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Waterbury, Conn, lietuviai 
Nepriklausomybės sukaktį 
minėjo pereitą sekmadienį. 
Kalbą pasakė specialiai tam 
reikalui nuvykęs prel. J. Bal- 
kūnas iš Maspeth, N. Y. Po 
paskaitos dalyviai sudėjo 
$2,118.00 aukų. Tokiai kolo
nijai, kaip Waterburio, tai 
yra rimta suma. Tai rimtas 
pavyzdys didžiosioms mūsų 
kolonijoms. Jau daug kartų 
waterburieciai lietuviai yra 
parodę savo pranašumą tau
tiniuose ir kultūriniuose rei
kaluose.

Gedulas ir šokiai yra du 
vienas su kitu nesuderinami 
dalykai. Kur gedima, ten ne
šokama, kur šokama, ten nė
ra gedulo, šiandieną vasario 
16 d. minėjimuose lietuviai 
liūdi dėl naikinamų savųjų 
brolių. Gedulas didelis. Tokio 
mūsų tauta dar nėra pergy
venusi savojoje istorijoje. Dėl 
to nepriderėtų šituose minė
jimuose šiandianą šokius da
ryti. Prieš tai jau pradeda 
pasisakyti ir rimtoji mūsų 
spauda. Dėmpsio vertas A- 
lanto straipsnis “Drauge” 
šiuo reikalu.

Šiomis dienomis Wuerz- 
burge, Vokietijoje, karinio 
teismo posėdyje buvo mini
ma mūsų sostinė Vilnius, 
Vilniaus apylinkės vietovės 
ir pati Lietuva. Tai buvo 
Martin Weiss byloje. Tas M. 
Weiss buvo SS aukštas pa
reigūnas Vilniuje anuo mętu. 
Jo rankose, kaip dabar enka
vedistų rankose, buvo tūks
tančiai gyvybių, su kuriomis 
jis darė ką norėjo. Iš tų gy-

Lietuvos Atgimimo Patrijarkas

■ KAS DAROSI KASYKLOSE *
Derybos tarp angliakasių Į nėjo rusams. Dr. K. Fuchs 

unijos ir kasyklų savininkų laukia teismo proceso Londo-
nutrūko. Prezidento paskirta 
komisija nebeteko vilties 
ginčą išspręeti’geruoju ir te
ko eiti* į teismą prašyti nu
tarimo pasiųsti angliakasius 
į darbą 80 dienų senąja su
tartimi.’:

Fėderalis teismas rado, kad
vybių “tik” 34.000 jis nužudė 4 svarbiausi J. Lewis reika- 
per savo viešpatavimo laiką, lavimai, kuriuos jis reikalau- 
Tai buvo Vilniaus ghetto ja įrašyti į darbo sutartį, yra 
žydai, Vilniaus lietuviai ir neteisėti, nes prieštarauja 
lenkai. Karinis teismas jam TaftrHąrtley akto nuosta- 
davė už tai iki gyvos galvos 
kalėti.

ne. '
Jo tėvas, 75 m. amžiaus, 

šiuo metu profesoriauja Leip
cigo universitete. Assotiated 
Press atstovo paklaustas, Se
nasis profesorius Fuchs pa
reiškė, kad jis labai norėtų 
nuvykti į Londoną ir būti liu- 
dininku, teisme. Jis netikįs,

J

Prikelkime Lietuvą Mūsų
W. Clayton pareiš

kimas
Valstybės pasekretorius 

Will Clayton pareiškė, kad 
Amerika ir Vakarų Europa 
jokios sutarties su Sovietų 
Sąjunga ginklavimosi reika
lu pasirašyti nę ;ali, nes So
vietų Sšjunga įsitikėti ne
galima. Tokios Nutarties su
darymas būtų nF 
nes ji mus pastj 
gaulės kelio, ki 
būtų prieita prii 
mo sovietų užpiiolimo.

Vienintelė išeT ‘ 
Clayton, sudaryi 
lanto kraštų sąj 
Amerika turi vadovauti. Ši
toji sąjunga buictoks stiprus 
ūkinis, politinislr militarinis 
veiksnys, kad 4 ją gravituos 
visi pasaulio laisvi kraštai, 
net gi ir sovietųivasalai. Jei
gu sovietai pamatys, kad pa
saulis militariškai už juos 
silpnesnis, jie kąrą tą pačią 
dieną pradės. Toji 
Atlanto sąjunga turi taip toli 
eiti, kad būtų jos apiman- 
tiems kraštams suvienodinta 
mokesčių sistemą, tarpųsavė 
prekyba, užsienio politika.

Will Clayton yra “Atlan
tic Union Qommittee” pirmi- 
nikas. šitoji jo Vadovaujama 
sąjunga jau seniii reikalauja 
kurti Atlanto kekšių federa-

laimė mums, 
pytų ant ap- 
Įffiuo einarit, 

neišvengia-

is, pareiškė 
. stiprią At- 
ingą, kuriai

LIETUVIAI!
Vasario 16-toji — Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo 
— diena yra visiems mums 
tautinės dvasios pakilimo 
diena, šią dieną visi mes: ir 
tie, kurie prieš dešimtis me
tų yra Lietuvą palikę ir jos 
nematę, kokia graži ir miela 
ji buvo savosios laisvės die
nomis,’ ir tie, kurie Lietuvą 
pažįsta jau tik iš savo tėvų, _ 
ir tie, kurie, kad .išvengtų didvyrių aukos. Tik gyva ir 
vergo mirties, pasirinko Va
karų Europos griuvėsius, Ka
nados miškus, Jungtinių Val
stybių fabrikus, Kolumbijos, 
Venecuelos, Brazilijos, Ar
gentinos, Australijos, Naujo
sios Zelandijos naujakurių 
vargą, ir tie mūsų kraujo bro
liai, kurie siekia savo tėviš
kes įglausti į išlaisvintosios 
Lietuvos sienas, — visi mes 
Vasario 16-tąją dieną stip
riau pasijuntame tarpusavy 
broliai, tos pačios motinos 
vaikai.

šitoji tautinė brolybė, to
kia akivaizdi didžiąją mūsų 
tautos laimėjimų dieną šven
čiant, turi būti mumyse nuo
latos gyva. Ji mus juo tvir
čiau turi surišti tarpusavy 
dabar,’ kai ten, Tėvynėje,

“dieną naktį nenutyla šiurpi 
šiurpi kapų, kalėjimų, kan
čių rauda”, kai ten, Baltijos 
pajūryje, su pragarišku įnir
timu siekiama išnaiknti se
noji tauta, išsklaidyti, kad 
neliktų lietuvio prie lietuvio. 
Šiandieną tautinei brolybei 
mes esame įpareigoti mūsų 
tautos šventosios rezistenci
jos ir tūkstančių nežinomųjų

veikli mūsų tautinė brolybė 
gali padaryti mus vertus kla
jūno lazdą parnešti į išlais
vintą Lietuvą.

Išlaisvintoji Lietuva! At
viru žvilksniu stebėdami 
šiurpų žemės kamuolio žai
dimą, mes regime nepriklau
somosios Lietuvos prisikėli
mą ir tikime mūsų grįžimu. 
Mes žinom, kad Lietuvos a-' 
teitį lemia pasaulio susidūri
mas ir mūsų pačių pastangos. 
Todėl, apveikę sunkias įsikū
rimo ir asmeninio gyvenimo 
sąlygas, suveržkime tvirčiau 
tarpusavio ryšius. Mūsų ne
draugų pastangos mūsų tau
tą nuo žemės veido nušluoti 
tebus sutiktos galingo visų 
pasaulio lietuvių pasiryžimo: 
Lietuvių Tauta mumyse gy-

Tas M. Weiss liko pavadin
tas — Hitelio budelis Vilniu
je. Apie Stalino budelius 
Vilniuje teismas dar negali 
tarti savo ištarmės. Apie 
juos tačiau pasaulis žino. 
Nieko, kad jie užsileidę nuo 
laisvojo pasaulio geležinę už
dangą. Rudieji budeliai juk 
irgi buvo atsitvėrę nuo pa
saulio. Bet pasaulis žinojo ką 
jie darė. Už jų darbus jiems 
jau užmokėta. Taip užmokė
ta bus ir raudoniesiems bu
deliams. Yra manoma, kad 
raudonieji budeliai iki šiol 
Vilniuje yra gyvybių atėmi
mo atžvilgiu jau toli pralen
kę ruduosius savo draugus.

Kai Chicagos lietuviai pi- 
kietavo lietuviškus Maskvos 
bernus, reikalaudami tų ber
nų vadą V. Andriulį išgaben
ti pas tuos, kuriems jis tar
nauja, buvo išmutšas šitų 
Maskvos tarnų laikraščio pa
talpų langas, žinoma, jie tuo- 
jaus paskelbė, kad tą langą 
išdaužė demonstrantai “di
pukai”. Bet brooklyniškiai 
maskviniai savo laikrašty 
pareiškė: “Nei vilniečiai, nei 
apdraudos bendrovė, kuri 
apmokėjo už langą, nežino, 
kas jį išmušė.” Tuo tarpu 
“Naujienos”, kurioms daly
kai ten Chicagoje buvo arti, 
patvrė ir parašė: tą langą 
išdaužė patys “Vilnies” žmo
nės. žodžiu, norėta pasinau
doti provokaciją, kuri tačiau 
jiems nepavyko.

tams. Skundą teismui buvo 
padavę anglių kasyklų savi
ninkai.

Neteisėti angliakasių uni
jos reikalavimai yra šie;

1. Visi angliakasiai turi 
priklausyti J. Lewis vadovau
jamai angliakasių unijai;

2. Angliakasių fondo lėšos 
išimtinai naudojamos tik J. 
Lewis vadovaujamos unijos 
nariams;

Į 3. Reikalavimas įrašyti į 
sutartį nuostatą, kad anglia
kasiai dirba tik tada, kada 
jie “gali ir nori”, šitą nuos
tatą J. Lewis panaudojo 3-jų 
dięnų darbo saveitei įvesti, 
norėdamas sumažinti iškas
tų anglių atsargas ir privers
ti savininkus primti jo są
lygas; -

4. Reikalavimas įrašyti į 
sutartį nuostatą, kad retkar
čiais angliakasiai gali visai 
sustabdyti darbą nesulaužy
dami darbo sutarties, šitą 
nuostatą pereitą vasarą J. 
Lewis panaudojo darbui dvi 
savaites sustabdyti žuvu
sioms kasyklose angliaka
siams pagerbti.

Be šių 4 reikalavimų J. Le
wis reikalauja dar pakelti 
atlyginimą ir daugiau mokėti 
į angliakasių socialinės gero
vės fondą.

Tuo tarpu anglių atsargos 
krašte pavojingai sumažėjo. 
Sustabdoma vėl visa eilė ang- * 
limis kūrenamų keleivinių ir 
prekinių traukinių, mokyk
los užsidaro, automobilių ir 
plieno fabrikai trumpina dar
bą.

Yra jau metamas žvilgsnis 
į tai, ar nebus sovietai pri
vertę jį išduoti paslaptį, tu
rėdami rankose jo šeimos na
rius, jų tarpe — patį jo tėvą. 
Sovietams tai įprastas daly
kas — duok, arba sunaikin
sime tavo artimuosius.

Valstybės gynėjas pavadi
no Dr. K. Fuchs modemišku 
Jekyll ir Hyde, kuris anglams 
padėjo atominės energijos 
vystymo procese, bet drauge 
išdavė jų paslaptis, parsiduo- 
damas rusams.

K. Jurgėla Senato 
Komitete

Amerikos lietuvių ir u 
krainiečių atstovai liudijo Se 
nate apie Jungtinių Tauto 
priimtą genocido įstatyme 
draudžiantį naikinti tautas 
Klausinėjimas pradėtas prie? 
porą savaičių. Laikinai jis 
buvo pertrauktas, o daba7 
komiteto nariai vėl renka in
formacijas ir klausinėja da
lykus žinančių žmonių.

Lietuvių vardu liudijo adv. 
K. Jurgėla, LAIC direktorius. 
Jis atstovavo Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Amerikos U- 
krainiečių Kongreso vardu 
Lev Dobriansky, Georgetown 
Universiteto profesorius. Dar 
liudijo Mervin K, Hart, New 
Yorko ekonominės tarybos 
pirmininkas.

Adv. Kostas Jurgėla pa
reiškė, kad tam tikslui spe
cialiai mokyti sovietų vai- j 
džios agentai jau išžudė dau- Į 
gaiu negu pusę milijono lieti’

—Vakarų Vokietijoje yra 
beveik du milijonai bedarbių. 
Bedarbių skaičius kyla. Ko
vai su bedarbe paskirta 3,- 
40,000,000 markių.

— Kinijos komunistinė 
vyriausybė paskelbė žinią', 
kad rytų Kinijoje badas pa
lietė apie tris milijonus žmo
nių. Bado priežastys yra 
kaitros, potvyniai, karas, 
pristatymo sutrikimas. So
vietai apie tai tyli.

— AJV vyrai, buvę karo 
belaisviais Vokietijoje ir Ja- vių. Šeimų atskyrimas, kar 
ponijoje, gaus atitinkamą kinimai, badas ir apkrėtimar 
atlyginimą už kiekvieną be- ligomis yra dažniausiai rusi 
laisvėje išbūtą dieną. I vartojami metodai.

LINCOLNO DIENA

CIĄ SAVAITĘ

va bus per amžius. Ir mes, 
nors per visą žemės rutulį 
išblaškyti, bet tautinės bro
lybės ryšiais į vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę 
susijungę, sudarysime neįvei
kiamą lietuvybės tvirtovę ir 
mūsų šauksmas dėl okupan
to Lietuvoje vykdomo mūsų 
brolių žudymo turės pasiekti 
galingųjų sąžines ir privers 
juos pakelti pagalbos ranką 
teisingumo, žmoniškumo ir 
savisaugos idealų vardan.

Į Lietuvos priešų prasima
nymus apie lietuvius teatsa
ko mūsų kiekvieno pareiginis 
darbas, paliudydamas, kokie 
garbingi ir taurūs yra Lie
tuvių Tautos vaikai, teatsako 
mūsų kultūriniai pasirody
mai, aprėikšdami svetimie
siems mūsų tautos kūrybinį 
genijų.

Trisdešimt antrąsias Lie
tuvos Nepriklausomybės me
tines švenčiame mūsų tautos 
genocido ženkle. Tačiau ir 
pro šitą baisų mūsų tautos 
naikinimo vyksmą prasiver
žia nepalaužtas tautos noras 
ir pasiryžimas gyventi. To
dėl su viltim žvelgiam atei
tim

Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, pasta
tytas Lietuvos išlaisvinimo 
veiklai vadovauti ir Lietuvių

ti, šią' iškilmingą Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
dieną sveikina visus pasaulio 
lietuvius, kviesdamas tvir
čiau suglausti savo eiles, su
jungti savo pastangas ir su
derinti savo žygius, kad mū
sų pasirįžimai taptų galinga 
priemone bendram siekimui 
— Prikelti Lietuvą Mūsų!
VYRIAUSIASIS LIETUVOS 

IŠLAIVINIMO
KOMITETAS

Tremtyje, 1950 metų 
Vasario 16-tąją dieną.

• AJV Krašto Saugumo Komisija paskelbė savo pra- 
lešimą, kuriuo siūloma krašto ginklavimosi industriją de
centralizuoti, kaikurias įmones įtaisant net požemiuos.

• Jeigu angliakasių streikas greit nesibaigs, arti- 
niausiu laiku darbo neteks dar apie pusė milijono ameri- 
ionų, dirbančių įmonėse, varomose anglimis.

• Atstovų»Rūmai priėmė įstatymo projektą, pagal 
iurį paštų pajamos turės pakelti pajamas $130.000.000 per 
netus, kas sudaro vistiek mažiau negu pusę prezidento 
frumano numatytos sumos.

• Bedarbių skaičius New Yorko meste šių metų pra
džioje kiek pakils, bet padėtis neperšoko kitų krašto vietų 
padėties. Visame krašte per šių metų penkias savaites dar
bo nustojo 1 milijonas žmonių.

• Atstovų Rūmai 239:134 balsais patvirtino ūkinę 
paramą Korėjai ir Formozai, gintis nuo komunizmo.

• AJV laivyno lėktuvas, bombanešis “Neptun”, pa-1 Atomine ičffa DOVan-
darė naują rekordą, nuskridęs per 25 vai. 59 min. 5060 dis- _ ■ J &1
tanciją. Pakilo nuo lėktuvnešio Floridos rajone ir nusileido 
San Francisco.

• CIO plieno darbininkai paskyrė pusę milijono dole
rių angliakasių streikininkų padėčiai pagerinti.

• AJV aukštasis komisaras Vokietijai McCloy nese
niai pasakė kalbą Stuttgarte, kur jis aštriai kritikavo va- laivams, šitos pastangos į- 
karų Vokietijos vyriausybę. Dabar paaiškėjo, kad ta kriti- gavo azartinį lenktyniavimo 
ka rėmėsi valstybės departamento duotais nurodymais. Į pobūdį tarp AJV ir Sovietų

Šitas klausimas

deniriiuose laivuose
Šiandieną yra dedamos 

pastangos atominį ginklą 
pritaikyti povandeniniams

— Vasario 11 d. iš didelės 
WJZ radio stoties buvo 
transliuojama lietuviška pro
grama — Vasario 16 šventės 
prosą. Programoje dalyvavo 
solistė Barbara Darlvs, pia
nistas Tadas Šidlauskas ir

Dr; K. Fuchs tėvas 
netikiprokuratūra

Kaip žinome, anglai nese
niai2 suėmė Dr. K. Fuchs, a- 
tominės energijos mokslinin
ką, Jcųrte» anglų siųstas, dir
bo Ąmerikoje prie atominės 
energijos ir paslaptis išdavi- *. '' ■ ■ . * *. . .

Vienas iš populiariausių 
AJV prezidentų yra Abrao
mas Lincolnas. Kaip G. Wa- 
shingtonas yra valstybinės 
laisvės simbolis, taip A. Lin
colnas visą savo gyvenimą 
paaukojo tam, kad išlaisvi
nus žmogų nuo žmogaus. Jo 
prezidentavimo metu AJV 
buvo panaikinta vergija ir 
ir suduotas mirtinas smūgis 
vergijai iš viso, visame pa
saulyje.

Šitai- kovai dėl žmogaus 
teisių, dėl luomų sulyginimo, 
dėl paprasto darbo žmogaus 
iškėlimo, Abraomas Lincol
nas neagitavo žemųjų žmo
gaus instingtų, neorganizavo 
žmogaus prieš žmogų, besi-

• Vakarų zonų komendantai Berlyne aptarė būsimų Sąjungos, 
gegužės mėn. 28 d. komunistinio jaunimo demonstracijų šiuo metu yra diskutuojamas
eikalą ir nutarė leisti ir kviesti juos į vakarų Berlyno zo- atitinkamame Senato komi- 
ias, kad pamatytų, kaip gyvenimas atgijo šiose zonose, bet 
’emonstracijos ir išsišokimai nebus leista.

• A. Lee, anglų aviacijos speciailstas, parašė knygą,1 povandeninio laivo aprūpini-
urioje pabrėžė, kad sovietai visus savo išteklius meta į mą varoma ja atomine jėga, 
ęinklavimasi, ypač stiprindami aviaciją. Į tiek apie jo apginklavimą a-

• Kinijos nacionalistai paskelbė praplėstą Kinijos teminiais ginklais. Dr. V. 
pakraščių blokadą, kuri dabar apima visą Kinijos pajūrį, Busch, buvęs karinis patarė- 
zaldomą komunistų.

• Belgijos parlamentas nutarė pravesti tautos baisa- nato komisijai kad esą ato- 
imą dėl karaliaus Leopoldo grįžimo į sostą. Karalius, kurs 

labar gyvena Šveicarijoje, pareiškė, kad jis grįš tik tuo 
atveju ,jei daugiau kai 55% gyventojų pasisakys už grįži
mą.

• W, Churchill ir C. Attlee pradėjo rinkiminės kam- 
nijos keliones. Rinkimams į žemuosius rūmus Anglijoje 
rengiamasi įtemptu tempu.

• Rytų Vokietijos “vyriausybė” priėmė įstatymą, 
kuriuo įsteigta lygiai tokia pat organizacija, kaip buvo 
Hitlerio Gestapas. Toje organizacijoje įpareigotas komjau
nimas, kaip buvo įpareigotas hitlerjugendas gestape.

• Anglijos vyriausybė paruošė atitinkamą notą, kur 
siūlomą baigti su Vokietija karo padėtį. Notą išsiuntinėjo 
AJV, Prancūzijai, Belgijai, Olandijai, Danijai, Norvegijai 
ir Luksemburgui.

• Achesonas praeitos savaitės spaudos konferencijo
je pareiškė, kad sovietams daryti dar kartą pasiūlymą tai-

tete.'
Į Čia kalba eina tiek apie 
* rsnirn vi/-] ii z-v o TY M i _

kėsinant vienas kitą sunai
kinti, taip, kad išlikęs pe’ 
sunaikintojo lavoną “laisvas” 
pasidarytų. Lincolnas organi
zavo žmoguje žmoniškumą k 
su jo pagelba siekė padaryt* 
žmogų laisvą. Ir kas svar
biausia, Lincolnas nesiekė 
belaisvindamas žmogų, pasi
daryti despotu. Jam užteko 
tik to, kad jis pasiekė ma
sėms laisvę, o pats jis neap- 
sistatė saugumo policijos ar
mija, su kurios pagelba būtu 
išsilaikęs pats aukštybėse, 
kaip kad* daro mūsų dienų 
“žmonių laisvintojai”.

A. Linkolnas yra gimęs 
1809 m. vasario 12 d. Praei
tą pirmadienį visas kraštas ką išlaikyti yra beprasmis reikalas, apie jų taikos įsiparei- 
šventė jo gimtadienį. ] gojimus nėra ko ir kalbėti.

jas karo metu, pareiškė Se

minė torpeda jau yra. Bet 
kaip toli tas dalykas yra pa
žengęs, viešumai dar nėra 
žinoma. Yra manoma, kad 
sovietai turi povandeninį lai
vą, kurį jie padarė pagal pa
grobtus vokiečiu planus, ku
ris sudaro AJV gynybai di
delę problemą.

Atominės energijos komi
sija pranešė, kad Chicagos 
universiteto laboratoriioie ir 
Westinghouse laboratorijoje 
prie Pittsburgh jau dirbama 
konkrečiam atominės ener
gijos pritaikvmui laivams. 
Yra davinių, kad šitas dar
bas varomas paskubintu 
tempu.
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KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA

MŪSŲ DIDŽIOJI DIENA

to Pauliečio konferencijas, ■ jiems savo turtų ir, jei rei-
num

šei

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi.
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos, Lietuvos 
Vienybė težydi!

Maitas ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.
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LIETUVA Lietuva, tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities Tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

.Tegul Tavo
Vien takais
Tegul dirba
Ir žmonių gėrybei.

vaikai eina 
dorybės, 
Tavo naudai

Vasario 17, 1950

VAISTAI PRIES KOMUNIZMU
POPIEŽIUS PIJUS XI

Dvidešimt dviejis metus lietuvių tauta šventė savo 
Vasario 16 šventę niekeno netrukdoma. Šią didžią šventu 
švęsdavo lietuviai su visu dvasios atsidavimu, švęsdavo 
giliai sieloje pergyvendama visa tauta. Mokyklos, jaunimas, 
spauda, organizacijos duodavo toną^ Pasipuošdavo tą dieną 
visa Lietuva. Kraštas plevėcuodavo trispalvėmis vėliavo
mis. Džiaugėsi ir žengė į priekį kultūroje ir civilizacijoje 
tauta, kuri niekam niekada skriaudos nedarė, kuri niekam 
niekuo negrąsino.

Bet baisusis rytų kaimynas, pasirodo, tykojo ir rengėsi 
prieš mūsų kraštą. Sulaukęs momento, jis pasiuntė milži
niškas mases ginkluotų žmonių į mūsų pasienį ir pradėjo 
grąsinti. Grąsinti ir klasta apgaudinėti. Apgaudinėjo mus 
ir pasaulį. Jam to reikėjo tuo momentu. Jis suvaidino “de
rybas” Kremliuje, pagal kurias jis “pažadėjo” neliesti Lie
tuvos suverenumo, kad tik Lietuva įsileistų į vidų jų rau
donąsias divizijas. Po kelių mėnesių šitų divizijų pagelba 
jie užgniaužė Lietuvos nepriklausomybę, įvykdę viešai tai, 
ką jie prieš metus protokole surašė su Hitleriu.

Prasidėjo mūsų tautos kryžiaus kelias. Okupacija po 
okupacijos, rudieji ir raudonieji, bepakeisdami vieni kitus, 
naikino nekaltą tautą, iki ji pakliuvo ilgesniam laikui rau
donųjų rusiškų imperialistų rankose. Pasirodo, jie suplana
vę yra fiziniai visai likviduoti mūsų tautą, drauge su kito
mis mažomis tautomis. Tas naikinimo procesas eina pra
garišku suktumu, negirdėtomis priemonėmis. Iki šiol isto
rijoje dar nėra buvę tokio atvejaus, kur tauta būtų buvusi 
taip naikinama, kaip šiuo metu kad naikinama mūsų tauta. 
Šį baisų procesą tegalėtų pralenkti tik žydų tautos kančios 
Hitlerio naikinimo procese.

Kiekvienas spaudimas iššaukia tolygų atospaudį. Tai 
gamtos ir gyvenimo pagrindinis dėsnis. Tai ir lietuvių tau
ta šitam spaudimu parodė nepaprastą pasipriešimną. Už 
Dievą ir Tėvynę eina kova mūsų tautos prieš negirdėtą jė
gų persvarą. Jėgų, kurios nori iš mūsų tautos širdies išrauti 
Dievą ir sunaikinti jų Tėvynę, ši kova vyksta ten, kur tik 
yra nors vienas lietuvis. Kova atkakli, kova sunki, kova 
nelygi. Bet lietuvis nepasiduos. Jis kovoja už savo šven
čiausią nuosavybę — Dievą, už savąjį kraštą, už savąją 
kultūrą. Priešas gi ko vaja? svetimus dalykus pagrobti, juos 
atimti, išvogti. Dėl to mūsų tautos iki šiol vesta kova nus
tebino pasaulį. Mes turime su dar ddesniu atkaklumu ir 
energija tą kovą vesti ir toliau.

Vilčių kovai laimėti mes turime. Pasaulis pradeda ne 
tik domėtis baisiuoju tautų žudiku — genocidu — bet pra
deda jau ir organizuotis prieš jį. Gal tai daroma ne tiek 
iš mielaširdystės mūsų tautai ir kitoms mažoms naikina
moms tautoms, kiek iš baimės, kad neateiti) toks pats li
kimas ir tiems, kurie šiandieną galėtų tarti žodį, užkirsti 
žudynėms kelią. Bet mums tai yra vistiek. Mums svarbu, 
kad prieš tą žmonijos pabaisą organizuojamasi. Organi
zuojamas! politiškai, ūkiškai ir militariškai. Sprendimo 
valanda artinasi. Tautų žudymas turi būti sustabdytas. 
Mūsų pareiga išsilaikyti nepalūžus, išsilaikyti tam momen
tui, kada turėsime imti vėl savo reikalus į savas rankas.

Mūsų didžioji diena, 16 vasario, turi būti mūsų nusi
teikimų, mūsų pasiryžimų, mūsų pasižadėjimų diena. Tik 
ištvermės, tik sutartino vieningumo, tik atkaklumo ir pa
siaukojimo, o laimėjimo valanda artinasi.

Dar svarbesnė priemonė kams leidžia dideles pinigų 
kovoje su piktu, apie kurį sumas, mes turime su skau- 
čia kalbame, yra meilė, 
labiau negu kas kita padeda 
tą piktą tiesioginiai pašalin
ti. Mes turime čia galvoje tą 
krikščioniškąją meilę, kuri 
yra “kantri, maloninga”, ku
ri vengia bet kokio didžiavi
mosi ir artimą pažeminan
čio iš aukšto į jį žiūrėjimo; 
tą meilę, kuri krikščionybės 
pradžioje laimėjo Kristui 
neturtingų neturtingiausiuo- 
sius žmones - vergus. Mes 
labiausiai dėkojame tiems 
visiems, kurie atlikinėja kū
no ir sielos gailestingumo 
darbus ar tai per šv. Vincen-

ji, dama širdimi pasakyti, jog 
I nukrypstama nuo teisingu
mo. Todėl mes norime, Gar
bingieji Broliai, kad šis Die
vo įsakymas būtų vis labiau 
aiškinamas bei nušviečia
mas tiek žodžiais, tiek raš
tais. Juk jis yra skiriamasis 
ženklas, kurį davė Jėzus 
Kristus, kad būtų galima ži
noti, kas yra tikrasis jo mo
kinys, o kas ne. Manydama 
kenčiančiuose matyti patį 
dieviškąjį Atpirkėją, meilė 
įpareigoja mus mylėti visus 
žmones, kaip savo brolius, 
taip, kaip Išganytojas mus 
mylėjo, atsieit, nesigailint

ar per kitas paskesniaisiais 
laikais tam tikslui atsiradu
sias organizacijas. Juo dau
giau darbininkai ir vargdie
niai patys patirs, ką jiems 
daro Kristaus meilės gaivi
nama dvasia, juo labiau at
sipalaiduos nuo prietaro, 
kad Bažnyčia yra netekusi 
savo reikšmės ir eina su tais, 
kurie išnaudoja jų darbus.

Tačiau, kada mes mato
me iš vienos pusės minias 
sakuojančių, kurie dėl įvai
rių ne nuo jų pareinančių 
priežasčių yra didelio skur
do prispausti, iš kitos gi pu
sės tiek daug tokių, kurie 
be saiko ieško malonumų ir 
visai nenaudingiems daly-

ketų, net gyvybės...
Todėl, kad būtų galima už

sitikrinti amžinąją laimę ir 
sėkmingai padėti betur
čiams, reikia būtinai grįžti į 
kuklesnį gyvenimą, išsiža
dant malonumų, kurių dabar 
taip gausiai teikia pasaulis 
ir kurie dažnai būva nuodė
mingi; reikia, galop, pačius 
save užmiršti iš artimo mei
lės. “Naujasis įsakymas” — 
krikščioniškoji meilė turi 
dieviškos atnaujinamos ga
lios. Uoliai vykdomas, jis su
teiks tiek sielai ramybę, ku
rios nepažįsta pasaulis, tiek 
sėkmingai pašalins pikta, 
kuris kamuoja žmoniją.

Divini Redemptoris.

NEMUNO AŠAROS
Rašo GINTRŪNAS

“Nemune, tavęs pailgo mūsų 
Pavargę akys ir liūdna širdis, 
Pavargę akys žvelgia Kauno 

pusėn, 
Širdis neranda tėviškės 

žvaigždės.”
B. Brazdžionis

Esu nežinomas Lietuvos 
kareivis. Nesvarbu kuriame 
kaime gimiau, nei kuriame 
kovos lauke kritau ir paau
kojau savo gyvybę ant laisvės 
aukuro. Svarbu tiktai žinoti, 
kad dėl laisvės gyvenau, už 
laisvę kovojau, ir už Lietuvos 
laisvę ir Nepriklausomybę 
žuvau. i |

Prie mano paminklo Kauno 
mieste, kasmet vasario 16 d. 
susirinkdavo tėvynės broliai 
ir sesės, apvaikščiodami Ne
priklausomybės šventę. Iš- 

• kilmingose apeigose pagerb
davo mane ir kartu mano žu
vusius brolius. Prie to pamin
klo, sudėto iš akmenų iš visų 
Lietuvos kraštų ir karo lau
kų, jokių iškilmių šiemet ne
bus.

Iš Laisvės Bokšto 
neskambės skardus tri
mito balsas. "Lietuvos tris
palvė nenusileis, kareiviams

užgrojus “Marija, Marija”; 
. iškilmės neužsibaigs “Lietu

vos Himnu.” Juk Kremliaus 
Krivė tą vėliavą sudraskęs, 
kareivius jau sušaudęs ar Si
biran ištrėmęs, ir dabar go
dule maršą groja mūsų tau
tai.

Vien tik Nemunas tykiai 
tekės, tykiai verks, plaukda
mas pro šalį ir nunešdamas 
visos Lietuvos ašaras į Bal
tikes gelmes.

Savo uždavinį jau atlikau. 
Kainą jau užmokėjau. Bet 
jūs, broliai ir sesės tremtyje, 
— jūs broliai ir sesees Ame
rikoje ir svetimose šalyęe, — 
jūsų darbas dar neužbaigtas. 
Laisvė ir nepriklausomybė 
dar neiškovota. Reikia dau
giau kraujo, daugiau ašarų, 
daugiau aukų ant laisvės au
kuro. Bet nesakykite: ’’Kas 
mums darbo? Vargų ir bėdų 
ir mes turime. Savęs reikia 
žiūrėti. Lietuva toli, mūsų 
giminės ten seniai gal mirė, 
nieko nepažinom. Stalino a- 
gentai knisa iš pamatų mū
sų Ameriką. Mums čia reikia 
gintis.”

Vytauto ainiai Amerikoje! 
Jūsų, šalis dar laisva. Jūsų

vėliava vis dar plevėsuoja 
Dievaib.i'vią dar laimina jūsų 
tautą. Bet jūsų broliai-sesės 
lietuviai šaukiasi pagelbos. 
Tas pats kraujas teka jūsų 
gyslomis; bendra kalba jun
gia jus ir juos; tos pačios ne
paliečiamos teisės — kurių 
tarpe yra gyvybė, laisvė ir 
laimės siekimas — riša jus 
su jais.

Argi mes nevalgėme Duo
nos prie to paties Stalo kaip 
ir jūs? Argi mes nevieni Kris
tuje? Juk nėra tautinių ribų 
prie Dievo Stalo. Nėra tauty
bių skirtumo prie Tabema- 
kulo. Todėl mes visi esame 
vieni Kristuje.

Ir kai balsas iš urvo Lie
tuvos girioje sušunka: “Esu 
alkanas,” arba balsas iš la
gerio Siberijoje dejuoja: “E- 
su kalėjime,” kaip gi galite 
Kristui_atsukti kurčią ausį? 
Argi Jis nesako: “Ištikrųjų 
sakau jums: kiek kartų jūs 
tai padarėte vienam šitų Ma
no mažiausių brolių, Man pa
darėte.”

Esu nežinomas Lietuvos 
kareivis. Mano darbas jau pa
sibaigė: Laisvės žibintuvą ne
šiau, kol galėjau. Dabar iš 
mano rankų jis jau iškritęs.: mišios šv. Povilo bazilikoje. 
Jūs jį neškite, kad neužgestų j Ir toliau- .beveik kiekvieną 
raudono rojaus tamsybėse.

Sutelkite jėgas, suglauski
te eiles, rikiuokitės, melski
tės, ir pasiaukokite! Vardan 
Kristaus, ištremto Egiptan, 
ciesorių ieškomo, ir nepriete
lių nukryžiuoto, aukokite 
drabužių, maisto ir maldų 
mano likusiems broliams 
tremtyje ir Lietuvos miškuo
se. . J -.- - . ;

Tai darykite, o aš ramiau 
ilsėsirids tėvynės žemėje, nes 
čia gimiau, čia kovojau, kri
tau.

“Ištariau sudie berželiams, 
Ir tariau sudie klevams, 
Ir tariau sudie- kapeliuos 
Ilsintiems tėvų tėvams.

Ir' kai' žemė sudejavo 
Visame tėvų krašte, 
.Man iš tolo pamojavo - 
Obelėlė šakute.”

Dr. Z. Ivinskis

ŠVENTĖJŲ metų organizagjja 
IR JŲ KALENDORIUS

Rūpestingai ir su dideliu 
organizaciniu aparatu buvo 
pradėta ruoštis Šv. Metams. 
1948 m. Kalėdomis buvo pa
skelbta speciali popiežiaus 
malda Šv. Metams. Apie juos 
jau ankstybesnėse v i e - 
šose kalbose Pijus XII buvo 
užsiminęs. Greitai buvo su
darytas Šv. Metų kalendo
rius. Iš jo matyti, kad bent 
kartą kas mėnesį pats popie
žius Šv. Petro bazilikoje lai
kys maldininkams mišias. 
Jis dalyvaus pontifikalinėse 
pamaldose (pagal graikišką 
liturgiją), kai bus švenčiama 
1200 metų mirties sukaktis 
Bažnyčios daktaro Jono Da
maskiečio. Per Tris Karalius 
prasidės iškilminga oktava 
įvairiais ritais Šv, Andrie
jaus bazilikoje (della Valle). 
Sausio 18-tą nauja oktava už 
bažnyčių vienybę ir sausio 20 
d. iškilmingas 1700 m. su
kakties paminėjimas nuo 
kankinio popieriaus šv. Fa
bijono mirties. Sausio 25 d. 
iškilmingos pontif įkalinės

men. vis numatytos jubilieji
nės iškilmės. Iš jų pažymėti
na kovo 2 d. pop. Pijaus XII 
išrinkimas, III. 12 jo karūna
vimas. Po Didžiosios Savai
tės ir didelių velykinių iškil
mių šv. Petre, balandžio — 
gegužės mėn. bus keturių 
naujų šventųjų pagarsini
mai. Jų tarpe yra 12-kos 
metų mergaitė, palaimintoji 
Maria Goretti. Rodos, šven
tąja bus paskelbta ir Pran
cūzijos karalienė Marija Va
lois. Tub klausimu galutinas 
kolendorius dar nepaskelb
tas. _ <

Birželio 8 d. nepaprastos 
Dievo Kūno iškilmės, Šv. 
Tėvui dalyvaujant, o trečiąją 
Sekminių dieną naujo šven
tojo paskelbiinąS. Birželio 29 
—30 d. numatytos iškilmin
gos šv. Petro ir Povilo šven
tės. Spalių ir lapkričio mėne>

. šių sekmadieniais bus kele- 
• tas naujų palaimintųjų pa

skelbimas. Pagaliau per ki
tas Kalėdas vėl bus Šv. Du
rų užmūrinimas, t. y. jubilie
jaus užbaigimas.

Apie didelius pasiruošimus 
Šv. Metams jau daug kur ra
šyta. Visose laisvose valsty
bėse yra sudaryti tautiniai 
Šv. Metų komitetai. Jų sudė
tis 1949 m. pavasarį buvo 
skelbta net Lenkijoje, Veng
rijoje, Čekijoje, bet iš tų 
kraštų piligrimų nebus. Prie 
Šv. Metų centrinio komiteto 
yra parodų komitetas su sa
vo poskyriais. Plačiu mastu 
organizuojamos penkios pa
rodos: 1) “Caritas” paroda 
(pop. Pijaus XI-jo ir Pijaus 
XII-jo laikų karitatyviniai 
darbai), 2) “Katalikų darbo” 
paroda, vaizduojanti, pasku
tinių 25-rių metų pasaulio 
katalikų pastangas ir jo dar
bo vaisius švietimo, muzikos, 
literatūros, spaudos, sporto, 
visuomeninio darbo (apskri
tai katalikų akcijos) srityse; 
3) tarptautinė religinio me
no paroda, 4) Mišinių kraš
tų meno paroda ir 5) Orien- 
talinio rito Eklezijos ’ meno 
paroda.

Svarbią vietą užims įvai
rūs kongresai, kurių įvairio
mis datomis yra numatyta 
keliasdešimt, štai kongresai 
— katalikų spaudos, bažny
tinės muzikos, krikščion. 
dramos, socialinių mokslų, 
misininkų, tomistų, krikšč. 
filosofijos, kalėjimų kapelio
nų, kun. seminarijų profeso
rių, tretininkų ir t.t. ir t.t. 
Svarbią vietą užims pasau
liečių apaštalavimo (Katali
kų Akcijos) kongresas, “Pax 
Christi”. Lietuvių studentus 
ateitininkus 'ir sendraugius 
turi dominti “Pax Romana” 
kongresas, kuris rugpiūčio 
26—27 d. prasidės Amster
dame ir baigsis Romoje rug
piūčio 27 — rugsėjo 3 d. Nu
matyta daug įvairių profesi-

nių kongresėlių: katalikų 
menininkų, katal. vaistinin
kų, juristų, prekybininkų...

Italų tautinis Šv. Metų 
Komitetas, kuriam tenka 
svarbiausias uždavinys, ruo
šiasi visu įtempimu. Italijos 
pasienių stotyse bus infor
macijų biurai. Numatyta, 
kad “maldininko pažymėji
mas” (“tessera”) teiks įvai
rius papiginimus Romos ir 
Italijos miestų susisiekimo 
.priemonėms ir muziejams. 
Šitie miestai yra paskelbti 
maldininkams kaip lankyti
nos vietos, kuriose bus ir 
papiginimai: Turinas, Mila
nas, Paduva, Venecija, Genu
ja, Bolonija, Ravenna, Flo
rencija, Livorno, Siena, Asy
žius, Perugia, Rieti, Orvieto. 
Loreto, Neapolis, Pompėja. 
Bari, Palermo. Žinoma, viso
se tose vietose yra rūpestin
gai ruošiamasi piligrimu 
antplūdį sutikti. Bet labiau
siai ruošiasi pati Roma.

Centrinis komitetas yra 
numatęs savo patalpose 300C 
maldininkų vietos, 2501 
žmonių bus priglaudžianf 
kitose jo žinioje esančiose 
patalpose ,apie 5000 įvairiuo
se vienuolynuose, kurie da
bar tam reikalui pritaikomi. 
Tad iš karto komitetas ga
lės apnakvinti 10,000 asme
nų. Bet kasdien per visus 
metus numatyta bent 20,000 
piligrimų. Vasaros mėne
siais, kai tarnautojai gauna 
atostogas, jų bus dar dau
giau. Nors kiekvienam mal
dininkui tenumatytos 6 die
nos (ir dar 1 diena išvykti iš 
Italijos teritorijos), bet rei
kia manyti, kad daugelis, su
sižavėję įdomybėmis, norės 
pasilikti ir ilgiau. Tad gali 
būti didelio susikimšimo! 
Todėl tūkstančiams jaunimo 
yra atitinkamose vietose nu
matytas pigus ir sveikas su
stojimas palapinėse. DideP 
pasiruošimai paliečia naujų 
namų statybą (prie Šv. Pet
ro aikštės statomi du didžiu
liai parodų pastatai!), aprū
pinimą maistu, vandeniu. Tie 
techniški klausimai reikalau
ja didelio įsitempimo.

Skaičiuojama, kad per 
Šv. Metus Romon atvyks per 
vieną milijoną maldininkų iš 
svetur ir bus apie 2 mil. ita
lu piligrimų. Kiekvienas mal
dininkas gauna pažymėiimą,

giesmių knygelę ir vadovą po 
Romą. Tad galima įsivaiz
duoti Šv. Metų komiteto dar
bą! Jis turi numatyti viso
kius dalykus, pav., net išrei
kalauti ir papigintą benziną 
tiems užjūrio maldininkams, 
kurie persikels per Atlantą 
su savo mašinomis. Bet vi
sokias informacijas, liečian
čias laivų ir geležinkelių su
sisiekimą bei apgyvendinimą 
Romoje, jis yra suteikęs tau
tiniams komitetams. Tad a- 
pie tuos techniškus klausi
mus nebekalbėsime.

Bet daug svarbiau atsakys 
ti, o kaip bus su tais, kurie 
negalės atvykti į Romą. Šitą 
reikalą specialiai aiškinausi; 
nes šv. Tėvo bulėje nieko 
daūg nepasakyta, tik primin
ta, kad ligoniai arba kiti, 
kurie tikrai negali aplankyti 
bazilikų, turi atlikti išpažintį 
ir prieiti komunijos. Tada ir 
jiems teikiami jubiliejiniai 
atladai. šitas klausimas dar 
plačiau yra išdėstytas Actae 
A.postalicae Sedis (1949. 
VIII. 16, 346). Ten pasakyta, 
kad bus daug asmenų, kurie 
dėl politinių prežasčių, dėl 
ligos, dėl senatvės, dėl darbo 
ir savo šeimų aprūpinimo, 
tikrai negalės į Romą atvyk
ti. Jie turi atlikti visuotinę 
išpažintį, prieiti komunijos 
ir, vyskupui nurodžius, Šv. 
Metų intencija, sukalbėti ati
tinkamas maldas. Tada jie- 
gaus minėtus atlaidus.

Mūsų intencijos Šv. Me
tams yra aiškios. Visų kata
likų lietuvių, kurie ypač at
vyks iš Amerikos ir iš kitų 
laisvų kraštų į Romą, mal
dos turės būti skirtos už 
tautos išlaisvinimą. Čia rei
kės melstis už visus tuos’ 
tautiečius, kurie, “persekio
jami dėl teisybės”, ne tik 
negali būti maldininkais, bet 
iš viso yra žiauriai varžomi 
ir trukdomi laisvai išpažinti' 
savo tikėjmą. Tad pavergto
sioms tautoms šitie šventie
ji Metai turi didelės reikš
mės! Aktyviai juose daly- ’ 
vauti, reiškia rūpintis kata
likiškos Lietuvos ateitimi ir 
jos išsilaikymu! ■<»
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TĖVŲ MEILES ATSINAUJINIMAS
Skrajūnas

Meilė geriausiai klesti tam 
tikroje paslaptyje. Ir jaunuo
lių romanse kuo daugiau yra 
paslapties, tuo romansas yra 
žavingesnis. Tai yra suža
dėtinių paslaptis Kai tas ro
mansas realizavosi moterys
tėje, kai ta paslaptis paaiš
kėjo ir išsisprendė, kai pir
mas kūdikis gimė, prasidėjo 
nauja paslaptis. Vyras pa
mato žmonoje naują paslaptį, 
kurios pirma nežinojo joje e- 
sant, būtent, motinystė. Mo
teris gi savo keliu pamato vy
re ir gi paslaptį, kurios ne
numatė jame esant — tėvys
tės paslaptį. Ir taip tėvų gro
žis ir riteriškumas vis atsi
naujina ir moteriai vyras, o 
vyrui moteris neatrodo se
nesni, kaip juodu pirmą kar
tą susitiko. Ir taip jųdviejų 
gyvenime atsiranda vis nau
jos ir naujos paslaptys ir ju
dviejų meilė niekad nepasen
sta, bet vis atsinaujina.

Šeimoje glūdi demokrati
jos šaknis. Čia žmogus yra 
įkainuojamas ne pagal tą, ko 
jis yra vertas, ar ką jis gali 
padaryti, bet pirmiausia dėl 
jo paties. Jo padėtis yra ga
rantuojama tuo, kad jis eg
zistuoja. Iš čia, jei vaikai ne
byliai ar luoši, jei sūnus su
žalotas kare, jei motina para- 
ližuota, jei tėvas persenęs, 
visi jie yra mylimi ne dėl to, 
ką jie gali ar negali uždirbti, 
ar kad jie priklauso tam ti
kram luomui ar klasei, bet 
dėl jų pačių. Tai yra tikras 
socialis dėsnis, nuo kurio pri
klauso sveikas bendruome
nės gyvenimas.
h Bet kūdikis negreitai tam
pa savystovus. Jis per ilgą 
laiką kaip fiziniai, taip ir 
dvasiniai yra visai bejėgis ir 
savo fiziniame ir dvasiniame 
išsivystyme visai priklauso 
nub tėvų. Tėvai gi instikty- 
viai jaučia savo pareigą ir 
visą savo mintį ir širdį krei
pia į bendrą savo meilės ob
jektą — kūdikį. Jie pasijun
ta esą savo kūdikio ateities 
arkitektai, skulptoriai, kur 
jie tuos gyvus akmenis kala 
ir dailina meilės drausmėje 
ir pasiaukavime, formuodami 
juose Kristaus paveikslą, kol 
jie nepasidarys tinkami Die
vo šventykloje. Jeigu prižiū
rėjimas savo darželio, ypatin
gai jeigu pačių yra pasėta 
sėkla, ir juo rūpinimasis tei
kia malonumą ir džiaugsmą,

tai ką kalbėti apie tą džiaug
smą, kuris pareina iš ugdymo 
ir auklėjimo savo sėklos — 
vaikų, matant juos augant 
Kristaus meilėje ir tobuly
bėje.

Bet meilė nėra vien tik vie
nas kitam atsidavimas bei 
pasiaukavimas, nes tai pasi
baigtų bendru išsisėmimu, 
arba būtų dvejopa savimeilė 
su amžinu mainikavimu, ne
atnešančiu naudos nė vienam 
nė kitam, o tik uždegančiu 
ugnį, kurioje abu sudegtų. 
Tas bendras vieno kitam at
sidavimas pasireiškia paties 
savęs atsinaujinimu. Čia ben
dra vyro ir moters meilė su
tampa su kūrybiniu Dievo į- 
sakymu “augkite ir daugin
kitės”. Kai ta meilė pasidaro 
vaisinga naujoje meilėje, tai 
ta naujoji meilė papildo jų
dviejų širdžių beprasidedan
čių gesti meilę ir ta naujoji 
meilė pasidaro jųdviejų mo
terystei pavasario vaisiumi.

Gražiausia, kilniausia ir 
giliausia tiesa yra, kad kiek
vieną meile baigias įsikūni
jimu — net Dievo. Meilė ne
būtų meilė, jeigu ji neišveng
tų individualinio egzistavimo 
aprubežiavimo savęs įamžin- 
nimu; arba jeigu ji neatsiek
tų nemirybės savo ainiuose, 
kur mirtis yra nugalima gy
vybe.

Tokiame gyvenime nėra 
nusivylimo ar nusibodimo, 
nes tenai yra paslaptis, kur 
vyro ir moters susižavėjimo 
upelis platinasi. Aistrų suku- 
rėlis gal mažėja, bet srovė 
nenustoja. Tas draugavimas, 
kuris prasidėjo kūno eksta
zėje, dabar prasiplatina duo
nos dalinime, minties, širdies 
ir valios komunijoje. Tikrai 
būtų prasta meilė, jeigu dvi 
liepsnos pasiliktų uždarytos 
žibintuve. Ne, ant žemės, jūs 
tėveliai, niekur nerasite pilno 
savo troškimų patenkinimo; 
ne čia tai yra pakeliamas pa
slapties uždangalas; ne čia 
tai yra meilės rojus be paso
tinimo, bet už “mirties stul
pų” ir “kapų koridoriaus”, 
kur galutinai jūsų dienos ir 
metų draugavimas bus su
trauktas ir kur jūsų meilės 
apvainikavimas išnyksta eks
tazėje amžinos vienybės su 
ta Kibirkštėle, kurios čia ant 
žemės nepagavote, bet dabar 
ilsitės Dievo Širdies Amži
nosios Meilės prieglobstyje.

L I
Rusai, norėdami pasaulio 

akis nukreipti nuo Stalino ir 
jos sėbrų varomo tautų žudy- 

! mo, pradėjo šaukti, kad Hi
rohito, buvęs Japonijos impe
ratorius, būtų teisiamas kaip 
karo nusikaltėlis. Tam rusų 
reikalavimui su džiaugsmu 
pritaria ir surusėję lietnviai. 
Mizara, puldamas Hirohito, 
nė pats nepajunta, kaip už
puola Staliną. Jis rašo: “Jei
gu norima karo kriminalis
tais atsipalaiduoti, tai reikė
tų imti nagan kiekvieną, ku
ris karą pradėjo — pradėjo 
užpuolikiškais tikslais”. Ar 
neteks Mizarai prieš Staliną 
atsiprašinėti, kad taip drąsiai 
jį užsipuolė?! Kas nežino, 
kad 1939 m. rugsėjo mėnesį 
rusai, drauge su vokiečiais, 
užpuolė Lenkiją ir ją pusiau 
pasidalino, 1940 metais Sta
linas paleido ginkluotus mon
golus ir tankus į Pabaltijos 
valstybes ir net du kartu visa 
jėga puolė ramią ir taikią 
Suomiją. Tad ir mes sa
kome: Reiktų nagan imti 
kiekvieną, kuris karą pradė
jo užpuolikiškais tikslais.

Ivenimui prospektų nesimato. 
Tai lyg "ir pasispardymas 
prieš galą... O kas važiuoja 
Floridon “ultojauti”, tai pu
siau vėpliai...”

Gi toje pačioje “Laisvėje”, 
tik 22-me numeryje, rašoma: 
“Jau ‘Laisvėje’ buvo minėta, 
kad Elena ir Emilija Jeske- 
vičiūtės lankėsi Floridoje... 
Čia 
Eg. 
me 
eilė
su žmona, šlagis iš Chester..., 
laisvietis Petras Blieka iš 
Easton...” Atrodo, kad “Lais
vės” prieteliai, nuvažiavę į

II.
“Laisvė” šių metų dvide

šimtame numeryje, rašydama 
apie Floridą, sako, kad ten 
“žiemavoja, žinoma, turtuo
liai, didžiumoj moterys, jau 
žilai sužydėjusios, maišosi, 
žinoma, ir vyrų su nezgrem
nais pilvais bei beplaukėmis 
galvomis. O įsižiūrėjus į juos, 
jų veiduose jokios vilties, gy-

ir visur
—Ateitininkų Federacijos 

Vyriausios Valdybos leidžia
mo hektagrafuoto leidinio iš
ėjo antrasis sąsiuvinis. Lei
džiama iš Clevelando, Ohio. 
Daugiausia vietos skirta At- 
eįtininkijos organizavimosi 
naujose sąlygose reikalams, 
ypač jaunimo organizavimui.

—Lietuvoje visuose fab
rikuose vadovaujamose vie
tose yra tik rusai. Prie fab
riko vartų stovi nuolatines 
sargybos, sudarytos iš pati
kimų komjaunuolių.

baigė. Tų pabėgėlių tarpe y- 
ra nemaža ir lietuvių.

—AJV saugumo organai 
yra jau apie pusantro šimto 
asmenų suėmę iš čionykščių 
komunistų tarpo ,kurie veikė 
prieš valstybę. Jų tarpe yra 
keletas lietuviškų Maskvos 
agentų, su komunistiniu re- 
dakto r i u m i V. Andriuliu 
priešaky.

—Viena lietuvė atbėgusi 
į Vokietiją pasakoja, kad 
Kaune yra likę trys bažny
čios. Kitos paverstos sandė- 

—Bolševikai yra suplana-1 liais. Kunigų Kaune kaip ir 
vę išgriauti Vilniuj Aušros! nėra. Kauno kapinės panai-
Vartų šventovę ir padaryti 
ten aikštę.

— Mirties bausmę “grąži
nus” Sovietų Sąjungoje, jos 
“grąžinimas” paskelbtas ir 
Lietuvoje.' Lietuviams šis 
paskelbimas nieko naujo ne
pasakė — mirtis iš enkave
disto rankos juos skynė ir 
“nesant” Lietuvoje mirties 
bausmės.

-—Kremliaus reikalavimo 
byla iš Suomijos išduoti 300 
politinių pabėgėlių dar nesi-

lonijų. Jį sveikino lietuviai 
iš viso pasaulio kampų. Mi- 
nisteris Balutis kilęs iš Dzū
kijos, nuo rusų persekiojimų 
į AJV atvykęs prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, Nepriklauso
mybės metu perėjęs diploma- 
tinėn tarnybon.

—Yni vilčių, kad į ’ Ang
liją išvymisiems mūsų trem- 
titnių jaunuoliams, norin
tiems stoti į kunigii semina
rijas ar vienuolynus, darbo 
ministerija leis iš darbo išei
ti. Tuo reikalu jau padaryta 
atitinkami žygiai. \'

—Manchesterio lietuvių 
kolonijoje veikiama. Buvo 
suruoštas susipažinimo va
karas, j kurį suplaukė iš pla
čių apylinkių lietuvių.

—Alb. Katiliūtė, buvusi 
Vilniaus Dramos Teatro ar
tistė, Italijoje vaidino kelio
se fihnose. Dabar artistė at
vyko į AJV.

—Lietuvių kultūrai remti 
draugijos, kuri įsikūrė Bos
tone, Mass, valdybą sudaro: 
K. Mockus,. Dr. Gimbutas, A. 
Matjoška, P. Lazdinis, Dr.- 
Gimbutiene.

—Dailininkas Kulvietis, 
ypatingai pagarsėjęs Vokie
tijoje lietuviškųjų kryžių 
menišku išdrožinėjimu, per
sikėlė į Kolumbiją ir apsigy
veno Bogotoje.

—A. Laikūnas, buvęs vie
nas iš redaktorių “Mūsų ke
lio’’, o paskui “Lietuvio”, 
atvyko į AJV ir apsigyveno 
Daytone, Ohio.

— Nothingame, Anglijoje, 
gražiai veikia lietuviai skau
tai, P. Trečioko vadovauja
mi. Yra čia ir vaidintojų 
grupė, vadovaujama St. Ma
tulevičiaus.

—West Wells, Anglijoje, 
gyvena 19 lietuvių šeimų, 
kurios turi savo mokyklėlę, 
DBLS skyrių, skaito lietu
viškus laikraščius. Mokyklo
je yra 20 vaikų.

—Chicagoje lietuvių bu
vusių tremtiniij masiniame 
susirnikime nutarta. visomis 
jėgomis kovoti prieš lietuviš
kųjų komunistų spaudą ir 
veiklą, nes jie yra tiesioginis 
įrankis Maskvos.

—Dr. Z. Danilevičius, prieš 
porą metų atvykęs į Chicagą

kintos ir aikštėje pastatytas 
Stalino paminklas. *

—Lietuvos meno mokyklo
je duodama mokiniams pieš
ti antireliginiai paveikslai, 
teatruose pabrėžiamos anti
religinės scenos. Poezijoje su 
piktais antireliginiais eilėra
ščiais išėjo K. Grybas ir A. 
Jonynas. v •

— Letuvos pasiuntinio iš tremties, jau išlaikė sve- 
Londone B. K. Balučio 70 timtaučiams gydytojams nu
metu sukaktį paminėjo dau- statytus egzaminus ir atida- 
gumas Anglijos lietuvių ko- rė savo kabinetą..

mes

mažas kitataučių spaustuvė
les,turinčias tik po vieną — 
kitą mašiną. Bet tos jų ma
šinos tarška per ištisas die
nas ir naktis, nesustodamos 
dirba. Mūsų gi tokios geros 
mašinos ir tiek jų, bet ne
gauna darbų...”

Stakovas verkšlena: 
idėjiniai pasenę”.

Kalvaitis dejuoja: "... pas 
mus reiškiasi aptingimas... 
kai kas sako, kad su laiku 
ateis į mūsų judėjimą nema
žai ir šiandieninių dipukų. 
"Bet kiek aš matau, tai mes 
jų greit negausime.”

Juozas Bimba aiškinasi: 
“Kol nebuvo tokių aštrių po
litinių susidūrimų, daugiau 

Floridą, irgi priklauso prie! ?Paud°s darbų gaudavome iš 
tn ''vSnlin” «11 lValrlll sr0V1U Z^Omų. Dabar

randasi Jimis Sutkus... 
Marcinkevičienė...” 23- 

numeryje vėl suminėta 
pavardžių: Jonas Lūšis

ti) “vėplių” su “nezgremnais 
pilvais”. ’

ni.
“Laisvė” niekaip negali pa

miršti 29-tos sausio dienos, 
kada buvo pikietuojami su
rusėję lietuviai. Norėdama 
bent kiek surikiuoti pikieti- 
ninkų išgąsdintus savo mul
kinamuosius, kasdieną giria
si apie “nepaprastą suvažia
vimo pasisekimą”. Besigirda- 
ma turi meluoti, o bemeluo
dama. — ima ir susimaišo. 
Sausio mėn. 31 dienos nume
ryje kalbėdama apie įvykusį 
suvažiavimą, ‘Laisvė’ gyrėsi, 
kad suvažiavime pritrūkę net 
maisto, nes dalyvavę apie 
250 žmonių. Gi, savaitei pra
ėjus, dalyvių prigimdė.net ke
leriopai daugiau: “O čia buvo 
apie 600 žmonių!”... Tame 
pačiame numeryje rašo: “Iš 
viso sausio 29 dieną į suva
žiavimą, bankietą ir šokius 
buvo atėję apie 10Q0 žmonių”.

Pikietuotojąi nuo pat ryto 
ligi vakaro stebėjo visus į 
surusėjusių bolševikų tarnų 
suvažiavimą ėjusius ir kiek
vieną jų nufotografavo, vi
sos fotografijos perduotos 
FBI įstaigai New Yorke, kur 
sudaromas visų lietuvių ko
munistų ir Stalino tarnų al
bumas. žinomas tad visų jų- 
sų dalyvių skaičius ir net jų 
pavardės, todėl sutinkame su 
“Lajsvės” posakiu: “kai me
lagingu “pasisekimu” kas 
bando džiaugtis, 
kad jis savyje 
džiaugsmas yra 
falšyvas!”

kur kas sunkiau”. Acha, pi- 
kietai jau daug kam akis a- 
atidarė!

Pagaliau visi suvažiavu
sieji suprato, kad pikietas 
kaltas dėl suvažiavi
mo nepasisekimo, todėl J. 
Stanelis prabilo: “Kas liečia 
dipukus, tai mūsų redakcija 
per švelniai apie juos atsilie
pia”.

A. Markelis

tai žinok, 
verkia, jo 
nuduotas,

dalininkų 
pasisekimą” 

Lais-

IV.
Apie “Laisvės’ 

suvažjavimo 
sužinome iš “Laisvės’
vietis Skuodis suvažiavime 
skundžiasi: “Mūsų spaustu
vėje čia yra 12 iki 14 puikių 
blizgančių mašinų. Bet dau
gumas jų nedirba... Aš žinau

Ar nuostabu tad, kad su
rusėję Stalino bernai, nusi
žiūrėję į savo tėvo ir moky
tojo kruvinas rankas, siūlo 
dipukus išžudyti, štai “Lais
vės” 19-me numeryje skai
tome: “Vienas sakė: juos 
reikia grąžinti pas Hitlerį. 
Aš jam sakiau, kad Hitlerio 
tur būt gyvo nėra. Tai jis 
nusijuokė ir sako: taigi aš ir 
sakau, kad juos reikia Hit
leriui grąžinti.”

Dipukai yra pripratę bol
ševikų keiksmų klausytis, 
todėl jų nejaudina nei “Lais
vės”, nei “Vilnies” keiksmų 
žodynas bei stilius. Nenuo
stabu tad, kad “Vilnis” ban
do net neva dipukų lūpomis 
kalbėti. 28 “Vilnies” nume
ryje yra pačių vilniečių su
galvotas neva B.r G. dipuko 
laiškas, kuriame<kaltiiia ki
tus D. P. Bet to laiško auto
rius, bemaldamas visokias 
nesąmones D. P. adresu, išsi
duoda esąs ne D. P.: “Prisi
pažinsiu, su komunizmu ne
su susipažinęs nei teorijoje 
nei praktikoje.” Tai tu ne di
pukas, nes praktikoje komu
nizmo nepažįsti. Vadinasi, tu 
Lietuvoje bolševikų okupaci
jos laiku nebuvai ir nematei 
žudomų lietuvių ir naikina
mos kultūros. Čia tad ir vėl 
pakartojame “Laisvės” šūkį 
iš 20-jo numerio: “Juo dides
nis melas, juo daugiau juom 
patikės.” Bet šiuo sykiu 
visi mato jūsų melagystę.

V. Bielskis.

KAUNE KARO MUZĖJAUS SODELIS

LAIKRODIS
(Tęsinys)

—A, tu, ne tik minutes, valandas ir sekundes rodai, bet 
ir save galiu matyt.

a Justinas pamato save mažytį ir apskritą juodame ci
ferblate.

—Negerai tik, kad taip mane mažą rodai. Aš tau ne 
vaikas! — nieko negalvodamas, kalba Justinas.

Pamerkia vieną akį. Mažasis iš ciferblato jam atsako. 
Iškiša Justinas liežuvį. Ciferblatinis tuo pačiu atsilygina.

—Kad tau bala, kokius niekus tu išdarinėji, laidoke!— 
nusijuokia patenkintas Širmulis, glausdamas laikrodį prie 
širdies.

Kambary šventadieniškai tylu, ir atklydę iš netolimo 
bažnytkaimio varpų garsai nė kiek nedrumsčia šventadie
niško ir saulėto ryto tylos. Justinas guli su laikrodžiu ant 
širdies ir junta, kad laikrodis ir jo širdis tuo pačiu pulsu 
pulsuoja. Laimingas jis, kaip vaikas, glausdamas švelnią 
paukščio galvelę prie savo veido.

—Net negaliu atskirti, kur mano širdis ir kur tu. Tau 
trūksta tik kūno, tai būtum aš.

Laikrodis eina, ir Justino širdy ramu, lyg bažnyčioj. 
Jo tiksėjime skleidžiasi Justino pavėluota laimė, kaip vie
nišas vyšnios žiedas šiltą rudenį. Kodėl jis anksčiau nega
lėjo įsigyti laikrodžio? Juk jo gyvenimas būtų buvęs kaž
kas nepaprasto, gali sakyt, net ne gyvenimas, o ilgas sal
dainis, čiulpiamas ištisus keturiasdešimt metų. Nebūtų ju
tęs sieloj baisaus vienišumo ir iš viso savo menkystos. Gal 
monotoniškas metalo balsas būtų išjudinęs visuomet jo už
snūdusią sielą ir jo dvidešimt bernavimo metų nebūtų to
kie tušti, kaip Bobilio kluonas prieš Velykas. Tremties vie
nišumas nebūtų toksai įkyrus, varniškai pilkas. Dabar gi 
laikrodis užpildys nykumą širdy, ir vietoj širdies tyrlau
kių klestės rojaus vasarojus Justino gyvenime.

Kai saulė visiškai prispiria Justiną prie sienos ir švie
siom garbanom net perdaug šiltai glosto laimingojo kaktą, 
Justinas, mergaitiškai paraudęs ir gerokai įšilęs, keliasi iš 
lovos, garsiai sveikindamas savo laikrodį:

—Būk sveika, mano numylėtinė, ir laiminga, kaip ir 
aš pats. Gyvenimo varguos dažnai mes matysimės. Bet tu 
nebijok nieko, nes už tavo pečių stovi žinai kas? Tu neži
nai, taigi žinok — Justinas Širmulis, ištikimiausias tavo 
draugas, gali sakyt, kaip ir tavo tikras vyras, o ne koks 
pusbernis.

—Na, tas Mockus ir įkalbėjo, kad tu nei vandens, net 
ir ugnies nebijai. Teisybė, šiandien pats įsitikinau. Prau
siaus, o tu eini, kaip didelis, — eidamas keliu į maudykles, 
kalba Justinas su savo mylimuoju, tūkstantiniu laikrodžiu: 
— Ne veltui sumokėjau visą tūkstantį, atseit, paskutinius, 
ką turėjau. Bet jei brangus esi, tai gal ir sveikas. Ko gero, 
dabar ir mane pergyvensi. Mockus sakė, kad tu gali dar 
penkiasdešimt - šešiasdešimt metų išgyventi, aš gi — ne. 
Daugiausia — keturiasdešimt. Ir tai daug. Aš jaučiu, tu 
lydėsi mane visą gyvenimą, varge ir ašarose, taip pat links
mybėse. Visą gyvenimą! Supranti? Kaip smagu, kad tu pla
ki kaip gyvas ir spindi, kaip aušrinė. Taip, taip, spindėk 
man visą gyvenimą, lig karsto* lentos! - •

Pilnas naujos gyvenimo šviesos, kuri su laikrodžio pir
kimu, atseit, už tūkstantį šilingų, — pradeda sroventi jo 
žvilgsnyje, veide, krūtinėje ir visuose raumenyse, — iš 
plento pasuka Justinas į siaurą keliuką pamiškėj, kur vaikš
čioja šventadieniškai nusiteikę nerūpestingi žmonės. Kai
rę ranką jis atkiša kiek į priekį, kad praeiviai pastebėtų 
jo laikrodį, bet taip nevykusiai, jog senesnės moterys pa
sižiūri j šį sveiką vyrą, kaip į nelaimingą karo invalidą. 
Taip, Justino ranka grąžina moteris į netolimą žiaurią pra
eitį ir jos sa ušnekučiuojasi, linguodamos galvomis ir ske
petaitėmis šluostydamos ašaras. Tačiau keletas damų nu
sišypso, o paaugliai net prunkšteli.

—Matau, kad ir jus džiugina šis, — patenkintas nusi
šypso Justinas, ir nusijuokia sau vienas.

Prie pat maudyklos kilstelia Justinas galvą kiek aukš
čiau. Šiaip gi jis visuomet nešdavo galvą panarinęs, lyg 
arklys karštyje. Retai kada savo gyvenime jis pažvelgdavo 
į aukštumas. Bet šį kartą jis mato mėlyną dangų ir, lyg 
trikampį Vacmano viršūnę, taip baltą ir skaisčią, ir, rodos, 
aiškiai regi kiekvieną griovį jame, kiekvieną kalnų upelio 
vagą. Stebi jis užkliuvusį užu Vacmano viršūnės baltą, lyg 
nuo verpstės atitrukusį vilnų kuodelį, mažytį debesėlį ir 
klausosi tylaus metalinio laikrodžio alsavimo; rodos, jo 
garse skrieja Justino siela į tuos mėlynus plotus, prie pat 
Vacmano viršūnėj užkliuvusio debesėlio, ir jo džiaugsmo 
perteklius veržias iš jo įsmeigtų akių į aukštumas.

—Graži dienelė,—nusprendžia jis, — nei vėjo, nei lie
taus, tik saulė, saulė, o ir žalia kaip per Sekmines. Ir laik
rodis naujas ir eina.

Justinas kiek stabtelia prie maudyklos, apaugusios 
juodalksniais ir pusbernio dydžio pušelėmis. Prieš jo akis 
mirguliuoja margaspalvių maudymosi kostiumų eilės, įde
gę pečiai, kojos ir rankos. Jis net nepajėgia suvokti atski
rų asmenų, o mato tik kažkokį rankų, kojų ir galvų miši
nį, kurio dalis sūkuringai metasi į vandenį.

—Matai, kas čia dedas; alksniai auga šalia pušelių. 
Pas mus tai ir su botagu neįvarytum į tokį smėlelį, — mąs
to Justinas ir pilną išdidumo žvilgsnį nukreipia į debesėlį 
kurs, lyg tyčia, niekur neslenka, bet, tvirtai įsikabinęs Vac
mano peties, tupi, lyg koks paukštis ant šakos.

—Ei, tu, šilkavilni, tau ten neblogai tupėt danguj, bet 
tu nežinai, koks aš laimingas čia, žemėje, tarp tų alksnių 
ir pušelių. Jei tu matytum, ką aš turiu, tai... brolau, ir tu 
norėtum turėt, ir jei aš tau jį pasiūlyč, nebūtum toks kvai
las ir netupėtum ten pusę dienos, bet tuč tuojau kaip vėjas 
atšvilptum čia, prie maudyklos. Bet tupėk, o aš eisiu nusi
maudyti, — Justinas buvo bežengiąs pro vieną pušelę, kai 
krūptelia, išgirdęs savo kaimyno, Škėmos Valerijono, bal
są:

—Ko taip išrietei sprandą, kaip kumelys prie karčia- 
mos?! Mandrumas! Išsipustei, kaip Bikuškio panytė, nei 
savo kaimyno pažint nebenori.!.

Justinas šiandien nešnekus, tik veidas šypsosi. Kiek 
išdidžiai, bet santūriai. Škėma taip pat šypsosi. Jam Justi
nas kiek juokingas, gal net apvalesnis pasidaręs; lyg išti
nęs būtų; ir nosis, iškelta virš pušelės viršūnės, lyg ne savo 
vietoj stovėtų, lyg kas nors kartimi iš apačios būtų ją pa
stūmėjęs ir per neatsargumą truputėlį į viršų užlaužęs.

(Bus daugiau)
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j IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS
TremtiniŲ gyvenime Vladas Ramojus

Buvusio LTB Centro Komiteto pirminin^’ 
ko pranešimo, padaryto BALFo Direkto

riui posėdy, santrauka
Praėjusių metų gruodžio I Dėl dabar veikiančių emi- 

mėn. pradžioje visose trijo- gracinių sąlygų neturi vilties 
se vakarinės Vokietijos zo- '
nose ir Austrijoje buvo 14,- 
000 tremtinių. Kadangi dėl 

. dabar veikiančių emigraci
nių sąlygų apie 4,000 asme
nų iš voiketijos išvykti ne
galės, tai 10,000 tremtinių 
būtinai turės Vokietiją ap
leisti ir išvykt į bet kurį ki
tą kraštą, jeigu nenorės ga
lutinai įsijungti į vokiečių 
ūkį. Kiek tenka ptirti, iš tų 
10,000 emigruotinų DP apie 
6,000 asmenų yra emigraci
nes bylas arba pradėję arba 
turi reikiamas garantijas 
joms pradėti. Taigi ši trem
tinių grupė bent oficialiai 
nebekelia ypatingų rūpesčių, 
tačiau faktiškai ir šie pasku
tiniu metu pradėjo stiprokai 
jaudintis. Juos jaudina ta ap- 
Inkybė, kad Vokietijoje vei
kiančios JAV emigracinės į- 
staigos yra sustabdžiusios 
arba, tiksliau sakant, suvar
žiusios ne ūkininkų išvyki
mą į JAV. Paskutiniu metu 
į stovyklas šaukiami ir iš- 
vežiami ūkininkai, nors nori
ma išlyginti DP įstatyme nu
matytą įsileistinų ūkininkų 
skaičių. Jei šito nusstatymo 
būtų ir toliau laikomasi, tai 
emigracija į JAV beveik tu
rėtų sustoti. Tada ir reikia
mas garantijas turinčiųjų li
kimas galėtų pakikbti ore.

Tiesiog kritiškoje padėtyje 
yra atsidūrę tie 4,000 tremti
nių, kurie neturi reikiamų 
garantijų išvykti į JAV. Jų 
tragizmą didina nepaprastas 
IRO pareigūnų spaudimas 
vykti į Australiją, Braziliją, 
Venecuelą ar pereit į vokie
čių ūkį, jeigu nepateikiamos 
sudarytos garantijos emi
gracijai į JAV. Po tam tikrų 
LTB Centro Komiteto pada
rytų žygių Ženevoje padėtis 
tuo atžvilgiu truputį yra su- 
švelnėjusi, bet pavojus nėra 
visiškai pašalintas. Todėl ši 
tremtinių grupė pergyvena 
labai sunkias dienas. Ji rei
kalinga skubiausios pagel- 
bos, t. y. buto ir darbo ga
rantijų. Kiek teko patirti 
pradėtoji akcija, skelbti ga
rantijų neturinčias šeimas 
Amerikos spaudoje, jau yra 
davusi gražių rezultatų. A- 
pie trečdalis jų jau gavo ga
rantijas arba pažadus joms 
sudaryti, šiuo atveju stinga 
žodžių išreikšti pagarbai 
tiems asmenims, kurie ryžosi 
garantijas duoti ir spaudai, 
kuri minėtus sąrašus sutiko 
spausdinti. Tai didis patar
navimas savo tautiečiams, 
patekusiems į labai kritišką 
padėtį.

Deja, su giliu apgailestavi
mu tenka pridurti, kad to, 
kas jau padaryta šių žmonių 
gelbėjimui, vis dar nepakan
ka. Vis dar 2-3,000 mūsų tau
tiečių kybo ore ir dreba dėl 
savo rytojaus. Jiems reika
linga labai labai greita pa- 
gėlba, nes greitai bus per vė
lu. Tada jau jokios pastan
gos jiems nieko nebepadės, j Lietuvos kario, nežinomoje 
Atsimenat tai, kas jau buvo partizano kapui papuošti 
iki šiol BALFo padaryta tuo 
reikalu, atrodo, nebegalėtų 
būti neįmanoma šį skubų rei
kalą tinkamai išspręsti ir e- 
migracinį klausimą garbin
gai užbaigti, jeigu geradariai 
Amerikos lietuviai dar vie
ną kartą skubiai paremtų 
BALFo pastangas, kaip iki 
šiol kad rėmė. Jei mano bal
sas būtų išgirstas, šaukčiau 
tremtiniu vardu į visus čia 
gyvenančius lietuvius: — 
Broliai padėkite! Skubiai pa- 
dėkite! Dabar! Jūsų pagel
tos laukia tremtiniai šian
dien, ne ryt! Garbingai bai
kime emigracinį laikotarpį!

[iš Vokietijos išvykti fiziškai 
nepajėgūs ir politiškai ne
priimtini tremtiniai. Būtent: 
400 džiovininkų, per 880 
chroniškų sunkių ligonių, 
per 180 invalidų ir 1700 as
menų, senesnių kaip 60 
metų. Taigi susidaro per 3,- 
160 nepajėgiųjų. Prie šios 
grupės pridėjęs dar 800 va
dinamųjų išskryninguotųjų, 
gauname apie 4,000 asmenų, 
negalinčių emigruoti. Turint 
gerų norų ir pasiryžimo gal 
ir pavyktų bent 
grupės tremtinių 
į JAV.

Šiuo metu IRO 
kieti joje vadinamąsias prie- 
glaudines stovyklas fiziškai 
nepajėgiems asmenims. Šio
se stovyklose pasiliks trem
tiniai po IRO veiklos pabai
gos. Minėtosios stovyklos 
rengiamos religiniu, bet ne 
tautiniu pagrindu.

LTB centro komitetas, 
BALFas ir L.R.K. bendrai 
veikdami, yra paruošę tam 
tikrą projektą Vokietijoje 
pasiliekančiųjų reikalams 
tvarkyti ir įteikę IRO būsti
nei Ženevoje. Šis mūsų pro
jektas yra priimtas diskusijų 
baze kovo mėn. įvykstančio
je IRO konferencijoj. Kalba
muoju projektu yra pasiūlyti 
pasilikusių tremtinių teisi
nės ir materialinės globos 
principai tarptautiniu pa
grindu.

Iki šiol praktikuota šalpa 
maistu ir apranga,- atrodo, 
turės išnykti. Tektų bazuotis 
jau dabar vien tik pinigine 
šalpa. IRO veiklai užbaigus, 
tur būt ,nei maistas, nei ap
ranga nemokamai nebebus 
siunčiama. Tada ir tų daly
kų siuntimas nebeapsimo
kės. Antra, šiuo metu Vokie
tijoje ir maisto, ir aprangos, 
ir vaistų galima pirkti lais
vai ir nebrangiai. Tai būtų 
žymiai palengvinta ir visa su 
tuo susijusi procedūra.

Aš norėčiau klausti, kaip 
mūsų bendruomenė būtų iš
gyvenusi tą baisųjį ištrėmi
mą be BALFo Paramos. Čia 
pakaktų tik primint ligonis, 
vaikus, naujagimius, stu
dentus, vargstančias moti
nas, belaisvius grįžusius iš 
Belgijos ir daugybę kitokių, 
kuriems ne vieną kartą BAL
Fo parama tiek padėjo, kad- 
jie atgavo gyvybinę pusiau
svyrą ir įėjo į bendruomenę 
kaip pozityvūs jos nariai. Nė 
viena Amerikos lietuvio au
ka nedingo be naudos.

Broliai ir sesės, Amerikos 
lietuviai, nors ir toli gyven
dami nuo savo senosios Tė
vynės, jūs jau ne vieną kar
tą kovojote ir kovojate pir 
mosiose pozicijose dėl tautos 
laisvės ir nepriklausomybės 
Tos kovos rezultatais mes 
visi didžiuojamės ir tikimės 
kad vėl atgims nukankintr 
Lietuva. Jūsų aukos ir di
džios pastangos bus gražiau
sias vainikas nežinomojo

dalį šios 
atitraukti

ruošia Vo-

— AJV zonos IRO direk
torius Pk. Ryan pareiškė, 
kad DP turi nieko nelaukda
mi ruoštis emigruoti į ten, į 
kur kas susiplanavęs vykti, 
nes AJV naujo biliaus priė
mimas yra dar tik užuomaz
goje ir į ten visų vilčių DP 
neprivalo dėti, žodžiu, spau
džiama, kad tik greičiau bent 
kur išspąudus nelaiminguo- 
siusibenamius žmones.

— AJV karo vadovybė Vo
kietijoje vėl leido sovietų po- 
litrukams atvykti į jų zoną 
ir lankytis po DP stovyklas, 
agituojant juos vykti į So
vietų Sąjungą. Bendra sovie
tų repatriacinė misija iš 
AJV zonos prieš metus, kaip 
žinome, buvo išvyta kaip šni
pų gauja. Bet dabar istorija 

i pradedama vėl iš naujo.
— Maisto norma DP sto

vyklose pakeliama iki 2300 
kalorijų per dieną. Iki šiol 
buvo 200 kalorijų asmeniui.

— Vokiečių paštai pain- 
tensyvino DP laiškų kontro
lę, ieškant laiškuose sveti
mos valiutos.

— BALFo atstovas J. Va
laitis įsteigė ir Stuttgarte 
BALFo biurą, kurio vedėju 
paskirtas P. Brizgys.

— Savo stovyklose lietu
viai daug kur paminėjo Klai
pėdos prijungimą prie Lietu
vos 27 metų sukaktį.

— Liuze, Austrijoje, dar 
yra apie 30 lietuvių. Dvasi
nių reikalų aptarnauti at
vyksta prel. P. Penkauskas.

—Austrijoje šiuo metu y- 
ra dar 9 lietuviai kunigai ir 
J. E. Archivyskupas J. Skvi
reckas. Didesnė pusė iš jų 
rengiasi pasilikti Austrijoje, 
neemigruoti kitur.

— Šiuo metu Vokietijos 
visose trijose zonose yra li
kę lietuvių mokyklų: viduri
nių 16, su 6000 mokinių, pra
džios 16, su 1000 mokinių, 
vaikų daržeĘų 16, su 900 
mokinių; studentų yra dar į- 
vairiuose vokiečių universi
tetuose per 100.

ŽYGIS.
Mes esame kariai mažos tėvynės, 
Iš žemės veržias į širdis jėga. 
Akyratyje žalios žalios plynios 
Į horizontus nubėga.

Mes esame kariai mažos tėvynės, 
O šitos žalios plynios mūs! 
Virš jų saulutė rūpestingai rymo 
Ir žvelgia protėvių akims į mus.

Ar jūs parodysite valandoj juodojoj 
Plieninę galią jau užgęsusių kartų ? 
Jūs sūnūs, sūnūs vargingų artojų, 
Vaikai arimų saule nužertų!

Mes esame kariai mažos tėvynės, 
Širdys — žilųjų protėvių ugnis. 
Priglauskit atilsiui o, žalios plynios! 
Ir partizanų kyla jau vilnis...

METUS KOLUMBIJOJ IŠGYVENUS

Su velniu neik 
riešutauti

oSovietų organizuojama, 
vokiškųjų komunistų ren
giama “Neapykantos Ameri
kai diena” Drezdene. Mat, 
dabar sukanka 5 metai nuo 
anglų - amerikonų baisaus 
bombardavimo Drezdene, kur 
tada žuvo labai daug žmonių. 
Tai buvo vienas iš baisiausių 
bombardavimų pereito karo 
metu. Drezdeno geležinkelių 
stoty, pačiame mieste ir apy
linkėse tada per trejetą die
nų (1945 m. vasario 13-15 
d.) žuvo daug tūkstančių 
vaikų, moterų ir kitų nekaltų 
civilių žmonių. Taigi, šian
dieną to miesto gyventojai 
labai lengva nuteikti prieš 
anglus - amerikonus, nes iš 
jų lėktuvų tada krito bom
bos. . i

Bet kas vertė tada anglus- 
i.merikonus bombarduoti 
Drezdeną ? Kai šiandieną 
Kremlius pradėjo kurstyti 
vokiečius “degti neapykan- 
,-a” už tai prieš anglus ame- 
-ikonus, Londonas pradėjo: 
“gintis”, atidengiant kortas, 
:š kurių matyti, kad tų bai- 
lių bombardavimų tada rei
kalavo rusai, kaipo “paleng
vinimo jiems žygiuoti į vaka
rus.” Dabar nurodoma, kad 
tam reikalui tada į G. Žuko
vo štabą buvo pašauktas 
aukštas anglų karo aviacijos 
karininkas, kuriam buvo nu- 
rodyta, kad Drezdenas yra, 
vienas iš didižausių vokiečių 
susisiekimo punktų ir kad jis

Kiekvienas laisvės kovai pa
aukotas centas bus istorinis 
dokumentas jūsų rankose. 
Busimosios garbingos tautos 
kartų kartos su gilia pagar
ba minės jūsų pasiaukojimą 
ir statys jį šviesiausiu pa
vyzdžiu. Nesuprantama bū
tų jei bent vienas tikras lie-^būtinai turi būti sudaužytas 
tuvis nedalyvautų šioje ko
voje tada, kada ji yra sun
kiausia, bet garbingiausia. 
Nepavėluokime, kad turėtu
me teisę su gryna sąžine pa
sveikinti auštančios laisvės 
rytą ir nulenkti galvas kan
kinių žemei.

B. Vyliaudas

• Kolumbija — didžiausių 
priešingybių, netikėtumų ir 
įvairiausių galimybių kraš
tas. Jis ypač įdomus meni
ninkams, rašytojams ir 
mokslininkams. Tačiau pri
siderinti prie vietos papro
čių, gamtos sąlygų bei nau
jų žmonių nėra taip lengva, 
kaip pradžioje pasirodo. 
Daugelis svetimtaučių, gy
venančių jau po kelias de
šimtis metų, sakosi negalį 
susigyventi ir įsitraukti į šio 
krašto papročius. Taip pat 
kolumbiečiai dar nenustoja 
jų pravardžiuoti “estranje- 
ro’mis” (sk. estranchero — 
svetimtautis. Mat, kolumbie
čiai karšti patriotai ir griež
tai skiria savuosius ir sveti
mus. žodis “ąmerikonas” čia 
nepopuliarus.

Klimatas ir aplinkuma vei
kia lietuvį ir jam be galo 
sunku, kada iš veik šiaurie
čio reikia persiorientuoti 
pietiečiu. Smarkūs tropikų 
saulės spinduliai nepalieka 
be įtakos ir į dirksnius bei 
nervų sistemą. Dėl to neten
ka stebėtis, jog į šiuos kraš
tus papuolusių lietuvių nuo
taikos labai svyruoja — čia 
jie optimistai, tai žiūrėk vėl 
skundai ir kartais ima keik
ti šį svetingą kraštą, taip 
mielai visus norinčius į jį pa
tekti priglaudusį.

Štai jau metai, kaip dau
guma čia gyvena ir yra pu
sėtinai pakenčiamai čia įsi
kūrę. Turtų, išrodo, čia ma
žai kam pavyks sukrauti, bet 
laikas parodė, jog gyventi 
čia galima. Didžiuma dirba 
savo profesijos darbą ir gau
na tokį pat atlyginimą, kaip 
ir kolumbiečiai. Kas kart dar 
čia atvyksta po keletą žmo
nių bėi šeimų ir mūsų gretos 
tankėja, tačiau palyginus su 
emigracija į USA, čia atvy
kusiųjų skaičius mažas. Ko
lumbijoj dar nėra nei trijų 
šimtų mūsų tautiečių. Dau
giausia čia atvyksta įvairių 
sričių inžinierių, nes jiems, 
išrodo, čia geriausios įsikūri
mo sąlygos. Antroj eilėj 
stovi ūkininkai bei agrono
mai: jiems, kol kas, netaip 
jau lengva, nes tenka susi
durti su neįprastom gamtos 
sąlygom ir įvairiais netikė
tinumais. štai, pav., jis užsė
jo daržą. Vieną naktį per 
smarkus temperatūros svy
ravimas ar koks nežinomas 
parazitas nugriaužia visus 
daigus. Tai tau ir visas triū
sas! Todėl pradžioje tenka 
verstis ir bandymais ir įgyti 
savas patyrimas, nes kitaip 
priseina ir nemažus nuosto
lius pakelti, štai žmogus šo-

vėsi 100 kelmų bičių įsigyti. 
Manė — uždirbs. Išėjo atvir- 
sčiai: tos bitės — tinginės 
neneša medaus ir tiek... Tai
gi čia, bent pradžioje, ste
buklų per daug neparodysi, o 
mandresniu čia būti nėra 
sunku, nes kraštas vis tik 
dar labai atsilikęs, bet pa
žangus ir naujovėmis labai 
domisi. Kolumbiečiai irgi y- 
ra gudrūs — mėgsta naujas 
žinias iščiulpti, o paskui pats 
jų teikėjas jau nebereikalin
gas. Taip, jog tenka griebtis 
ir tam tikro atsargumo, ypač 
tose srityse (pav. kokios 
nors gamybos), kur susidu
riama su tam tikrom paslap
tim, ir karštai reikia užmirš
ti lietuvišką nuoširdumą. Ki
tą vertus, tame krašte kol 
kas lietuviai yra gerai užsi
rekomendavę ir visur atsilie
pimai apie juos yra gražūs ir 
jie vis labiau, ypač į žemės 
ūkį, yra pageidaujami, kur 
jie niekuomet nebūna juoda
darbiais. Darbo jėgos čia pa
kanka ir ji net per dau£ pigi, 
o reikalinga tvarkytojų, ve
dėjų. /

Nors ir nedaug Kolumbi
jos lietuvių, bet jie neužmir
šta kurti ir savo kultūringą 
bendruomenę. Bogotoj jau 
įsikūrė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės skyrius. Jie 
turi ten savo klubą, turi 
veiklų ir energingą kapelio
ną ir lietuviškas pamaldas.

Mūsų kolonijos, Medellin, 
gyventojai — įvairių inteli- 
gentinių profesijų atstovai— 
inžinieriai, daktarai - gydy
tojai, agronomai ir net vie
nas garbingas mūsų -genero
las. Susidarė taip pat jau 
nemažas priaugančios kartos 
— mokyklinio amžiaus vaikų 
būrelis. Jie visi patalpinti 
vietinėse kolumbiečių moky
klose ir jau įsitraukia į jų 
dvšsią. Jiems reikėtų šiltos 
lietuviškos bendruomenės at
mosferos ir'globos. Kolonijai 
ypač trūksta visus dvasiniai 
sujungiančio lietuvio kape
liono. Nuo seniau čia esąs 
Tėvas saliezietis kun. Tamo
šiūnas yra per daug užimtas 
ir tik retkarčiais tegali su
ruošti lietuviams pamaldas.

E. P..

PADĖKA

Pamaldos ir pamink
las Lietuvai Kris

taus suklupimo

Jeruzalė (LAIC). —Kris
taus Kryžiaus Kelio trečioje 
stotyje — kur Kristus buvo 
suklupęs Savo kryžių beneš
damas — aukščiau altoriaus 
pastatyta ir pašventinta sta
tula. Statula vaizduoja Kris
tų parkritusį po sunkia kry
žiaus našta. Ji pastatyta ant 
akmens, ant kurio iškalti šie 
reikšmingi žodžiai: pirmoje 
eilėje “1940-1950” antroje 
eilėje — “Jėzau! Gelbėk Lie
tuvą!”, trečioje eilėje — 
“1950 m: sausio 22 d.”

Tai pirmas reikšmjngas 
šių Jubiliejinių Metų įvykis, 
susijęs su Lietuvos martiro
logijos 10-mečiu. Paminklą 
iš svetur atsivežė ir padova
nojo kenčiančios Lietuvos 
sūnus, bolševikų kalintas ir 
ištremtas, vėliau išsilaisvi
nęs iš Vergijos — LAIC ko
respondentas. Jisai atsivežė 
šį paminklą į šventąją Žemę 
ir jį padovanojo šiais sume
timais: “Kadangi gyvenu 
laisvuose kraštuose ir turiu 
progą lankyti Jeruzalę, tai 
paliksiu čia simbolinį pamin
klą kenčiančių lietuvių kata
likų vardu ir išklausysiu šv. 
Mišių, paaukotų Lietiivai ir 
visiems lietuviams katali
kams, kurie šiandien vargsta 
kalėjimuose Lietuvoje ir Si
biro taigose.” Tam tikslui, 
šis lietuvis sąmoningai pasi
rinko tą vietovę, kur Kristus 
buvo suklupęs po sunkia 
kryžiaus našta.

Sausio 22 d. pamaldas lan
kė beveik visi kunigai ir ti
kintieji, kurių gimtinės yra 
anapus “geležinės uždan
gos”. Po to, Armėnų katali
kų patriarcho patalpose, lie
tuvis padarė prieėmimą. Jis 
pavaišino svečius su “vyno 
lempute”, prašneko į juos 
lietuviškai, o po to buvo pa
sakytos kelios kalbos — ara
biškai, prancūziškai, lenkiš
kai, ir čechiškai. Dalyvavo ir 
kanauninkas Stefan Piet- 
ruszka, karo metu iš armėnų 
įgijęs Viae Crucis (Kryžiaus 
Kelio) vietoves ir pastatęs 
du altorių lenkų vardu. Kan. 
Pietruszka ne tiktai stotimis 
pasirūpino, bet ir sukūrė mu
ziejų bei Ex Oriente Lux in
stitutą. Iškilmėse dalyvavo 
ir 86 metų senutė — Marijo
na Ažubalis, jau 48 metus 
gyvenanti Jeruzalėje. Kalbas 
pasakė — armėnas Msgr. 
Koumyoumdija, chorvatas 
T. Marijonas Marančič ir ju
goslavas T. Augustinas Au- 
gustinovič, cechas R. Damian 
Mlynsky, lenkas T. E. Lisiec
ki, paminklą sukūręs artis
tas Fr. Nicodem, ir keli kiti.

Šia proga, mūsų korespon
dentas praneša ,kad atsiran
da nepaprasta aplinkuma su
kurti ten lietuvišką įstaigą, 
kur vėliau iš išlaisvintos Lie
tuvos galėtų lankvtis ir gy
venti kunigai, mokslininkai 
ir pilgrimai.

—Anglijos katalikų stu
dentų draugija, kuri rūpinasi 
tremtyje esančių studentų 
padėtimi 
lietuvius
tremtyje adresų ir studijuo
tų dalykų sąrašo.

paprašė Anglijos 
lietuvių studentų

NELEISKIME UŽGĘSTI
Lietuviui Kultūros Žiburiams

KUTŪEOS ŽURNALO

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

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

VIENINTELI PASAULIO LIETUVIU
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR

& VISUOMENINIO GYVENIMO
g MĖNESINI ŽURNALĄ

§ AIDUS
® redaguos redakcinis kolektyvas, sudalytas iš žymių lietuvių
M. mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias 

redaktorius rašytojas
® Antanas Vaičiulaitis
S AIDŲPRENUMERATOS RAINA METAMS:
M JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose
S kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c.
g AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS
™ Visi j Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką

Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų
i A1D v

Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu:
AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

Telefonas: EV 7-7411

anglų • amerikonų bombone
šių, kad tuo rusų armijoms 
būtų palengvinta kelias į 
Berlyną ir į tą patį Drezde
ną. Anglų korespondentai 
šiandieną iškasė sudulkėju
sius anų dienų “Daily Ex
press”, “Telegraph”, “Lon
don Daily. Mail” numerius ir

cituoja, kaip tada buvo pri
imtos sovietų direktyvos dėl 
Drezdeno naikinimo.

Gerai žmonių posakis sa
ko, neik su velniu riešutauti, 
nes neteksi nei riešutų nei 
maišo. Bolševikams, kaip 
“sąjungininkams” anglo - a- 
merikonai patarnavo, o šian
dieną tie “sąjungininkai” vo
kiečiams pasakė: tai buvo 
anglų - amerikonų bepras
mis nekaltų žmonių žudy
mas.

Poniai Zavackienei Marijai, 
gyv. Brooklyne, Bleecker st., ir 
ponui Latvaičiui, Antanui, gyv. 
Brooklyne, Bridge st., nuošir
džiai dėkojam už davimą darbo 
garantijų mūsų įvažiavimui į 
USA.

Ypatingą padėką reiškiam 
ponams Eugenijai ir Vytautui 
Rastapkevičiams, gyv. Brookly
ne, Bleecker st., už sudarymą į- 
važiavimo dokumentų ir mora
linę bei materialę paramą, pa
siekus Amerikos krantus.

V. Dubauskas su šeima, 
Z. Merkevičius su šeima 

ir O. Savickienė.

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ K0MP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

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

Įklausykite
*

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Brooklyne, 200 So. 2nd st. išnuo
mojami 2 kambariai su baldais. 
Išnuomojama suaugusiom dviem 
žmonėm. Matyti galima kasdie
ną vakare.

S*429 Walnut Street Newark 5, N. J.
‘ Tel. MArket 2-5360
%

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ 

šeštadieniais, 5:00 — 5:30 vai. vak.
Stotis WEVD (A. M. )1330 kil. 5000 w.

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS
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KORESPONDENCIJOS VIETOS ŽINIOS
A.

Philadelphia, Pa.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas
Sudarytas minėjimui surengti 

komitetas. Komiteto pirminin
kas, žinomas veikėjas Antanas 
Kaniušis. Minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 19 d., 2 vai. 
p.p., Muzikalinio klubo salėje.

Darbas verda. Ruošiama pro
grama. Manoma, jog programa 
ir pačios šventės svarba sutrauks 
minias žmonių. Kalbės žymūs 
amerikiečiai ir lietuviai. Prele
gentas - prof. Darnusis. Dai
nuos naujojo tautinio ansamblio 
choras ir tautinių šokių šokėjai. 
Padainuos ir pašoks šv. Jurgio 
parap. mokyklos mokiniai, ku
riuos ruošia seselės Pranciškie- 
tės. Programai vadovauja adv. 
S. Mankus.

Užtat ši diena nėra džiaugs
mo pasireiškimas. Tai rimties, 
susikaupimo ir Lietuvos meilės 
ugdymo diena. Taigi, šiemet jo
kių pasilinksminimų. Susimąs
tykime. Rimties ir susikaupimo. 
Aukokime vadavimo reikalui 
bent vienos dienos uždarbį. Tai 
nedaug. Juk Lietuva kryžiuoja
ma. VI. Saurimas

ŠV. VARDO DRAUGIJOS
VEIKLA

—Vasario 12 dieną Karalie
nės Angelų parapijos Švento 
Vardo draugijos nariai per 9 
valandos Mišias, bendrai ėjo prie 
Šv. Komunijos, o po to turėjo 
parapijos salėje savo mėnesinį 
susirinkimą, kuriame buvo iš
duota pereitų metų apyskaita, 
padaryta iš Kat. Federacijos

*
Paterson, N. J.

/
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Visos Patersono lietuviškos 

patriotiškos draugijos bendrai 
ruošia Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą. Minėjimas įvyks 
Vasario (February) 18 dieną 
mokyklos svetainėje. Mokykla 
yra ant Mercer gatvės, tarp 
Keen ir Warren gatvių. Progra
ma susidarys iš kalbų, dainų, ir 
tautinių šokių. Tad, brangūs 
broliai ir seserys lietuviai, kvie
čiame visus dalyvauti šiame mū
sų Tautos minėjime. Ne vien tik 
Patersono lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti, bet ir apylinkės 
lietuviai. Programa prasidės 7 
vai. vakare punktualiai.

Juozas E. Jokubavičius,
Spaudos Komisijos narys

Newark, N. J.

KUN. D. POCIUS

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Kun. D. Pocius lietuvių para
pijos Kearny-Harrison, N. J. vi
karas vasario 18 d. išvyko ke
liems mėnesiams į Romą. Para
pijiečiai ir draugai surengė jam 
ta proga išleistuves. Išleistuvių 
Komiteto pirmininkė ir vakaro 
vedėja buvo EI. Jankauskienė. 
Susirinko daug žmonių. Pasaky
ta gražių kalbų, linkėjimų, įteik
ta gražių dovanų.

N. Y. apskrities susirinkimo 
pranešimas ir nutarta paminėti 
Lietuvos Globėjo Švento Kazi
miero šventę su paskaita. Pas
kui 4:30 v. vakare parapijos 
salėje turėjo labai gražią ir į- 
domią paskaitą apie Teresę 
Neumanaitę. Paskaitą skaitė 
kun. Vyt. Pikturna, žmonių buJ 
vo pilna salė.

— Apreiškimo parapijos Šv. 
Vardo vyrų bendra Komunija į- 
vyko taip pat pereitą sekmadie
nį. Po Komunijos vyrai vyko 
į salę, kur buvo susirinkimas. 
Susirinkime buvo svarstyta pa
rengimo klausimas, prisidėji- 
jimas prie Katalikų Centro na
mo ir kiti einamieji reikalai. Į 
draugiją įstojo naujų narių. 
Pirmininkauja J. Baltrušaitis.

Los Angeles, Calif.

New Jersey Liet. Tary bos 
suvažiavimas

Newark, N. J. — New Jersey 
Lietuvių Tarybos nepaprastas 
suvažiavimas įvyko š. m. vasa
rio 3 d. Newark, N. J. Iš apylin
kės kolonijų dalyvavo įvairių 
organizacijų atstovai. Suvažia
vimą atidarė ir jam vadovavo 
pirmininkas J. J. Stukas Jr. 
Valdyba ir įvairios komisijos 
pranešė, kad yra rengiama Va
sario 16-tos minėjimas vasario 
17 d., penktadienį šv. Jurgio 
Draugijos salėje, 7.30 vai. va
kare. Kalbas pasakys Kazys 
Škirpa, U. S. kongresmanas Pe
ter W. Rodino jr., Vice-Konsulas 
Vytautas Stašinskas, ir buvęs 
New Jersey seimelio atstovas 
advokatas Kazys F. Paulius.

Meninę programos dalį išpil
dys Newarko Šv. Cecilijos cho
ras, ved. muziko M. Bernoto, ir 
Lindeno Lietuvių Naujakurių 
Choras, ved. muziko prof. Jono 
Čižausko.

Nutarta paminėti ir birželio 
15-tos dienos minėjimą — 10 m. 
Lietuvos okupacijos. Tam nu
matyta birželio 11 diena.

New Haven, Conn.
— Pastangomis mūsų klebo

no kun. A. E. Gradecko, ir vie
tinio tremtinių komiteto, ku
riam labai gražiai pirmininkau
ja ponas Pažemeckas, įsteigta 
lietuviška mokykla. Pamokos 
vyksta šeštadienio rytais šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje. 
Į mokyklą atsilanko gražus 
skaičius mokinių.

Prityrusios mokytojos Stasė 
Leikienę ir Gruzdienė su di
džiausiu pasišventimu rūpestin
gai mokytojauja. M.

— Vasario 16-ji ir Los An
geles* bus gražiai paminėta. Va
sario 18 d. įvyks iškilmingas 
aktas ir koncertas didžiulėje 
Patriotic Hall (1816 S. Figueroa 
st.), o vasario 19 d. atitinkamos 
pamaldos liet. par. bažnyčioje 
(2704 St. George). Visiems įėji
mas nemokamas. Programoje 
dalyvaus solistė Helen Bartush- 
Swaggart, Lietuvos operos so
listas Vladas Baltrušaitis, liet, 
tautinių šokių grupė ir Šv. 
Kazimiero parapijos choras. 
Kalbėtojais bus žymūs ameri
kiečių ir lietuvių veikėjai.

— Spaudos balius, rengtas 
sausio 29 d. “Lietuvių Dienų” 
naudai buvo įspūdingas. L. Zai- 
kienės tautinių šokių ir dramos 
grupė suvaidino “Subatvakaris 
Lietuvoje” ir pašoko tautinių 
šokių. Chicagos operos solistė 
Helen Bartush - Swaggart visus 
žavėjo savo maloniu balsu. Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vedamas muz. A. Skridulio, su
dainavo keletą senoviškų, lietu
vių dainų.

— Naujas Laikraštis—“Lie
tuvių Dienos” išėjo sausio pa
baigoje. Didelio formato, 24 
pusl.,_ gausiai iliustruotas. Lei
dėju yra A. Skirtus, buvęs “Ka
lifornijos Lietuvio” red. ir lei
dėjas, o redaguoja Juozas Vite- 
nas, Milton Stark, dailininkas 
P. Puzinas. Prenumerata me
tams $3.00. Red. ir Adm. adre
sas — 9204 S. Broadway, L. A. 
3, Calif.

— Kalifornijoje dabar yra 
septyni lietuviai kunigai: kun. 
kleb. J. Kučinskais (Los Ange
les), kun. L. 'Jankus, kun. Dr. 
Greičiūnas, kun. Čižauskas, kun. 
dr. Bartuška, kun. dr. Manelis, 
kun. R. Klumbys. Prieš 1941 
m. prel. J. Maciejauskui stei
giant liet, parapiją, nebuvo nė 
vieno lietuvių kunigo Kaliforni
joje.

— Kovo 5 d. Šv. Kazimiero 
parapija turės didelę šventę — 
Šv. Kazimiero atlaidus ir didelį 
koncertą - banketą. Programoje 
dainuos solistė Florence Korsak, 
Vladas Baltrušaitis, parapijos 
choras. —Sk.

Marianapolis, Conn
I

Š. m. sausio 27 d. suėjo 23 
metaia nuo šviesios atminties 
Marijonų Vienuolijos atgaivin
tojo arkivyskupo Jurgio Matu
levičiaus mirties. Marianapolio 
Tėvai Marijonai 'savo arkivys
kupo dvidešimt trečiąsias mir
ties sukaktuves paminėjo Kole
gijos koplyčioje. iškilmingomis 
šventomis Mišiomis, kurias at- 
našavo Marianapolio Aukštes-

NUPIRKO 100 BILIETŲ 
UŽ '$200

Nors siuvėjų unijos senoji 
valdyba ir susirinkimai yra kol 
kas suspenduoti New York 
Joint Board, bet valdyba daro 
savo susirinkimus ir atlieka bė
gamus reikalus. Buvo nutarta 
nupirkt 100 bilietų už $200.00 
Lietuvos Nepriklausmoybės mi 
nėjimui, kuris įvyks vasario 
19 d.

Linksma girdėt, kad mūsų se
noji valdyba bando nusigręžti 
nuo bolševikiškų tironų, o gal 
tik bando visiems būt gera, kaip 
paprastai sakoma, sėdėti vidu
ryje? Bet šiais laikais sėdėti vi
duryje, tarpevlietuvių ir Lietu
vos priešų, kunę lietuvius iir Lie
tuvą niekina pavergę, tūkstan
čius mūsų brolių ir sesučių nu
kankino, tai yra baisu. Dabar 
visas reikalas yra rankose New 
Yorko Joint Board. Išrinktoji 
komisija tardo, jau dusyk tardė 
ir dar bus tardymų. Kada bus 
šaukiamas unijos susirinkimas, 
stengsimės pranešti ir visi uni- 
jistai turės progą susirinkime 
dalyvauti.

Siuvėjų nepriklausomojo klu
bo susirinkimas, kaip jos valdy
ba skelbia, bus šio 
d. Piliečių Klube, 
avė., 7:30 vakare.

mėnesio 17
280 Union

Kriaučius

NAUJAS PASIŽADĖJIMAS

Moterų Sąjungos New Yorko 
ir New Jersey apskričio suva
žiavime buvo apsvarstyta ir nu
tarta įsigyti vieną Katalikų 
Centro namo šėrą už $100. Jei 
nebus galima to padaryti iš Są
jungos kasos, bus organizuoja
mas sudėtinis šėras.

— AJV kariuomenė Vokie
tijoje manevruoja. Manevrai 
vyksta Frankfurto apylinkė
se.

niosios Mokyklos Principalas, 
kun. J. Dambrauskas, asistuoja
mas dijakono, kun. P. Baraus- 
kio, subdijakono — kun. J. Pe
trausko ir ceremonijų vadovo 
kun. J. Skrodenio. Per šv. Mi
šias ir Libera giedojo kunigų 
Marijonų choras.

ATSIŠAUKIMAS
N. J. L. Tarybos suvažiavi

mas nutarė surengti New Jer
sey “Lietuvių Dieną” liepos 2 
dieną, Lietuvių Laisvės* Parke, 
Linden, N. J. Prašome visas 
New Jersey lietuvių parapijas, 
organizacijų kuopas, draugijas, 
klubus, chorus, vyčius, nerengti 
tą dieną savų parengimų, pikni
kų ar išvažiavimų, bet bendrai 
dalyvauti šioje Lietuvių Dieno
je.

*1 NAMŲ SAVININKAMS I
J Didžiojo New Yorko apylin
kės lietuvių namų savininkų fa-.

Ibai svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį, vasario (Feb.) 17 
d. 8 vai. vakare, Leader Obser
ver svetainėje, 80-30 Jamaica 
Avenue, Woodhaven, N. Y. 
(BMT Jamaica linija - Forest 
Parkway stotis).

Susirinkimą šaukia ir visus 
namų savininkus kviečia daly-l 
vauti Brooklyn and Queens 
Home Owners, Inc.

"9

PAGERBĖ INŽ. J. BALTŲ.
Vasario 2 d. Consolidated E- 

dison Co. iškilmingai pagerbė 
inž. Joną Baltų, sąžiningai tar
navusį šiai bendrovei 25 metus. 
Šia proga bendrovės vadovybė 
suruošė vaišes, kurių metu jo 
draugai inžinieriai įteikė jam 
aukso plunksną ir paišelį.

Edison Bendrovė, didžiai įver
tindama inž. J. Baltaus sąžinin-
gą darbą įteikė jam aukso me
dalį ir gražiai atspausdintą di
plomą, pasirašytą šios bendrovės 
Prezidento p. H. K. Searing. 
Vaišių metu inž. J. Baltų sveiki
no jo draugai ir pažįstami tele
gramomis ir telefonu iš įvairių 
vietų.

Vaišių vadovas, vienas šios 
bendrovės aukštųjų pareigūnų, 
susirinkusiems apie 150 inžinie
rių ir kitiems pareigūnams, api
budindamas inž. J. Baltaus vei
klą bendrovėje, iškėlė jo lietu
viškumą ir nenuilstamą veikimą 
tarp Amerikos lietuvių.

Šia proga verta pranešti, kad 
inž. J. Baltus į Ameriką atvyko 
prieš 38 metus, kaip ir daugu
mas to meto lietuvių be aukšto 
mokslo, bet sunkiai dirbdamas 
ir mokydamasis pasiekė profe
sijos ir gražios padėties savo dar
be ir visuomeniniame gyvenime.

J. Judrys

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
Vasario 5 d. buvo labai gra

žiai paminėtos 30 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvės Frank 
ir Jadvygos Stoškų, 429—36th 
St., Brooklyn, N. Y. Pobūvis 
buvo surengtas sukaktuvininkų 
namuose. Prie surengimo dau
giausia prisidėjo K. Slivinienė. 
Rengime ir pobūvyje dalyvavo 
K. V. Mickevičiai, M. B. Dau- 
noravičiai, O. C. Slivin, Kriau
čiūnienė, Žalienė,.. Žemaitienė, 
Kontrimienę, Mak^ęnė. Leven- 
dauskienė, L. Ambrazienė, R. 
R. Chari. Peloguin, E. Slivin, 
svočia B. Meiliūnas, svotas Ka
ralius su žmona, sukaktuvinin
kų marti Anna May ir visi sū
nūs.

Ponia J. Stoškienė yra “Ame
rikos” parengimų komisijos na
rė, šv. Jurgio parapijos katali
kiškų organizacijų veikėja. Gar
bingos sukakties proga ir “A- 
merikos” štabas linki sukaktu
vininkams laimės,. gerų pasise
kimų.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Šeštadienį, vasario 4 dieną, 
4 vai .popiet, Central Brook- 
lyne šv. Jurgio bažnyčioje 
kun. kleb. J. Petrauskas su
tuokė Birutę Pivarūnaitę, 
gyv. 95 Centre Mall, Brook
lyn, N. Y., su Albertu žvir
bliu.

Jaunavedė yra gerai žino
mo lietuvių visuomenės vei
kėjo Vlado ir Eleanoros Pi- 
varūnų duktė.

Šaunus vestuvių pokylis 
įvyko tuojau po sutuoktuvių 
Šv. Jurgio par. salėj, kuriam 
dalyvavo virš dviejų šimtų 
asmenų, kurie ten praleido 
labai linksmai laiką gražioje 
ir jaukioje lietuviškoje nuo
taikoje, besilinksmindami 
Jono Navicko vadovaujamam 
“Pelėdų” orkestrui g-roiant.
4 įt Ten buvęs.

RADIO 16 VASARIO
J. Ginkaus radio transliuos 

Vasario 16 minėjimą šešt vas. 
18 d., WWRL, 1600 kc. nuo 2 
iki 3 v. p.p.

Bus specialiai paruošta meno 
ir minėjimo programa. Prašo
me pasiklausyti. rep.

6167 Grove St., Ridgewood .27, N. Y. 
išnumojamas didelis, gražus, su atski
ru įėjimu, kambarys vienam ąr dviem 
žmonėm. Pažiūrėti galima kasdieną 
vakarais.

O

ė.

7-rrPa. 1 . .
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

-LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir nakti
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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.

* 9
Tel. Market 2.5172

J. J. Liudvinaitis, 
N.J.L. Tarybos koresp.
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Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

M
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

1950 metams skirtas g 
I

Šią knygą išleido Tėvai Pranciškonai Šventųjų Mėtų ir M 
Lietuvos vergijos dešimtmečio proga. Ji yra didelio formato, S 
gausiai iliustruota ir liečia lietuvių tautos religinius, kultūri
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. Padolskiš, prel. 
M. Krupavičius, prel. K. Urbonavičius - J. Kmitas, prel. J. 
Balkūnas, kan. F. 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. VI. 
Vijeikio vinjetėmis.

■*’ Kaina — $2.50
Užsakymai siunčiami šiuo adresu:

Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine, 
j_______________________

SUTVARKOMI BIZNIU TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 7 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar (J 
Užsienių Šalyse. fh

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksu pavieniams, pavienių (j 
biznU, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 2 
ekspertiskai tvarkomas advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- / 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federales Valdžios ir kuris y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių f) 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 4 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose > 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. z

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai del smulkmenų kas link Y 
mano geriausio jums patarnavimo. rJ

RAŠYKITE: X

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: E V 4-3049

ALLIANCE NITE CLUB!
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai I

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

į

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA
-Nebrangiausia—ir—Geriausia

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

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6888 
VALANDOS: 
9—12 ryte

161 No. 6th Street
TeL EVergreen 8-9229

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

tepheii Aromiskis1
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

Graboriiis—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
i (šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y,

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius *
GENERAL INSURANCE AGENT

fį

X 54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav

&

VYNAS — LIKERIAI — ALUS 
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.'
Tel.: Main 7646



Vasario 17, 19o0

J^APYLINKIJI Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo
šach-patalpose pradėtas

I r\ ankluboturnyrą atidarė

šeštadienį

Sekmadienį, Vasario-Feb. 19 d., 1950
šeštadienį Lietuvių

g
f

»

SUSIRINKIMAS

konsulu j

ratas bus 
klubo pa-

J. P. GINKUS 
Direktorius

Stasys Baranauskas —
PAGARSĖJĘS EUROPOJE IR AMERIKOJE

Saksoinjfl 
buvo užp 
lo, nes fa 
buvo fakj 
žodžiai iš

ba savo 
šitų žodži 
nekalbam 
Amerika.

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

yasario 11 d. Lietuvių Atletų
Klubo ' - - ■

IJETLVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu Te?
WO 2-3497 NE 9-5681

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

Tel. EVergreen 4-9737

• Polyna Stoska vasario 
16 d. turėjo pirmaeilę soprano 
rolę “Khovanchinos” operoje.

• M. Dobužinskis, žinomas 
Lietuvos dailininkas, pratur
tino Metropolitan operą savo 
naujomis dekoracijomis ope
ros “Khovanchina’’’ pastaty
me. ši opera pirmą kartą New 
Yorke pastatyta vasario 16d.

• Kanauninkas J. B. Kon
čius šiomis dienomis paskir
tas pranciškiečių (klaviečių 
II ordino) vienuolyno Bronxe 
kapelionu.

• Sue Griškaitė ruošiasi 
operos kelionėms po Europą. 
Pirmas jos viešas pasirody
mas New Yorke buvo 1943 
m. “Amerikos” koncerte.

• J. Konopinskienė-Kopin, 
WWRL radiofono tarnautoja 
lietuvaitė, su sūnum Kazi
mieru išvyko atostogų į 
Palm Beach, Floridą.

• J. Kumpikas sėkmingai 
plečia savo elektro motorų 
taisymo įmonę 105 Grand st., 
Brooklyn, N. Y. Turi rimtų 
firmų užsakymų.

• A. Čižauskas, brookly- 
nietis, Valstybės Departa
mento paskirtas
Batavią, rašo iš Jeruzalės, 
kur jis su žmona šiuo metu 
yra pakeliui į paskyrimo vie
tą.

• V. Kazokas, žymus ka
talikiškos visuomenės veikė
jas Lietuvoje ir tremtyje, 
dabar gyvenąs Australijoje 
apsiėmė bendradarbiaut mū
sų laikraštyje.

• W. Zaukus, iš Ozone 
Park, N. Y., lankėsi mūsv 
redakcijoje. Ponai Zauka5 
yra nuolatiniai “Amerikos” 
rėmėjai.

• Adv. K. Jurgėla grįžo iš 
Washington©, kur jis turėjo 
pasikalbėjimus Senato komi
sijose.

• Kun. V. Pikturna už
prašytas visos eilės lietuvių 
kolonijų kalbėti vasario 16 
d. minėjimuose.

• Kun. A. Masiulis, Kara
lienės Angelų parapijos vi
karas, atostogas leidžia Flo
ridoje.

• Kun. P. Lekešis, mūsų 
direktorių tarybos narys, iš
vykęs atostogų į Floridą.*

• V. Jonuškaitė ir VI. Iva
nauskas rengia savo koncer
tą kovo 19 d. Washington 
Irving High School, 1516 3rd 
Ave., New York, N. Y.

• Kun. J. S. Martis iš Ga
ry, Ind. deda didelių pastan
gų palengvinti lietuvių trem
tinių būvį Europoje. BALFui 
atsiuntė savo parapijoje su
rinktų pinigų ir drabužių.

• Adv. P. Stravinskas iš 
Brooklyno šį ketvirtadienį 
kalba Kearny - Harrison, N. 
J. visuomenei Nepriklauso
mybės minėjimo šventėje.

• Kun. M. Kemežis, Ba- 
yonnes, N. J. lietuvių parapi
jos klebonas, laukiamas grįž
tant iš savo europinės kelio
nės šiomis dienomis. Aplan
kė Romą, Fatimą, Madridą, 
Liurdą ir Paryžių.

Federacijos New Yorko aps
krities mėnesinis susirinkimas 
su paskaita bus vasario 24 die
ną 8 vai. vakare, paskutinį 
oenktadienį šio mėnesio, Ap- 
■eiškimo parapijos salėje, North 
51h ir Havemeyer gatvių kam
pas, Brooklyne.

Prašome kat. draugijas at
siųsti savo atstovus į susirinki
mą. Taip pat kviečiame ir visus 
katalikus visuomenės vadus bei 
veikėjus atvykti susirinkiman.

Draugijos nepamirškite aps
kričiui priduoti savo valdybų ir 
atstovų vardus ir antrašus.

Apskr. Valdyba

’’ujamų mokesčių pranešimai
Pagal federalinį įstatymą, 

visi agyventojai, kurie 1949 
metais yra turėję pajamų 
bent 600 dolerių, turi iki ko
vo 15 d. užpildyti pajamų 
mokesčių blankas.

Kiekvienas dirbantysis iki 
sausio 30 d. turėjo gauti savo 
darbdavio pranešimą apie jo 
gautą 1949 m. atlyginimą ir 
apie išskaitytas pajamų mo
kesčiui sumas.

Vasario 16-sios Proga Rengiama

Lietuvos vaizdu ir foto meno

PARODA
BUS IŠSTATYTA APIE 250 DIDELIO FORMATO NUOTRAUKŲ

1. Rinktiniai krašto vaizdai ir miestai
2. Senoji ir modernioji Lietuvos architektūra
3. Kultūrinis gyvenimas ir istoriniai įvykiai
4. Foto meno darbai, kurie buvo premijuoti įvairiose valsty

bėse Europoje ir Amerikoje.

Iškilmingas Atidarymas 
VASAR10-FEBRU ARY 25 d. -12 vai. p. p. 

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŠALEJE 
North 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PARODA BUS ATIDARYTA:

Vasario-Feb. 25 d. nuo 12 iki 5 p. m. 
įėjimas 50 c. 26 d. nuo 10 iki 9 p. m.

55-tas 55-tas

Rengiamas
ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS 

Šeštadienį, Vasario 18, 1950 
GRAND PARADISE SALĖJE

318 Gand Steet , Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer St.)

PRADŽIA 7:30 vai. vakare — BILIETAS (su taksais) 75c.
A. PAVIDIS ORKESTRAS 

Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

I

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI —• PIETOS — VAKARIENE. * Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios ametonos, ALUS U ge
riausiu bravorui Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTTttS:

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

Minėjimas
32 Mėty Sukakties Proga

Į19 E. 11 th Street, New York City
(Tarp 3rd ir 4th Avės.)

PRADŽIA 3:30 VAL. P. P. — DURYS ATDAROS 2:30 P. P.

Programoje dalyvauja stipriausios meno jėgos
Ipolitas Nauragis —

LIETUVOS OPEROS SOLISTAS — ARTISTAS

Aleksas Mrozinskas —
PASIŽYMĖJĘS PIANISTAS

Tremtinių Tautinių šokių Grupė
VAD. J. BICHNEVIČIŪTEI

Kalbėtojais bus: Prel. J. Balkūnas, Dr. J. Pajaujis 
ir kiti Įžymūs lietuviai ir amerikiečiai kalbėtojai.

BILIETAI: — $1.50 — Rezervuoti — $2.00

IP. NAURAGIS IR ST. BARANAUSKAS
Kauno Valstybės Operos solistai, abu dainuoja New Yorko Ame
rikos Lietuvių Tarybos rengiamame Nepriklausomybės minėjime 

vasario 19 d. Webster Hall, 119 E. 11 St., New York’e.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Pereitą savaitę mirė net trys 
nąTapijonai:

1. Jonas Klinka, ilgai ir sun
kiai sirgęs mirė, kuris iškilmin
gai, su specialiu giedojimu, pa
laidotas pereitą šeštadienį. Pali
ko nuliūdime žmoną ir kitus šei
mos narius.

2. Stanislovas Adomėnas, pa
laidotas šį pirmadienį. Sirgo tik 
savaitę laiko. Mirė po padarytos 
operacijos. Paliko nuliūdime 
žmoną, dvi dukteris ir 3 sūnus.

3. Stepanija Gečienė, ilgai ir 
sunkiai sirgo, mirė po operaci
jai. Laidoti išvežta į Amster
dam, N. Y. Paliko nuliūdime vy
rą. Šie visi mirusieji aprūpinti 
šv. Sakramentais.

4. Labai sunkiai serga Jonas 
Ramonas. Jo žmona,
žiaus ištikta, jau 8 metai, 
guli

“Amerikos^ Rėmėjai

lovoje.

Juokai

paraly-
kaip

, Bazaras
Naujai atvykę vis dar 

žino, kas tai yra bazaras. 
Nagi štai:
Karas, maras, badas, karas, 
Su arabais žydai baras, 
Krito doleris ir svaras, 
Sako Brooklyne bazaras: 
Seni džiunksai, margos 

skaros, 
Byra kvoterių ten marios, 
Ratą suka pats vikaras 
Vienas juokias, kitas karias... 
Jei nežinai, kas ten daros, 
Žinok, brol, kad tai bazaras...

ne-

EVergreen 7-1423
•• NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Ekctro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkių siurblius.
Garantuotas Ir greitas patarnavimas.
105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

i

matų turnyras, kuriame daly-l 
vauja 16 šachmatininkų. Ofi-' 
daliai
valdybos atstovas Art. Andrulis. 
Po to, pirmininkaujant organi
zatoriui A. Vakseliui, buvo iš
siaiškinti techniški klausimai ir 
šachmatininkai susėdo prie len
tų. Antras turnyro 
žaidžiamas 
talpose.

Praeitą
Atletų Klubo krepšininkai pir
menybių rungtynėse nugalėjo 
Spanish Presbyterians 75-36. 
Taškai: Mikulskis (21), Narbu
tas (16), Andrulis (15), Birutis 
(12), Lauraitis (7), Bagdonas 
(2), Ošlapas (2). Andrulis visus 
15 taškų įmetė paskutiniam ket
virty. Mūsiškiams dar liko žais
ti trejos rungtynės.

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 
(Vietelės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

' Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVIOIUS

Muziko* Dir. Pranešimu Dir.

A. ir E. POVILĄ NSKl 

Baras ir Restoranas S
S

Lietuv 
vos ir 

kai jiems 
rusėję ir 
ko. kad t 
šiuo k ar 
tiems: ”1 
riuomend 
lemiamus 
rio ai mij 
ame: ikon

• Mary Papečkis, uoli “A- 
merikos” rėmėja iš Paterson, 
N. J., prisiuntė savo prenu
meratą ir $2.00 laikraščio 
pagerinimui.

• Antanas Januška iš Dor
chester, Mass., siųsdamas sa
vo prenumeratą, rašo: “Reiš
kiu nuoširdžią padėką už taip 
ilgai be atlyginimo siųstą 
laikraštį. Linkiu “Amerikai” 
ir toliau būti nuoširdžiu 
tremtinių draugu”.

• Mrs. J. Kivytienė, mūsų 
skaitytoja ir uoli rėmėja iš 
Maspetho, užsimokėjo savo 
prenumeratą ir 
meriką” savo 
Brooklyne.

• Kasparas

Vasario 18 d. L.A.K. krepši
ninkai skrenda į Kanadą ir tą 
pat dieną Toronto žais prieš vie
tos lietuvių rinktinę. Brooklyno 
krepšininkai vyksta stipriausios 
sudėties; iš viso 8 žaidikai, be 
to, vadovas Cerkeliūnas ir ko
mandos palydovas M. Petrikas. 
Tuo būdu, pirmą kartą išbandys 
jėgas kanadiečiai ir amerikie
čiai lietuviai. Komanda grįš at
gal į New Yorką sekmadienį 
vakare, šeštadienį numatytos 
pirmenybių rungtynės atidėtos. 

* e #
Vasario 26 d. Klasčiaus salėje 

bus dvigubos krepšinio rungty
nės. Dėmesio centre yra įdomi 
dvikovė tarp Lietuvių Atletų 
Klubo pirmosios komandos ir 
E. P. Mitchell Co. Priešžaismy 
pasirodys Apreiškimo parapijos 
Vyčiai ir L.A.K. antroji koman
da. Šios dvigubos rungtynės yra 
Brookyno lietuvių pasikalbėji
mo tema ir ypatingai domimasi, 
kas laimės svarbųjį susitikimą 
— ar atletai ar E. P. Mitchell 
Co. sukomplektuota komanda, 
kuri atstovaus siuvėjus ir kuripj 
pasirodys visa eilė stiprių krep
šininkų iš amerikiečiįi lietuvių 
tarpo ne tik iš New,-Yorko, bet . 
ir iš aplinkinių valstybių. Atle-1 & 
tams bus nelengvas uždavinys S 
atsilaikyti prieš stiprų ameri- 0 
kiečių lietuvių ir kitų tautybių! J 
vienetą. Galimas dalykas, kad X 
ir atletų vienete matysime nau- 
jų veidų. Rungtynių organizato- z 
rius yra biznierius P. Lisauskas. £ 
Reikia laukti, kad šis sporto pa- J* 
rengimas sujudins visą Didžio- ♦ 
jo New Yorko lietuviškąją vi- 
suomenę, nes tikrai bus ko pa- J 
žiūrėti. čk. !

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu {mokėji
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 
ir farmų. Taipgi geni lotų.

Joseph Vastunas .
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. T.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Voket
(VOKETAHTS)

ADVOKATAS

41-40 — 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 

NEwtown 9-5972

STacr 8-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS J 

KONTRAK TORIAI
Atlieka mūriniu namų deny U- } 
lyginimą, plasteriavima, ialigat- 
vlų cementavima ir kt. darbiu, f

893 MAU/ER 8T., J
BROOKLYN 3, N. Y. į

užrašė “A- 
giminaičiui

Galelius iš 
Maspetho, nuoširdus “Ame
rikos” bičiulis, atsilankęs mū
sų įstaigon, paliko $5.00 pre
numeratai.

• Walter Zaukus iš Ozone 
Park, uolus “Amerikos” bi
čiulis, pridavė $7.00 prenu
meratos.

Prisiuntė už kalendorius:

$1.00

1.00

1.00

1.00

A. Noakas, ’ 
Jamaica, N. Y.

Jos. Matecus, 
Elizabeth, N. J.

T. Staugaitienė, 
Newark, N. J.

J. šaulys, 
Branford, Conn.

D. Eraminas, laidotuvių 
dir. iš Phila., Pa. 1.00 

Visiems gerb. mūsų bičiu
liams nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Admin.

— Phonex, Ariz. du gink
luoti plėšikai užpuolė Bank 
of Douglas ir išplėšė $166.- 
000.

L-

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

INCOME TAX

Raportų Reikale

Nuo pajamų valdžiai taksų 
mokesčių lakštus gerai išpildo, 
ypač namų savininkams daug 
pagelbsti šiame reikale —

J. P. MACHULIS

—Coventry, Anglijoje, lie
tuviai kažkap nesėkmingai 
organizuojasi. Įkurta mokyk
lėlė užsidarė, pastebima sa
vitarpinių nesklandumų. Bet 
gyvybės letuvių tarpe matyti I 
— savišalpos Draugija nuta-I 
rė leisti mėnesinį žurnalą, 
pradėjo darbą “Nidos” spau
stuvė.

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Real Estate & Insurance

HY 7-4554 - 4555

įsiutę Į 
kieji ageil 
kietuotojiį 
do j a jų b| 
tuotojus 1 
kais. Šitil 
prieš Keen 
Hitlerio a 
mijos išgJ 
kuriose da 
ra nukanU 
vardą — 
Kas kita 
agentais. Į 
tinka jiem 
lininkų, n 
susitarė sJ 
gaisrą pas 
darni už j 
gaudinėjin 
riuos šitie) 
taip atkaki 
pat buvo 
kai. Taigi,1 
cių varda 
jiems.

Neseniai 
me Vyčių 
rinko pilna 
mininkas 
programą, 
paskaitą. 51 
valandą. B 
trukus kie 
per likusia 
likti patyd 
gramos nu 
gus valand 
likusius nų 
kitam parė 
me per ilga 
Publika sk 
nusiteikusi 
girną vėl si

štai kito! 
ku j. vieną 
jimą. Kalba 
vienas ilga 
ma plati ir 
ris ilgas. T^ 
das. žmonės 
Nenuostabu 
būdu yra a 
nuo tokiu S 
tizmas lieki) 
mes neversi 
dodami jų j 
nuovargiu 
valandas m 
ir šokiu, noi 
kaip būtų į

8656 85th St., 
Woodhaven 21, N. V.

(Prie Forest Parkway stoties— 
BMT Jamaica linija)
Tel. Virginia 7-1896

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiai 

išmokėjimui

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

ILARDI CO
895 Broadway,

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Televizijos Aparatai 
RCA Victor T100

Pardavimai Namij
8th Avenue ir B. M. T. subway, 6 

kambariai tušti, 2 šeimoms 12 kam
barių mūrinis su štymu. $6.950.

2 šeimų, atskiras mūrinis, 11 kam
barių, ištaisytas skiepas, 2 karam ga
ražas, aliejum apšildomas.

Tel. REpublic 9-1506

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:15 

valandą popiet, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 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. T.

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES |

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE f
• WESTINGHOUSE • PHILCO |

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ |
Gasiniy ir aliejum šildomu PEČIŲ |

RADIO APARATŲ |

TELEVIZIJOS APARATŲ
SKALBIMO MAŠINŲ j

ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ j
Pirm, negu ką pirkaite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 2

«ad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. Į
Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu 

JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .... <

a

S

1 . v

Mūsų sax’) 
note, turi si 
lietuviškąją 
žinomas n 
Vaclovas Či 
matote, dai 
tame skyrių 
kvtoįas, au 
ginęs liter; 
pats šeimos 
jo padėti lie 
sunkiame a 
Kad ši patre] 
tėvai praše 
klausimų, k 
kingumu pa 
reikalui. La 
ryžtamės.

— Pa ryži; 
laikraščio rt 
te teismas 
franku pabs 
zų delegacij
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