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Maskvos agentūros lietu
viškame organe Brooklyne 
skaitome: “Iš Maskvos pra
nešama, jog Tarybų Sąjun
gos vyriausybės patvarky
mu tapo nupigintos visų 
naudojamųjų produktų kai-1 
nos... Vadinasi, socialistinio j 
krašto piliečiams gyvenimas 
ir vėl žymiai pegėrėjo... Kai 
anapus uždangos gyvenimas I 
gerėja, tai šioj pusėj — jis J 
sunkėja. Tik aklas to nema
to!” Tai žodžiai paties a- 
gentūros vedėjo Mizaros. To 
paties Mizaros .kuris šoko į-1 
rodinėti, kad jo kompanijai 
priklausą lietuviai nesurusė
ję. O šitie žodžai rodo, kad 
je visiškai surusėję.

Lietuviškieji Maskvos a- 
gentai čia Amerikoje iš kai
lio neriasi įrodinėdami, kad 
naujoji sovietų pinigų refor
ma yra didžiulis tenykščių 
darbininkų laimėjimas, atne
šęs galutinę laimę dirban
čiam. “O pas mus kainos 
nuolat kyla, sunkindamos 
darbo žmonėms gyvenimą”, 
— sako jų agentūros organas 
Brooklyne. Pagal šitą išve
džiojimą, rodosi, tikra laimė 
vienam iš Chicagos agentų, 
kai jį nori valdiškais kaštais 
nuvežti ten, kur “socialisti
nio krašto piliečiams gyve
nimas ir vėl žymiai pagerė
jo.” Bet kur tau: jis kaip 
žliužas vyniojasi, kad tik iš
sisukus iš tos “laimės”. Ką 
tai reiškia? Reiškia, kad jis, 
kaip ir kiti tos kompanijos 
vadai, žino apie... rublius ir 
jų vertę už tos uždangos. Jie 
pasitiki doleriu ne rubliu. 
Dolerį jie čia gauna už judo- 
šišką darbą, o ten šitas rei
kalas atpultų. Tai ir visa pa
slaptis. . .. /. - -... .1 / •

Kai ponas Churchillis prieš 
rinkimus pareiškė, kad jis 
organizuos vėl “didžiųjų” 
susitikimą Maskvoje, tai 
žmonėms buvo aišku ko jis 
nori: laimėti rinkimus. O da
bar manoma, kad ponas 
Churchillis kaip tik dėl šito 
rinkimuose daugumos ir ne
laimėjo. Bet štai ir antras 
pasiūlymas, beveik tuo pačiu 
metu: amerikonas senato
rius McMahon siūlo net 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos posėdžius perkelti į Mas
kvą ir susitarti ten atominės 
energijos reikalais. Statyki
me klausimą iš esmės: da- 
leiskime, kad Maskvon nu
vykus pasisektų susitarti ir 
Churchillio ir McMahon pra
sme, bet Kremliuje pasilieka 
tie patys vyrai — kas duos 
garantiją, khd jie laikysis to, 
kas bus sutarta? Ar Krem
lius leis tarptautinę komisi
ją patikrinti jų atomines į- 
mones po susitarimo? Ar 
Kremlius paleis iš vergijos 
tautas, kurias jie šiandieną 
laiko? Ne! Taigi, nėra ko 
pūsti į atvirą orą.

Jau iš naujai atvykusių 
daug tėvų skundžiasi, kad 
vaikų nulietuvėjimas vyksta 
netikėtinu tempu. Ypač pa
vojinga padėtis yra su mažy
čiais vaikais, kuriuos tėvai, 
eidami į fabrikus, turi ati
duoti į bendrus amerikoniš
kus vaikų darželius. Per pu
sę metų jau žymu vaike pa
kąsta lietuviškoji dvasia. 
Kas bus po kelerių metų? 
Pajėgesni tėvai stengiasi pa
tys atsverti šį pavojų. Lietu
viška daina, pasaka yra pa
čios didžiausios priemonės 
šiam reikalui. Kiek paaugu
sius darželio amžiaus vai
kus motinos namie pradeda 
mokvti lietuviškos abėcėlės, 
žodžių, sakinių. Taip sten
giamasi sulaikvti lietuvišką 
vaiką nuo žuvimo savai tau
tai.
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Prancūzų parlamente įneš-Į tąsi muštynių. Bet E. Herriot 
ta įstatymo projektas, kuriuo į pabrėžė, jis , nepritariąs ko- 
norima užkirsti kelią sabota
žui, kurį varo komunistai ir 
kuris grąso Prancūzijos sau
gumui. Tuo įstatymu norima 
įgalinti teismai už sabotažus 
duoti nuo 5 iki 10 metų kalė
jimo.

Sunkiausia yra aptarti sa
botažo sąvoka. Projekto au
toriai ir jo rėmėjai turi gal
voje tiesiai komunistus, ku
rie, pagal Maskvos instruk
cijas, organizuoja darbininkų 
Streikus, kad liktų neiškrauti 
Amerikos transportai, kurie 
siunčiami yra į Prancūziją 
pagal Atlanto pakto sutartį. 
Bet nerandama formulės, 
kaip aptarti tuos veiksmus. 
Dėl įstatymo prieš streikus 
iš principo šoka piestu socia
listai. įstatymas prieš tėvy
nės išdavikus yra, kuris lei
džia teisti net mirties baus-

; me, bet šito įstatymo nei vie
nas teismas netaiko šių sabo
tažų dalyviams. Paskutiniu 
momentu buvo linkstama prie 
kompromiso tarp šių dviejų 
•kraštutinumų ir, atrodo, kad 
pasiseks įstatymą pravesti.

Šituo klausimu debatams 
bevykstant, buvo prieita par
lamente prie muštynių, ku
riu išvengta tik pirmininko 
Ed. Herriot sumanumo dėka. 
Kai vienas iš komunistų bu
vo pavadintas “paprastu nu
sikaltėliu”, komunistu atsto
vų grupė priėjo prie MRP at
stovu kėdžių ir pradėjo jiems 
grūmoti. Buvo duotas žen
klas žurnalistams išeiti, kaip 
tokiu atveju daroma, ir tikė-

munisto atstovo įžeidimui. 
Šis padėkojo pirmininkui ir 
konfliktas neįvyko.

žodžiu, Prancūzija gyvena 
netvarką, iš kurios išbristi ji 
nepajėgia.

Paskūtiniai vokie
čiai iš už Oderio 
Neisses linijos
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Angliakasiai Susitarė
Vėl keturiŲ konfe

rencija
Iš patikimų šaltinių iš Pa

ryžiaus pranešama, kad ba- 
.andžio 12 d. į Londoną ren
kasi AJV, Prancūzijos ir 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
astenai. Tuo metu ten.įvyks 
>osėdis ir Atlanto pakto ta

rybos. /
rrancūzijos užsienio rei

kalų ministeris R. Schuman 
pareiškė, kad šitoje konfe
rencijoje bus svarstomi To- 
amųjų Rytų reikalai, in- 
..mant Japoniją ir santykius 
ju komunistine Kinija, Indo- 
xinijos reikalai ir pagelba 
pietryčių Azijai. Be to,, bus 
sprendžiama klausimas ben
dros konferencijos keturių 
užsienio ministerių — AJV, 
Prancūzijos, Anglijos ir Ru
sijos.

R. Schuman šiomis dieno
mis išvyko į Londoną, kur 
dviese su E. Bevin aptars vi
sus šituos klausimus. i

Tuo pačiu metu įvykstanti 
Londone Atlanto pakto tary
ba svarstys bendros gynybos 
reikalus. Toji bendroji gyny
ba, kaip visiems aišku, prieš 
Sovietų Sąjungą. Taigi, daly
kai labai nesiderina: gynyba 
prieš sovietus, konferencija 
su sovietais. Be to, tų konfe
rencijų su sovietais rezulta
tus pasaulis jau žino. ;

Varšuvos vyriausybė šio
mis dienomis pradėjo iškrau
styti paskutinius vokiečius 
iš Lenkijai priskirtų Vokieti
jos sričių. Jų teh iki šiol buvo 
dar likę 125.000. Iš Jų 25,000 
priima Bonuos vyriausybė į 
vakarines zonas, o 100,000 
apgyvendinama rusų zonoje.

Tose srityse, kurios pris
kirtos prie Lenkijos ir iš ku
rių dabar krausto likučius 
vokiečių, eno
8 r 
džiausią dalis atsikliuvo va
karų Vokietijon. Tose srityse likimas prisiekusiųjų ranko-

, OVŽ. Qiao UilULUfl I ttOailL, pri- 

Isiekusiųjų ištarmės dar ne-
Kaip žinome, šitų sričių buvo. Prisiekusiųjų komisija

Pabėgėliai iš Turkmenista
no sovietinės respublikos, ku
rie atbėga į Iraną, praneša, 
kad jų tėvynėje auga pasi- 
priešinftnas prieš* rusiškojo 
bolševizmo režimą, žmonės 
visai nustojo pasitikėjimo . _ _ . ____________
Maskva. Darbininkai nenori' dabar apgyvendinta 5 mili-( se. šias eilutes rašant, pri
eiti į fabrikus, kuriems vado- jonai lenkų, 
vauja atsiųsti rusai. Ūkinin- r 
kai nenori eiti į laukus, kurie, Lenkijai vakarų sąjunginin- sudaryta iš 12 žmonių — 6 
yra paimti rusų, o patys vie-' kai nėra pripažinę. Odero — 

Neisses liniją vakariečiai' 
pripažino Lenkijai kaip lai
kiną okupacinę liniją. Tačiau 
dėl vokiečių iškraustymo va
kariečiai yra pasirašę oficia
lius raštus su lenkais. Rusai 
gi remia Lenkijos pretenzijas 
į tas sritis.

Sekmadienį galutinai buvo sisiekfrną ir net į mokyklas, 
susitarta tarp angliakasių New Yorko valstijoje visa ei- 
unijos vado J. Lewis ir kasy- lė angliais kūrenamų moky
klų savininkų dėl streiko bai- klų sustabdė darbą. Lockpor- 
gimo. Taigi, streikas pasibai
gė. Sutartis padaryta 28 mė
nesiams. Sutartis pasirašyta 

, visų savininkų — krašto va
karų, pietų ir šiaurės. Sutar
ties pagrindiniai punktai:

1. Dienos atlyginimas dar
bininkui pakeltas nuo $14.-

05 iki $14.75.
2. Savininkai pakelia uni

jos socialiniams reikalams pat prie pabaigos su angli- 
nuo 10c. iki 30c. už toną iš- mis. Chicagoje 100,000 moki- 
kastų anglių, kas sudarys per nių paleista. Uždarvtos mo- 
metus $135.000.000.

3. Angliakasiai turi pri- ir kitose valstijose, 
klausvti unijai.

4. Klausulė, pagal kurią u- griežtų priemonių suvaržyti 
nija galėjo skelbti tam tikrą anglių suvartojimą tiek pri- 
dienų skaičių angliakasių lai- vačiose, tiek viešose įmonėse, 
svadieniams savo žuvusių Suvaržyta ir elektros srovės 
draugų pagerbimui, apriboja
ma. Paliekama tam reikalui 
5 d. per metus.

5. Sutartis veikia iki 1952 
m. liepos 1 d., bet po 1951 m.

i balandžio 1 d. gali būti pra
dėtos naujos derybos dėl at
lyginimo pakėlimo.

6. Pašalpų (unijos) fondui 
neįmokėti mokesčiai savinin
kų turi būti sumokėti \ .i kovo 
15 d. (tai susidarys apie 5 mi
lijonai dolerių).

7. Visi unijos turto ar tei
sių suvaržymai, kurie per vi
są dervbų laiką bent kur, y- 
pač Ohio ir Kentucky, buvo 
padaryti, atšaukiami.

te General Motors fabrikas, 
kur dirbo 2800 darbininkų, 
sustojo.

Uticoje mokyklos, su 10,- 
000 mokinių, sustabdytos. 
Keturios iš tų mokyklų an- 
lis visai pabaigė, o kitos pen
kios yra bebaigiančios, o gau- 

iti negalima buvo.
Į Rochesterio mokyklos taip

kyklos Michigano, Wisconsin

Daugelyje vietų griebtasi

kiekiai.
Geležinkelių susisiekimas 

dar kartą sumažintas 15%. 
Tai jau trečias nuo sausio 
mėnesio. Pietinėje krašto da
lyje plieno industrija beveik 
sustojo. Bedarbių skaičius 
streiko pasekmėje pašoko 
225,000.

— Anglijos lordas Beaver
brooks laikrašty “Evening 
Standard” paskelbė, kad an
glų karo ministeris John 
Strackey yra komunistas.

— Vakarų sąjungininkai 
Vokietijoje išleido nuosta
tus, kuriais griežtai uždrau
džiama bent kam iš vokiečių

STREIKO
PASEKMES
Angliakasių streikas atsi

liepė į krašto industriją, su-

viąsias medžiagas.
— New Yorko valstijoje 

šiemet sausio 1 d. dirbo in
dustrijoje 42.700 darbininkų 
mažiau, negu sausio 1 d. 1949 
m.

£

tos gyventojai vergais pa
versti. Turkmenistano sosti
nė Ashkabad, kuri 1948 m. 
buvo sugriauta žemės drebė
jimo, nebepajėgiama atstaty
ti. Dėl to žmonės kaltina Mas
kvą.

Gaunami sovietu laikraš
čiai, šituos pabėgėlių prane
šimus patvirtina.

Turkmenistanas turi 1,252- 
000 gyventojų, daugiausia 
mahometonai. Kraštas rube- 
žiuojasi su Iranu (Persija) 
ir Afganistanu, yra pietuose 
sovietų centralinės Azijos.

Kalalikij Radno Va
landa mini jnbiliejy

— AJV ir Kanada pasirašė 
vėl 50 metų sutartį Niagaros 
kriokliui apsaugoti, ypač pa
kelti elektros kiekį su to 
krintančio vandens jėga.

KARDINOLAS SPELEMANAS 
PERSPĖJA

Kardinolui Spellmanui, ku
ris dabar yra Romoje, žur
nalistai davė keletą klausi-

Didesnių kolonijų tėvai 
pradėjo organizuotai veikti 
padėti savo vaikams bręsti 
lietuviškoje dvasioje, štai 
Brooklyne, N. Y. iš karto a- 
tidaryta net dvi šeštadieni
nės mokyklos — Maspethe ir 
Apreiškimo parapijoje. Or
ganizatorius tėvai nustebino 
savo jautrumu šiuo klausi
mu: jau pirmą dieną sunešta 
visi vaikai iš šių apylinkių, 
dideli ir maži, lietuviškai ne
raštingi ir jau prasilavinę.

mų. Ypatingai perspėjantis 
pasaulį buvo kardinolo atsa
kymas į klausimą — ar yra 
pavojaus šiuo metu kilti nau
jam karui. Kardinolas pabrė
žė, kad karo ženklai nuolat 
daugėja. Jie tiesiog auga die
na iš dienos. Katalikai, šalia 
visų taikos vilčių, turi būti 
pasirengę mirčiai. Po laik
raščių paskelbimo nau
jos atominės bombos, moks
lininkai yra nuomonės, kad 
yra galima bomba, kuri visą 
žmogiškąjį gyvenimą gali su
naikinti. Pasaulis gali likti 
tyrais paverstas.

Į klausimą apie jo vizitą 
pas popiežių, kardinolas at

Amerikos Tautinis Katali
kų Vyrų Skyrius 1930 metų 
kovo mėn. 2 dieną pradėjo 
per radiją duoti Savaitinę 
Kataliku Radijo Valandą, ku
ri jau dvidešimt metų be per
traukos gyvuoja ir yra gir
dima kas sekmadienis tarp 
6 ir 6:30 valandos vakare Ry
tinių Valstybių paprastu lai
ku.

Katalikų Valandai laiką 
nemokamai suteikia NBC Ra
dijo savystovios stotys.

Kas sekmadienį tos Kata
likų Valandos klausosi apie 
kokie keturi milijonai žmo
nių. Dabartiniu laiku ši Ka
talikų Radijo Valanda yra 
perduodama per 118 radijo 
stočių, nuo Atlanto ligi Parci- 
fiko vandenyno pakarščių.

Šių metų kovo 5 dieną iš
kilmingai buvo paminėta tos 
Katalikų Radijo Valandos 
dvidešimties metų gyvavimo 
sukaktis.

Sukakties minėjime Kata
likų Valandos radijo progra
moje dalyvavo New York 
Blackfriar’s Vaidinimų Gil
dijos veikalo: “Pasisveikink 
su Šėtonu” autorius Robertas 
C. Healy, “Radio City Play-

vyrų ir 6 moterų.
Jeigu kaltinamieji 

rasti kaltais, J. Coplon gali 
gauti pagal įstatymus iki 35 
metų kalėjimo. V. Gubichev. 
gali gauti iki 15 metų. J. Cop
lon, kaip žinome, yra jau nu
teista nuo 40 mėnesių iki 10 
metų, bet už užstatą laisva 
paleista.

Amerikos teisme pirmu 
kartu teisiamas už špionažą 

i sovietų pilietis. Saugumas ir 
I valstybės gynėjas, įrodė, kad 
Coplon ir Gubichev varė 
špionažo darbą, o jie patys ir 
jų gvnejai įrodinėja, kad jų 
susitikinėjimas buvo meilės 
romano reikalas. Reikia atsi
minti, kad Gubichev yra že- 
notas.

Graikijos rinkimai
Pereitą sekmadienį graikų 

tauta rinko parlamentą. Lai
mėjo kairiųjų partijos. Kai- 

1 riųjų vadas gen. N. Plastiras 
pareiškė, kad jis manas su
daryti koaliciją su Sopholes 
Venicelos liberalais ir G. Pa
pandreous social-demokra- 
tais.

Iki šiol kraštą valdė kai
riųjų vadinamoji liadies par
tija su liberalais. Liaudies 
nartiia ir dabar daugiausia 

j laimėjo. Jie tačiau yra griež
ti komunistų priešai. Prie jų 
buvo gauta AJV parama ko
vai su Kremliaus organizuo
tais “partizanais”, kurie buvo 
visiškai likviduoti.

jau px vuię. | pas popierių, KdruHioidS at- (j. Heaiy, naaio city Flay- 
Susirinkę mokytojai pradeda sake, kad popiežius atrodo ir house” rašytojas - kūrėjas 
darbą. Pradžia gera, reikia jaučiasi gerai. Vizito metu Harry Junkin, kaipo progra- 

—, bus ir vaisiai jie nei apie karą, nei apie mos direktorius, ir Manhat-tik pastangų, 
geri.

bus ir vaisiai jie nei apie karą, 
įtaiką nekalbėję.

apie mos direktorius, ir Manhat- 
| tan Kolegijos Glee Klubas.

«

ŠIĄ SAVAITĘ
• Prezidentas Trumanas pareiškė, kad jis niekada ne

vyks į Maskvą, kol bus prezidentas. Šaltajam karui baigti 
durys atviros esą čia, J. Tautų organizacijoje.

• Spaudos konferencijoje prezidentas Trumanas pareiš
kė, kad anglių padėtis krašte yra daugiau negu rimta.

• Pragoję komunistai pradeda procesą prieš olandą pre
kybininką Louwers. Su juo teisiami kartu 9 čekai. Kaltina
mi špionažu. Spaudos atstovai procese neįleidžiami.

• Vakarų Berlyne bijomasi komjaunimo rengiamų de
monstracijų. Berlyno policija ruošiasi netikėtinumams to
mis dienomis.

• Prancūzija ir Saaro kraštas pasirašė sutartį, pagal 
kurią bus reguliuojama anglių kasyklų ekploatavimas. Sa
aro kraštui suteikta daugiau ekonominių laisvių.

• Senato krašto gynybos komiteto pirmininkas pareiš
kė, kad AJV, šalia kariuomenės mobilizavimo karo atveju, 
yra suplanuotas ir civilis mobilizacinis planas gynybai.

• Anglijos vyriausybės pirmasis posėdis po rinkimų įvy
ko, kur buvo pirmoje vietoje svarstoma vyriausybės praei
toje kadencijoje pradėtų suvalstybinimų atidėjimo galimu
mai.

• AJ.V vidaus oro susisiekimas, pradėjus streiką, beveik 
sustojo. “Transport Workers Union” (CIO) surengė de
monstracijas.

• Čekoslovakijos komunistų partijoje vyksta nepapras
tai nuožmus valygas Tito pasekėjų. Netik metami iš parti
jos, bet ir naikinami neištikimieji.

• Prancūzijos komunistai įnešė į parlamentą pasiūly
mą uždrausti įvežti į Prancūziją amerikoniškąją Coca Cola, 
nes ji... kenksminga svekatai. Pasiūlymas nepraėjo.

• Grakijoje teisiami aštuoni komunistai už krašto išda
vimą. Rusų atstovas J. Tautų organizacijoje reikalauja šios 
organizacijos generalinį sekretorių, kad šis darytų inter
venciją Graikijos vyriausybei.

• Sovietai visomis priemonėmis gaudo pas save iki šiol 
dar likusius rusų zonoje vokiečių mokslininkus - tyrinėto
jus ir technikus.

• Jugoslavijos vyriausybė pavadino prie Bulgarijos sie
nos esantį miestelį Czarsford Dimitrovgradu, kai tame 
miestelyje buvo surengtas Bulgarijos Dimitrovo pagerbi
mas. Tai reikšmingas įvykis, kuris daug pasako ir apie 
Dimitrovo pašaukimą į Maskvą mirtį.

• Švedijos laivyno šefas admirolas H. Strombock per-

— Škotijos vakariniame 
pakraštyje. Mul salos rajone, 
pradėtas ieškoti prieš 400 
metu paskendęs su brange
nybėmis .ispanu laivas. Ieš
kojimą finansuoja hercogas 
Atp'vII. Esą ten paskendę įspėjo, kad sovietų laivynas Baltijos jūrose kažkam rengia- 
$68,700,000 vertės aukso. | si. Jis išskaičiavo ir laivyno stiprumą ir pasirengimus.$68,700,000 vertės aukso.
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K. Grigaitytė-Graudušienė
^JTĄI NE AMŽIAMS

\ Tai ne amžiams saulė nusileido
* Švino bonios auštant subyrės.

* Tau nubrauksim ašarą nuo veido,
1 tau užspausim žaiždą geliančios širdies.

Raitus ir Unias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei taųi tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MES TAI SAKĖME

Kai paliaus orkanai Baltijoje pūtę, 
Nemunas krūtinę šniokšdamas pakels, 
kruvinoj pakrantėj mėlynuos žibutės, 
tyliai krausis žiedas tėviškės obels.

• • ’ "ii 'K /į*

Vėl sudėtos rankos maldai rytmetinei, 
o varpų gaudimas plaukia pagiriais. 
Kryžkelias išrašė šūkis paskutinis; 
tremtiniais išėję karžygiais pareis.

Rytų Europos žmogus, kurs tik susidūrė akis į akį su 
rusiškuoju bolševizmu, sakė vakariečiai jau tada: raudo
noji armija prie Eibes nesustos ilgam. Vakariečiai kreipė 
galvas ir klausinėjo rytiečių — ką jie mano tai sakydami. 
Kai rytietis jiems išdėstydavo savo nuomonę, kad šitos 
pozicijos yra tik laikini Kremliaus apkasai, iš kurių jie, 
pakankamai pasiruošę, puls likusią Europos, o paskui ir 
pasaulio dalį, jie tuo netikėdavo. Šitas netikėjimas pran
cūzų, anglų, amerikonų tarpe pasiekdavo tiesiog aukštą 
naivumo laipsnį: tie, su kuriais mes kariavome prieš bendrą 
priešą, su kuriais išgyvenome drauge bendrų baisių smūgių 
ir bendrų didžių laimėjimų, iki galutinos pergalės, mus puls 
— tai neįtikėtina.

Vakarietis samprotavo taip, turėdamas prieš akis ru
siškąjį kareivį, kuris, žinoma, niekada nesikęsintų prieš va
karykštį savo draugą. Bet tas raudonai nuteptas kareivis 
už tos geležinės uždangos yra bevalis ir bereikšmis dalykas 
visoje Politbiuro kreatūroje. Lygiai kaip bevaliai ir bereikš
miai yra ir visi 200 milijonų žmonių Sovietų Sąjungoje, 
kurių valią ir reikšmę apsprendžia, proporcingai imant 
neapsakomai maža bolševikinė mažuma. Štai šitą padėtį 
vakarietis tada išleido iš akių.

Daugumas vakariečių tada išleisdavo iš akių ir kitą 
momentą ten už geležinės uždangos: kad ten valdo vyriau- 

- sybė, kuri nesilaiko nei teisingumo, nei teisės ir nepripa
žįsta jokios moralės. Dar daugiau: kad tai vyriausybei 
valstybės valdžia yra priemonė saviems asmeniškiems nu
sikaltimams pridengti ir toliau vykdyti. Jeigu tai vyriau
sybei prireiks net savąjį galą paskandinti tautų kraujuje, 
tai jie tai padarys, kaip padarė Berlyno nusikaltėliai. Štai 
ką išleido vakarietis iš akių anuo metu.

O šiandieną rytietis skaito vakariečių spaudoje: so
vietai rengią karą! Pavartykime prancūzų, anglų, ameri 
konų didžiąją spaudą — ten mirguliuoja antraštės šia tema. 
Gaila, kad jiems tiek laiko ėmė įsitikinti. Tas “tikinimosi” 
penkmetis žmoniją pastatė baisioje grėsmėje: anoji nusikal 
tūlių gauja įsigijo baisiuosius ginklus. Ginklus vakariečiu 
išrastus! Ginklus, kuriais naikinami bus patys vakariečiai. 
Naikinami bus masniai! O gal vakariečiai ir šita realybe 
dar netiki? iv -Xtibp -. >

Neatrodo jau, kąd jie netikėtų, štai, pavyzdžiui, So 
vietų Sąjungos ir AJV karinių biudžetų palyginimai šias 
metais: pirmoji karo reikalams skiria 25% viso metinic 
valstybės biudžeto, kai tuo tarpu antroji tik 6%. Amerika 
po ginklu laiko šiuo metu 640.000 vyrų, o sovietai — 2,600, 
000. Ką kalba šitie skaičiai? Be to, jie didžiojoje spaudoje 
paskelbti ne iš piršto išlaužus, visa paremta giliais tyri
nėjimais ir statistikomis. Tai dar ne viskas: už geležinės 
uždangos visas tautų gyvenimas pajungtas tik rengimuisi 
karui. Nuo menkiausio kolchozo iki atominių fabrikų.

Sąrišy su tuo, vakarietis šiandieną jau žiūri savojoje 
spaudoje: žemės rutulys, bazės už geležinės uždangos ir 
linijos iš tų bazių į įvairius pasaulio centrus, imtinai ir į 
New Yorką, VVashingtoną, Chicagą, nekalbant jau apie Pa
ryžių ir Londoną. Tai linijos, rodančios galimumus sovie
tinių lėktuvų ir atominių bombų.

Ar visa tai vakariečių spauda duoda tam, kad gązdintv 
savo žmonis ir dilintų jau ir taip silpnus dvidešimto amžiaus 
žmogaus nervus? Mes manome, kad ne: pavojus realus, 
pavojus rimtas. Mes tai sakėme prieš penkeris metus. Mes, 
kurių tautos liko pirmomis aukomis tų nusikaltėlių. Mes, 
kurie jų darbus matėme. Mes, kuriems jie visoje savo nuo
gybėje pasirodė. Mes tai sakėme.

Tai ne amžiams saulė nusileido,... 
švino bonios auštant subyrės. 
Nusilenks ir kalnai Tavo giesmės aidui, 
vardas gintarinis ugnimi žėrės.

AKTUALIAISIAIS KLAUSIMAIS
Vykdomosios Tarybos Užsienių Tarnybos Valdytojo prof. J. 

i , Brazaičio pareiškimai Eltos korespondentui

ELTOS bendradarbis kreipėsi 
Vykdomosios Tarybos Užsie

nių Reikalų Tarnybos Valdytoją 
prof. J. Brazaitį, ar jis nesutik
tų painformuoti pasaulio lietu
vius apie dabartinę tarptautinę 
Lietuvos padėtį ,ir kovos 
Lietuvos išlaisvinimo eigą 
artimuosius uždavinius.

i

dėl 
bei

pa-

E. URBONAS

ŠIS MARGAS PASAULIS
•; Rašo GINTRŪNAS

— Ei, muzikantai, — riktelė
jo Gaigalas, — dabar parodysi
me kaip reikia šokti — kaip 
Panemunėje šokdavom.

Visi šokikai sutojo, vientik 
Tadas ir Marcelė pradėjo trep
sėti. čia reikia priminti, kad Ta
das dėvėjo tam tikslui senas 
klumpes dar iš “Krajaus” atsi- 
veštas.

Smarkiau sudūzgė, sudundėjo 
orkestras. Viduaslyje vis sukosi 
Tadas ir Marcelė. Vis triukšmin
giau grojo paraudę, sušilę, akis 
išpūtę muzikantai. Dabar net 
viesulu sukosi pora.

— Ot, kur vyras! Tai bent 
vyras! — pradėjo pūsti į vieną 
dūdą visos našlės ir senmergės.

Kartais Tadas trenkė kliiiri- 
pėtomis kojomis į gridls, kad ant 
stalų net šokinėjo aidus stiklai.

Staiga nuo Gaigalo kojos at
siskyrė viena klumpė, ir nulė
kus pataikė seniui Širvinskui į 
blauzdas. Tas krūptelėjo, ir iš
krito jam pypkė iš burnos. Ta-

Paskutinė Pasiutpolkė
Buvo tai Užgavėnių vakaras, 

švampūdlės miesto svetainė bu
vę pilnutėlė žmonių. Mat, visi 
norėjo dar kartą pasilinksminti 
pirm, negu prasidės gavėnia. Ta
da Gaigalas su savo žmona irgi 
atvyko “Blynų baliuje” daly
vauti.

Per ištisą vakarą Tadas tin
kamai “prisišveitė” blynų, krup
niko, ir taukuose keptų kuku
laičių. Artinosi vidurnaktis. Šo
ko jauni ir nebejauni. Juo ar
čiau greitinosi dvylikta valanda, 
juo .smarkiau žmonės ėmė šok
ti ir muzikantai groti.

— Taduk, — prabilo vienas 
bičiulis, — išmaukime dar vieną 
bent ant drąsos.

— Ak, Antanėli, jau išgėriau 
aštuntą. Pakaušis jau šunta. Bet 
gaidžiai dar nepragydo, todėl 
dar vieną ištuštykime.

- To tik ir reikėjo. Tadas, pa-

šokti.

tyva. Jų rankose veikimo kryp
tis ir tempas.

Šitokiame Rytų - Vakarų san
tykių fone nustojo prasmes lig 
šiol tų dviejų galybių užimtos 

1 pozicijos reikalu. Nustojo pras- 
. mes sovietinės pastangos tarp
tautiniame santykiavime legali
zuoti sovietines Baltijos respub
likas. Metę šias pastangas,, so
vietai intensyviai stengiasi Bal- 

į tijos valstybes apgyvendinant 
, nelietuviais, administracinę san- 
I tvarką pritaikant rusiškam šab
lonui, gyvenimo lygį numušant 

’ iki sovietinio. Jei sovietai Lie
tuvoje išardino ežias tarp vieno 
ūkininko žemės ir kito, kad pa- 

’ darytų cholkozą, tai šiandien jie 
1 lygiai stengiasi išardinti sienas 
! ir tarp Sovietų Sąjungos ir Bal

tijos valstybių, darydami, kaip 
caro laikais, edinuju — nedieli-

1 muju. Totalinis jungimas į Ry- 
! tUS.

3. O Vakarų laikymasis Balti- 
, jos valstybių atžvilgiu pagerė

jęs, pablogėję* ar nepakitęs?
Vakarai nustojo saugoję taip 

rūpestingai anksčiau laikytą tv- 
i lą Pabaltijo reikalu. Baltijos 
■ kraštai Vakarų lūpose jau virs
ta kaltinimu Sovietų Sąjungai 
Genocido reikalu padaryti žy
giai paskutinėje JTO sesijoje ra- 

1 do didesnio atgarsio nei anks
čiau. Jungtinėms Valstybėms 
ratifikuojant genocido konvenci
ją lietuviai virto vienu iš svar
bių oficialiai apklaustų liudinin
kų dėl sovietų vykdomo geno- 

! cido.
Baltijos kraštus Vakarai jau 

į linkę laikyti vakarietinės šeimos 
nariais. Lietuviai, latviai, estai 
priimti pilnateisiais Europinio 
Sąjundžio nariai. Mūsų partijos 
jau įeina į tarptautinius savo 
krypties grupių sambūrius. So
cialdemokratai dalyvauja BISe 
(rytų ir centro Europos socialis
tų susivienijime) ir tarptauti
niame socialistų sąjūdyje Euro
pos Unijai remti. Mūsų liberalai 
dalyvauja liberalų internaciona
le (Union Liberale Mondiale) 
Krikščionys demokratai priimti 
į NEI (Nouvelles Equipes In
ternationales). Lietuviai žurna
listai dalyvavo laisvųjų žurna
listų kongrese Londone (1949).

1. Kokiom prielaidom yra 
grįsta kova dėl Lietuvos išlais
vinimo ir kaip reikia vertinti 
tarptautinė šio meto padėtis?

Lietuvos išlaisvinimas remia
si dviem pagrindinėm prielai
dom: 1) Rytų ir Vakarų inte
resų priešingumais ir iš to ei
nančiu konfliktu; 2) lietuviškų
jų jėgų budrumu, pasirengimu 
ir veikliu įsijungimu į Vakarų 
akciją.

Rytų - Vakarų santykių baro
metras nervingai šokinėja. Po 
mėginimų susiprasti Vakarai 
nedviprasmiškai ėmė rikiuoti 
savo jėgas, pirmoj eilėj ūkiškai 
stiprindami ir kariškai ginkluo- 
dahii Vakarų Europą. Nė visi 
Europos punktai duodasi stipri
nami. Pietų Europa, kuri turė
jo būt europinės galybės atra
ma, nepateisina dėtų vilčių. Jos 
vietoj europinio pasipriešinimo 
'•entru paversti Vokietiją trukdo 
dar neišgyventas nepasitikėji
mas, kurį dar labiau sustiprino 
načių vokiečių provokaciniai 
ultra nacionalistiniai balsai. Ju
goslavija, Turkija. Ispanija yra 
realios pajėgos, kurios norima 
’traukti į pasipriešinimo ratą, 
'ret kuriom dėl vienų ar kitų 
nriežasčių dar nedrįstama ro
dyti galutinio pasitikėjimo. Tuo- 
būdu Europos atskiros jėgos! 
savo smulkumu, savo vidaus su
glebimu, savo lokalinio pobū
džio problemom, nustelbiančiom 
visus bendruosius interesus, nė
ra pasirengusios didžiajai misi
jai — pasipriešnti bolševikiniam 
Rytų imperializmui. Tikimasi 
tas visas palaidas jėgas apjung
ti. ir tą jungtinę Europą pavers
ti pasipriešinimo atrama. Tenka 
laukti, iki tas lėtai einančio ap
jungimo vyksmas duos vaisių. 
Laukimas — ne santririų tarp ' 
Rytų ir Vakarų išsilvginimo, I 
bet Europos apsijungimo, su- j 
stiprėjimo ir pasirengimo— yrai 
būdingasis ženklas Vakaram.' K.ongrf® Bonaon1e *iy4y.’

» I Lietuvių atstovai pilnateisiais
2. Jei Vakarai tebėra laukimo 

ženkle, tai kokiam ženkle yra 
Rytai?

Rytai? Rytai tuo tarpu sku
biai plečia savo ekspansiją ten, 
kur sutinka mažiausiai pasiprie
šinimo. Vakar Kinija, šiandien 
Indokinija, rytoj gal Burma, 
Indija... O gal ten sustos ir pra
dės judėti Europos šiaurė ar 
rytpiečiai. Rytų rankose inicia-

Europinį Sąjūdį. Ir katalikų žur
nalistų kongresas nenorom ati
darė mūsiškiam savo dūri?. Da
rant pastangų įeiti į NEI tekę 
pasakyti: arba mes pilnateisiai, 
arba mum visai nereikia... Liu
dininkais į Jungtinių Valstybių 
senato komisiją genocido kon
vencijos ratifikavimo reikalams 
pasisekė prasimušti tik dedelė- 
mls ALTo atstovų pastangomis. 
Pastangos, nuolatinės pastan
gos.
5. Ar ir kokio poveikio Lietuvos 
laisvinimo darbui turi intensy
viai vykdomas tremtiniu perkė

limas iš Europos į užjūrius?
Mūsų pastangų intensyvumui 

negalėjo neatsiliepti masinė emi
gracija. Dėl emigracijos suma
žėjo (bent laikinai) darbui bū
tinos lėšos ir darbui reikalingi 
žmonės. Vistiek per tą laiką ne
buvo praleistas nė vienas mo
mentas, kur mūsų byla galėjo 
būti pajudinta. Tam reikėjo su
telkti visas likusias jėgas ir lė
šas.
6. Koki Lietuvos ir lietuvių tau
tos atžvilgiu pagrindiniai konk
retūs artimiausio meto uždari

niai?
Palankėjanti tarptautinė dir

va labiau įprasmina mūsų pas
tangas, bet sykiu ir labiau visus 
mus įpareigoja. Įpareigoja ne
atleisti jėgų pagrindinėm mūsų 
veiklos kryptim: aliarmuoti ir 
kovoti dėl kankinamo ir naiki
namo krašto, eiti į Vakarų šei
mą ir per ją veikti, keliant Lie
tuvos ir lietuvių vardą aktyviu
nozitvriu dalyvavimu Europos nesiimama per privatines ar 
problemų sprendime, mūsąsias valstybines apdraudimo įstai- 
paverčiant europinėmis; organi- gas teikti jiems paerelbos senat- 
zuojant pasaulio lietuvių rienin- vėle, ligoje ar netekus darbo, 
gą bendruomenę ir ją paverčiant 
nuolatiniu šaltiniu materialinių 
ir moralinių jėgų kovai dėl kraš
to, dėl tautos potencialo išliki
mo, dėl lietuvių kultūros palai
kymo ir ugdymo.
7. Kaip geriausiu būdu į šių už
darinių vykdymą gali įsijungti

eilinis pasaulio lietuvis?
Kaip lig šiol, taip ir ateity 

Lietuvos laisvinimo ir lietuvių 
tautos išlaikymo kova vadovau- 
jantiem organam būtų nepake
liama, jeigu toje kovoje vado
vaujančiųjų organų neparemtų 
visi laisvojo pasaulio lietuviai. 
Čia didžiausį vaidmenį yra su
vaidinę Jungtinių Valstybių lie
tuviai. Paskutiniu metu jų eiles 
žymiai papildo naujieji Ameri
kos lietuviai, buvę tremtiniai. 
Visiems pasaulio 
nirmiausia tiems, 
seniai iš Europos 
napus vandenų,
pats, kaip seniau prašymas:

1. Populiarinti ir vykdyti va
dovaujančiųjų organų (Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvininimo 
Komiteto, Vykdomosios Tary
bos, Amerikos Lietuvių Tary
bos) sumanymus tarp lietuvių;

2. Populiarinti Lietuvos lais
vinimo reikalą ir konkrečiais 
atvejais vadovaujančiųjų organų 
sugestijas tarp sevtimųjų, jų 
spaudoje ir visuomenėje;

3. įvesti Vokietijoje tarp 
tremtinių prigijusį nuolatinį ap- 
sidėjimą įnašais į Tautos Fondą 
Lietuvos laisvinimo reikalui.

Tik glaudus visų lietuvių ben
dradarbiavimas įgalins ištesėti 
mūsų veiklą, iki Rytų - Vakarų 
santykiai ilgainiui išsirutulios į 
Lietuvai išlaisvinti reikalingą 
fazę, — baigė Vykdomosios Ta-; 
rybos Užsienių Reikalų Tarny-j 
bos Valdytojas prof. Brazaitis/

ELTA

KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA
SOCIALINIS TEISINGUMAS — GINKLAS 

PRIEŠ KOMUNIZMU
POPIEŽIUS PIJUS XI

Be teisingumo, kuris turi būti met ekonominis ir socialinis or- 
tarp atskirų asmenų, yra dar ganizmas bus tvirtas ir pasieks 
vadinamasis socialinis teisingu
mas. Jis taip pat uždeda pareigų, 
nuo kurių negali atsipalaiduoti 
nei darbdaviai, nei darbininkai. 
Socialinis teisingumas reikalauja 
iš atskirų asmenų to, kas būtina 
bendrajai gerovei. Bet kaip kiek
viename kūne visuma apimpina- 
ma tuo būdu, jog atskiroms jos 
dalims duodama tai, kas reika
linga jų uždariniams atlikti, taip 
ir bendruomenės negali kitaip 
aprūpinti, kaip tik teikiant at
skiriems jos nariams, atseit, 
žmonėms, tai, kas reikalinga jų 
socialiniams uždaviniams atlikti. 
Jeigu bus patenkinti socialinio 
teisingumo reikalavimai, ramiai 
ir tvarkingai išsivystys visas e- 
konominis gyvenimas, ir bus 
aišku, kad socialinis organiz
mas yra sveikas, kaip kad žmo
gaus kūno sveikata pažįstama iš 
pilno, darnaus ir vaisingo jo 
sąnarių veikimo.

Bet socialinis teisingumas 
negali būti patenkintas, jei dar
bininkai negauna pakankamo 
sau patiems ir šeimai išlaikyti 
atlyginimo; jei neįgalinami jie 
įsigyti bent kuklios nuosavybės, 
kad apsisaugotų nuo nuskurdi
mo, kuris taip labai paplitęs, jei

Čia tinka pakartoti tai, ka esa
me pasakę Enciklikoie “Quad- 
ragesimo anno”: — “Tik tuo-

savo tikslą, kai visus ir kiekvie
ną savo narį aprūpins visomis 
gėrybėmis, kurių gali suteikti 
gamta, darbas, technika ir so
cialinė ekonominio gyvenimo 
organizacija. Tųjų gėrybių turi 
būti tiek, kiek reikalinga žmo
nėms padoriai gyventi ir pakelti 
į aukštesnį kultūros laipsnį, kas, 
protingai elgiantis, ne tik nekliu
do dorovei, bet, atvirkščiai, jai 
labai padeda.”

O jei, kaip tai dabar vis daž
niau atsitinka, teisingumą atly
ginimo atžvilgiu tegalima pa
tenkinti vien su sąlyga, kad vi
si darbdaviai laikysis to, ką yra 
nustačiusios jos sąjungos, įkur
tos išvengti tarp jų konkurenci
jai, tokiai žalingai darbininkų 
teisėms, tai darbdaviai bei įmo- 
nininkai privalo visas tas są
jungas palaikyti ir remti, kaip 
įprastinę priemonę atlikti teisin
gumo pareigai. Bet ir darbinin
kai teneužmiršta savo teisin
gumo pareigų darbdavių at
žvilgiu ir tebūna tikri, jog tai 
neabejotinai išeis didesnis jų pa
čių naudai.

Meilė ir teisingumas tuomet 
tegali daryti įtakos ekonomi
niam ir socialiniam gyvenimui, 
kai profesinės ir tarp profesinės 
sakingos, pasiremdamos tvirtu 
krikščioniškoio mokslo pamatu, 
susivienvs tarn saves i laiko bei 
vietos aplinkybėmis padiktuotas 
korporacijas.

Divini Redemptoris
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A. a. Jonas Kalėda
Vėl viena lietuvio gyvybė už

geso tropikų saulės atokaitoj: 
11950 m. vasario 1 4d. netikėtai 
širdies liga Medellin’e, Kolum
bijoje, mirė vos prieš kelis mė
nesius atvykęs Juozas Kalėda. 
Velionis gimęs 1893 m. sausio 
5 d. Marijampolės apsk. Liudvi
navo vis.

Šia žiauria mirties ranka pa
darytas nuostolis ne vien Mede- 
llino lietuvių kolonijai, bet ir 
visai lietuvių tautai. Tauriai 
kuklus velionis Juozas Kalėda

lietuviams, o 
kurie tik ne
yra nukilę a- 
taikomas tas

das gi slystelėjo, suklupo, ir su
griuvo ant grindų.

— Jau gana, Gaigalėli, — dus
liai šovė Marcelė, — Gavėnia 
jau prasidėjo. Matyt, kad “šty- 
mb” daugiau nebeturi. Vadinas, 
praūžė jaunatvės dienos.

Tado galva ūžė, kaip dvaro 
girnos, ir jis atsakė “Akurat, dū
šelė.” Tai buvo paskutinė pasiut
polkė. Matyt, nebesu jauniklis, 
kaip kad Panemunėje buvau.

nariais dalyvavo tarptautiniame 
katalikų žurnalistų suvažiavi
me Italijoj (1950). J Lietuvą 
pradedama žiūrėti kaip į tokį 
Vakarų šeimos marį, kuris gali 
pasirodyti ne tik stebėtoju už
čiaupta burna, bet ir su pozity
vais įnašais tarptautiniame gy
venime bei jo problemų spren
dime. Iš visa to eitų išvada, kad 
Baltijos valstybės Vakaruose y- 
ra susilaukusios daugiau dėme
sio ir pripažinimo.
4. Ar šis Baltijos kraštų ir kon
krečiai Lietuvos integravimasis 
j Vakarus lig šiol be kliūčių ir 

sunkumų?
Lietuvos lygiai ir kitų Balti

jos kraštų įsijungimo į Vakarus 
procesas neina savaime. Niekas 
atvinj durų mums nelaiko. Rei
kia išsikovoti. Reikėjo, kietai pa
kovoti, iki įeita į eUropihį kultū
ros kongresą (1949), o per jį į

Pasauliniam Kare, jis parskubėjo 
savo tėviškėn padėti kurti pir
muosius pulkus ir atkakliai ją 
ginti nuo skaitlingų priešų. Vė
liau, kraštui atgavus Nepri-
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minga*. jeil 
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— Iš šv. Juozapo parapi
jos, Marshall, Tex., kuri. Jo
nas G. O’Rourke, vvkdamas 
j Romą ir i Šventąją žemę, 
pakeliui, sustojęs Washing
tone, vasario 23 dieną atida
rė Jung. Amer. Valstvbiij 
Kongreso Posėdj sti Šv. Tėvo 
Pijaus XII Šventųjų Metų 
Malda.

— Teisiamas gydytojas 
Sander, davės ligonei injek- 
ciją, kad šiai sutrumpnuš 
skausmus ir drauge ' gyveni
mą, teisėjui pareiškė, kad tą 
injekciją jis davė, kai ligonė 
jau buvo mirusi.

Vykstančiame LRKSA Vyk
domosios Tarybos susirinkime 
yra išklausyta išsamių raportų, 
kurie kelia džiaugsmo ir pasi
didžiavimo. Organizacija eina 
pažangus ir naujų laimėjimų 
keliu. Praeitais metais narių 
skaičiumi tiek paaugo, kad jau 
bendras skaičius prašoko de
šimties tūkstančių. Pernai pri
rašyta apdraudos virš milijono 
dolerių sumai. Paaugo ir sustip
rėjo turtu. Vykdomosios Tary
bos nariai, visi be išimties, Į buvo garbingas savo tautos sū- 
pranešė iš įvairių apylinkių na- nūs — Nepriklausomybės kovų 
rių pasitenkinimą dividendais, savanoris, vyr. leitenantas. Pir- 
kurie buvo išmokėti praėjusiais mą karo praktiką atlikęs Did. 
metais. Suvažiavime džiaugia
masi lietuvių tremtinių ir bend
rai jaunimo stojimu į mūsų or
ganizaciją.

Pereitą savaitę iždo globėjai
— Jurgis K. Venslovas ir Vin- klausomybę, jis veikliai įsijungė 
cas Abromaitis, taipgi kontro- Tėvynės atkūrimo darban, eida- 
lės komisija — Leokadija že- mas Marijampolės karo komen- 
maitytė, Pranas Katilius ir Vin-1 danto ir kit. pareigas.
cas Grieštaraitis padarė Susi- | T • • • .... „r ... I Laimingai išvargęs praėjusioyienymo centre finansinių rei- karo
kalų reviziją, o vasario 23 Su- dQr- Vokietij • Biberacko
siyienymo centro patalpose pra- mieste eia „
sidejo metinis Vykdomosios Ta
rybos susirinkimas.

Susirinkime dalyvauja visi 
Vykdomosios Tarybos nariai, 
būtent: dvasios vadas kun. Jo
nas F. Baltusevičius; preziden
tas — Leonardas Šimutis; vice 
prezidentas — adv. Jonas J . 
Grigalius; sekretorius — Vincas 

IT. Kvetkas; iždininkas — Pet-| 
I ras J. Karšauskas: iždo globė
jai — Jurgis K. Venslovas ir 
Vincas Abromaitis.

Kadangi šią vasarą turi įvyk
ti dvimetinis arba iš eilės 57 
mūsų Susirienymo seimas, tai 
Vykdomoji Taryba savo susirin
kime daug laiko paskyrė apsvar
stymui, kaip šį seimą padaryti/ 
kuo sėkmingiausiu visais at-' 
žviligais. Seimas įvyks liepos 10. j 
11, 12 ir 13 dienomis Detroit, 
Mich. Sesijos vyks Statler Ho
tel patalpose. Dabar svarbu įsi
dėmėti. kad konstiuteiniai pa
siūlymai turi pasiekti Statutų 
Komisiją ne vėliau 90 dienų; 
prieš seimą. Tadgi kuopos tu- t ___ _
rinčios pasiūlymų - pataisų, a- kai niekais pavertė. Taip bu- 
mendmentų ir naujų projektu vo išvengta autobusų ir po- 
malonėkite laikų pasiųsti Statu- į žeminio susisiekimo sutriki
te komisijai.

iRA-os, vėliau IRO tarnybon, 
i kaip daugelis kitų, a. a. J. Kalė
da nesistengė apsirūpinti čia 
gausiai suplaukusiom tremti
niams šelpti gėrybėmis, bet bu
vo tikrai pasiryžęs kiek galėda
mas žmonėms patarnauti. Tik
rai būdavo malonu tarpe dau
gybės svetimų sutikti šį mielą 
tautietį, kuris į savuosius nepra
šnekėdavo svetimąja kalba ir 
nesidrovėdavo savo žmonėms 
suteikti galimų pirmenybių ir 
kuo galėdamas padėti. Savo 
dideliu taktu jis mokėdavo visą 
suderinti ir nieką neužgauti.

Teilsisi tad ramiai, Mielas 
Tautieti, tavo palaikai mus vi
sus priglaus šioj svetimoj Ko
lumbijos žemėj, o siela tesuran- 
da taip pasiilgtą, tik jau Amži
ną Tėvynę! E. P.

— Komunistų organizuo
jamą susisiekimo streiką 
Paryžiuje antikomunistinis 
darbininkų judėjimas visiš-

mo Paryžiuje.

— Bolšcl 
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KATALIKIŠKA ATMOSFERA NAMUOSE |

V. Gelvonis

“PRAVDĄ” ir “IZVESTIJAS” VARTANT

Daugelis tėvų savo vaikų 
auklėjimu mažai ar visai nesi
rūpina. Palieka tai mokyklai. 
Gerai jei vaikus leidžia j katali
kišką mokyklą. Tenai jie gauna 
ir religinį auklėjimą. Viešųjų 
mokyklų vaikai religinio auklė
jimo visai negauna, o jei jo nė
ra namuose, tai mūsų priaugan
čioji karta vis labiau ir labiau 
tolinasi nuo krikščioniškų prin
cipų ir jaunimo nusikaltimai 
auga, kas sudaro labai rimtą 
problemą mūsų visuomenei.

Bet ir katalikiškų mokyklų 
auklėjimas neduoda pageidauja
mų rezultatų, kokių galima bū
tų laukti, dėl štoko religinio 
auklėjimo namuose. Dažnai pa
mirštama, kad pirmiausioji ir 
svarbiausioji mokykla yra na
mai, tėvai.

Kai kurie tėvai klaidingai 
mano, kad jeigu vaikas išmoks 
atsakyti į skaitlingus katekizmo 
klausimus, tai jis jau bus pui
kus katalikas. Neužtenka vien 
katekizmą žinoti. Reikia juo ir 
gyventi ir tas gyvenimas, pa
remtas krikščionišku mokslu, 
turi būti išdirbtas ir išvystytas 
namuose.

Krikščioniškojo mokslo mo
kinimas yra praktiškas. Istori
jos, geografijos ar kitų pasau
linių dalykų mokinimas yra sėk
mingas, jei vaikas gali pakarto
ti ką mokytojas sakė ar kas yra 
parašyta vadovėlyje. Katekizme 
svarbiausis ir sunkiausis uždavi
nys yra tą mokslą pritaikyti 
kasdieniniame gyvenime ir juo 
gyventi. Mažai ką padės žinoti 
Dievo Įsakymus ir negyventi 
jais, susipažinti su Kristaus 
mokslu apie Sakramentus ir jų 
nepriimti, mokėti išskaityti 7 
didžiąsias nuodėmes ir su jomis 
nekovoti ir jų nevengti. Kunigas 
ar seselės labai gerai gali krik
ščioniško mokslo išmokinti, bet 
svarbiausią dalį turi atlikti šei
ma ir namai. Čia tėvai kasdien, 
beveik kas valandą, atydžiai 
vaiką seka ir tokiu būdu namai 
pasidaro praktiška mokykla, 
kur krikščioniškas mokslas yra 
suprastas, pritaikytas ir juo gy
venama.

Bažnyčia tad uždeda griežtą 
pareigą tėvams savo vaikus mo
kyti' ir auklėti krikščioniškoje 
dvasioje. Apie religinio auklėji
mo šeimoje svarbą ir reikalą 

— Bolševikiniai laikraščiai 
skelbia, kad Lietuvoj darbo pre
mijas laimėję darbininkai gauna 
dovanu cukraus. Galima spręsti 
iš to, kokia ten padėtis su cuk
rum. .

— Visu Lietuvoje įmonių, 
fabrikų ir kolchozų, kuriuose 
tik vadovai yra rusai, darbinin
kams darbo sunkumo atžvilgiu 
yra katorga: jie mušami, ver
čiant kelti, nešti ar stumti virš 
darbininko jėgų. Šitie faktai 
mat/ti net bolševikinėje spau
doje.

— Rusų tarnautojai vagia 
lietuvių valstiečių varu sumany
tų pyliavų grūdus, o paskui vals
tiečius ima nagan, kaip neišpil- 
džiusius normų.

— Rašytojas Pulgis Andriušis 
šiuo metu su šeima gyvena 
Australijoje ir dirba sunkii fi
zinį darbą. Bet plunksnos nepa
deda. šiuo metu “Mūsų Pastogė
je” (Australijos lietuvių laikraš
tis) spausdinamos jo satyros.

— Mokyklos Lietuvoje ver
čiamos leisti savo laikraštėlius, 
kuriuose turi būti garbinami o- 
kupantai. Okupantų spauda 
skundžiasi, kad šie laikraštėliai 
nėra kovingi, mažai kalba prieš 
savąją tautą.

Popiežius Pijus XI taip sako: 
“Šeima turi tiesioginę misiją nuo 
Sutvėrėjo ir tuomi teisę savo 
vaikus auklėti, teisę viršesnę už 
civilinės visuomenės ar valsty
bės teises, teisę nepaliečiamą 
bent kokios galios ant žemės.”

Daug geros valios tėvų tikrai 
norėtų savo vaikus išauklėti i 
katalikiškai, bet jiems trūksta 1 
tam reikalingų žinių. Pasiryžiau 
tad duoti kas mėnesį labiausiai 
praktiškus .aiškius ir išbandy
tus patarimus bei nurodymus, 
kaip geriausiai -tai galima atlik
ti.

Rytmetinis pasiaukavimas
Reikia padaryti namuose ka-į 

talikišką atmosferą taip, kadi 
vaikas turėtų progą šventus 
daiktus taip pastebėti, kaip jis 
pastebi savo mamytę ar žaisle-' 
liūs. Kodėl nepadaryti, l^ad Kū
dikėlis Jėzus būtų pirmųjų vai
ko įspūdžių centre?

Vaiką reik išmokyti padaryti 
rytmečio pasiaukavimą. Pasi- 
aukavimo formula turi būti pa
prasta ir trumpa, lengvai pasi-į 
liekanti vaiko atmintyje. Galima 
pasirinkti iš maldaknygės kokią 
atitinkamą maldelę ar atsidūsė
jimą, o dar geriau sudaryti savo 
kaip pavyzdžiui: “Mano Dieve, 
aš atsiduodu Tau visas ir auko
ju Tau visą mano dieną.” O net 
galima ir taip: paklausti vaiko 
“Keno tu esi?” ir išmokinti at
sakyti “Dievo.”

Kambaryje turėtų būti Jė
zaus ar Marijos paveikslas. Pa
veikslas turėtų būti pakabintas 
šalia lovelės, kad vaikas lengvai 
galėtų jį pamatyti, o ne ties vir
šugalviu, kur jam sunku būtų 
pažvelgti. Kas rytą, kai vaikas 
keliasi iš lovelės, pripratinti jį 
pasakyti: “Gerą rytą, Jėzau!’’, 
ir paskui padaryti rytmetinį pa
siaukavimą. Viena motina savo 
pusantrų metų vaiką pripratino 
pasiųsti Jėzui bučkį. Būdavo kas 
rytą, vaikas keldamasis iš love
lės, į lopšio ar lovelės kraštus 
įsikabinęs ir savo silpnomis ran
kutėmis rriojodamas stovylai ar 
paveikslui sakydavo: “Labas, 
Jėzau!”

Jau vienerų metų vaikas, pra
deda mėginti nors ir netobulai, 
ištarti "tėtė”, ‘mama”, tai ly
giai gali ištarti ir Jėzaus vardą, 
nors pradžioje gal pasakys ‘De- 
zus” (D lengviau ištarti).

ir visur
— Lietuvoje leidžiamų laik

raščių puslapiuose prasiveržia 
sakinių, iš kurių matyti, kad 
kolchozuose viešpatauja baisus 
skurdas. Gyvulių ir paukščių 
kiekiai yra nepaprastai menki.

— Yorktown (Australijoje) 
viešbutyje rastas lietuvis Juozas 
Abaravičius peršautas į galvą, 
šautuvas, kuriuo nušautas ar 
nusišovęs, buvo tarp jo kojų. 
Tuojau nugabentas į ligoninę, 
bet po valandos mirė.

— Neseniai Australijos vy
riausybė nusprendė pasiųsti 40 
gydytojų - imigrantų į Papua 
teritoriją ir Naująją Gvinėją. 
Septyni gydytojai jau parinkti, 
jų tarpe du lietuviai: M. Svirk- 
lys ir Dr. Vaclovas Žigas. Be 
to, dviem DP gydytojam leista 
jau dirbti Vakarų Australijoje 
Fremantle ligoninėje.

— Žymus latvių kritikas Ja
nis Rudzitis “Latvijos” žurnale 
paskelbė ilgą ir įdomų straips
nį “Kristijonas Donelaitis ir jo 
Metų laikai”, kuriame iškelia 
šio kūrinio vertę ir grožį.

— Garsiajame Kolumbijos 
Club Hipico Medellin žirgyne 
sau darbą surado žinomas Lie
tuvos kariuomenės kavalerijos 
majoras Antanas Andriūnas ir

KUN. M. KEMEŽIS
Lietuvių Par. Bayonne, N. J. klebonas, Popiežiaus gvardijos narių tarpe Romoje. (Times Photo)

S. Ąžuolaitis

VALYMAS DAR TĘSIAMAS
(Tęsinys)

Politinių komisarų užduotis
Užgrobtuose kraštuose esan

tiems vienoje miesto dalyje ru
sų kariams ir stebintiems žmo
nių gyvenimą ir jų namų įren
gimus komisarai pasakodavo, 
kad čia tik kapitalistų ir tur
tuolių namai,o kitoje miesto da
lyje, kur jie dabartiniu laiku 
negali ten nuvykti ir pamatyti, 
didžiuma vargšų žmonių gyve
na tokioj blogoje ir apgailėtino
je padėtyje, kad rusams net 
sunku yra ir įsivaizduoti. Kitoje 
to paties miesto dalyje esan
tiems rusų kariams komisarai 
pasakojo, kad šioje miesto da
lyje žmonės labai skurdžiai ir 
vargingai gyvena.

Šitas Rusijos komunistų pro
pagandos būdas, apsaugoti ru
sus karius nuo pastebėjimo, kaip 
užsieniečiai gyvena ir ką jie tu
ri, neturėjo rusų karių tarpe 
daug įtakos okupacijos metu 
svetimoje šalyje.

Antra, ir labai svarbi, tų po
litinių komisarų pareiga buvo 
patirti kiekvieno rusų kario nu
sistatymą, stebint užsieninį žmo
nių gyvenimą ir kokią jam įta
ką tas stebėjimas padarė ir kaip 
tas karys, tą visą matydamas, j 
tai kreipė savo dėmesį. Tą visą 
patyrimą apie kiekvieną karį 
komisarai labai smulkiai pasi
žymėdavo į savo užrašus ir nuo
latos siųsdavo apie kiekvieną 
karį smulkius pranešimus į Mas
kvą slaptosios policijos Centrui, 
kuris savo nuožiūra sprendė iš 
tų pranešimų kiekvieno kario li

kavalerijos karininkas, vėliau 
Marijampolės apskr. viršininkas 
Vaclovas Goštautas. Jie dirba 
čia kaip administratoriai ir jo
jimo instruktoriai. Arklių esą 60 
ir jojimo rungtynėse jie gerai 
pasirodo.

— Mūsų tautiečių Olandijoje 
labai nedaug ir išbarstyti po į- 
vairias vietoves. Dėliai šios prie
žasties jie niekur negali pasiro
dyti, nei suruošti kokių nors 
minėjimų, nors tarpusavyje pa
laiko labai glaudžius ryšius. Jų 
darbas dažniausiai labai Sunkus 
— dirba ten, kur jau nebenori 
dirbti olandas. Išemigruoti vilčių 
labai maža, nes reikia patiems 
užsimokėti už kelią.

Kaip žinome, “Metai” pirmą 
kartą į latvių kalbą buvo iš
versti žinomiausio latvių poeto 
Janio Rainio. Antrą kartą “Me
tus” išvertė jaunas latvių poe
tas Pauls Kalva.

— Darbo prievolė sutrumpin
ta 6 mėnesiais visiems imigran
tams, atvykusiiems į Australiją 
iki 1949 metų sausio 1 dienos. 

kimą, atsisžvelgiant, kokį įspūdį 
kariui padarė Vakarai ir koki 
gali būti apie matytus ir pastebė
tus dalykus, apie užsienio žmo
nių gyvenimo sąlygas jo pasako
jimai, kai iš kariuomenės jis par- 
vyks namo pas savuosius.

Felicija tvarko karius
Pasibaigus karui su vokie

čiais, Rusijoje slaptoji policija 
paleidžiamus iš kariuomenės ka
rius suskirstė į tam tikras rū
šis. Kariams, kurie tos policijos 
nuožiūra buvo “saugūs” ir neuž- 
sikretę’Taip vadinamu' vakariz- 
mu, leido sugrįžti į savo namus, 
į savo senas gyvenamąsias vie
tas ir į savo darbus, kuriuos jie 
turėjo prieš pat išėjimą į karą. 
Užsikrėtusiųjų karių likimas jau 
buvo slaptosios policijos ranko
se. švelniausia jiems už tai 
bausmė buvo, kai buvo paleisti 
iš kariuomenės ir sugrįžo į savo 
namus, ir norėjo gauti savo dar
bus, darbai jiems buvo atsakyti 
ir duoti jiems kiti darbai arba 
užsiėmimai kitur labai toli nuo 
jų gyvenamosios vietos, mies
tuose ar kaimuose, kur jie nie
ko nepažinojo, ir kur jų niekas 
nepažino, ir neturėjo sau pati
kimų žmonių, kuriems galėtų 
papasakoti, ką jie matė už “ge
ležinės uždangos”.

Kitais atsitikimais buvo pali
kimas jų kariuomenėje, kad su
teikus jiems tikresnį ir draus
mingesni perauklėjimą, negu 
civiliniame gyvenime. Nekuriu 
karių likimas baigėsi sunkaus 
darbo -kuopose Sibire.

Beria įsakė propagandos ko
misarams ir vykdytojams “pra
šalinti” mintį iš kiekvieno su
grįžusio kario galvos, kad už
sienyje yra geresnis gyvenimas, 
negu Rusijoje.

Rusų “Išardimai”
Rusų komunistinė valdžia pro

pagandos tikslais sugalvojo ir 
viešai savo spaudoje paskelbė, 
kad rusai yra viską išradę, pra
dedant nuo garo variklių h- el
ektros lemputės, iki penicilino ir 
atominių jėgų. Beria politiniai 
propagandistai net seniems ir 
atsarginiams kariams pasakojo, 
kad visi tie sunkvežimiai ir 
džypsai, kuriuos jie vartojo kare 
ir gėrėjosi jais, nebuvo ameri
koniški, kaip kad jie iš pradžių 
manė, bet yra pačių rusų paga
minti. Tokias nesąmones nuola
tos be perstojimo jie pasakojo 
ir kalė kariams į galvams. Ži
noma, mažiau protaujantieji kai 
kurie kariai ir patikėjo.

Toliau, nemažą dalį savo pro
pagandos Beria paleido per 
spaudą, netiesioginiai įsakyda
mas laikraštininkams ką spaus-

Prieš mane guli du numeriai 
bolševikinės “Pravdos” ir du 
numeriai “Izviestijų”. Pirmasis 
laikraštis — sovietų komunistų 
partijos centro komiteto orga
nas, antrasis — sovietų vyriau
sybės organas.

Atkarpoje randame V. Niko
lajevo straipsnį “Sovietų demo
kratija — augštesniojo tipo de
mokratija”. Tai yra visiems pa
tyrusioms bolševikų trimituoja
mą teoriją ir jų tikrovėje vyk
domą praktiką pažįstamų klie
dėjimų rinkinys.

Įžangoje kalbama, kad per 
daugiau kaip trisdešimt metų 
gyvuojanti tarybinė socialistinė 
valstybė išugdė, sustiprino ir iš
plėtojo tarybinę demokratiją ir 
įrodė visam pasauliui savo neiš
matuojamą pirmenybę prieš 
buržuazinę demokratiją. Todėl 
viso pasaulio liaudis mato Ta
rybų Sąjungoje atramą savo ko
vai už taiką, demokratiją ir so
cializmą.

Toliau jau seka išvadžiojimai 
ir įrodinėjimai, paremti Lenino 
ir Stalino kalbų ir raštų ištrau
komis, na, ir Tarybų Sąjungos 
konstitucijos turinio aiškini- 

' mais. šlykščiausią tuose įrodinė- 
Į jimuose yra tai, kad šitas rašei
va (kaip ir visi jo draugai Tary
bų Sąjungoje) meluoja per akis 
saviems, nieko nemačiusiems ir 
nežinantiems skaitytojams.

Kalbėdamas apie buržuazinės 
demokratijos rašinio ir tautinio 
persekiojimo politiką”, rašeiva 
pamini Britų imperijos pavyzdį, 
postringaudamas apie “547 mi
lijonus Britų imperijos gyven
tojų, iš kurių tik 48 milijonai 
turi atstovus anglų parlamen
te.” Anglų kolonijų gyventojai 
visiškai neturį teisių svarstyti 
bendrų visai imperijai klausi
mų. O apie tai, kad Britų impe
rija jau seniai išsiskirstė domi
nijomis, savarankiškai spren
džiančiomis savo reikalus, ir kad 
tokia Indija su Pakistanu pe
reitais metais tapo nepriklauso
momis valstybėmis, straipsnio 
autorius ar nežino (negali bū
ti!), ar tyčiomis nutyli (tarp tik
riausiai!). čia pat pateikiamas 
ir tvirtinimas, kad J. A. Valsty
bių juodukų padėtis yra visiškai 
beteisė (ach, kaip norėtų Tary
bų Sąjungos žmonės, ypač ne
rašai, gyventi tokioje “beteisė
je padėtyje!”).

Toliau jau kalbama tūkstan
čiais kartų meluotas tvirtinimas 
apie Tarybų Sąjungos konstitu
cijos gaamtuojamą sąžinės, 
spaudos ir gyvojo žodžio, susi
rinkimų ir mitingų, gatvių eity
nių ir demonstracijų laisvę, čia 
jau reikėtų vėl šauktis Andru
lio, Bimbos ir Co., kad atvirai 
ir viešai paliudytų, kada buvo 
suvaržyti jų sąžinės, žodžio ir 
spaudos laisvė čia, J. A. Valsty
bėse. Pikietavimai — ne varžy
mai. Tegul mizarbimbininkai pi- 
kietuoja kitus, atsilygindami už 
jiems suteiktą dėmesį.

Tegul mizar-bimbos pasiskai
to kartu su mumis šiuos žodžius 
iš to paties straipsnio ir įrodo, 
kad jie teisingi! štai tie žodžiai:

“Pasityčiojimu iš paprasto ka
pitalistinių šalių žmogaus skam
ba melagingi buržuazinių kons
titucijų žodžiai apie spaudos, są
jungų, susirinkimų laisvę, as
mens neliečiamybę, susirašinėji
mo slaptumą ir kitas “laisves”. 
Nei vienos iš tų laisvių kapita
lizmo santvarkoje faktiškai nė
ra. Darbininkai neturi spaustu
vių ir popieriaus, kad leistų sa
vo laikraščius, neturi patalpų, 
kur jie rinktųsi. Visa, kas prog
resyvu, yra spaudžiama ir per
sekiojama. Komunistus, kaip 
parodė Amerikos kompartijos 
vadų teismas, tiesia už jų įsiti
kinimus. Tafto - Hartley įstaty
mas J. A. V-bėse paverčia nie
kais profsąjungų laisvę. Buto 
neliečiamybė, susirašinėjimo 
slaptumas pažeidžiami kiekvie
name žingsnyje. Amerikos žval
gyba atidarinėja piliečių laiškus, 
organizuoja masinį jų telefoni
nių pasikalbėjimų klausymą, 
šiurkščiai įsiveržia į jų asmeni
nį gyvenimą. SSSR visu pilnu
mu garantuotos visų piliečių tei

dinti, rašytojams ką rašyti, 
kompozitoriams ką sukompo- 
zuoti, dainininkams ką dainuoti 
ir šokikams ką šokti.
Didžiausias žmonių išnadotojas

Beria yra didžiausias vergų 
mainininkas ir prekiautojas. 
Šiandieną tiesioginiai jo žinioje 
yra apie dvidešimt milijonų ver
gų. Tas Beria vergų skaičius la
bai svyruoja ir keičiasi. Tikrą 
jų skaičių gal tik vienas Beria 
žino. Tie asmenys yra tikri dar
bo stovyklų ir kalėjimų vergai, 
kurių rankomis ir jėga yra sta
toma ir palaikoma visa Rusijos 
ekonomija. Ten nerasi nė ma
žiausio statybos darbo, kuris 
nebūtų su Beria vergais atlik
tas. Rusijoje Beria vergai netik 
tiesia per Uralo kalnus ir per 
Sibirą gelžkelius, stato Dniepro 
tvenkinius, dirba pavojingose ir 
vandeniu patvinusiose Donbas 
kasyklose, bet ir atšiaurių sri
tyse kerta medžius ir vergauja 
Sibiro aukso kasyklose.

Be šitų neapmokamų ir men
kai maitinamų vergų darbo Ru
sija negalėtų visai gyvuoti ir 
vykdyti tų visokių penkmečių, 
ir ginklavimosi.

Rusijoje kas dešimtas asmuo 
vergas

Nežiūrint visos šitos milžiniš
kos vergų darbo jėgos, kuriai 
Rusijoje priklauso kas dešimtas 
asmuo, Rusijos ūkinė padėtis ir 
stovis yra labai žemam laipsny
je. Beria rūpesnis yra, kiek ga
lint, palaikyti tą vergų darbą 
mažiau kainuojančiu, sumaži
nant jų užlaikymo išlaidas iki 
paties mažiausio laipsnio, kad 
kiekviena atliekama kapeika 
būtų galima sunaudoti kitiems 
labai svarbiems sovietų reika
lams, ypač komunistų propa
gandai užsienyje.

Beria sugeba sutaupyti daug 
lėšų, duodamas savo vėrgams 
ko prasčiausią pragyvenimą, 
kurį sunku net ir įsivaizduoti. 
Tie jo vergai miega susikimšę 
ant grynų narų be pasiklojimo, 
be pagalvių ir užsiklojimų. Jų 
dukartinis per dieną maistas su
sideda iš trupučio kopūstų, van- 
dans ir trupučio dvokiančios žu
vies ar neplėštų avižų. Iš vie
nos darbovietės į kitą tuos ver
gus pergabena prekiniuose va
gonuose. Atvykę į naują vietą, 
kad ir didžiausiame šaltyje, tie 
vergai turi gyventi žemėje sau 
išsikastose duobėse, kol pasista
tys ar iš lentų susikals kokius 
barakus. Tuose vergų darbo da
liniuose yra ne tik vyrai, mo
terys, bet ir vaikai.

— Medeline, Kolumbijoje, gy
veną lietuviai turi susidarę la
bai gerą vardą svetimųjų tarpe. 
Čia gyvena kun. Tamošiūnas 
(iš prieškario laikų), rašytoja 
E. Petrauskaitė, solistas A. 
Paukštys ir kiti. 

ses ir laisvės. Mūsų šalyje pirmą 
kartą istorijoje darbo žmogus 
pakeltas į milžinišką aukštį.”

Mes norime paklausti mūsų 
mizarbimbinius, kada ir kur bu
vo valdžios įstaigų sukliudyta jų 
veikla: susirinkimai, jų šlamšti- 
nių dienraščių spausdinimas, jų 
susirašinėjimas, telefoniniai pa
sikalbėjimai ar pan. O gal jie į- 
rodys mums V. Nikolajevo žo
džių teisingumą, patvirtindami, 
kad “Liberty” Auditorija Ja- 
maicoje ne jų įsigytoji nuosavy
bė, kad “Laisvė” ir “Vilnis” tik
rai neturi spaustuvių ir popie
riaus; arba atvirkščiai — kad jų 
“šaika” toli gražu jokie ‘raboči- 
je”, nes turi net šitokią nuosa
vybę. O gal JAV darbininkų u- 
nijos taip pat nieko neturi: nei 
namų, nei spaustuvių, nei popie
riaus... Įrodymas Nikolajevo žo
džių teisingumo turėtų būti 
Bimbai, Mizarai, Andruliui ir 
Co. labai svarbu. Atsiliepkite, 
“draugai”!

Tas pats straipsnis baigiamas 
tokiais samprotavimais, kad 
Tarybų Sąjungoje komunistų 
partija nebendrauja su jokia 
kita partija šalies valdyme. Mat, 
“sovietų žmonės žino, kad vado
vaujamasis komunistų partijos 
vaidmuo Tarybų Sąjungoje yra 
sprendžiamoji sąlyga tolimes
niam tarybinio demokratizmo ir 
sėkmingo komunizmo statybos 
vystymuisi. Liaudis ir komuniz
mas mūsų šalyje susijungė iš
vien”... Dar gražus perlas: “Ta
rybų Sąjungoje nėra dirvos ke
lių partijų buvimui, nes Tarybų 
S-goje nėra antagonistinių 
(priešingų) klasių ir tarybinė 
visuomenė susidaro iš dviejų 
draugiškų klasių — darbininkų 
ir valstiečių.”

Čia pat autorius pacituoja 
kydamas,wę(r eoev.ki mbmg 
Staliną, kur Stalinas tą patį 
tvirtina, sakydamas, kad Tary
bų Sąjungoje gali veikti tiktai 
viena pati komunistų partija. 
“O-kad ji neblogai gina šių kla
sių interesus, tuo vargiai ar gali 
būti abejojama”, — sako citato
je Stalinas. (Abejojančiųjų ir 
neklusniųjų kelias vienas: jų mi
lijonai Sibiro vergų stovyklose).

Skaitant šitokį niekšingą me
lą, norisi šaukti - kviesti visus 
J. A. Valstybių lietuvius, ku
riems ne vis viena Tėvynės liki
mas, kaip ne vis viena, ką pliau
škia ir ką veikia lietuviškieji A- 
merikos demokratijos išdavi
kai: nepaliaukime trukdyti šių 
niekšų veiklą, nepaliaukime jų 
pikietuoti, nes juos tai labiausiai 
nervina ir veikia. Maža to: 
kiekviena proga rezoliucijomis 
reikalaukime, kad tiek Andrulis, 
tiek kiti panašūs būtų be ato
dairos deportuojami ten, kur jų 
mintys taip godžiai skrieja, ir 
kur jie patys taip nenori vykti. 
Tegul Andrulis ir Co. savo aki
mis pamato ir kailiu patiria to
kių nikolajevų tvirtinimų tei
singumu.

Padėkim atsargumui
Yra labai daug neatsargių ir 

negalvojančių keleivių, kurie 
naudoja mūsų gatves, taip pat 
autostrados yra naudojamos ne
atsargių motoristų.

Kol abieji nępastebės jų pačių 
neatsargumo ir atsakomybės, 
niekada nesumažės skaičius ne
laimių, nežiūrint kaip energingi 
bus valdininkai — prižiūrėtojai.

Motoristas ir keleivis abu turi 
parodyti atsargumo, norint iš
vengti nelaimių.

Keliautojas turėtų visuomet 
pereiti kryžkelėje ir kai šviesos 
duoda signalą, jis taip turi ste
bėti motoristo judesius ir jam 
padėti būti atsargiam. Ryšys 
tarp jų dviejų atneš tą, ko mes 
visi siekiame — saugias gatves 
ir autostradas.

Policijos Dept.

— Amerikonų zonoje vėl lan
kosi aukšti sovietų karininkai, 
kurie, htrodo, mėgina sąlygas 
vėl įsteigti repatriacinę misiją, 
kuri amerikonų anuo metu iš jų 
zonos buvo išvyta.
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— “Ventos” leidykla lieka 
Vokietijoje, šiuo metu ji baigia 
išleisti arba jau išleidusi yra: 
prof. dr. A. Maceinos “Didy
sis Inkvizitorius” (II laida), St. 
Ylos “Lietuva brangi,” K. Gri- 
gaitytės “Paslaptis”.

— Belgijoje lietuviai visur 
paminėjo vasario 16 d. Jie turi 
kultūrinius ryšius su lietuviais 
Vokietijoje, iš kur gauna ten 
leidžiamus leidinius— knygas ir 
laikraščius. Yra atsitikimų, kad 
iš Belgijos galėjo emigruoti lie
tuviai į užjūrius.

i — Heilbrono DP sanatorijoje 
mirė lietuvis J. Andriušaitis. 
Buvo jau senyvo amžiaus.

— Amerikonų leidžiamas Vo
kietijoje dienraštis “Die Neue 
Zeitung” Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga įdėjo gra
žų straipsnį apie dabartinę lie
tuvių resistencinę kovą prieš o- 
kupantą.

— Stuttgarto radijas labai 
nuoširdžiai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę vasa
rio 16 dieną. Per radiją buvo 
nupasakota Lietuvos kančių ei
ga ir dabartinės lietuvių pastan
gos, atgauti savo tautos nepri
klausomybę.

— IRO vyriausias direktorius 
važinėja po įvairus Vakarų Eu
ropos kraštus, ieškodamas nau
jų emigracijos galimumų dar 
neemigravusiems DP. Manoma, 
Prancūzijoje bus galima apgy
vendinti nemaža DP ūkio dar
bams. Izraelio valstybė paim
sianti apie 3,000 dar neišemi
gravusius žydus. Kanada reika- 
lauja keleto šimtų kvalifikuotų 
amatininkų. Pietų Amerikos 
valstybės dar vis nepriima nie
ko.

— Kas neturi garantiją emi
gruoti į AJV, tą IRO valdininkai 
spaudžia rašytis į Australiją, 
kur jokių garantijų nereika
lauja. Sužinoję apie naujo biliaus 
į’ JAV projektą, nuo Australi
jos susilaiko.

— Dar likusio Vokietijoj jau-, 
nimo tarpe skautai veikia to-, 
liau. Kai kuriose vietose veikia
ma ir gana stipriai.

j— Manoma, kad visi DP, US 
zonoje, kurie negalės emigruo
ti, bus sukoncentruoti į dvi sto
vyklas, kurios bus perduotos 
administruoti vokiečiams. To
kioms stovykloms numatoma 
Memmingenas ir Kemptenas.

— Prel. M. Krupavičius, BAL- 
Fo įgaliotinis J. Valaitis, BAL- 
Fo įgaliotinis Šveicarijoje Gar
bačiauskas, įgaliotinis Bavarijo
je Rugienius ir įgaliotinis pran
cūzų zonai P. Prapuolenis pla
čiai aptarė negalėsiančių emig
ruoti lietuvių likimą.
•— Yra nusiskundžiama, kad 

daugely naujai susikūrusių lie- 
tiivių kolonijų visame pasaulyje 
yra ic žymių tarpusaviu nesu
tikimų. Jie plaukia daugiausia 
iš kasdieninio susmulkėjimo, 
tai skaudi žaizda. Reikia liautis, 
kad nepakenkus lietuvių geram 
vardui, susidariusiam visuose 
kraštuose.

— Į Argentiną, giminių kvie
čiami, atvyksta vis nauji lie
tuviai iš Vokietijos. Daugiausia 
apsistojo Buenos Aires.

— Argentinoje, Buenos Aires 
riueste, mirė Antanas Bernato
nis, 1905 m. sukilimo dalyvis, į 
Argentiną atvykęs 1906 metais.

— Sao Paulo, Brazilijoje, A. 
Mažeika nušovė savo žmoną ir 
pats nusišovė. Liko du vaikai. 
Mažeika buvo prasigėręs ir su
sidėjęs'su padugnių gaivalais.

dirba. Vienas dirba batų dirbtu
vėje, o kitas konservų įmonėje.

• — Kad pastoviau apsigyvenus 
Omahoje, ir mūsų miesto rajo
ne, prie parapijos, kai kurie lie
tuviai tremtiniai įsigyja savo na
mus. Paskutiniu laiku įgijo na-i 
mą Pranas Preikšaitis ir Kiršpi- į 
lai su savo dukrele Terese La- j 
šaitiene. Rodosi, kad jau yra j 
vienuolika lietuvių šeimų, kurios i 
turi savo namus. Linkime visoms 
šeimoms įgyti savo namus ir 
laimingai gyventi Omahoje kol 
Lietuva bus laisva.

— Prieš pat pelenų dieną O- 
mahos lietuviai surengė blynų 
vakarienę. Senesnės kartos mo
terys ir naujakurės kepė bly
nus. Buvo net malonu žiūrėti, 
kaip visi lietuviai bendrai daly
vavo ir vieni kitus vaišino. Pa
rengimo sumanytojai ir vykdy
tojai buvo p. B. Milleris ir p. 
Drukteinis.

— Mūsų kleb. kun. Juozas Ju- 
sevičius gavo leidimą iš Archi- 
vyskupo laikyti 11 valandą Šv. 
Mišias vien tik dėl tremtinių. 
Atvykęs iš tremties kunigas jas 
laiko ir sako pamokslą, tremti
nių choras įspūdingai gieda ir 
vien dipukai pripildo pilną baž
nyčią. Net svetimtaučiai kalba 
apie tremtinių gilų tikėjimą, jų 
muzikos ir maldos meilę, jų Šv. 
Mišių įvertinimą.

Vietinis

Brooklyn, N. Y,
BIJOSI NAUJAKURIŲ

Buvo sukviesta (aišku, per 
delegatą) kriaučių nepriklauso
mo klubo susirinkimas, (ne
skelbtas unijos 54-tam skyriuje, 
kaip pirmiaus būdavo). Liko 
pravesta nutarimas, kad naujų 
nariu gali būti priimamas kan
didatas, išbuvęs 54-tam unijos 
skyriuje 5 metus.

Geriausia tą baimę nupasako
jo V. Zaveckas ir Arminas, o 
Leo. Šerkšnys davė įnešimą.

Mat, čion yra sudėta unijos 
pinigai $27,000.00. Grabauskas 
sako, tik 2 balsais viršys ir ne
šasi koks Bimbos fondas, tad 
siuvėjai taip įgąsdinti ir 80 bal
sų padarė tokį nutarimą priim
ti. Anot Zavesko, nugi, jau se- 

selina, kurie 
ir 4 darbą

Omaha, Nebr<

niai prie tų pinigų 
nori Kotelį pirkt 
gaut.

Kiti šaukė, kad 
uždaryt (lyg koks 
palaidas tie pinigai); 
sunkiai prakaitavo, kol šitokį 
sumanymą pravedė, reikėjo 
daug pasitarimų turėt su tais 80 
ištikimų bimbininkų.

Sako, mes sudėjom tuos pini
gus po 10 c. mokėdami. Tiesą 
pasakius, tai ne jūs tuos pinigus 
sudėjot, bet visi kriaučiai sudė
jo.

Pagalios tuos pinigus dėjo ir 
tie, kurie jau ilsisi amžinatvėje 
ir kurie išėjo iš unijos į pensiją, 
pagalios nuo parengimų, tai pi
nigai priklauso ir jauniem siu
vėjam bei siuvėjom, kurių jūs 
bijotės.

Čia ne baimė, kad kas juos 
pavogs ar atims, bet čia bolševi
kų baimė, kad tų pinigų prašo 
dėl Lietuvos laisvės atgavimo 
bei lietuvių tremtinių bei naš
laičių sušelpimo.

Šitam susirinkimui buvo su
organizuota visas būrys subolše- 
vikėjusių kriaučių gauti jų bal
sus laike rinkimų.

Bet senių turtai ir draugijos 
liks mūsų jaunimui. Tik reik 
budėt visiem geriem lietuviam.

Dipukas

reik pinigus 
bulius būtų 

Labai

— Net žiemos metu lietuviai 
skaitlingai pas mus važiuoja. 
Paskutinių laiku pribuvo pas 
mus ponia E. Andrušaitienė. Ji 
dirba Šv. Juozapo ligoninėje. 
Jonas šermukšnis sustojo pas O- 
dinus, o dirba Šv. Marijos Mag-

Naujos Knygos
Genocide, Lithuania’s Three

fold Tragedy, K. Pelėkio, išleis
ta “Ventos”, Vokietijoje, 1994 
m., 286 p.

Ši seniai laukta knyga jau 
pasiekė JAV. Tai didžiulė mūsų 
tautos rezistencijos kovų istori
ja 1940 — 1949 m. anglų kalba.

Knyga galima užsisakyti šiuo 
adresu: Č. Grincevičius, 417

dirba prie statybos. Išpradžių 
rangovas priėmė tik išmėgini
mui, bet kai pamatė kad yrą sta
lius ir sumanus, paliko ant visa
dos dirbti pas save. Arlauskai Garnd St, Brooklyn 11, N. Y.
dar yra prisiglaudę parapijos Kaina 2 doleriai ir už persiuntf- 
nuosavybėje, bet jų du sūnūs jau mą 9 centai.

Šv. Kazimiero Dr-jos, Paterson, N. J., Valdyba ir Rengimo Komisija
Sėdi iš kairės dešinėn: muzikas V. Yustas — fin. rašt., J. Bušniauskas — ižd., J. Lekavičius—pirm., 
Kun. J. Kinta — Dv. Vadas, J. Baublis—vice pirm., A. Yuškaitis — nut. rašt., D. Dailydė—marš., J. 
Yasulaitis ir I. Kulikaitis — kas. globėjai, J. Noreika—marš., Jonas Sprainaitis-—kom. narys.

SPORTAS GRAŽI SUKAKTIS

Lietuvių Atletų Klubo krep
šininkai praeitą šeštadienį pasi
puošė E. D. YMCA Church Lea
gue 1950 m. meisterio vardu. 
Paskutinį varžovą, Trinity, mū
siškiai sukirto 77-48 ir pirmeny
bes baigė be pralaimėjimo. Ga
limas dalykas, kad atletams bus 
išbrauktas prie stalo pripažintas 
pralaimėjimas prieš Ridgewood 
Presbyterians (pirmame rate), 
nes pastaroji komanda diskvali
fikuota. šiaip ar taip, ir su tuo 
fabrikuotu vieninteliu pralaimė
jimu lietuviai taškais yra gerokai 
atsiplėšę nuo kitų pirmenybių 
dalyvių.

Prieš Trinity mūsiškiai buvo 
geros formos ir šeši įmetė po 
dviženklį, taškų skaičių: Bagdo
nas (14), Lauraitis (14), Birutis 
(13), Andrulis (13), Mikulskis 
(13), Narbutas (10).

Kovo 25 d. YMCA namuose 
naujasis meisteris bus atitinka
mai pagerbtas ir apdovanotas. 
Šia pergale lietuviai pagarsino 
savo vardą amerikinėj plotmėj.

Krepšinio sezono pabaigai, 
Lietuvių Atletų Klubas rengia 
eilę draugiškų rungtynių su sti
priais prišininkais ir šių progų, 
pamatyti aukštos klasės dviko
vių, neturėtų praleisti nė vienas 
krepšinio mėgėjas. Reikia pri
minti, kad balahdžio mėn. pra
džioj sezonas baigiamas, tad iš
naudokime paskutines savaites 
ir pasidžiaukime savo krepšinin
kais.

Kovo 11 d. 8 vai. YMCA na
muose mūsiškiai žaidžia prieš 
Ridgewood Presbyterians.

Kovo 12 d. 6 vai. Klasčiaus 
salėje Maspethe bus išskirtinės 
rungtynės Lietuvių Atletų Klu
bas — Reville Mohawks. Pasta
rojoj komandoj matysime keletą 
žymių St. Johns universiteto 
žaidikų. Iki šiol prieš Reville 
Mohawks bandyta du kartu: iš 
pradžių baigta lygiomis 71-71, 
o vėliau pralaimėta 73-84.

Kovo 19 d. 6 vai. Klasčiaus 
salėje bus dar vienas spektaklis 
Lietuvių Atletų Klubas — E. D. 
YMCA Varsity rinktinė.

Tikimasi, kad šie dviejų sek
madienių įvykiai į Klasčiaus sa
lę sutrauks gausiai lietuvių vi
suomenės.

Liet Atletų Klubo šachmati
ninkai tęsia savo pirmenybes. 
Praeitą savaitę dar įsirašė tik 
iš Europos atvykęs šachmatinin
kas Repečka. Tuo būdu, dalyvių 
yra šešiolika. Repečka pirmąsias 
rungtynes prieš Staknį pralaimė
jo. Pirmenybių laimėtojams pra
deda plaukti dovanos. Pradžią 
padarė prekybininkas Jonas Pa
tašius, pats aplankęs šachmati
ninkus ir įteikęs elektrinį laik
rodį. Yra ir daugiau pažadėtų 
dovanų ir reikia laukti, kad bus 
atžymėti ne tik pirmieji trys lai
mėtojai, bet ir kiti.

Pirmoji lietuviška Draugija, kuri įkurta Patersone, pirmųjų 
steigėjų buvo įkurta prieš penkiasdešimts metų ir pavadinta šv. 
Kazimiero Draugija. Steigėjai sudarė Draugijos įstatus ir nurodė 
jos tikslą bei siekimus.

Svarbiausias Draugijos tikslas yra obalsyje tarnauti Dievui, 
Tėvynei, artimui ir savišalpai, tikslu organizuotai siekti nepri
klausomos Lietuvos gerovės, ir laisvės bei jos išlaikymo visiems 
laikams.

Nuo dviejų, nelaimių Šv. Kazimieras išgelbėjo Lietuvą anais 
laikais. Dabar tos pačios nelaimės, tik dar didesnės, fizinė — tų 
pačių rusų vergija ir dvasinė — žiauraus komunizmo, materiali
nio bei moralinio išsigimimo pavojus. Dabartinė Tautos nelaimė 
prašoksta mūsų jėgas. Jau devinti metai laukiame išvadavimo ir 
šv. Kazimieras visados pasiliks mums vilties žvaigžde sunkiame 
kelyje į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Todėl Šv. Kazimiero Draugija, pasitikėdama savo globėju ir 
sujungtomis gretomis, švęsdama 50 metų Draugijos įsikūrimo su
kaktį, dar uoliau dirbs Dievo garbei ir savo Tautos Laisvės ir ne
priklausomybės atgavimui.

Pirmųjų draugijos steigėjų garbingą testamentą, surašytą 
prieš 50 metų, mes šv. Kazimiero D-jos nariai, užtariant Šv. Ka
zimierui, tęsiame toliau ir liekame ištikimi Draugijai ir jos įsta
tams.

Trumpai suminėję mūsų Draugijos tikslus ir apžvelgę Šv. 
Kazimiero trumpą biografiją, mintimis prabėkime pro mūsų 
Draugijos trumpą istoriją, jos norus, bei siekimus,

Pagal įstatus šv. Kazimiero Draugijos nariai turi būti lietu
viai ir geri katalikai.

1902 metais tuo. reikalu sąlygos šiek tiek pagerėjo nes kai
mynystėje įsikūrė Sv. 'Trejybes parapija Newarke, tuo būdu pas 
mus apaštalavimo darbą ir tikybinius reikalus atlikdavo kas kar
tą atvykadamas Newarko Kleb. Kun. Matulaitis.

Pradžioje nariai buvo susipratę, organizavosi ir visada laikė 
sau už garbę priklausyti Švento Kazimiero Dr-jai. Taip pat, lai
kui bėgant, mūsų Draugija palaikė glaudžius ryšius ir su kaimy
nėmis Draugijomis k. p. Passaic šv. Jurgio Draugija, Newarko 
Švento Jurgio Draugija ir Palangos Juzės Draugija, taip pat su 
vietinėmis svetimtaučių organizacijomis.

Būdavo net taip, kad į Švento Kazimiero Dr-jos rengiamus 
piknikus ar eilinius parengimus atsilankydavo kitų tautybių orga
nizacijos, taip pat ir Šv. Kazimiero D-ja lankydavo kitų paren
gimuose. Pas lenkus kartais ne visuomet atsilankydavo. Už neat
silankymą į kitų organizacijų parengimus In Corpore šv. Kazimie
ro Dr-jos nariai buvo baudžiami. Taip pat būdavo baudžiami na
riai už neatsilankymą į metinius ir pusmetinius susirinkimus.

1911 metais Švento Kazimiero Draugijos narių iniciatyva 
buvo rūpinamasi įsteigimu lietuvių parapijos Patersone, N. J. 
Šiam reikale daug padėjo Dr-jai Kun. STEIN. Po kelių Patersono 
visuomenės lietuvių susirinkimų švento Kazimierp Draugija pati 
pirmoji imasi iniciatyvos ir pati pirmoji aukoja bažnyčios staty
mui $800.00.

šv. Kazimiero Draugijos pastangomis yra nupirkta lietuv. baž
nyčiai Stacijos, varpas, divonai ir kiti bažnytiniai daiktai. Rei
kia pastebėti, kad mūsų Draugija per visą savo gyvenimo laiko
tarpį sušelpė ir materialiai parėmė daugelį D-jos narių, ir jiems 
per tą laiką sumokėjo daugiau kaip $30,000.

Reikia pasakyti, kad Dr-ja daug prisidėjo prie Lietuvos kū
rimosi: savo aukomis pirko Lietuvos Laisvės Bonus, kurie ir da
bar tebėra neiškeisti, aukavo Šaulių Organizacijai ir kitoms.

Taipgi II Pasauliniam Kare 19 Dr-jos narių kariavo Ameri
kos kariuomenėje ir vienas iš jų, Antanas Bieliūnas, buvęs rašti
ninku ilgus metus, žuvo Pacifiko vandenyne. Gi maj. E. A. Staniu
lis, kovodamas Prancūzų ir Belgų laukuose, buvo sunkiai sužeis
tas, pateko vokiečių nelaisvėn, kur išbuvo 6 mėnesius. Dabarti
niu laiku jis mokosi Washingtone Katalikų Universitete.

Tos visos mūsų oganizacijos pastangos yra didelis įnašas į 
Amerikos lietuvių gyvenimą, jų tautinį sąmoningumą, bei lietu
višką tradiciją ir sąvo kalbos išlaikymo reikalai, taip pat savų ir 
visos lietuviškos visuomenės tarpe palaikyti gilų tikėjimą ir būti 
apaštalais visoj bendruomenėj.

Tūvii Pranei škotui Misijos 1950 Metais
BAYONNE, N. J. — Šv. Mykolo parapijoje Šv. Juozapo novena ir 

tretininkų vizitacija kovo 10—19 d. — Tėv. Kornelijus 
Gaigalas, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — Visų Šventųjų misijos ir tretininkų vizitacija 
kovo 12—19 d. — Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — Švenč. P. Marijos Gimimo parapijoje misijos 
ir tretininkų vizitacija kovo 19—26 d. — Tėv. Kęstutis 
Butkevičius, O.F.M.

NEW BRITAIN, CONN. — šv. Andriejaus parapijoje misijos ir 
tretininkų vizitacija kovo 13 — 19 d. — Tėv. Kęstutis 
Butkevičius, O.F.M.

HARRISON, N. J. — Sopulingosios Dievo Motinos parapijoje 
moterų ir vyrų misijos kovo 20—bal. 2d. — Tėv. Mo
destas Stepaitis, O.F.M.

CHESTER, PA. — Aušros Vartų parapijoje misijos kovo 15—19 
d. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

BROOKLYN, N. Y. — Apreiškimo parapijoje moterų-vyrų mi
sijos ir tretininkų vizitacija kovo 20—bal. 2d. — Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

BROOKLYN, N. Y. — šv. Jurgio parapijoje misijos kovo 26— 
bal. 2 d. Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M.

CHICAGO, ILL. — Šv. Petro r Povilo par. misijos ir tretininkų 
vizitacija kovo 20—26 d.— Tėv. Bamardinas Grauslys. 
O.F.M.

DETROIT, MICH. — šv. Antano parapijoje misijos ir tretininkų 
vizitacija kovo 27 — bal. 2. d. — Tėv. Kęstutis Butkevi
čius, O.F.M.

ELIZABETH, N. J. — šv. Petro ir Povilo par., misijos, kovo 5— 
12 d. — Tėv. Kęstutis Butkevičius, O.F.M.

MASPETH, N. Y. — Atsimainymo par., šv. Juozapo novena, kovo 
12—20 d. — Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M.

Kad Dievo palaima lydėtų Tėvų Pranciškonų vedamas misi
jas, nuoširdžiai prašome visų kunigų jas prisiminti (Memento) 
savo Šv. Mišiose. Ta intencija taip pat prašome visų tikinčiųjų pa
simelsti, klausyti Šv. Mišių ir per jas priimti Šv. Komuniją.

•‘AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai
44 a ~: l „ „

417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NELEISKIME UŽGĘSTI 
LietuviŲ Kultūros Žiburiams 

KUTCROS ŽURNALO

— Maironio vardo lietuvių 
gimnazija Wortenstedte, Vokie
tijoje, užsidarė, nes baigėsi mo
kiniai ir mokytojai. Gimnazija 
dirbo 5 metus, turėjo per 300 
mokinių ir per 30 mokytojų, iš
leido per - 30 abiturientų.

Buvę Dr-jos pirmininkai, kurių pastangomis D-ja išsilaikė 
gerame stovyje ir dabar narių turi 110:

Pirmas pirm. — Andrius Varaškevičius, a. a. Jonas Gustaitis, 
a. a. Juozas Vitkevičius, a. a. Jonas Miškinis, a. a. Izidorius Na
vickas, a. a. Mykolas Serevičius, Edvardas Kinderas, a. a. Vincas 
Karkauskas, a. a. Vincas Gribauskas, a. a. Kazys Bigelis, a. a. 
Juozas Janušaitis, Petras Jarulevičius, a. a. Antanas Mierninkas, 
Antanas Petkevičius, a. a. Juozas Karalius, a. a. Kastantas Sprai
naitis, Bernardas Obelevičius, Jurgis Jasulaitis (pirmas iš Ame
rikoje augusių), Ipolitas Ulčinskas, Juozas Baublis, a. a. Marcijo- 
nas Staniulis, Ignas Kulikaitis.

Reikia pasakyti, kad ir kiti valdybos nariai daug prisidėjo 
prie D-jos auginimo kaipo raštininkai-iždininkai, visi daug dirbo.

Šv. Kazimiero Draugijos nuolatine būstine yra 147 Montgo
mery Pl., Paterson, N. J.

Čia yra laikomi Draugijos susirinkimai kas mėnesio 1 pirma
dieni 7 vai. vak.

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

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

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR tįį

VISUOMENINIO GYVENIMO >
MĖNESINĮ ŽURNALĄ S-

A I D U S g
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių TO 

mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias - 
redaktorius rašytojas -A

Antanas Vaičiulaitis TO
AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS: TO

JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose 
kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c. ® 
AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS jį 

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

A ! D Ų TO
Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: TO

AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.) įk

AUSYKITE £

"Lietuvos AtsiminimŲ" •
RADIJO VALANDŲ

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

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS J 
;429 Walnut Street Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5360 -------- " ' |
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Kovo 5 — Lietuvos Patrono, 
Šventojo Kazimiero, dieną — 
waterburiečiai lietuviai katalikai 
praleido, kaip gražaus susikau
pimo ir maldų dieną už kenčian
čią Lietuvą.

Be Šv. Mišių ir šventosios Va
landos lietuvių bažnyčioje, vie
tinis ateitininkų skyrius 3:30 vai. 
p. p. naujosios mokyklos svetai
nėje surengė Šv. Kazimiero mi
nėjimą. Jame išsamią paskaitą 
apie šio Lietuvos šventojo gy
venimą skaitė prof. S. Sužiedė
lis (Boston, Mass.) “Darbininko” 
redaktrorius, o iš New Yorko 
atvykę svečiai, lietuvių dramos 
teatro artistai — profesijonalai, 
suvaidino ryžtingai kovojančios 
Lietuvos gyvenimą vaizduojanti 
veikalą.

D; Pu—kas.

?tininkų
Jutkevi-

New Haven, Conn

Pasiuntinybė buvo atstovaujama 
p. J. Kajecko, Ministro pagelbi- 
ninko. Ta proga Pasiuntinybės 
delegatas ir Maryland’o State’o 
kongresmonai pasakė momentui 
atatinkamas kalbas ir susirinki
mas vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama, kad 
okupantas išsinešdintų, iš Lietu
vos.

Trimis dienomis vėliau Lietu
vių salėje Baltimorėje įvyko 
antrasis minėjimas Lietuvos ne
priklausomybės. Čia skaitlingai 
dalyvavo Lietuvos tremtiniai, 
kurie puikiai pasirodė su savo 
naujai suorganizuotu choru, ku
riam vadovavo p. Jonušas, iš 
tremties atvykęs muzikas. Ten 
pasakytos buvo atatinkamos 
prakalbos. Viena iš Washingto- 
n’o atvykusio Lietuvos Ministro 
žadeikio, kita profesoriaus Stan
kaus taipgi iš Washington’©. Vie
tos klebonas Kun. Dr. Mendelis 
sužavėjo publiką savo nuoširdu
mu ir padėdamas gausią auką 
Lietuvos vadavimui.

VIETOS ŽINIOS
PARENGIMŲ KALENDORIUS

ovo 5—

la, kovo

is misi- 
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Vasario 19 d., ALT vietinis sky
rius surengė Vasario 16 minėji
mą.

Minėjimą atidarė ALT pirm. 
M. Voketaitis, kuris tik dėl šio 
paminėjimo orlaiviu parskrido 
iš tolimo St. Josephs, Mo. kad 
būti su mumis. Pasakė įžanginę 
kalbą ir aptarė šio vakaro tiks
lą. Pakvietė M. Jokubaitę būti 
vakaro vedėja.

Parapijos klebonas kun. A. E. 
Gradeckas pasakė patrijotingą 
kalbą, kviesdamas visus lietu
vius dirbti ir kelti lietuvių vardą 
ir tėvynės dabartinę sunkią pa- 
padėti, ir belstis į visas duris, 
kol mūsų tėvynė vėl atgaus sa
vo nepriklausomybę.

Nepaprastai įdomią ir įspū
dingą kalbą apie mūsų tėvynės 
garbingą praeitį, ir jos žiaurius 
rusų persekiojimus pasakė prof. 
Vaclovas Biržiška.

Vakaro programa tikrai buvo 
žavėjanti, įdomi bei įspūdinga.

Aukų surinkta svetainėje 
$144.00, taipgi vakaro pajamos 
bus paskirtos Lietuvos laisvini
mo darbui.

Priimtos rezoliucijos, kurios 
bus pasiųstos AJV Prezidentui 
ir aukštiems valdininkams.

M.

Elizabeth, N. J

Washington, D. C.
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Ant Lietuvos Pasiuntinybės 
16 vasario plevėsavo didžiulė 
mūsų trispalvė vėliava. Broliškos 
tautos atstovas Ministras Feld
mans mūsų šventę pagerbė iš
keldamas Latvijos vėliavą ir as
meniškai atsilankydamas Lietu
vos Pasiuntinybėje. Tą pat pada
re ir Estijos atstovas p. Kaiv, Į 
kuris atvyko tam tikslui iš New 
York’o.

Suruošta priešpiečiai Pa
siuntinybėje, pagerbimui garbės 
svečių ir Pasiuntinybės štabo. 
Vakarop, gi, įvyko priėmimas 
Amerikos Lietuvių Draugijos: 
nariams ir tremtiniams, kurie 
neseniai atvykę apsigyveno Wa- 
shington’e ir jo apylinkėse. De
partment of State, tradiciniu bū
du, pasveikino Lietuvos Minis? 
trą, atsiųsdamas korteles Sec
retary of State ir kitų vyresnių
jų pareigūnų. Diplomatinio kor
puso dekanas taipgi atsiuntė sa
vo sveikinimą kaip ir keletas ki
tų diplomatinių misijų šefai. Pa
siuntinybė buvo veik užversta 
gėlėmis, kurias atsiuntė įvairūs 
Lietuvos bičiuliai. Pasiuntinybė
je šią dieną buvo atskleistas di
džiulis paveikslas, p. Kalpoko 
pieštas, vaizduojąs Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mo
mentą Vilniuje, kada Dr. Jonas 
Basanavičius vardu Lietuvos Ta
rybos paskaitė Lietuvos nepri
klausomybės aktą kaipo vienin
gą lietuvių tautos valios pareiš
kimą.

— šv. Vardo darugijos suruoš
tas šeimyninis vakaras parapijos 
salėje buvo pasekmingas.

— Kovo 5 d. Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje prasidėjo Vely
kinės misijos angliškai ir tęsis 
visą savaitę. Misijos prasidės 
7:30 vai. vakare.

— Pradžios mokyklos pava
sarinis vaidinimas bus kovo 19 
d. Šv. Juozapo dienoje. Bus su
vaidinta populeri operetė “Han- 
cel and Gretel”, muz. J. Žilevi
čiui vadovaujant/

— Pradžios mokyklos krepši
nio komanda laimėjo šį sezoną 
miesto parapijų pirmenybes.

— Šv. Vardo Draugijos narių 
vajus eina labai sėkmingai. Jau 
yra prisirašiusių apie du šimtai 
narių, bet komitetas nori, kad 
kiekvienas parapijietis priklau
sytų prie šios draugijos.

Parapijos mokykla iškil
mingai paminėjo 32 Lietuvos 
Nepriklausomybės Dieną, pa- 
kviesdama tėvus ir artimus į 
mokyklos salę.

— Pereitą sekmadienį vietos 
Vyčių kuopa turėjo bendrą Ko
muniją ir pusryčius parapijos 
salėje. Pusryčius paruošė D. Sta- 
boris ir A. Naiva. Per pusryčius 
buvo Vyčiai pasveikinti vietos 
klebono ir kunigų.

— Šv. Petro ir Povilo parapi
joj pereitais metais buvo mote
rystės sakramento santuokų 22 
krikštų — 51, laidotuvių — 44.

šiais metais jau yra susituokę 
7 poros, pakrikštyta 7, palaido
ta 4.

— Užgavėnių blynų balių pa
įvairino mokyklos vaikučių lie
tuviška programa — vaidinimas, 
šokiai, dainos, deklamacijos. Pu
bliką sujaudino ligi ašarų.

— šioje savaitėje turime re
kolekcijas, kurioms vadovauja 
Tėvas pranciškonas kun. Kęstu
tis Butkevičius.

— Kovo 19 d. mokyklos vai
kučiai turės gražų vaidinimą 
paįvairinta programa.

— Newark, N. J. apylinkės 
tremtiniai kovo 12 d. po pamal
dų šaukia susirinkimą parapijos 
salėje. Bus patiektas naujos 
valdybos veikimo planas ir daug 
kitų dalykų. Prašomi dalyvauti 
ko skaitlingiausia.

— Lietuvių Katalikų Darbi
ninkų Klubo metinis susirinki
mas bus kovo 10 cl., 7:30 vai. 
vakare, “Amerikos” patalpose, 
417 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Bus valdybos rinkjmas ir patal
pos klausimas.

— Lietuvių Tremtinių Drau
gijos Brooklyne susirinkimas į- 
vyks kovo 12 d. 12:30 vai. An
gelų Karalienės parapijos salė
je, So. 4th ir Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. Bus svarstomi 
aktualūs klausimai.

— Apreiškimo parapijos cho
ras ateinantį sekmadienį per 11 
vai. šv. Mišias eis prie bendros 
Komunijos. Tuoj po Mišių bus 
bendri pusryčiai Metropolitan Roebling gatvių kampas — ne- 
Room, Brass Rail, 521 5th Ave., toli nuo Apreiškimo parapijos 
New York City. bažnyčios, yra rengiamos reko-

— Karalienės Angelų par. šv. lekcijos visiems lietuviams inte- 
Vardo draugijos nariai kovo 12 Jigentams. Rokelokecijas praves 
dieną per 9 vai. šv. Mišias eis kun Vytautas Pikturna. Prašo- 
prie bendros Komunijos, o po me vjsus pasistengti taip šu
tų Mišių parapijos salėje turės tvarkyti savo dienos programą,

New York City.

savo mėnesinį susirinkimą.

su

Baltimore, Md
Baltimore 16 vasario vakare 

įvyko tradicinis Lietuvos pager
bimas, pažymėtas gubernato
riaus Lane ir Baltimore’s ma- 
yorio D’Alessandro proklamaci
jomis. Tose iškilmėse Lietuvos

Linden, N. J
Tautos Nepriklausomybės 

šventė įvyko labai iškilmingai. 
Rengė ją Lindeno kolonijos lie
tuviai, vadovaujant J. Liudvi- 
naičiui.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Pr. Vainauskas iš Brooklyno 
Taip pat kalbėjo miesto mayoras 
H. R. Wheeler, prel. Ig. Kelme
lis. J. Stukas ir kiti.

Programą sudarė Elizabheto 
šv. Mykolo parapijos choras, 
muz. J. Cižausko vedamas, ir 
solistė Zubavičienė ir vietos lie
tuvaitės bei atvykę iš tremties.

Lindeno lietuvių švėntę gra
žiai paminėjo New Jersey ame
rikoniški laikraščiai. Lindeno 
laikraštis prie gražaus aprašy
mo įdėjo ir paveikslą, kur tau
tiškais rūbais apsivilkę keturios 
lietuvaitės laiko didžiulę diagra
mą, kur vaizduojama genocido 
veikimas Lietuvoje.

— Sekmadienį, kovol2, Ap-!č 
reiškimo par. mokyklos patai-‘j 
pose įvyks studentų ateitininkų C* 
būrelio susirinkimas, kuriame 
gali dalyvauti ir besiinteresuoją zį 
moksleiviai atakai. Susirinkimo S 
pradžia: 18 vai.

— Balandžio 23 d. 4'vai. po xĮ 
pietų Elizabethe, N. J., parapi- Z 
jos svetainėje, parapijos choras i 
rengia didelį parengimą. Už gra- x 

St. Joseph’s Auditorium (prie- žiausį margutį skyriamos premi- A 
šais Šv. Petro ir Povilo, bažny- jos ($10 .ir $5.00) bus suvaidin- \ 
čią) šaukiamas jaunimo bei ta operetė “Artistai” (Muzika j 
sportininkų pasitarimas, nusta
tyti gaires ir veikimą sportiniam 
ir kultūriniam judėjimui.

Gyvenantieji Newark’e, Eli- 
zabeth’e, Union, 'Hillside, Lin
den, Rahway ir iš apylinkių 
kviečiami dalyvauti pasitarime.

— Karalienės Angelų parapi
jos Amžinojo Rožančiaus Drau
gijos laimėjimų vakaras bus ko
vo 12 d., 5 vai. vakare, parapi
jos salėje, So. 4th ir Roebling 
Sts., Brooklyn, N. Y. Bus gra
žių dovanų ir užkandžių.

— Š. m. kovo mėn. 22, 23, 24 
ir 25 dienorhis, 7 vai. 30 min. j 
vakarais, Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje (So. 4th ir |

— Š. m. kovo mėn. 12 d. 12 
vai. (tuoj po pamaldų) Eliza- 
beth’e, N. J., 216 Ripley Place,

J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio) .

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

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar ' 
Užsienių Šalyse. f

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių ( 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto ( 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- i 
kuotl bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių I 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
AsmenišKi periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant ši patarnavimų visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo. 1

RAŠYKITE: (

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

Telefonas: EV 4-3049

PADĖKA
Angelų Karalienės parapijos 

klebonui kun. J. Aleksiūnui už 
šv. Mišias kovo 1 d., kurios bu
vo atlaikytos už mano vyrą a. a. 
Petrą Sijevičių, ir visiems drau
gams ir pažįstamiems, kurie da
lyvavo šv. Mišiose, nuoširdžiai 
dėkoju. •

O. Sijevičienė

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

kad tuo laiku galėtumėte daly-
— Šv. Vardo draugijos Ap- vautj religinio susikaupimo va- 

reiškimo parapijos Brooklyne. ]an(jose
Šv. Mišios už Lietuvą bus kovoj. 
12 dieną 8 vai. ryte. Po Mišių 
bendri pusryčiai su paskaita.

— American Legion Lithua
nian Memorial Postas rengia 
pavasarinį balių ir šokius balan
džio 16 dt, Knapps Mansion, 554 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
Bus stipri programa. Į

— Liet. Vyčių 41-sios kuopos
organizuojama Tėvynės Lietu
vos prisiminimo valandėlė — 
prof. Ant Bendoriaus paskaita 
“Tėvynės veidas” su menine 
programa — įvyks š. m. kovo 12 
d. (sekmadienį) 12 vai. 15 min. 
(tuojau po sumos) Apreiškimo 
parapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas laisvas ir ne
mokamas. j

— Siuvėjų Unijos 54-to sky-1 
riaus ilgai lauktas susirinkimas 
bus 29 d. kovo, 7 vai. vakare, 
Amalgamated Unijos salėje, 11- 
27 Arion PI., Brooklyn, arti 
Myrtle Ave. stoties.

Į susirinkimą bus įleistį susi
mokėję mokesčius iki 1950 metų 
sausio 1 d. su unijos mokesčių 
kortele ir social security kor
čiuke.

ŠV. ANTANO GARBEI 
i Kovo-March 14, 1950 

Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE 

Kennebunk Port, Maine 
Prasideda

Iškilmingos 13-kos Antra
dienių Pamaldos, 

kurios baigsis birželio 4—13 d.

šv. Antano Mišių Noyęna.
.Už visus šv. ’Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų Ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas s
LalsniuotM

LIETUVIS GRABORIUS |
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau S 

šauktis prie manes <v 
1601-03 So. 2nd St. |

Philadelphia, Pa. ’
T S

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

ins Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi sale 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai 
Kreipkitčs dieną ir naktį

o—

Schenectady, N. Y.
VIEŠA PADĖKA

Visiems savo bičiuliams ir kai
mynams, kurie taip nuoširdžiai 
lankė ligoninėje mano žmoną 
Aleksandrą ir paskui gausiai at
silankė į jos laidotuves, nuošir
džiai dėkoju.

Ai Vasiliauskas L

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Kas Antradienį:
7 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS, 

7 P. M. — IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENČ. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos'prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS!
Si quaeris miracula... Jei ieškai stebuklų, kreipkis j šv. Antaną. 

Iki Kovo 16 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port, Maine.

KVIEČIAME
Užsisakyki t savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienai 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada ęasi įdomių, naudingų pasiskaitymų lf 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

t Todėl

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Ameriklje, 
bet ir. visame pasaulyje.

“AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia J 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKA,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
metams kainuoja tik......................... $3.00
Užsienyje   ......................... ............$3.50

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 
numerius susipažinimui ' t,

“AMERIKA”
Brooklyn tl> N.

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Vien* U 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

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
EF* ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
x 161 No. 6th Street
7 TeL EVergreen 8-922#

•$ Dr. A. Petriką
u (Dantų Gydytojas!
x 221 So. 4th Street

VALANDOS: 
a-10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-8888
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 

^ Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Oratoriai.
Čel. EVergreen 7-4335 'ei. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis1
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499 ' ‘

i F. W. Shalins
į (Šalinskas)
j Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

’ - $150 -
' KOPLYČIĄ. SUTEIKIAM 
j NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus j
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT '

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y. '

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJUNAS, Sav

417 Grand Street

VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

BARAS — RESTORANAS 

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

i



^^APYLINKĖJE
* **

• Kanauninkui prof. J. B,
Konfciui pagerbti
ruošiama balandžio 2 d. Henry 
Hudson viešbutyje. Komitetą 
sudaro apie 40 asmenų.

‘Ateities”, ateitininkų žur- 
pirmas numeris, jau išėjo

vakarienė

nalo
Amerikoje. Daro labai gražų į- 
spūdj.

• į A. Klimas, mūsų skaityto
jas Philadelphijoje, šiomis die
nomis baigė Pennsylvania Uni
versitetą ir gavo magistro laps- 
nj (lyr.A.). Dabar jis rašo diser
taciją iš kalbotyros pas prof. 
A. Senną. A. Klimas yra atvy
kęs iš tremties.

• Pr. Jarkutėlis,. “Amerikos” 
skaitytojas iš Putnam, Conn, 
lankėsi Brooklyne pas savo sū
nui Joną ir ta proga aplankė 
mūsų įstaigą.

• B. Vyliaudas, buvęs Liet. 
Tremtinių Bendruomenės cent
ro pirmininkas Vokietijoje, 'si- 
kūrė Elizabethe, N. J.

• Waterburio Ateitininkai 
proga surinkę

tautos vadavimo reika-
Vasario 16 d.
$632 
lam.

• Prof. S. Sužiedėlis, “Dar
bininko” redaktorius iš Bostono, 
kovo 5 d. skaitė paskaitą apie 
Šv. Kazimierą Waterburio lie
tuviams.

• šv. Kazimiero minėjimas 
Apreiškimo parapijoje kovo 5 
d., kurį rengė Vyčiai, Ateitinin
kai ir Skautai, gražiai pasisekė.

• Prof. kan. Meškauskas, gy
venąs apreiškimo parapijoje, 
skaitė labai gražią paskaitą apie 
šv. Kazimierą ir šių dienų jau
nimą parapijos salėje.

• | Tremtinių Dramos Mėgėjų 
Trupė, vadovaujama artistų Va
siliausko ir Žukausko, 
statyti "Sekminių 
Brooklyne.

• Salomėja Čerienė
vykusi Chicagon į savo motinos, 
a. a. Stanulienės, laidotuves. 
Visi p. čerienės pažįstami reiš
kia jai gilios užuojautos.

• Gen. Jonas Černius BALF 
reikalais šiuo metu lankosi 
Pennsylvanijoje, Mahanoy-She- 
nandoah apylinkėse.

• Dr. Adolfas Darnusis buvo 
iš Clevelando atvykęs į New 
Yorką pasitarti Ateitininkų Fe
deracijos reikalais.

rengiąs!
Vainiką”

buvo iš

šventei pritaikintą ir labai pui
kų pamokslą apie šv., Kazimie
rą pasakė žymus lietuvių katali
kų visuomenininkas ir rašytojas 
kun. Vyt. Pikturna, o kovo 5 
dieną po Mišparų 5 vai. vakare 
parapijos salėje po Šv. Varde 
draugijos vadovyste įvyko kun. 
Vyt. Pikturnos paskaita apit 
Šv. Kazimierą — Lietuvos Glo 
bėją ir jo nuopelnus lietuvių 
tautai, kurios pasiklausyti buvo 
prisirinkus pilna salė žmonių. 
Paskaitai vadovavo S. K. Lukas.

Ten Buvęs

Organizatorius 
nustebino

■
Praeitą šeštadienį buvo atida

ryta šeštadieninė mokykla lie
tuvių vaikams Brooklyne, Ap- 
,’eiškimo parapijos mokyklos pa
talpose. Organizatorius nustebi
no tėvų ir vaikų jautrumas sa
vai lietuviškai kalbai ir kultūrai: 
□irmą dieną atvyko 80 vaikų, 
o apie 10 tėvų paprašė taip pat 
’ezervuoti vietas jų vaikams, 
kurie tą dieną dėl šalčio negalė
jo atvykti. Tikimasi turėti per 
100 mokinių.

Mokiniaį suskirstyti į keturias 
klases ir pradėtas darbas. Pirmą 
klasę sudaro vaikų darželio am
žiaus vaikai ir pirmaskyriai 
Antrą klasę sudaro jau moką 
lietuviškai paskaityti, o kitas 
klases sudaro atitinkamai paau
gę ir lietuviškai pajėgią. Bus mo
koma lietuviškai skaityti, rašy
ti, deklamuoti, dainuoti, vaidinti 
Toliau — Lietuvos istorijos, Lie
tuvos geografijos. Be to, bus 
mokoma pagrindinės religijos 
tiesos ir poteriai lietuviškai 
Dirbs 4 pasauliečiai mokytojai 
ir kunigas.

šitai mokyklai parapijos kle
bonas kun. N. Pakalnis paskyrė 
4 klases ir salę žaidimams ir vai
dinimams. Tai didelis mokyklos 
laimėjimas.

Pr. M.

PADĖKA

• Pr. Dulkė, Angelų Karalie
nės parapijos Brooklyne vargo
nininkas, po operacijos jau grį
žo iš ligoninės ir baigia sveikti, 
namie. Jis dėkoja visiems jį lan
kiusiems ir dovanų atnešusiems.

• Muz. Rajeckas, pavadavęs 
Angelų Karalienės parapijos 
vargonininką ligos metu, dabar 
pats susirgo. Gydosi namuose.

• Moterų Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas bus kovo 15 d., 8 
vai. vakare Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne. Prašome 
visas nares dalyvauti.

• Juozo Ginkaus vadovauja
mai lietuviškai radijo programai 
Brooklyne kovo 18 d. sukanka 
20 metų. Tą dieną iš WWLR 
stoties (1600 klc.) bus trans
liuojama speciali sukaktuvinė 
programa, kurios klausytojams 
paskirta 20 gražių dovanų.

Gilios padėkos žodį tariu vi
siems, kurie aplankėte mano 
brangią mylimą žmoną Marijo
ną Krunklienę, kuri mirė vasa
rio 21 d. Dėkoju visiem, kurie 
užpirko amžinas ir paprastas 
mišias, kunigams Apreiškimo 
oarapijos, ypač kun. J. Kiužei, 
nalydėjusiam į kapus, Juozui 
Garszvai, laidotuvių direktoriui 
už patarnavimą, Onai Šimaitie
nei, kuri velionę prižiūrėjo ir 
viena iš geriausių buvo jos drau
gių. J. Kranklys

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

T A i s o r
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkiu siurblius.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn. N. Y.
6167 Grove St., Ridgewood 27, N.Y.

INCOME TAX
Raportų Reikale

PAGERBEI ŠV. KAZIMIERĄ

Kovo 4 dieną pusė po devy
nių ryte Karalienės Angelų baž
nyčioje, Brooklyne, šv. Kazi
miero — Lietuvos Globėjo šven
tes proga buvo labai iškilmin
gos šv. Mišios, kurias laikė kle
bonas kun. Juozas Aleksiūnas. 
Jam asistavo kunigai Vty. Pik
turna ir Ant. Masaitis. Po Mišių 
buvo žmonėms suteiktas su Švč. 
Sakramentu palaiminimas. Tai

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

J. P. MACHULIS

Real Estate & Insurance
8656 85th St.,

Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie Forest Parkway stoties—

BMT Jamaica linija)
Tel. Virginia 7-1896

J EV 4-9293 J
| SALDAINIŲ PALOCIUS j)
f GERIAUSIOS ROSIES
f Lmu vI Užkandžiai, Mara, 4iWa. Hat Oewtate
Z PUSRYČIAI — PIETOS — TAKAJUKN2. Garlasdaa faMlialdmas
\ AISKRYMAS gamintu namie U fertatulM KttMM, ALUS 11 ge- l 1 

riaušių bravoru. Parengimams vrtmaod nžaakynai. KRUPK1TM: >
* ' ' Juozas Ginkus j
į 495 Grand Street, Brooklyn, N, Y. I
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Bilietai: $2.00, $1.50 ir $1.20

RENGIMO KOMITETAS

PROGRAMOJE LIETUVIŲ 
KLASIKŲ DAINOS, ARIJOS 

IR DUETAI

KONCERTAS
Sekmadienį

KOVO-MARCH19
4 vai. po piet

NEW YORK CITY

O

Washington Irving
HighSchool

Irving Pl. prie 16 gatvės 
tarp 3 ir 4 avė.

Lietuvos Operos Dainininku

V. JONUŠKAITES IR VL IVANAUSKO

f Važiuoti: Požeminiais iki Union Square stoties ir Eleva- ?
| ted — 3rd Ave. iki 14 Street stoties. j

Lietuviu Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AI). JEZAVTTAS V. UBABEVTCIUS

Direktorių* Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

į c Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
t | 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
J Tel. EVergreen 4-9737

JONELIO KRYŽIUS
Gaubūnų miškuose 

siauras ir smėlėtas miškų kelias. 
Juo pravažiuoja tik miško me
džiagos pasiimti važiuodamas 
kaimietis ar darbininkas, praei
na moterėlės uogauti ar gry
bauti, o šiaip jis niekam nerei
kalingas. Nors šis kelelis ir ma
žai keleivių temato, bet pačioje 
miško glūdumoje šalia jo stovi 
senas ir pajuodęs ąžuolinis kry
žius, “Jonelio kryžiumi” vadi
namas.

Vietos gyventojai pažįsta jį. 
Bet ir atklydęs iš kitur greit su
prastų, kodėl jis čia stovi. Ant 
kryžiaus vos įmatomai stovi da
ta “1863”. Tai kiekvienam liudi- 
ia, kad šis kryžius turi ryšio su 
1863 metų sukilimu.

Senieji žmonės tau papasakos, 
kad per 1863 m. sukilimą čia 
slapstėsi lietuvių sukilėlių būrys. 
Šioj apylinkėj turėjo kovų su 
rusų kazokais ir buvo jų sužeis
tas vienas sukilėlis Jonelis. Pa
vardės jo jau nebeatsimena. Jo
nelis, sukilėlių parsineštas į miš
ką, netrukus mirė. Kadangi

raitosi jo nebijodavo nei dienomis, nei 
vakarais.

bažnytkaimyje siautė rusų ka
zokų būriai ir nebuvo įmano
ma jo kapinėse palaidoti, tai 
sukilėliai jį čia palaidoję ir pa
statę šį kryžių. Ilgai šį kryžių 
nuošdavo gėlėmis nežinomoji 
ranka, ir paaiškėjo tik tuomet, 
kai po keliasdešimt metų mirė 
viena senutė. Po jos mirties pra
nyko nuo gryžiaus gėlės. Tuo
met žmonės prisiminė, kad ši 
senutė savo jaunystėje mylėju
si žuvusįjį sukilėlių Jonelį.

Vėliau šis kryžius liko už
mirštas. Tik retkarčiais kas iš 
grybautojų bei uogautojų pa
puošdavo jį gėlėmis iš laukų. 
Nors ir miške vienišas, bet jis 
buvo ramus. Niekas nešnekėda
vo, kad pas jį vaidenasi, niekas

Jonas Jakaitis
BUČERNE IR GROSERNE 

33 Siegel St, Brooklyn, N. Y. 
Užlaiko geriausios lūšies ski

landžius, dešras ir visokią 
šviežią mėsą.

Prašome užeiti ir pamėginti

Joseph Baltaitis
RESTAURANT 
BAR & GRILL

518 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
—1950—License Nr. 2-RL-9533 
Degtinės, vynas ir alus vietoje 

vartojimui.

Įsidi
Kiti

K<> j

Masį 
ninkas;

no prq 
1949 n 
įvardin 
ka”. sd

skurdai 
veikslui 
A J V, d 
badauji 
tais —I 
visi ka 
Arnerilį 
du dali 
dailinin 
ir, ant 
resas 
duoti -J 
ne už I

Muzi

1915 m. vasarą, kada šioj a- 
pylinkėj buvo rusų-vokiečių 
frontas, netolimai šios vietos bu
vo rusų apkasai. Šiuo keleliu ė- 
jau pas miške slepiamas savą
sias karves, norėdamas parsi
varyti namo, nee-jau miške ne
bebuvo saugu, kada arti kariai 
ir apkasai. Prie Jonelio kry
žiaus susitikau rusų pravolslavų 
popą. Jis žiūrėjo į kryžių ir glo
stė barzdą. Mane pamatęs, tuoj 
pradėjo teirautis, kaip čia miš
kų gilumoje atsiradęs šis kry
žius. Jam paaiškinau, kad tai 
lietuvio sukilėlio prieš rusus ka
pas ir parodžiau j metus, iš
plautus kryžiuje. Popas tris 
kartus persižegnojo, nusilenk
damas kryžiui, ir lyg save pa
teisindamas, man prasitarė: 
“Aš esu ukrainietis. Dabar ka
pelionas čia kovojančio pulko. 
Dabar grįžtu iš apkasų į štabą.” 
Matyt, jam nemalonu pasidarė 
ir nenorėjo, kad jį palaikyčiau 
rusu. Pasisakė, kad apie šį lie-

go uogauti ir grybauti. Jie daž
nai aplanko Jonelį.”

Šie keli žodžiai man daug pa
sakė. Ir šiandien, matyt, Gau
būnų miškuose.... šie mano pa
žįstamieji Vacys, Petras ir Jo
kūbas jau žuvę ir palaidoti ša
lia “Jonelio Kryžiaus”. Antanas 
su Povilu dar, vadinas, “tebe- 
uogauja ir tebegrybauja.”

Sunku lietuvio likimas. Am
žiais laisvės kovotojai gula Tė
vynės laukuose ir miškuose gre
ta ankstyvesnių kovotojų.

P. Miliūnas

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais | 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

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

Į,Stephen B redes Jr.
! ADVOKATAS
• 197 Havemeyer Street 

Brooklyn 11, N. Y.
į Tek EVergreen 7-9394 t

Miakotj 
meninii 
jis met 
buvo a 
karietis 
kūrvbo

BAIGĖ MOKYKLĄ

Teresa Poderytė, mūsų dar
buotojo kazio Poderio iš Brook
lyn, N. Y. , duktė baigė St. Ma
ry’s (Leonard St.) mokyklą ir

■ įstojo į Queen All Saints High 
School toliau tęsti mokslą. Jau
nai gabiai lietuvaitei linkime pa
sisekimo moksle.

Clement A. Voke t j 
(VOKETAITIS) 

ADVOKATAS i
I

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

NEwtown 9-5972

!
8Tb<C 2-1454 f

F. GRAŽYS ir SŪNUS J. 
KONTRAKTORIAI Z

Atlieka mūrinių namų sienų iš- *' 
lyginimą, plasteriavhną, Saligat- A 
vių cementavimą ir kt. darbus, p

S 293 MAUJER STn 
į BROOKLYN 0, N. Y. f.

<*

: John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

i; 15 Park Row, New York > 
i> !Telefonai:
Į: Ofiso Tel. Namų Tol |
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A n t o n Appel

DAvenport 6-0259 i

RALPH K R U C H t

FOTOGRAFAS
■ i... ■ ':<

65 - 23 Grand Avenue
Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS į 

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

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

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. Y.

tuvių ir lenkų sukilimą yra gir
dėjęs.

— Tai šaunus buvo vyras,— 
nueidamas nuo kryžiaus prasita
rė popas. — Menkieji nemoka 
mirti už savo laisvę ir tėvynę.

O dabar? Prieš pora metų at
klydo iš tos apylinkės laiškutis. 
Trumputis, ant labai blogo po
pieriaus rašytas, ir svetimam 
žiūrint, lyg nieko įdomaus ne
sakantis. Rašysena paprasta, 
neišlavinta. Tarp kitų kelių sa
kinių, ka desame gyvi, sveiki ir 
kaip einasi darbai, įterptas, ro
dos, nekaltas sakinėlis: “Vacys, 
Petras ir Jokūbas dabar miega 
pas Jonelį Gaubūnuose. Prie 
Jonelio lovos pasistatė sau nau
ją plačią lovą, ir visi trys su
telpa. Antanas su Povilu pamė-

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Pardavimai Namij
.RICHMOND HILL

1. Tuščias floras, 2 šeimom, 
mūrinis, 1 baksinis kambaris, 
aliejum šildomas, garažas. Kai
na $11.250.

2. Dvidešimt dviejų šeimų, su 
dviem štorais, mūrinis, aliejum 
šildomas, tuščias floras, skly
pas 60x100, nuoma $8400, kai
na $32,500.

Telef.: Republic 9-1506

i

į•J

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

58-82 72nd PL Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

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

HY 7-4554 - 4555 |

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

PIGIAU, NEGU KADA BUVO |

PARDUODAMA! į
Televizijos Aparatai |

RCA Victor T100 I
Tik $169.95 j

Duodami lengvam ir ilgalaikių! P
išmokėjimui S;

Siūlo Geriausių Firmų v
REFRIGERATOR! US 1

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE |
• WESTINGHOUSE • PHILCO |

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ |
Gasiniij ir aliejum šildonnj PEČIŲ t

RADIO APARATŲ p
TELEVIZIJOS APARATŲ H

SKALBIMO MAŠINŲ i i
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ I t

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, ! 1 
sad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. 1 ■

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