Kačėnienė. 
Sausio 26 po iškilmingų gedu
lingų pamaldų už jos vėlę, iš 
bažnyčios Švento Jurgio jos kū
nas buvo palaidotas švento Pe
tro kapuose. Ją laidojo gerai čia 
žinomas ir gerbiamas viengdntis, 
Dominikas Earaminas.

Velionė mirdama iš artimiau
siųjų gyvais paliko tris sūnus — 
Praną, Jokūbą ir Benjaminą ir 
dvi dukras — ponią Eleną Pet
rauskienę ir ponią Eleną Schū- 
ckert’ienę.

Amžiną atilsį jai, o jiems už
uojautą!

nes, kuri, neseniai iš tremties yra 
atvykus bet tuojaus prisirašė 
prie Moterų Sąjungos.

Vienbalsiai tapo užgirta seno
ji valdyba ateinantiems metams. 
Pirm. — M. Jo^ubaitė, pagelb. 
— S. Tamulienė, fin. rašt. — M. 
Ramanauskienė, nut, rašt. — 
O. Dėkas, ižd. — O. Cvirkienė, 
dvasios vadas — kun. A. E. Gra- 
deckas. •

Susirinkimui užsibaigus įvyko 
arbatėlė ir bendros vaišės, ku
riomis pasirūpino sąjungietės A- 
lena Case ir Bernadeta Balcher. 
Vaišių metu kukliai pagerbta 
kuopos darbšti finansų raštinin-. 
kė Marijona Ramanauskienė, ku
ri bendrai su savo vyru Karoliu 
švečia gimtadienius sausio 22 d.

Taipgi pareikšti sveikinimai- 
nutarimų raštininkei Onai Dė
kas ir jos vyrui Kaziui, kurie 
sausio mėnesį minėjo 19 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį ir 
palinkėta sulaukti sidabrinio ju
biliejaus.

— Vasario 12 d., 6:00 valan
dą vakaro įvyks metinė šv. Ka
zimiero parapijos vakarienė, į 
kuria klebonas ir visa rengimo 
komisija kviečia visus parapijie
čius ir vietos lietuvius ruoštis 
dalyvauti. Visas pelnas vakarie
nės yra skiriamas bažnyčios re
monto darbams. Taigi remkime 
sukasiarąi.-eož.t etaoin tapin et 
mūsų parapijos darbus apie ku
rią sukasi mūsų visas veikimas.

— Vasario 19 d., 4 vai. popiet 
vietos lietuviai ir lietuvaitės, iš
tikimi sūnai ir dukros, susirinks 
į parapijos svetainę paminėti sa
vo tėvynės nepriklausomybės 
sukaktį. Šiam parengimui yra 
ruošiama pritaikinta meninė pro
grama, kurią išpildys vietos nau
jakuriai su atitinkamais vaidi
nimais. Šv. Kazimiero parapijos 
choras dalyvaus su savo gerb. 
varg. Aug. Rosselli. Dalyvaus 
mūsų kolonijos pasižymėjusi so
listė Agota Vokietaitienė. Kalbą 
sakys Prof. Vaclovas Biržiška, 
kuris neseniai yra atvykęs 
tremties.

Sausio 19 d., sąjungietės Leo
noros Yogienės puošniuose na
muose įvyko Moterų Sąjungos 
33-čios kuopos metinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo gražus 
skaičius narių. Taipgi atsilankė 
sesutės naujakurės ponios Pa- 
žemeckienė, Samulienė ir Gruo- 
dięnienė. Visos pareiškė norą 
tapti sąjungietėmis ir savo gra
žiomis mintimis pareiškė geriau
sių-linkėjimų sėkmingai praves
ti naujų narių vajų.

Perskaitytas padėkos laiškas 
nuo ponios K. Kronkaitienės, ku
riame labai nuoširdžiai dėkoja 
už suteiktą dovanėlę švenčių me-

iš

OTAVA, KANADA

Dėmesio dailininkams
Yra rimta proga atsižymėti 

taip pat ir lietuviui, daugiaus 
lietuvio vardą pagarsinti, pri
statant Kanados valstybei savo 
gaminį dėl jų (kanadiečių) bū
simo naujo penkcenčio, už kurį 
darbelį gali atitekti jums 1,- 
000.00 dolerių.

Tik prisiminkite liet. daįl. 
Viktorą Danielių Baranauską 
ir jo padirbtą Am. Jungt. Valst. 
Linkolno centą, jo išėjo 1909 
m. 22,350,000, ir nuo to laiko 
kiek dar jų išėjo, ir visi jo rai
des ant jų turi, tik pažiūrėkite 
su padidinančiu stiklu ir rasite 
V. D.‘ B. raides prie dešinio pe
ties apatinio krašto.

Dėl platesnių žinių kreipkitės 
į: Finance Minister, Mr. Doug
las Abbott, Ottawa, Canada.

ŠYPSENOS

New York, N. Y

ledų Senį tame pačiame laik-1 
rašty gina iš visų jėgų.

Kadangi reikalas kvepia 
peštynėmis, “Skersvėjis” sifi

lio kompromisą: palikti Ka
lėdų senį, o taipogi parsi
kviesti ir Šv. Nikalojų, ir 
žiūrėti, kuris daugiau duos 
dovanų, 'tam demokratišku 
būdu užtikrinsim vietą ir 
Lietuvoje.

Ištraukos iš humoristinio 
laikraštėlio “Skersvėjo”, 
skaitytos Ateitininkų pobū
vio metu Brooklyne 15/1/50. 
Skersvėjo linkėjimai:
Būkit linksmi, būkit ramūs, 
Visur geros telegramos. 
Šokit panos, šokit damos, 
Geras vėjas virš Panamos. 
Dar daug bilių nusimato, 
Susirinko jau senatas.
Bus laimingi šitie metai — 
Suksis fabrikuose ratai. 
Ramiai gerkit šviesų alų 
Ir ant žemės ir ant stalo, 
Nes New Yorke vandens 

nėra,
Gerkit blaivūs ir išgėrę...

Įdomi paskaita
The Association of American 

and Foreign Scholars Inc., ren
gia paskaitą apie naujas kosmo
logines hipotezes Europoje.

Skaitys Prof. Dr. Edwin Gora 
iš Providence Kolegijos, Provi
dence, R. I. Paskaita įvyks š. m. 
vasario m. 3 d. Wooddrow Wil
son House, 45 East 65th Street, 
New York, N. Y. Pradžia tiks
liai 8 vai. vakare.

Paskaitoje bus peržvelgta che
minių elementų kilmės proble
mos, bendrinės relativumo teo
rijos kosmologinės išvados, kos
mologinės hipotezės apie visatą.

Paskaitą rengia neseniai įsi
kūrusi Amerikos ir Užsienio 
mokslininkų sąjunga kuriai pra
džią sudarė daugumoje naujai iš 
tremties atkeliavusieji moksli
ninkai (iš Europos). Sąjungos 
tikslas yra suburti naujai atvy
kusius ir čionykščius mokslinin
kus, kad sudarius galimybes 
naujai atkeliavusiems mokslinin
kams toliau tęsti mokslinį darbą, 
kad padėjus tremtyje esantiems 
mokslininkams įsikurti, kad pa
dėjus naujai atvykusiam jauni
mui siekti mokslinio išsilavinimo, 
kad rengus mokslines paskaitas 
supažindinant su mokslo atsieki- 
mais Europoje ir kitur. Organi
zacija turi savo tolimą tikslą — 
tarptautinio universiteto steigi
mą. Organizacijos įstatai numa
to dalyvavimą visų tautybių 
mokslininkų sudarant atskiras12 
tautybių grupes atstovaujamas S 
organizacijos valdyboje, kuri S 
renkama visų organizacijos na- g 
rių. . 1

Smulkesnių žinių apie organi-’ g 
zaciją gali gauti 42-73 77th St., g 
Elmhurst, L. L, N. Y. g

Apie profesiją, kuri 
nebijo depreseijos

Kasnakt sapnuoju aš 
Mister Garšvą, 

Kad jisai guldo 
visus į karstą, 

Kasdie regiu ašai 
graborių, 

Kaip milijonus jisai 
skaičiuoja.

Niekam nereiktų eiti 
į “shopą’’, 

Jeigu graboriais būt 
visa kuopa.

Gali streikuoti anglys 
ir plienas, 

Ir kainą kelti busai 
ir pienas,

Ir dėl nedarbo kiekvieną 
rytą /

Po šimtą “shopų” 
užsidaryti.

Daugelis štorų čia 
užsidaro, 

Tiktai graborius 
“pieceworką; varo.

Kalėdų Senis kryžminėj 
ugny.

Kun. Pikturna jau kelinti 
metai iš eilės nuo Kalėdų 
senio negauna dovanų. Už
pykęs Amerikos savaitrašty 
išpylė kailį tam Seniui ir 
nutarė pasikviesti Šy. Nika
lojų. Dr. Bieliauskas, būda
mas dar jaunas, matomai, 
dar vis gauna dovanų ir Ka-

Great Neck, N. Y
Sausio 12 d. Ig. Kazlausko ir 

VI. Būtėno iniciatyva Great 
Neck’e įsisteigė ateitininkų kuo
pa, kurios eilėse matyti ir žy
mių mūs veikėjų kaip gen. S.

„ _ _ . _ Pundzevičius,- kun. J. čekavičius,
tu. Taipgj gautas padėkos pareiš- . Ig. Kazlauskas, Dr. H. Lukoše- 
kimas nuo sąjungietės S. Leikie-1 vičius ir kiti. *■

Nacionalsocializmo pavojus 
New Yorke

Paskutiniu laiku kiekvie
nam žingsny girdėti: save 
water! Vienas tik ką atva
žiavęs dypukas Brooklyne, 
užėjęs pas vokiškai kalban
tį krauvininką, klausia, . ką 
reiškia tie žodžiai:

— Sure, atsakė krautuvi
ninkas, save water vokiškai 
reiškia tą patį, ką Heil Hit
ler...

Gražiajame Vinelande parsiduo
da pelninga

LIKERIŲ KRAUTUVE 
su pūikia šešių kambarių rezi
dencija ir dideliu sklypu. Praė
jusiais metais gross income buvo 
$46,000, galima nupirkti už $30,- 
000. Nepraleiskite šios retos pro
gos ir rašykite Jonui Jasinskui, 
c/o
Ackley McClain Real Ėst. Co. 

544 Landis Av., Vineland, N. J.
Tel. 9-3210

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas |
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS 
‘Penna ir New Jersey valstijose 

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

Tel. POPlar 4110 ‘

Charles J. Roman.
. .t .(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo (staiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

1950 metams skirtas

Sr M 1
1

Šią knygą išleido Tėvai Pranciškonai šventųjų Metų ir g 
Lietuvos vergijos dešimtmečio proga. Ji yra didelio formato, s 
gausiai iliustruota ir liečia lietuvių tautos religinius, kultūri- S 
nius ir tautinius klausimus. Be to, ten yra daug poezijos • * 
ir beletristios.

šiame metraštyje bendradarbiauja žymūs mūsų tautos 
asmenys — dvasininkai, kultūrininkai bei rašytojai, kaip an
tai: J. E. vysk. V. Brizgys, J. E. vysk. V. Padolskis, prel. 
M. Krupavičius, prel. K. Urbonavičius - J, Kmitas, prel. J. 
Balkūnas, kan-lF. Kapočius, kan. M. Vaitkus, kun. Dr. J. B. 
Končius, kun. St. Būdavas, prof. Dr. A. Maceina, L. šimutis, 
prof. J. Brazaitis, prof. J. Girnius, P. Jurkus, A. Vaičiulaitis, 
J. Aistis, Bem. Brazdžionis, F. Kirša, K. Bradūnas, K. Gri- 
gaitytė, Alf. Nyka - Niliūnas, H. Nagys, N. Mazalaitė, J. 
Kruminas, Alė Rūta ir kiti.

Knyga atspausta gerame popieriuje ir papuošta dail. VL 
Vijeikio vinjetėmis.

' Kaina — $2.50
Užsakymai siunčiami šiuo adresu:.

Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine.

J SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI į
I Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federalius štato A 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 4
1 Užsienių šalyse. Y
1 Visos knygos ir rekordai raportavimul taksų pavieniams, pavienių 7 
| biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
I ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- W 
. kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris (• 
> yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių \ 
’ ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, y 
) Asmeniški periodiniai ir du-mptiniai vizitai yra daromi bile bizniuose į naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. Z) 
i Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link (j 
į mano geriausio jums patarnavimo. 2
) RAŠYKITE: J

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) Ai 111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. r)
) Telefonas: E V 4-3049 A

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas) 

Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ty ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

pas ZEIDAT’S 
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
f 161 No. 6th Street v
7 TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brookivno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

tephen Aromiskis1
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
J (Šalinskas)
į Laisniuotas Graborius
l Suteikiam Garbingas
i Laidotuves

;• -$150-
* KOPLYČIA SUTEIKIAM
j NEMOKAMAI
i 84 - 02 Jamaica Avenue, 
» Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejųs 
VERONICA R. VALANTIEJŲS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

VYNAS LIKERIAI — ALUS 
BARAS — RESTORANAS 

574 Hudson Avenae Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646
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J^APYLINKEJE
• Prel. M. Krupavičius at

siuntė mums jo redaguojamo 
‘Tėvnyės Sargo” naują nu

merį. šis numeris, knygos 
formato, 192 puslapiai.

• Vyt. Zelinkevičius su 
žmona atvyko iš tremties ir 
apsistojo Brooklyne. Jis gy
veno prancūzų zonoje, dirbo 
lietuviškoje stovykloje ir IRO 
įstaigoje.

• J. Baltrukonis, iš Kear
ny, N. J., su žmona išvyko 
porai savaičių atostogų į 
Miami, Fla.

• Adv. K. Paulis, iš Kear
ny, N. J. apgynė Ellis Island 
sulaikyto lietuvio Peterio 
bylą. Adv. Paulis gina jau 
kelintą bylą nelaimingų su
laikytųjų mūsų tautiečių.

• A. Baronas, iš Chicagos, 
parašė naują scenos veikalą, 
kurį režisierius Blekaitis ar
timiausioje ateityje žada pa
statyti.

• Kaerny Vyčių Kuopa 
re n g i a Nepriklausomybės 
minėjimą, kuris įvyks vasa
rio 16 d. Organizuoja gražią 
programą..

• Kun. P. Patlaba, Ameri
kos Lietuvių Katalikų Akci
jos Direktorius, paruošė ka
talikų akcijai planus, kurie 
bus išsiuntinėti visoms kata
likų organizacijoms vykdyti.

• A. Uosis, vilnietis lietu
vis,- buvęs Sibiro tremtinys 
1940-1941 m., išsigelbėjęs iš 
ten pasidavęs į tada organi
zuojamą iš Sibiro tremtinių 
lenkų armiją, iš Škotijos at
vyko į JAV. Iš jo pasakoji
mų paskelbsime ištraukas 
savo laikrašty.

• Dr. R. ir Dr. Giedrė Si
daravičiai iš New Yorko, 
“Amerikos” skaitytojai, su
silaukė sūnaus. Sūnus ir 
motina sveiki ir gerai jaučia
si.

•. V. Mockevičiaus, mūsų 
prietelių .Mockevičių iš 
Brooklyno sūnaus, vestuvės 
įvyks vasario 5 d. Jis veda 
K. šližytę iš Jamaicos.

• Kun. Pr. Juras, Law
rence lietuvių paarpijos kle
bonas, kultūros žurnalui 
“Aidams” paremti paaukavo 
$100.00. Žurnalą užsisakė 
daug jo parapijos inteligen
tų lietuvių.

• žurnalistas \A. Šalčius, 
Fordham universiteto stu
dentas, lankėsi Kanadoje, 
kur sudarė formalumus at
vykti į AJV savo žmonai, 
kuri iki šiol su savo tėvais 
gyveno Toronte.
• Pr. Vainauskas iš Brook

lyno užprašytas ir pasižadė-

jo Elizabethe, N. J. Vyčiams 
skaityti paskaitą.

• Ateitininkų Sąjungos 
Amerikoje Centro Valdybos 
posėdis įvyko “Amerikos” 
patalpose, kur yra ir pačios 
valdybos būstinė.

• Stasys Pieža, L. K. Fede
racijos pirm., sausio 29 d. iš
skrido į Romą. Drauge su juo 
išvyko 34 redaktoriai iš įvai
rių Amerikos vietų. St. Pieža 
yra Hearsto laikraščių redak
cijos narys. Tai jau trečia jo 
kelionė į Romą.

• “Ateitis”, Ateitininkų 
žurnalas, nuo vasario mėne
sio bus leidžiamas New Yor
ke.

• Prof. Dr. A. Trimakas iš 
Erie, Pa. College persikėlė į 
Seton College Newarke, N. J., 
kur dėsto ekonominius mok
slus.

• Robertas Baciuška bai
gė Bishop Loughlin High 
School.

• Polyna Stoška vasario 8 
d. dainuos operoje “Meister
singer”.

• Al. Vasiliauskas, L. Vy
čių Cestro vicepirm., ruošiasi 
lankytis vakaruose naujų 
kuopų steigimo reikalu. Tiki
masi, kad drauge galės ke
liauti ir Dr. J. Leimonas.

• Adv. K. R. Jurgėla lan
kėsi Washingtone genocido 
sutarties patvirtinimo reika
lu.

• Leonardas Šimutis ir kiti 
A.L.T. vadovybės nariai šios 
savaitės pradžioje Washing
tone lankėsi Valstybės depar
tamente, kur darė žygius 
“Voice of America” lietuviš
kos programos reikalu. Iš 
New Yorko buvo nuvykusi 
Liet. Informacijų Centro se
kretorė M. Kižytė.

• Vasario 16 minėjimas 
New Yorke šiemet bus vasa
rio 19 d. Webster salėje.

• D. Staknytė, kuri prieš 
3 metus išvyko studijom į 
Šveicariją ir Paryžių, gavusi 
Sorbonos universitete pran
cūzų kalbos, filosofijos ir pe
dagogikos diplomą, šiomis 
dienomis gavo patvirtinimą 
iš Washington© sekretorės 
vietai prie Amerikos Ekono
minės Delegacijos Europai, 
kurios būstinė yra Ženevoje.

• Antanas Staknys, kuris 
mėnesį viešėjo Kalifornijoje, 
gryžo į savo namus Fanwood, 
N. J.

• Angelų Karalienės para
pijos Apaštalystės Draugijos 
susirinkimas įvyks šį penk
tadienį po vakarinių pamal
dų. Visos narės prašomos da
lyvauti.

I

EV 4-9293 L-. ,v '. - ri. ;
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Laagvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAŽCA1UKN2. Gariauslaa patirinkima* 
AISKRYMAS gaminta* namie U geriauatoa Knatono*. ALUS M go
riausiu bravorų. Parengimam* priimami užsakymai. KREXPKTTBB:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y«

i

JUOS VĖL PIKIETAVO!
Lietuviškieji Maskvos a- 

gentai pereitą sekmadienį 
rengė “metinį suvažiavimą” 
Brooklyne, N. Y. Savo laiku, 
kol apie juos nežinojo dau
gumas Amerikos lietuvių, ku
rie davėsi jų mulkinami, šie 
jų suvažiavimai būdavo gau
sūs. Bet šiandieną — nuosta
bu! Apie 80 žmonių iš viso 
dalyvavo jų tame suvažiavi
me per visą dieną — įskaitant 
posėdį, koncertą ir banketą. 
Tai buvo jiems baisus, reik 
pasakyti, netikėtas smūgis. 
Kad juos pikietuos, jie jautė, 
bet kad juos šitaip subankru
tuos, jie to vis dėlto nesiti
kėjo.

Net patys pikieto organi
zatoriai nesitikėjo tokio pasi
sekimo. Jau nuo pat ryto 
staiga pasirodė apie 100 lie
tuvių su įvairiais plakatais, 
šūkiais. Per visą dieną, iki 
vėlyvos nakties, vieniems at
vykstant naujai, kitiems iš
vykstant namo, tęsėsi pikie- 
tai. Per dieną praėjo nepap
rasta masė žmonių, pareišku
sių protestą prieš šituos iš
sigimėlius.

Pikietus rengė Amerikos 
Lietuvių Veteranai Katalikai, 
jiems padėjo buvę tremtiniai, 
o dalyvavo visų pažiūrų, vi
sokių organizacijų šio rajono 
lietuviai.

Komunistų tarpe kilo pani
ka. Pirmiausia ta panika pa
sireiškė pačių rengėjų tarpe. 
Pamatę kas darosi, daug at
vykusių jų simpatikų pasi
traukė namo. Suruoštas ban
ketas nuėjo niekais, nes buvo 
per maža dalyvių.

Tikrą dalykų padėtį iš vi
daus galima pagauti ir iš jų 
“Laisvės”, kur aprašytas tas

Apreiškimo 
Parapija

Lietuvos Vyčių 41 kuopos 
Brooklyno krepšinio koman
da nugalėjo Atsimainymo Pa
rapijos; Maspeth, N. Y Šv. 
Vardo Draugijos krepšinin
kų komandą. Nugalėjo 55:49. 
Apreiškimo parapijos Vyčių 
komanda jau keturis kartus 
išeina laimėtojais prieš įvai
rias komandas. Vyčių koman
da veržiasi į pirmąsias eiles 
šioje apylinkėje.

Ateinantį sekmadienį žai
džia su Lietuvių Atletų Klubo 
Tremtinių komanda. Žaidi
mas įvyks 7:00 vai. vakare, 
Klasčiaus salėje, Maspethe, 
N. Y.

Liaudies Šokių 
Vakaras

ruošiamas Garden Štate Coun
try Dancers įvyks
Trečiadienį February 8, 1950

8:30 vai. vakare
PLAZA PALACE 

BALLROOM
360 Main St., Paterson, N. J.

šokiuose dalyvaus svečias 
Vyt. F. Bieliajus, iš Chicago, 
Ill., žymiausias lietuviškų šokių 
autoritetas, “Ateities” šokėjų 
grupės vedėjas ir “Vilties” re
daktorius.

P; Bieliajus pats pamokys, 
kaip , reikia šokti kaikuriuos lie
tuviškus šokius.

Norintieji daugiau žinių, kreip
kitės į:
Rod LaFarge, 115 Cliff St., Ha
ledon, Paterson, N. J. Telefonas: 
Armory 4-5607.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo

Minėjimas
32 Mėty Sukakties Proga

Sekmadienį, Vasario-Feb. 19 d., 1950

119 E. llth Street, New York City
(Tarp 3rd ir 4th Avės.)

PRADŽIA 4 VAL. POPIET

Programoje dalyvauja stipriausios meno 
pajėgos: '

Ipolitas Nauragis, bosas —
LIETUVOS OPEROS SOLISTAS

Stasys Baranauskas, tenoras —
PAGARSĖJĘS EUROPOJE IR AMERIKOJE

KALBĖTOJAIS PAKVIESTA ĮŽYMŪS AMERIKOS 
IR LIETUVOS ATSTOVAI

BILIETAI: — $L50 — Rezervuoti — $2.00

Šv. Jurgio Parapija
1. Paskutiniu laiku padau

gėjo ligonių Sunkiai serga:

1. Liaudies Dainos Miš
riam Chorui II, K. V. Banai
tis, išleido “Pašvaištė”, Vo
kietijoje.

2. Kalėdų Balsai, mišriam 
chorui, J. šalčiūnas, išleido 
L. R. K. Parap. Chorų “Dai
nos” draugija, AJV.

3. Pakeleiviai, eilėraščių 
rinkinys, V. Jonikas, išleido 
“Venta”, Voiketijoje.

4. Mažasis Žmoniškumo 
Manifestas, kun. K. Mažutis.

5. Tėvynės Sargas, 2-3 nr. 
1949 m.r prel. M. Krupavi-

Albina šoblevičienė, Juozas ciaus redaguojamas žuma- 
Gaudiešius, Jonas Klinka, Jo- ^as> knygos formato, 192

pusi.
6. Telšių Kankiniai, J. Pa- 

daubietis, išleido “Lietuvių 
Žinios”, Pittsburgh, Pa.

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. JEZA VITAS V. UBAREVICIUS

Muzikos Dir. Pranešimu Dir.
J. Ę. GINKUS 

Direktoriui

A. ir E. POVILANSKV 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
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PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu. Gera, proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
iy fannų. Taipgi gerų lotų.

Joseph Vastunas 
1ME Gstea Ark Brooklyn 21, N. T. 
TeL GL 5-7285 Res. TA 7-9070

IlStephen Bredes Jr
ADVOKATAS

> 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli 
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai: 

Ofiso Tel. 
WO 2-3497

nas Ramonas, o jo žmona jau 
8 metai -suparaližuota ir visą 
laiką lovoje. Stela Gečienė ir 
Elžbieta Ciuledienė šią savai
tę turėjo operacijas. Linkime 
greit pasveikti.

2. Vietos sodalietės rengia 
Valentine šokius vasario 11, 
parapijos svetainėje.

3. Povilui ir Viktorijai šil
kams duktė ir žentas buvo 
surengę vaišes savo namuose —,-------------------------  T
jų 30 m. ženybinio gyvenimo I Liudas Dovydėnas, Kur 
sukakčiai paminėti. Vas. 22 ieškom pavasario, apysakų
d. laike sumos, jų intencija rinkinys — 0.80.

Lietuviški atvirukai (Vil
niaus ir kt. vaizdai) tik po 
vieną centą.

Užsakymus siųsti: C. 
Grincevičius, 417 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

KNYGA PRAŠOSI Į JŪSŲ 
NAMUS

Dar galima gauti šių kny
gų:

Vincas Jonikas, Pakelei
viai, eilėraščiai. Kaina $1.—

Clement A. Vokei
(VOKETAHIS)

ADVOKATAS

Namų T«l 
NE 9-5681 lį

buvo atlaikytos šv Mišios.
4. Pereitą šeštadienį, para

pijos svetainėje buvo sureng-

4140 — 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9-5972

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Locket, M. D 
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant i

suvažiavimas: pranešimą da-1 tos tokios pat vaišės — poki- 
rė Mizarienė, pirmininkavo lis Kazimierui ir Veronikai 
Petrikienė, skaitė Mizarįenė, ” 
kalbėjo Petrikienė, išrinkta 
Petrikienė, buvo renkama Mi
zarienė, o visam padėjo Dr. 
Kaškiaučius...

Jų pačių simpatikai, buvęįtinėms mišioms, kurios yra 
viduje, net taip toli kalba, 
kad Mizara su Bimba turės 
atleisti iš darbo kelis “Lais
vės” darbininkus, kurie... pi- 
kietavo drauge su lietuviais.

Visus pikietuotojus labai 
nustebino saugumo policijos 
prašymas išduoti visus mū
sų foto mėgėjų ir foto repor
terių padarytas nuotraukas, 
kur buvo nufotografuoti lais- 
viečiai.

Vienas iš jų sako: “įdomu, 
gal kartais iš tų nuotraukų 
surasime dar mums nežinomų 
veidu”.

Sėkla pasėta, vaisiai geri, 
masės sufanatizuotų, mulkin
tų lietuvių susipranta, nusi
gręžta nuo tautos išdavikų.

A. B.

Kontrimams jų 40 m. ženy- 
binio gyvenimo sukakčiai pa
minėti. >o ' •

5. Gražus įprotis yra gerų 
moterėlių rinkti aukas sudė-

laikomos įvairioms . intenci
joms, kaip tai; už sielas, ku
rių niekas neatsimena. Nž 
kare žuvusius kareivius, už 
Lietuvą.

6. Kun. Petras Jonaitis, ku
ris neseniai atvyko iš trem
ties ir mūsų bažnyčioje lai
kydavo šv. mišias, dabar iš
važiavo į Amsterdam, N. Y. 
vikarauti pas kun. Raštutį. 
Laimingai linkime jam dar
buotis savųjų tarpe.

VISŲ ATEITININKŲ 
DĖMESIUI

JERSEY PORK

428 Grand St, Brooklyn, N.
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Y

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STact 2-1454 >
F. GRAŽYS ir SŪNUS jį 

KONTKAKTOR1AI
Atitek* mūriniu namu sienų U- m 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- n 
viu eementavimą Ir kt. darbu*. «

2»S MAUJER ST.,
BROOKLYN 6, N. Y. į

MIRĖ J. KAMINSKAS
Brooklynietis J. Kamins

kas, 84 m. amžiaus, į Ameri
ką atvykęs prieš 52 m., kilęs 
iš Stakliškių, Alytaus apskri
ties, mirė sausio 29 d. Brook- 
Ivne. Palaidotas iš. Angelu 
Karalienės parapijos bažny
čios į šv. Trejybės kapines. 
Laidotuvėmis rūpinosi grabo- 
rius Aromiskis.

Velionis paliko keturis sū
nus su žmonomis, visi Ame
rikoje gyvena. Angelų Kara
lienės parapijietis, geras ka
talikas, gilus patriotas lietu
vis.

Vasario 16 d., tai bus ke
tvirtadienis, 7:30 vai vaka
re, New Yorke ir apylinkėse 
gyveną Ateitininkai, sendrau
giai ir jaunieji, renkasi į Mas- 
netho, N. Y. lietuvių parapi
ją mūsų Nepriklausomybės 
sukaktį paminėti.

Programoje bus šventoji 
Valanda bažnyčioje ir iškil
minga akademija Salėje. Pra
šomi visi dalyvauti ir kiti 
lietuviai katalikai, kurie tik 
galėsite tą valandą atvykti.

Sendraugių Valdyba

1. Keturi kambariai tušti. Keturių 
šeimų, mūrinis namas, po keturis bok
sinius kambarius, maudynės, aliejum 
apšildoma. Kaina $9.800.

2. Kampinis, mūrinis, tuščias floras, 
keturių šeimų, po keturis boksinius 
kambarius, aliejum apšildomas, mau
dynes, dviem karam garažiai. Kaina 
$11.500, įnešimas $2.500.

Z I N I S
361 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

TeL EV 4-3487
.TeL RE 9-1506

— St. Eloy, Prancūzijoje, 
anglių kasyklose įvyko bai
sus sprogimas, kurio metu 
žuvo 13 angliakasių, o 30 bu
vo sužeista.

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:15 

valandą popiet, radijo bango
mis, iš stoties WUB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va
landą. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

AFTER DOWN 
PAYMINTI

< >

c

REFRIGERATOR

MODEL NG ;

: NOW ONLY 5 189.75
AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y<

GENERAL® ELECTRIC

— Newarko Archivysku- 
pas Th. J. Walsh šventė savo 
50 metų kunigystės sukaktį. 
Archivyskupas yra dabar 77 
metų amžiaus. Jis yra visada 
palankus ir mielas lietuviams 
ir jų reikalams

Namai—Apdrauda
J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

8656 85th St, Woodhaven, N. Y.
<Prie Forest Parkway stotJee> ’

JOSEPH P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

Parduoda ir apdraudžia namus 
visose apylinkėse. Notarizuoja 
dokumentus, tremtiniams išpil
do blankus ir pagelbsti Ameri
kos pilietybės gavimo reikaluo
se. Apdraudžia ir žmonių gyvy
bę ir sveikatą.
86-56 85th St, Woodhaven, N. Y.

TeL VI 7-1896j

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIUS

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniu ir aliejum šildomų PEČIŲ 

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
sad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą ....

J • WESTINGHOUSE

<■
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