
ŠTAI KAIP
Įsidėmėtina 
Kiti pasitaisė 
štai jų žodžiai 
Ko jie nori?

Maskvoje yra rusas 'daili
ninkas Boris Prorokov. Šis 
Prorokov gavo šiemet Stali
no premiją už savo kūrybą 
1949 metais. Toji jo kūryba 
įvardinta: “Tai yra Ameri
ka”. Serija paveikslų, kuriuo
se žydi neapsakomas vargas, 
skurdas. Po vienais iš tų pa
veikslų užrašyta — bedarbė 
AJV, po kitais — maitinimas. 
badaujančių AJV, dar po ki
tais — linčo teismas AJV, o 
visi kartu sudaro — tai yra 
Amerika. Reikia atsiminti 
du dalykai: pirma, kad tas 
dailininkas nėra buvęs AJV 
ir, antra, kad Stalinui inte
resas buvo savąją premiją 
duoti už tuos paveikslus, o 
ne už kitokius. .

Muzikos stalininę premiją 
gavo D. Shostakovitch ir N. 
Miakovsky. Tai tie patys abu 
menininkai, kurie prieš dve- 
jis metus komunistų partijos 
buvo aštriai užpulti už... va
karietiškas tendencijas zjų 
kūryboje. Už tas vakarietiš
kas tendencijas tada keletas 
ir savąsias galvas palydėjo. 
Bet šiedu po dvejų metų pa
sirodė pasitaisę. Tiesa, pre
mijas išdalijus, sovietų spau
da paskelbė, kad oratoriją 
“Miško giesmė”, už kurią 
Shostakovitch dabar gavo 
100.000 rublių, įkvėpė ir iš
ugdė Stalinas. Taigi, vos ne 
Stalinui teko Stalino premija. 
Kitaip sakant, menininkas čia 
tik mediumas buvęs, o kūri
nys yra Stalino “genijaus” 
vaisius.

Lietuviškieji Maskvos a- 
gentai aprašinėja savo spau
doje Coplonaitės—Gubiche- 
yo nuteisimą New Yorke ir 
Shipkovo ir kitų — Bulga
rijos “liaudies respublikoje.”

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISUOMENINI IR 
KULTŪRINIO GYVE! MO 
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Karo Muzėjaus Rūmai Kaune

Genocidas suplanuotas Dekanozovo
Politbiuro įsakymu 1938 sąrašus, įimant visus neko

pti. NKVD (MVD ir MGB munistus ir svetimšalius. To 
pirmtakūno) planavimo sky- įsakymo įžangoje jis taip iš- 
riuje buvo sudarytas baltų sireiškia: “Vykdant USSR 
sektorius. Baltijos tautų su-1 NKVD įsakymą Nr. 001223,
naikinimo planai buvo paren 
gti NKVD pareigūno V. G. 
Dekanozovo. Politbiuras jo 
darbu buvo patenkintas ir jį 
pakėlė į užsienių reikalų liau
dies komisaro padėjėjus. Tą 
postą jis turėjo Hitlerio — 
Stalino derybų metu. Tas pos
tas prilygsta mūsų valstybės 
pasekretoriaus postui.

Yra tiesioginių įrodymų, 
kad Rusija iš anksto buvo pa
rengusi genocidinius planus. 
Pavyzdžiui:

liečiantį antisovietinio ele
mento ataskaitą...”

Valstybės saugumo majo
ras Gladkov dviejose vietose 
fiksavo datą — pagrindinę 
direktyvą: “Buvimas didelio 
kontingento asmenų, priklau
sančių operatyvinei ataskai
tai pagal USSR NKVD įsaką 
Nr. 001223, 1939 m. spalių 
11 d., nepaisant konkrečios 
datos, liečiančios jų priešso- 
vietinę veiklą...”

Toji data yra įsidėmėtina

_ ___ j~. neralinis štabas paruošė že- siderantiems dėl sutarčių su
šituose aprašymuose jauti mėlapį, paženklinta “pirmoji Sovietų Sąjunga: pradinis į- 

v?i_____ _ t-»_________________ ji _ Ini/ln 1OQO” Toiinnn mni-na nnlrcci 4-1 /I n rv/d o adidelę šilumą Rusijai ir dide
lį pyktį Amerikai. Brookli- 
niškė “Laisvė” kovo 10 d. 
laidoje sako... “Amerika, a- 
reštuodama Gubichevą, su
laužė tarptautinės neliečia
mybės teisę, nes Gubichevas 
yra Jungtinių Tautų parei
gūnas ir trečiasis Sovietų 
ambasados sekretorius šioje 
šalyje”, o tuo tarpu Shipko- 
vas, Amerikos atstovybės 
Spfijoje vertėjas ... “šnipinė
jo amerikonams prieš Bul
garijos liaudies Respubliką 
...šnipinėjo pagal Amerikos 
atstovo Donaldo Heatho nu
rodymus”. Tai žodžiai iš Mi- 
zaro - Bimbos laikraščio. Bet 
jie sakosi, kad jie nesurusėję, tautiečius pagerbė padedami

• * • | vainiką jų intencija prie pa-
Reikia atsiminti, kad mū- minklo mirusiems, Respubli 

sų krašto vyriausybė, įžeista kos aikštėje, šiandien, vasario 
Bulgarijos komunistų provo- 19 d. 12 vai. Šiuo ženklu jie 
kacijų; metus kaltinimus A- išreiškė šventę savo nepri- 
merikos pasiuntiniui, esą jis klausomybės, iškilmingai pa- 
užsiėmęs šnipų organizavi
mu, nutraukė santykius su 
Bulgarija. O štai šitame kraš
te leidžiamas laikraštis at- 
spaudina žodžius, kad jie 
“šnipinėjo pagal Amerikos 
atstovo Donaldo Heatho nu
rodymus”. Ir tie šituos žo
džius rašantieji, kai juos pa
ketina iš šio krašto išvyti 
šaukia, rėkia — nenori eit’ 
iš čia. Ką tai reiškia? Tai 
reiškia, kad jie čia turi vyk
domus uždavinius. Pagal ko
kio atstovo nurodymus jie 
čia veikia, visiems yra aišku 
Neaišku yra tik tai, ko nor 
tie, kurie jiems simpatizuojr 
ir pritaria?

laida 1939”. Ištisus metus sakas, atiduodąs vykdyti De- 
prieš Baltijos valstybių anek-• kanozovo parengtą Baltijos 
siją tas 1939 m. žemėlapis* tautų likvidavimo planą, tu- 
turėjo reikšmingą antraštę: Iri datą sekančios po draugin- 
“Lietuvos SSR, Latvijos SSR gurno ir abipusės pagalbos 
ir SSSR. Estijos.

2. Nominalis Lietuvos NK 
VD viršininkas Guzevičius 
savo 1940 m. lapkričio 28 d. 
įsakymu Nr. 0054 nurodė su
daryti visų “liaudies priešų”

sutarties tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos pasirašymo 
dienos, ir savaite vėlesnę, ne
gu panašių sutarčių su Lat
vija ir Estija pasirašymo die
na. ELTA

PRANCŪZAI APIE LIETUVĄ
“Les dernieres Nouvelles 

d’Alsace”, leidžiamas Stras- 
bourge, taip rašo: “Lietuviai 
tremtiniai Strasbourge savo

ir ki-vos, Latvijos, Estijos) 
tų okupuotų kraštų.”

“Le Nouvel Alsacien”, be 
to, įsidėjo platų straipnį, ku
riame vaizdingai ir konkre
čiai atpasakojamas dabarti
nis lietuvių tautos naikini
mas.

karaiteranas, 
tas įvairiais 
ordenais.

taus apdovano- 
pasižymėjimo

Totalinė Diploma-

Amerikos politinė linija 
Rusijos atžvilgiu pavadinta 
“totaline diplomatija”. Tokį 
vardą jai davė D. Acheson 
savo kalboje,, pasakytoje va
sario 16 d. prezidentūroj po
sėdy j. Dabar tos kalbos san
trauka yra paskelbta viešai.

D. Acheson ir mano, kad 
yra ne tik nenaudinga, bet 
ir pavojinga pradėti su Ru
sija specialias derybas kaip 
tik šiuo momentu, nes Rųsi-

— Neapoly, Italijoje, karo in
validai surengė demonstracijas 
kurių metu tarp demonstran
tų ir policijos įvyko susirėmimų, 
kurių metu sužeista du demon- 
srantia ir penki policininkai.

skelbtos 1918 m. vasario 16d.
Kaip žinia, Lietuva ir kiti 

Baltijos kraštai yra sovietų 
okupuoti. Nelaimingiesiems 
gyventojams padėtis pasida
rė nepakenčiama. Dėl to šį 
sekmadienį laisvojo vakarų 
nasaulio visi lietuviai kreipia 
dėmesį į padėtį deportuotųjų, 
'/patingai kūdikių, motinų, 
moterų, senolių ir ligonių, 
pasmerktų sunaikinti ar ke
lionėje ar Sovietų S-gos kon
centracijos stovyklose, ir 
nrašo jiem pagalbos viso
kiom priemonėm. Jie kreipia
si į Vakarų galybes ir Jung
tines Tautas, kad jos paskir
tų komisiją ištirti gyvenimo 
ir darbo sąlygom sovietų 
okupuotų kraštų pasmerktie
ms. Jie prašo .intervenuoti 
kompetetingas įstaigas rei
kalauti iš Sov. S-gos nu
traukti masines deportacijas 
iš Baltijos valstybių (Lietu-

Baisi lėktuvo 
nelaime

Kovo 12 d. prie Wales are- 
odromo Anglijoje nukrito 
lėktuvas su keleiviais. Kata
strofos metu žuvo 80 žmonių 
— 73 vyrai ir 7 moterys. Ki
ti 3 sunkiai sužeisti. Lėktu
vas skrido iš Dublino, Airi
jos.

Tai didžiausia katastrofa 
oro 'susisiekimo istorijoje. 
Lėktuve buvo 78 pasažyriai 
ir 5 lėktuvo įgulos nariai. 
Lėktuvas krito žemyn prie
šakiu ir žemę pasiekė aukš- 
telninkas.

Lėktuvas buvo perdirbtas 
į keleivinį iš bombonešio B- 
29. Vadinamajame oro kori
doriuje tarp Berlyno ir 
Frankfurto šis lėktuvas yra 
padaręs ilgiausi kelią. Jo pi
lotas, kuriam valdarit lėktu
vą įvyko katastrofa, buvo a- 
viacijos kapitonas, karo ve-

VLIKo PIRMININKO PREL M. KRUPAVIČIAUS KALBA
Pasakyta per Voice of America radijo stotį Lietuvos Nepriklau

somybės šventės proga
Mieli broliai ir brangios se- Taryba. Jiem talkina visi 

sės,
Sveikinu jus laisvojo pa

saulio lietuvių vardu Lietu
vos nepriklausomybės šven-

laisvojo pasaulio lietuviai ir 
jų organizacijos, nežiūrint, 
kada jie išvykę iš Lietuvos ir 
kur apsigyvenę. Mūsų visų 

tės dieną. Skaudūs įvykiai Pasta?gū dėka pasaulis zln0- * v Irnirx ryt 11 v»i i brvl r< Ir n i nni

Nenustodami kovoti už savo 
tautos ir valstybės, laisvę, 
branginkime lietuviškas gal
vas ir lietuvišką kraują. Kaip 
tai padaryti, jūs geriau žino
te. Mes pasitikime jumis. Pa
sitikėkite ir jūs mumis: Vy
riausiuoju Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu ir visais lais
vojo pasaulio lietuviais.

Viską darėm ir viską da
rysim, kad Lietuvą išlaisvin- 
tumėm mūsų. Vasario 16-ji 
diena — mūsų laisvės simbo-

kaip žiauriai bolševikai nai
kina, kankina ir kryžiuoja 
lietuvių tautą ir kaip didvy
riškai ji ginasi. Lietuva šian
dien yra populiariausia iš vi
sų bolševikų pavergtųjų tau
tų. Apie ją daug prirašyta ir 
prikalbėta visomis pasaulio _ _ ,
kalbomis. Tų pastangų dėka lis ir laidas. Laimėjimu tikė- 
Lietuva tebelaikoma nepri-................
klausoma valstybe beveik vi
sų pasaulio valstybių. Eilė 
tų valstybių laiko dar mūsų 
įgaliotus ministerius kaip ne
priklausomos valstybės ats
tovus. Prie jų priklauso Ame
rikos Jungtinės Valstybės, 
Didžioji Britanija, Urugva
jus, Vatikanas ir kitos. Ypa
tingai nuoširdžiai ir kietai 
stovi teisės ir teisingumo sar
gyboje, vadinasi mūsų pusė
je, Amerikos Jungtinių Vals
tybių vyriausybė.

Mūsų kančių kelias dar ne
sibaigia. Bet jokios abejonės 
nėra, kad kietu ir tikru žing
sniu žengiame į laisvę. Šie 
keli Lietuvos didžiųjų nelai
mių metai jau daug paėmė

pastatė tarp jūsų ir mūsų 
sunkiai peržiangiamą geleži
nę tvorą. Išskyrė mūsų kū
nus, bet sielų-išskirti negali. 
Kur lietuviai bebus ir kaip jie 
bebus — Lietuva juos jungs 
.lęsutraukomais ryšiais.

Mes žinom jūsų vargus ir 
kruvinąsias kančias. Žinom 
okupanto kėslus išnaikinti 
lietuvių tautą ir jos žemelę 
apgyvendinti maskoliais, ži
nom apie ištremtuosius į Ru
sijos bei Sibiro mirties sto
vyklas. žinom apie lietuvių 
kultūros ir sutelktų per am
žius medžiaginių turtų naiki
nimą. žinom taip pat ir apie 
didvyrišką lietuvių tautos pa
sipriešinimą ir jos žūtbūtinę 
kovą, žinom apie partizanų 
žygius, kuriais šiandieną gė
risi visas laisvasis pasaulis.

Bet ir mes taip pat visom 
jėgom dalyvaujame su jumis 
toje kovoje. Nuo pirmųjų va
kartį Europoje atsiradimo 
dienų, dar tada, kai joje siau
tėjo nacių teroras, tebeveikia 
Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Vėliau lietuviškų gaivu — praretėjo 
darbui tobulinti ir plėsti prie lietuvių1 tauta. Lietuviškosios 
jo buvo sudaryta Vykdomoji Galvos ypatingai pabrango.

kim, laimėjimą pasieksim. 
Lietuviškas Dovydas nuga
lėjo caro Galijotą. Lietuviš
kasis Dovydas nugalės ir rau
donąjį slibiną. Dievas su mu
mis.

ir '

Bet 
kad 
nes

• Gubernatorius Dewey pasmerkė dabartinę federalinę 
nuomų kontrolės sistemą ir reikalauja specialios nuomų 
kontrolės New Yorko valstijai ir miestui, kuri “apsaugotų 
gyventojus nuo nąmų savininkų.”

• Po karo pirmu kartu vokiečių laivai atvyko į Ameriką. 
Į New Yorką atvyko du vokiečių prekybos laivai.

• AJV prekybos departamentas uždėjo naujai 600 pa
vadinimų prekių kontrolę, kurių nebus galima išvežti. Čia 
turima galvoje dalykai, kurių nenorima išleisti į Sovietų 
Sąjungą ir į kitus komunistinius kraštus, kurie juos panau
dos karo reikalams.

| • Austrijos vyriausybė paprašė keturis okupavusius 
' AncLriia Lrocfiic cnma7inli n Ižu nunin^ Iro riiinmpnn

tol vengs tvarkyti ginčija
mus klausimus, kol turės vil
ties juos išnaudoti savo pa
saulio užvaldymo tikslams 
pasiekti.

Tartis buvo mėginta, 
visada buvo įsitikinta, 
Rusija susitarti nenori,
jai šiuo momentu tas nenau
dinga.

Sovietų grėsmei sulaikyti 
Amerika turi vesti “totalinę 
diplomatiją.” Pirma, reikia 
apginti ‘visas tas vietas, kur 
Rusija tiesioginiai grąsina. 
Tokios veiklos pavyzdžiai yra1 Austriją kraštus sumažinti okupacinę kariuomenę, Austri- 
Amerikos pagalba Turkijai joje, nes jos išlaikymas Austrijai yra nepanešamas.
ir Graikijai. Antra, reikia su-Į • Prancūzijoje 100.000 gazo ir elektros darbininkų pra
daryti dar Rusijai nepriklau- dėjo streiką. Krantas liko be gazo ir elektros.
sančiame pasauly tas ekono- Į • Rytų Vokietijos vyriausybė reikalauja vakarų Vo- 
mines, politines, socalines ir kieti jos vyriausybę, kad ši paimtų lenkų išvaromus iš už- 
psichologinęs sąlygas, kurios imtų sričių vokiečius.
stiprina pasitikėjimą demo-1 • Sovietų laivyno ministeris lanko Baltijos pakraščiu — 
kratine santvarka. Tokios 
veiklos pavyzdys yra Mar- 
shallo planas Europai atsta
tyti.

Kai bus sustiprintos da
bar dar silpnos esančios vie
tos, tada bus jau sudarytos 
palankios sąlygos tartis su 
Rusija ir pasiekti pageidau
jamų susitarimų.

D. Acheson mano, kad tai 
kovai laimėti Amerika dar 
nėra panaudojusi visų savo 
jėgų. Bet jos turi būti panau
dotos, nes priešas esąs labai 
rimtas ir jo kovos metodai 
labai pavojingi, nes naudoja
mi be atodairos. Demokrati
jos negali kovoti Rusijos 
priemonėmis, kurios yra ne
moralios.

Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vokietijoje—esančias rusų 
povandeninių laivų bazes.

• New Yorko valstijos teismas pranešė, kad vadinama
sis Feinbergo įstatymas, kuriuo galima visus komunistus 
iššluoti iš Amerikos mokyklų mokytojų tarpe, sutinka su 
Konstitucija.

• M. Shipkov, 38 metų Amerikos pasiuntinybės Sofijoje 
vertėjas, nuteistas bulgarų komunistų 15 metų kalėti, šešis 
mėnesius jis buvo išlaikytas skiepe, apie jį pasaulis niek' 
nežinojo, o Valstybės Departamentas buvo viešai paskelbę 
savo nuomonę, kad jis yra greičiausiai nužudytas.

• Garsioji Dr. Sander byla, kur jis buvo teisiamas u: 
sirgusius vėžio liga ligonės pribaigimą, pasibaigė, gydyto 
jas išteisintas.

• Trijų didžiųjų valstybių užsienio ministerių konfe 
rencija Londone įvyks balandžio ar gegužės mėnesį, pa
reiškė D. Acheson.

• Senatorius McCarthy viešai paskelbė, kad buvusi AJV 
atstovė J. T. Organizacijoje ir žymi valstybės Departa
mento pareigūnė D. Kenyon yra dirbusi su 28 komunistinėm 
priedangos organizacijom. Dėl to kilo didelis triukšmas. Net 
ponia Acheson įsijungė į tą triukšmą, gindama Kenyon.

• Bostone pagrobusių netoli pusantro milijono dolerių 
plėšikų policija dar vis nesuranda.

• Sąryšy su anglių streiko pasibaigimu, prekinių trau
kinių suvaržymai panaikinti.

• Sovietų pagrobtas švedų žvejų laivas davė progos 
daug kam atkreipti dėmesį į sovietų darbus net ir nepap
rastos “nekaltybės” jų atžvilgiu besilaikančių kraštų at-

paskui į Prancūziją, o iš čia i žvilgiu, švedų spauda ir vyriausybė kelia triukšmą dėl so- 
— į AJV. 1 vietų plėšikavimo Švedijos pakraščiais.

— Garsusis romanistas 
Heinrich Mann mirė sekma
dienį Californijoje. Mirė su
laukęs 79 metų. Hitleriui pa
ėmus valdžią, jis iš Vokieti
jos pabėgo į Čekoslovakiją,

Lietuvos pasiuntiniu 
protestai

Lietuvos pasiuntiniai įteikė 
savo reziduojamų kraštų vy
riausybėms protestus, kur 
protestuojama prieš sovietų 
prievartavimą lietuvių' tau
tos, verčiant ją dalyvauti So
vietų Sąjungos rinkimuose, 
kurie šiuo metu vyksta. No
tose nurodoma, kad rinki
mas atstovų į Sovietų Sąjun
gos parlamentą nuo Lietuvos 
vra neteisėtas ir smurtu vyk
domas.

Daug kas iš Amerikoje da
bar gyvenančių, kuriems 
pirmosios okupacijos metu 
teko, gyventi Lietuvoje, atsi
mena •,kaip tada buvo Lietu
voje vykdomi rinkimai į so
vietinį parlamentą. Pasaulio 
istorijoje dar ųėra buvę atsi
tikimų, kad svetima valstybė 
fizine jėga verstų kitos tau
tos gyventojus balsuoti už 
jos, tos kuri verčia, vadus, 
renkamus į jos, tos kuri ver
čia, parlamentą.

Reikalauja patikrin
ti aukštus Valstybės 
Depart, pareigūnus

Senatorius McCarthy (R.- 
Wisę.) Senato pakomisėje 
aštriai puolė tris aukštus 
Valstvbės Denartamento pa
reigūnus, pabrėždamas, kad 
jie pakankamai įrodė esą ko
munistų simpatikai. Be to, 
senatorius pareikalavo ištirti 
keturis laivynui dirbančius 
mokslininkus, kuriems yra 
patikėtos gilios paslaptys, 
kurių jie tačiau nelaiko. Be 
to, senatorius pabrėžė, kad 
valstybės sekretoriaus D. A- 
chesono mėginimas ginti į- 
tartinus, yra atsakomybės 
paniekinimas.

Senatorius kalbėjo prieš 
'juos asmenis: Haldore Han- 
lon, techniško štabo vedėjas 
prie Trumano keturių punk- 
uų programos vykdymo sve- 
Limiems kraštams šelpti; O- 
ven J. Lattimore, Valstvbės 
Departamento patarėjas To- 
Mmųjų Rytų klausimais ir 
drauge tarptautiniu santykių 
mstituto direktorius John 
Hopkins Universitete Balti- 
morėje; ponia E. C. Brun- 
auer, Valstybės Departamen
to aukšta pareigūnė Jungti
nių Tautų Organizaciios rei
kalams, gaunanti $9,706 al
gos per metus.

Savo kaltinime senatorius 
palietė ir daug kitų aukštų 
valstybės pareigūnų, kurie 
dirba komunistams.

‘Amerikos’ Pavasario Koncertas Baland. 16, Hotel New Yorker
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Raštus ir lūiias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DIDŽIOJI ŽAIZDA
Rusiškojo imperializmo, komunistine skraiste prideng

to, pavojus pasauliui išryškėjo. Prieš šitą pavojų jau pada
ryta gana stiprių pasirengimų, iš kurių stipriausias — At
lanto paktas. Šis pasirengimas — tai konkreti priemonė 
prieš gręsiantį pavojų. Tai sistema, su kurios pagelba turi 
būti sulaikytas rytų barbarų antplūdis į vakarus, arba, 
jiems pajudėjus, suduotas smūgis, koks buvo suduotas na
ciškiesiems barbarams.

Šitas kolosalinis antibarbariškas organizmas, kurio 
paskirtis — apginti pasaulį nuo žmones ir tautas naikinan
čio rusiško imperializmo, nėra tačiau visiškai sveikas. Di
džioji šio organizmo žaizda — Prancūzija. Tragiška padėtis 
yra Prancūzijoje. Amžių eigoje sukurtų laisvės tradicijų 
nei viena šiandieninė prancūzų vyriausybė nedrįsta palies
ti. Šitą išnaudoja Kremlius. Savo agentus Kremlius paleido 
čia dar iki šiol negirdėtam siautėjimui. Tie agentai, arba, 
modernišku pavadinimu juos vadinant, penktoji kolona, 
momentais tiesiog kraštą valdo. Krašto parlamente jie ke
lia triukšmą, sabotuoja, provokuoja, šantažuoja, o krašto 
viduje organizuoja karinio pobūdžio komandas, kurios, kaip 
anais laikais Hitlerio komandos Dancige, Austrijoje ir Sude
tuose, griauna kraštą iš vidaus. Prancūzų vyriausybė kartais 
lieka bejėgė ir, atrodo, kraštas laikosi tik netvarka. Ypatin
gai tai išėjo aikštėn, kai Kremlius įsakė savo penktajai ko
lonai sutrukdyti Amerikos transportus į Prancūziją pagal 
Atlanto paktą.

Šita žaizda vakarų gynimosi sistemoje veda prie tra
giško finalo. Lygiai prie kokio privedė pasaulį anuo mete 
nacių penktosios kolonos svetimuose kraštuose. Šitas ėjimas 
prie tragiško finalo dėl šitos didžios žaizdos turi du skati
nančius motyvus: pirma, anos penktosios kolonos pasiseki
mai žadina Stalino apetitus, kaip anuo metu žadino Hitleric 
apetitus Dancigo, Sudetų, Austrijos penktosios kolonos, ir 
antra, priešingajam frontui, šiuo atveju vakarams, siaube 
varymas žadina šiuos ataspyriui. *

Ar netolimi istorijos faktai nepamokė tautų ir ar jos 
pagal tas pamokas negalėtų sulaikyti ta pačia kryptimi be
sisukantį nelaimės ratą? Mes manome, kad taip, galėtų. 
Žmonių ir grupių laisvės naudojimas piktam, nėra laisvės 
dalykas. Jeigu anuomet Dancige, Sudetuos, Austrijoje ti; 
kraštų vyriausybės būtų griežtai veikusios prieš nacių 
penktosios kolonos laisvę, o pasaulis tam veikimui būtų e- 
fektyviai pritaręs, tai būtų, greičiausia pasaulis nepriėjęs 
prie tos tragedijos, prie kurios jis tada priėjo. Gi nieko ne
veikiant prieš tų penktųjų kolonų siautėjimą, Hitlerio ape
titai taip toli nuėjo, kad jis net AJV esama savaja penktą
ją kolona pradėjo pasitikėti tiek, kad jie turėjo sugriauti ir 
Ameriką iš vidaus. Ar ne tas pat šiandieną yra? Ar Krem
lius netiki savosios penktosios kolonos galybe net čia, Ame
rikoje?

Pirmoje vietoje žodis priklauso čia pačiai prancūzų 
tautai ir vyriausybei. Tiesa, prancūzų tauta praeito kare 
metu yra vakariečių skaudžiai apvilta ir įžeista. Jos vienos 
praktiškas palikimas prieš nacių agresiją, jos ignoravimas 
tarptautiniame forume tuo metu, kai ji buvo nacių par
blokšta, jos neleidimas Teherane, Jaltoje, Potsdame prie 
derybų stalo, visa tai pažaidė jos jausmus ir nervus anglo- 
amerikonų atžvilgiu ir šiandieną ji neturi entuziazmo verž
tis ten, kur anglo-amerikonai vadovauja. Bet prancūzų 
tauta vistiek turėtų atsiminti, kad istorinis kartėlis prieš 
istorinę katastrofą turi nublukti. Bolševkinė agresija yra 
istorinė katastrofa. Ji gręsia bendrai visoms tautoms, vi
sam pasauliui. Tenemano nei vienas prancūzas, kad sovieti
niam bolševizmui užėmus Prancūziją, ją valdys “jų” Tore- 
zas. Jis ją “valdys” tik tiek, kiek nacių metu “valdė” Pe
tain. štai dėl ko prancūzų tauta šiandieną turėtų energingai 
veikti prieš penktąją koloną savame krašte.

Anglo-amerikonai, vadovaują antibolševistiniam pa
sauliui, turėtų įrodyti prancūzų tautai, kad jie prisipažįsta 
prie padarytų klaidų jos atžvilgiu ir kad jie ateity neketina 
veikti tik savo tikslų besiekdami. Šiandieną pasaulis visą 
dėmesį sukaupęs laukia šita kryptimi, kai prancūzų valsty
bės vyrai daro valstybinius vizitus Londone.

Atrodo, kad mums nebūtų prasmės kalbėti čia apie aną 
žaizdą, kuri yra toli nuo mūs ir kuri, tūlas pasakytų, mūsų 
neleičia. Atvirkščiai, ji mus tiesioginiai, ir gal skaudžiau
siai liečia. To, kas anoje pasaulio vietoje šiandieną tik grę
sia, mūsų tauta jau auka yra. Tai, kas šiandieną Prancūzi
joje penktos kolonos daroma, daroma tos kolonos ir čia, 
Amerikoje, ir tos kolonos eilėse yra čia ir mūsų kalba kal
bančių. Kaip baisūs kirminai, graužia jie mūsų tautos, ši
to krašto ir mūsų pačių organizmą. Tai didžioji žaižda 
Gydyti ją reik sukaupti visas jėgas — kur reikia operaci
niu būdu, o kur galima — vaistais.

E. URBONAS

LITERATŪROS KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skel

bia novelės ar vaizdelio konkur 
są. Paskutinė data konkursui 
skiriamiems rašiniams įteikti — 
1950 m. birželio 1 d.

2. Skiriamos dvi premijos: 
pirmoji premija — 75 doleriai, 
antroji — 50 dolerių.
• Premijas skiria žinomas mū
sų kultūrininkas, kūrybinio dar

bo rėmėjas J. J. Račiūnas.
' 3. Premijuotiniems kūriniams 

nustatyti teisėiais yra pakviesti: 
•J. Augustaitytė Vaičiūnienė, Be
nediktas Babrauskas, Juzė 
Daužvardienė, Stasys Pieža ir 
Juozas Prunskis.

4. Tema paliekama pasirinkti 
pačiam rašytojui. Pageidauja
ma, kad veikalas būtų parašytas

t

padarė lietuvių tautos saugoto
jais.

Kieno atsakomybė
Kad čia gimę lietuvių vaikai 

dažnai nekalba lietuviškai net 
su savo tėvais, kurie nemoka 
gerai angliškai, kad parapijinė
se mokyklose mūsų mažyčiai ne
išmoksta gerai lietuvių kalbos ir 
kitų lituanistinių dalykų, neį
gauna gilios lietuviškos dvasios, 
tai faktas, kurio niekas nenu
ginčys, kurio net nereikia įro
dinėti, nes jis visų gerai mato
mas ir jaučiamas. Bet didelis 
klausimas, ar šiuo atžvilgiu pil
na atsakomybė krenta tik para
pijinėms mokykloms, kurios turi 
savo neginčytinų nuopelnų:

Vis dėlto neabejotina tiesa, 
kad parapijinės mūsų mokyklos 
buvo sukurtos bendromis pas
tangomis lietuvių, besinešiojan- 
čių savo širdyje Tėvynės meilę 
ir ilgesį, norinčių suteikti savo 
vaikams mokslą ir savojo krašto 
sielvartą, meilę ir ilgesį. Savol 
darbo vaisiais pastatė parapiji- 

 . nes mokyklas tikrai ne tam, 
riai jau net vsiškai gerai bu- ac* va^ai nutautinimo pa- 
vo susiorganizavę į Lietuvos v°juJe ir nebūtU nuo nutautėji- 
Inžinierių ir Architektų mo apsaugoti. Juk tai puikiai 
Draugiją, o emigracijai į už- §ali atlikti bendrosios vietinės 
jūrius prasidėjus, Draugijos į mokyklos be specialių tėvų išlai- 
skyriai vėl jau kaip Am. Lie
tuvių Inžinierių ir Architek
tų vardu įsisteigė Bostonie, 
Clevelande, Baltimore j e, Chi- 
cagoje, New Yorke, taip pat 
Kanadoje, Brazilijoje, Ar
gentinoje, Kolumbijoje ir ki
tur.

Vienas iš veikliausių Inži
nierių Draugijos Skyrių

p. Viščinis
(Straipsnis diskusinis)

krašte, jos pasireiškimas gyvy
biniuose lietuvių tautos reika
luose ir prisidėjimas prie lietu
vystės išlaikymo bendrai. Jei lai
ku neatkreipsime tinkamo dė
mesio į savo prieauglio išauk
lėjimą lietuviškoje dvasioje, tai

Degančio aktualumo reikalas ’

Atrodo, lyg būtų keliamas la
bai mažos vertės klausimas, dėl 
kurio neverta net burnos aušin
ti. O ištikrųjų tai gyvybinės 
reikšmės reikalas, kuris turėtų 
būti diskutuojamas visoje mūsų 
spaudoje, sąmoningoje visuome
nėje, o ypač tarp tų, kurių ži
nioje yra mūsų parapijinės mo
kyklos, kurių vaikai lanko tas būsime istorijos pasmerkti, o 
mokyklas, kuriems rūpi, kad. žinomoji laisvės šalis mums tau- 
jaunoji mūsų karta nenutoltų 
nuo savo- kamieno, kad ji 
išauklėtų ne tik gerus Ameri
kos piliečius, bet taip pat są
moningus ir gilius Lietuvos pa
triotus, .besirūpinančius išsaugo
ti visa, kas lietuviška bei kurti 
tautines vertybes.

Juk mūsų jaunoji, čia augan
čioj! karta sudaro vienintelį lai
dą, kuriuo paremta lietuviško
sios visuomenės ateitis šiame

tiniu atžvilgiu ilgainiui pasida
rys kapinynu, sukurtu ne sve
timų pastangomis, bet mūsų ne
veiklumu, reikalingo susirūpini
mo neparodymu pagrindiniais 
savo reikalais ir turimos šiame 
krašte laisvės tinkamame laips
nyje nepanaudojimu savosios 
tautos gyvybės palaikymui tuo
se lietuviuose, kuriuos likimas į- 
vairiais laikotarpiais ir dėl į- 
vairių priežasčių čia atbloškė ir

Inž. K. Krulikas

TECHNIKOS GLOBĖJU MININT
Krikščioniškos tautos ir 

valstybės, be savo metinių 
Nepriklausomybės sukaktu
vių švenčių, taip pat švenčia 
ir savų Globėjų — šventųjų 
šventes. Pavyzdžiui, mes lie
tuviai, švenčiame kovo 4 die
ną valstybės bei lietuvių tau
tos Globėjo — vienintelio lie
tuvio šventojo ir Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio .Šv. 
Kazimiero šventę. Prancūzių 
ja švenčia savo didvyrės — 
šventosios Joanos D’Arc 
šventę. Lietuvos kariuomenė 
ir jos dalys turėjo irgi 'savo 
globėjais šventuosius, kurių 
šventes atitinkamai paminė
davo (Technikos dalys savo 
globėju buvo pasirinkę Šv. 
Juozapą — kovo 19 d.; ka
riuomenės ir ypač jos vado
vybės Globėjas — Šv. Myko
las Archangelas — rugsėjo 
29 d.; pėstininkų — Šv. Mau- 
rikijus — rugsėjo 22 d.; Rai
tininkų — šv. Jurgis — ba- 
’andžio 23 d., Artilerijos da
lių globėja — šv. Barbora— 
gruodžio 9d.).

Įvairios organizacijos taip 
pat pasirenka savo globėjais 
— šventuosius (pav., Lietu
vos Skaūtų Sąjunga — šv. 
Jurgį ir šv. Kazimierą) ir 
ių šventes iškilmingai šven
čia.

Tokių švenčių metu valsty
bė, tauta ar šiaip kolektyvai 
bei organizacijos rengia ati
tinkamus paminėjimus, iš
kilmingus posėdžius, vykdo 
’vairią šventei pritaikintą 
programą, daro savo nuveik
tų darbų apžvalgas ir apys
kaitas, ryžtasi tobulėti bei 
vengti klaidų. Tuo būdu .or
ganizacijose kuriamos tradi
cijos, stiprinamas tarpusa
vis bendradarbiavimai o taip 
nąt draugiškumo dvasia sa
vo narių tarpe ir bendrauja
ma su visa visuomene.

Lietuvos inžinierių šeima, 
Nepriklausomybės laikais iš
augusi į kelių šimtų būrį, 
nebuvo sukūrusi nei vienti
sos, nei veiklios savo profesi
nės organizacijos ir juo la
biau neturėjo savo profesijos 
tradicijų bei švenčių. Net sa
vo organizacijos įsteigimo 
metinių sukaktuvių neminė
davo.

Būdami tremtyje inžinie-

mašinėle ir neilgesnis kaip kelių 
ar keliolikos puslapių.

5. Konkurse dalyvaujantieji 
rašytojai savo kūrinius siunčia 
šiuo adresu: Literatūros Kon
kurso Komisija, “Draugas”, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, 
III.

6. Siųsdamas savo kūrinį kon
kurso komisijai, rašytojas tuo 
pačiu sutinka, kad jo kūrinys, 
premiją laimėjęs ar nelaimėjęs, 
gali būti išspausdintas “Drau
ge.”

7. Sprendimo bešališkumui 
patikrinti, autoriai turi pasira
šyti slapyVardę, o atskiriame 
voke pažymėti savo tikrąją pa
vardę ir adresą.

v

BAŽNYČIOS SOCIALINIS MOKSLAS
POPIEŽIUS PIJUS XI

Kad socialine veikla būtų sėk
mingesnė, būtinai reikia atsi
dėjus gilintis į socialinį bažny
čios mokslą ir ko plačiausiai 
skleisti jo reikalavimus bei nu
rodymus, vadovaujant Dievo 
pastatytajam Bažnyčios autori
tetui. Juk jeigu kai kurių kata
likų elgsena ekonominėje ii- so
cialinėje srityje buvo nepaten
kinama, taip atsitiko dažniau
siai dėl to, kad jie per maža bu
vo pažinę, ką popiežiai čia yra 
pasakę. Todėl būtinai reikia visų 
sluogsnių žmones, prisitaikant 
prie jų išsilavinimo, kaskart vis 
labiau supažindinti su ekonomi
niu, socialiniu Bažnyčios moks
lu ir jį itin atsidėjus skelbti tarp 
darbininkų. Teapšviečia žmonių 
protus Bažnyčios įsakymai sau
gia savo šviesa ir jų valias taip 
tepalenkia, kad jie imtų teisin
gai gyventi ir savo socialines 
pareigas sąžiningai ir uoliai atli
kinėti. Tik tuo būdu tegalės iš
nykti iš krikščionių 
tasai nedarnumas ir

gyvenimo 
nenuosek-

lumas, kurį tiek kartų esame 
apgailestavę. Juk kai kurie ka
talikai. kad, pažiūrėti, ir ištiki
mai atlikinėja savo religines pa
reigas, bet darbo, pramonės, 
prekybos, verslo ir tarnybos 
srityse, tarsi turėdami dvilypę 
sąžinę, elgiasi taip, jog visiškai 
nutolsta nuo aiškių krikščioniš
kojo teisingumo ir artimo mei
lės dėsnių. Taip darydami, jie, 
be abejo, labai papiktina silp
nuosius, o nedoriesiems duoda 
progos niekinti pačią Bažnyčią.

Šiam atnaujinimo ctarbui daug 
padėti gali katalikų spauda. Ji 
gal ir turi visų pirma įvairiais 
patraukliais būdais stengtis su
pažindinti žmones su Bažnyčios 
socialiniu mokslu: paskui—tiks
liai ir pakankamai plačiai pra
nešinėti apie priešų veikimą bei 
nurodinėti laiko ir vietos aplin
kybėms pritaikintas kovoti prie
mones: pagaliau įspėdinėti nuo 
komunistų klastų ir apgaulės, 
kuria jie stengiasi prisivilioti 
geros valios žmones.

cityva yra parapijinių mokyklų 
laikytojų ir jų vadovybių ran
kose.

Šitaip reikalą pertvarkius, į 
ryžtingą kovą prieš nutautėji
mą įtraukus apie 50 turimų pa
rapijinių mokyklų, prie dabarti
nes sustiprintos kultūrinės veik
los ir privataus bendradarbiavi
mo įtakos greitai galėtume su
silaukti’ sąjūdžio, kuris vertas

dygti, kaip grybai po lietaus, 
vad. šeštadieninės arba lituanis
tinių dalykų mokyklos.

Aišku, kad vad. šeštadieninės 
mokyklos nebūtų steigiamos, jei 
mūsų parapijinės mokyklos bū
tų pilnoje tvarkoje, jei jose lie- 

, tuvių vaikai galėtų tinkamai iš- 
, I mokti lituanistinių dalykų ir iš

ugdyti stiprią lietuvių dvasią.
Vad. šeštadienines mokyklas 

iššaukė iš vienos ] 
konstatavimas, kad su mūsų 

, parapijinėmis mokyklomis nėra 
tvarkoje, kad jos yra pasingos 
vykstančiam nutautėjimui, o iš 
kitos pusęs baimė pareikšti savo 

, kritišką nuomonę dėl tų mo
kyklų ir ryžto stoka imtis tas 
mokyklas reformuoti taip, kad 
jos galėtų pilnai pasiekti tikslą, 
kuriam suorganizuotos, -kad sa- 

. vo pasingumu netoleruotų vyk
stančio nutautėjimo, bet išeitų 
į atvirą kovą su juo, taptų lie
tuviškumo žiburiais, šviečian- 

rčiais mūsų senajai ir naujajai iš
eivijai, patraukiančiais ir vei
kiančiais net nesąmoningus lie- 

( tuvius.
Platus vadinamų šeštadieninių 

’ mokyklų tinklas, tų mokyklų 
reikalingumo pripažinimas ne 
tik iš naujakurių, bet taip pat 
iš senosios išeivijos pusės suda
ro visuotinai pripažintą įrody
mą,/kad dabartinės parapijinės 

L mokyklos sąmoningų lietuvių 
reikalavimų švietimo ir auklėji- 

’ mo srityje nepatenkina.
Reikia kuo skubiausiai pakel

ti parapijines mokyklas į rei- 
- - . - '| kalingą aukštį, kuriame jos ga

bumo išdava. Už šią išvadą kai- atlikti bent tokį uždavinį, 
ba taip pat faktas, kad mūsų lenkų okupacijos metu 

--------- -°. Vilniaus krašte atliko lietuvių 
nenustojo. prjvatinės mokyklos, kurios ne 

knnmn ne£U1-įjj0 tokios laisvės ir to
kių materialinių sąlygų, kokias 
dabar turi mūsų parapijinės mo
kyklos, bet dar buvo okupacines 
administracijos sistematingai 
persekiojamos ir varžomos.

Kas daryti?

du, kurios buvo reikalingos sa
vų mokyklų pastatymui! Kai 
buvo statomos parapijinės mo
kyklos, tai jų steigėjams ir rė
mėjams neabejotinai švietė vie
nas tikslas — duoti tose mokyk
lose lietuvių vaikams tai, ko jie 
negali gauti bendrose vietinėse 
mokyklose, t. y. galimybę iš
mokti gerai lietuviškai, pažinti

s u

jn;i sa’ 
rniklum 
teikiam’

Wuerzburge, vėliau Schwein- jsavo kalbą- ist™- tėvų kraštą 
furte 1946 - 1949 metų bėgy- ir tikėjimą, žodžiu, išaugti gilio
je iškilmingais susirinkimais tautiškoje ir katalikiškoje 
paminėdavo ir atšvęsdavo šv. dvas_i°‘|e’ 
Juozapo - Technikos Globėjo 
šventę — kovo 19 d. Ta pro
ga būdavo atlaikomos ir ge
dulingos pamaldos už mirų- I 
sius bei žuvusius inžinierius. su£ebčjo tas mokyklas paversti

Labai būtų gražu ir pras
minga, kad ir vėl įvairiose 
.pasaulio kraštuose susiorga
nizavę Inžinierių ir Ąrchitek- 
tų Draugijos Technikos Glo
bėjo šventę — kovo 19 d. tin
kamai minėtų ir švęstų kaip 
tradicinę šventę.

Technikos globėją šv. Juo
zapą minint, paminėtina, kad 
šių dienų žmogaus gyveni
mas ir gyvenimo pažanga že
mėje be technikos nežengia 
nė žingsnio. Tai vis technika 
kūrėja ir gyvenimo lengvin
toją, tarnaujanti taikinges- 
niam ir patogesniam gyveni
mui.

Betgi technika gali būti, 
buvo, yra ir bus taip pat ir 
gyvenimo griovėja, jo nai
kintoja. Priklauso nuo to, 
kuriam tikslui ir kieno ji pa
naudojama: geram ar blo
gam tikslui, geto ar blogo 
valioje. Ir jau pakankamai 
įsitikinome, kad veltui budi 
miestų bei imperialistinių 
valstybių saugotojai, jei jų 
Dievas nesaugo ir veltui sta
tomi miestai, jei. to darbo 
Dievas nelaimina. ♦

Minėdami Technikos Glo
bėją — šv. Juozapą, kreip
kimės jo užtarimo ir prašy
kime jo globos. Tegul techni
ka ir jos išradimai globėjo 
skyrimu tarnauja geros va
lios žmonėms, tautoms bei 
valstybėms, jų gerovei ir pa
žangai. Technikos globėjas 
tesuteikia mūsų menkoms jė
goms išminties ir ištvermės, 
kad mūsų įrankiai, kuriais 
dirbame, mūsų išradimai 
garbingai atliktų uždavinį, 
ginant teisingųjų pastangas, 
technikos kūrybą ir jos pa
žangą.

t Blogųjų gi atžvilgiu —ga
linga technika tesunaikina 
pačius niekadėjus ir veltui 
Saugomus jų miestus, iš ku
rių visas blogis ir sklinda į 
ramų ir taikingą pasaulį. 
Daug įvyko stebuklų ir šven
tai tikime, kad dar vienas 
tikrai įvyks: pragaro vartai 
sugrįūs ir velniška puikybė 
bus sunaikinta galngos tech-. tremtinių, visose kolohijose ša- 
nikos išradingais gihklais. | lia parapijinių mokyklų . ėmė

Dėl įvairių priežasčių mūsų 
parapijinės mokyklos nepilnai 
pateisino tas viltis, kurios į jas 

I buvo dedamos, negalėjo ar ne- 
I sugebėjo tas mokyklas paversti 
nenugalimomis lietuviškomis 
tvirtovėmis, duoti joms tinkamą 
personalą, ’sistemą, programą ir 
dvasią, kuri pagautų jaunimą, 
jį uždegtų ir visą gyvenimą ska
tintų ieškoti to, kas sava, tau
tiška, lietuviška.

Net tėvai, švystelėję dideliu 
pasiaukojimu ir ryžtu, statyda
mi savąsias mokyklas, vėliau 
nerodė reikalingo susidomėjimo, 
kiek tos mokyklos yra lietuviš
kos, kiek jos tarnauja tikslui, 
kuriam buvo pastatytos.

Tačiau klystų tas, kuris ma
nytų, kad mūsų parapijinėse 
mokyklose sąmoningai sudaryta 
tokia padėtis, kad jose nesusida
rė užtvara prieš nutautėjimą, 
kad prieš jį rimtai nebuvo ko
vojama. Tai nesąmoningumo, 
neapsižiūrėjimo ar nerūpestin-

pusės tylus būtų antrojo tautinio atgimimo 
j ... var(j0 pagaiiau išugdytų mūsų

jaunoje kartoje dvasią, kokią 
Vilniaus krašto lietuvių mokyk
lų mokiniai turėjo.

parapijinės mokyklos konfesinio 
pažymio ir dvasios i 
Vadinasi, toje srityje, kurioje, 
tiek mokyklų personalo, tiek. 
vaikų tėvų sąmoningumas ir 
rūpestingumas ' buvo didesnis, 
negauta priešingų rezultatų, ne
gu siekta.

Ir todėl į klausimą, kas kal
tas, kad mūsų parapijinės mo
kyklos tinkamai nepasireiškia 
prieš nutautėjimą, tektų atsaky
ti, jog toji atsakomybė krenta 
visiems: mokyklų laikytojams, 
vadovybei ir personalui, kurie 
nepakankamai bojo lituanistinių 
dalykų mokymo ir tautiško auk
lėjimo, kurie nepakeitė netiku
sios sistemos, programos ar per
sonalo; tėvams, kurie nereika
lavo, kad jų pastatytose mokyk
lose būtų išlaikyta lietuviška 
dvasia ir reikalingas lituanisti
nių dalykų mokymo lygis; lie-1 dėstymui reikalingas kvalifika- 
tuvių spaudai, kuri nematė nei
giamų reiškinių ir jų nekėlė 
viešumon; pagaliau visiems 
tiems, kurie plaukė su srove, 
kurie neturėjo drąsos pasakyti 
teisybės ir atkreipti dėmesio į 
taisytinus dalykus.

šeštadieninės mokyklos
Vos tik atširado “pažadėtoje 

žemėje” didesnis būrys lietuvių

k? 9
i M

Andrulio w4gel-C?

Kovo 8 dieną Waterburio ko
munistai savo salėje suorganiza
vo susirinkimą V. Andrulio gel
bėjimo nuo deportacijos tikslu.

Susirinkimas buvo organizuo
jamas labai maskuotais ir nekal
tais būdais. Svinkūnienė keletą 
dienų vaikščiojo iš namo į namą, 

j kviesdama atvykti į “Ventos” 
! salę pasižiūrėti naujos “džiūso” 
> mašinos, kuria gaminamos vai- 
i šių sultys. Buvo žadami geri už
kandžiai ir paskaitos apie “mo
terų apvaikščiojimą.” Kad ten 
bus kalbama apie Andriulį, nie
kas neužsiminė.

Iš viso susirinko apie 15 žmo
nių, iš jų 4 vyrai. Stalas buvo 
apkrautas užkandžiais, dalyviai 
vaišinosi kava. Tokiu būdu buvo 
atvilioti į tą “mitingą” ir visai 
nekomunistuojantieji. Svinkū
nienė, trumpai pakalbėjus apie 
tą naują mašiną, tuoj labai įžū
liai pradėjo peikti Amerikos 
prezidentą ir įvairiai peikti val
džią ir Amerikos gyvenimą, bar- 
1 i moteris, kad skaito “prastus” 

i laikraščius (nekomunistiškus) 
ir pradėjo verkšlenti del Andriu- 

I lio.i
Kita kalbėtoja Stanislovaitie- 

nė kiek kultūringiau kalbėjo a- 
1. Nustatyti pagal Nepriklau- į pie moteris. Abi kalbėtojos pra

šomos Lietuvos mokslo normas 
lituanistinių dalykų programą, 
kuri parapijinėse mokyklose bū
tinai turėtų būti visu rimtumu 
ir atsidėjimu išeita lygiai su ki
tais privalomais dalykais, kaip i rių. Po dvi valandas trukusio 
tai buvo Vilniaus karšto lietu- “baliaus”, vieni išsiskirstė su 
vių privatinėse mokyklose len- viltimi, kad tie 13 dolerių išgel- 

i bes Andriulį, kiti keikėsi, kad 
buvo apgauti ir įtraukti į rau
donąjį voratinklį.

Nors Waterburio lietuvių ko
lonija skaičiuoja dešimtimis 
tūkstančių gyventojų, tačiau 
Andrulio “gelbėtojams” vos pa
vyko į balių” atvilioti 15 žmo
nių ir tik maskuotos apgaulės 
būdu. Raudoniesiems nesiseka. 
Visos pastangos ir pasiruoši
mas kainavo tikrai daugiau, ne
gu tie 13 dolerių.

Tenka organizatoriams palin
kėti, kad tais Judošiauš grašiais 
apmokėtų bent’ dalį .kelio, ku
riuo V. Andrulis keliaus j iš
svajotąjį rojų.”

kų okupacijos metu.
2. Lituanistinių dalykų dėsty

mui pakviesti naujai atvykusius 
lietuvius, turinčius tų dalykų

cijas.
' 3. Poterių, katekizmo ir mal

dų mokyti vaikus tik lietuviškai.
4. Mokyklų vadovybėms ir 

personalui įeiti į glaudesnį kon
taktą su vaikų tėvais, paveikti 
juos taip, kad jie taip pat ak
tingai įsitrauktų į akciją, na
muose kalbėtų su vaikais tik lie
tuviškai ir reikalautų iš vaikų 
rimtai mokytis lituanistinių da
lykų.

šių priemonių pritaikymo ini-
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še aukoti vargšui Andriuliui iš
gelbėti ir protestuoti prieš jo 
deportaciją.

Nežiūrint griaudižų prakalbų, 
buvo surinkta tiktai 13 dole-

vieni išsiskirstė
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V. ėižįūnas

VAIKAS IR PAAUGLYS
1. Vaikystės charakteristika |
Pirmąjį pagrindinį vaiko rai- Į 

dos laikotarpį baigia vaiko prie- j 
šinimosi amžiaus pradžia, ši- l 
toks slenkstis i naują vaiko rai
dos laikotarpį nesutampa su 
anksčiau įsisenėjusia nuomone, 
kad pirmasis vaiko gyvenimo 
periodas tęsiąsis iki 6.-7. am
žiaus metų. Pamėginsime išsi- ! 
aiškinti, kodėl taip yra.

Ankstybasis vaikystės perio
das yra visas sutapęs su vaiko 
išsilaikymo (fizinio ir dvasinio) 
uždaviniais. Vaikas gyvena 
glaudžiausiai susijęs su jo arti
miausia aplinka. Tą jo ryšį su 
aplinka sudaro jo globos ir pa
galbos bei pratybų reikalingu
mas. Šiame gyvenimo tarpsnyje 
vaikas įgyja milžinišką patyri
mų bei pergyvenimų kiekį, ku
rio suaugusieji dažnai neįverti
na. Vaikas pasidaro savo ap
linkos dalyviu, šeimos nariu. 
Šeimos aplinkoje vaikas išmėgi
na savo jėgas ir polinkius, mo
kosi suvokti ir suprasti, išvys
to savo atmintį, stiprina ir tobu
lina savo motorinį (raumenų) 
miklumą. Kaip tik šis aplinkos 
teikiamas vaikui lavinimas su
daro pagrindinį' šio gyvenimo

periodo uždavinį, taip svarbų jo 
tolimesnei raidai.

2. Mokyklinis amžius
Kad grupinis (būryje) vaikų 

lavinipias yra galimas anksčiau, 
negu pradedama lankyti pradi
nė mokykla, mums įrodo vaikų 
darželių veikla. Spręsdami, kad 
vaikas, praėjus jo pirmam prie
šinimosi periodui, yra tinkamas 
mokyti, mes nenorime tuo pa
čiu tvirtinti, kad jis jau turi lan
kyti mokyklą. Yra pastebėta, 
kad ketvirtuosius metus pradė
damas vaikas noriai kalbasi ir 
žaidžia su kitais vaikais ir kad 
jo sugebėjimas suprasti ir at
jausti savo bendraamžius tuo 
metu yra žymiai padidėjęs. Tuo 

i pačiu vaikas ima mokytis pasi
duoti tam tikrai tvarkai, pra
deda pripažinti autoritetą, su
geba suprasti, kitų vaikų galvo
jimo ir veikimo būdą, taigi pa
lengva darosi kas kartą draus
mingesniu mažųjų bendruome
nei nariu. Tokią bendruomenę 
jis randa arba gausioje savo 
broliukų - sesučių šeimoje, vė
liau — kaimynų vaikų būrely
je, pagaliau, — vaikų daržely
je.

i VISUR
— Lietuvos Krikščioniu De- 

mokratŲ Partija priimta į Tarp
tautinę Krikščioniu Demokratų 
Partijų Sąjungą (Naujausias 
Krikščionių Internacionalas — 
NEJ).

— Prel. M. Krupavičius 5 me
tus dėjo milžiniškas pastangas, 
kad jo vadovaujama Krikščionių 
Demokratų Partija būtų priim
ta į NEJ. Jo pastangos nenuėjo 
niekais.

— Valstiečiai Liaudininkai i 
VLIK ir Vykdomąją Tarybą pa
skyrė savo veikėją P. Makaus
ką, buvusį Seimo atstovą nuo 
Valstiečių Liaudininkų partijos.

— čiurlionies ansamblis Cle
velander repetuoja ir rengiasi 
pasirodymams įvairiose lietinių 
kolonijose.

— Vyt. Augustino loto paro
da Brooklyn, N. V., gerai pasi
sekė. Buvo išstatyti Lietuvos 
vaizdai, padidintos fotografijos. 
Daug lankytojų įsigijo savo 
krašto vaizdų.

— Lietuvių .Įsteigtą šešta
dieninę mokyklą Brooklyn, N. 
Y. Lš karto pradėjo lankyti 8(1 
mokinių. Ją organizatoriai ma
no dar praplėsti — sutraukti 
darželių vaikus ir High School 
jaunimą. Tada pasidarytu G kla
sės. Dabar dirbama su 4 kla
sėm.

— Kun. J. Vaišnys, S. J., A- 
merikos Kunigų Vienybės skir
tas skautų reikalams, planuoja 
skautų vienetams kapelionų in
stitucijas užpildyti. Pagal skau
tų nuostatus, kaip žinome, skau
tų vienetai turi savo kapelionus.

— Kap. P. Jurgėla, Lietuvos 
Skautų įkūrėjas, yra parašęs 
stambų veikalą apie skautus 
“Lietuvių Skautija.” Išleisti ma
no prenumeratos keliu.

— Amerikos Kunigų Vieny
bės sekretorius kun. L. Peciu- 
kevičius, 1913 Wallace St., Phi
ladelphia, Pa., priima prenume
ratą “Lietuvių Skautijai.” Du 
doleriai.

— Lietuviams kunigams, iš 
tremties atvykusioms .Į AJV, 
globoti Amerikos episkopatas 
paskyrė prel. E. Kontorą, New 
Yorke.

— Maldos Diena už Lietuvą 
AJV buvo kovo 5 d. Visose lie
tuvių kolonijose ji buvo praves
ta su giliu susikaupimu.

— Toronte, Kanadoje, gyve
na šie mūsų dainos-muzikos me
no menininkai: P. Radzevičiūtė,

A. ščepavičienė, P. Kardelienė,
B. Marijošius (operos dirigento 
brolis), St. Kairys (chemijos 
profesorius ir smuikininkas), V. 
Verikaitis, Simonavičius, A. 
Dvarohas.

— Toronte lietuvis J. Juškai- 
tis įsteigė biurą, kuris duoda lie
tuviams visokius patarimus tei
sės ir biznio reikalais, padeda 
užpildyti blankus, sudaryti do
kumentus.

— Montrealy veikia lietuvių 
pradžios mokykla, kurią lanko 
28 vaikai. Mokyklos vedėjas — 
A. Ališauskas. Mokykla paminė
jo 1G vasario.

— Otavos, Kanadoje, lietuvių 
surengtojo vasario 16 d. minė
jime p. Charltonneau pasakė la
bai gražią kalbą prancūziškai, 
nurodydamas Lietuvos didingą 
istoriją.

— Toronto Archivyskupas 
Kardinolas McGuigan dalyvavo 
lietuvių pamaldose vasario 18 d.

— Londono lietuviai vasario 
1G d. paminėjo Westminsterio 
Katedros salėje, kur susirinko 
daug lietuvių ir svečių. Paminė
ta labai iškilmingai.

— Sidnėjuje (Australijoje) 
jau yra per 1000 lietuvių.

— Prancūzų svetimšalių le
gione esą apie 200 lietuvių. Jie 
išbarstyti po visą pasaulį—Af
rikoje, Indokinijoje, Madagas
kare.

— Janina Giedraitytė, buv. 
Kauno Didžiojo teatro baleto šo
kėja, prieš metus pasiekusi Ar
gentiną, neseniai laimėjo įstoji
mo konkursą ir buvo priimta į 
valstybinę Buenos Aires operos- 
baleto teatrą “Teatro Argenti
ne.” Konkurse dalyvavo virš 40 
kandidačių, ir mūsų tautietės 
laimėjimas iškalbingai byloja a- 
pie aukštą lietuvių meno lygį. 
J. Giedraitytė ir tremty, Austri
joje — Vienoj ir Salzburge, šo
ko su pasisekimu.

— Žymus Lietuvos miškinin
kas A. Rukuiža su šeima atvyko 
iš tremties ir apsistojo Chicago- 
je, kur pradėjo administruoti 
vieno žymaus amerikono rūmus 
ir sodą. A. Rukuiža jau įsitrau
kė į vietos lietuvių veiklą.

— Garsus Lietuvos krepšinin
kas L. Baltrūnas, iš tremties nu
vykęs į Australiją, Lietuvių Fi
zinio auklėjimo is Sporto Komi
teto tremty yra paskirtas įga
liotiniu Australijoje.

Nuaidėjo vasario 16-tosios 
minėjimai. Tarsi nesulaikomas 
viesulas visais mūsų fronto lau
kais nusiautė, atskirdamas pe
lus nuo grūdų. Pirrhuosius blaš
kys klaikus Rytų vėjas ir toliau 
po visą internacionalą, pasta
rieji gi leis šaknis savojoj dir
voj, jokių vėjų nebodami, kraus 
tikrosios kultūroj žiedus, bran
dins vaisių alkstančiai tėvynei. 
Mes laisvieji — knygnešių ir sa
vanorių dvasia jos pulsą palai
kysime, kol tėvynei Lietuvai — 
mūsų motinai grandinės ant 
rankų, kol Gedimino kalno lais
vės varpas prabilti nedrįsta. 
Mes niekad nenutilsime! Ir svar
biausia dėl šių priežasčių:

1. Prigimties balsas šaukiasi 
tėvynės motinos, jos laisvės. Jei 
to jausmo žmogus neturi, tai ar
ba jis nenormalus, arba piktos 
valios padaras. Padaras to kraš
to, kur motina — daiktas, žmo
gus — pragaro mašinos trumpa
laikis ratelis. Daugiau nieko! 
Paukštelis ir tas pasiilgsta sa
vojo krašto, paliktojo lizdo, net 
tėviškės lizdo pelenų. Anot poe
tės Kotrynos Grigaitytės:

Kas sulaikys tave, paukšteli, 
Parskristi pamariais,
Kai vyšnių žydinčiais takeliais 
Pavasaris ateis?

Valdovo sostą nors žadėtų, 
Žinau, neliksi tu čionais.
Ten šaukia upių akmenėliai 
Ir gimto lizdo pelenai.

Kas sulaikys tave, paukšteli, 
Pakilt virš debesų?
Laisva mintis sparnus tau kelia 
Ilgėjimų visų.

Niekas jo nesulaikys, nors 
sparnai būtų pakirsti, svetimam 
kelyj pavargę. Tada jis tenai 
ilgesiu skris, pralekianti bendra
keleiviai jo meilę savajam liz
dui neš. Augalas ir tas svetimo
je žemėje nesavas. — Įgimta 
savo kraštą mylėti, ypačiai už 
jo gyvybę — laisvę kovoti. To 
jausmo niekas nenutildys. Jis, 
kaip sąžinė, gyvas visur ir visa
da. Galima save kurį laiką ap
gaudinėti, bet niekam nepavyks 
prigimties balsą visiškai nutil
dyti.

2. žmoniškumas įpareigoja, 
žvėris myli savo motiną, la
biausiai ją gina nuo užpuoliko. 
Juo labiau tas žmogui būtina. 
Dar daugiau. Mylėti motiną ne 
tik tada, kada ji sveika, lai
minga ir turtinga, bet ypatingai 
tada, kada ji sunkiai serga, ne
laiminga, banditų apiplėšta ir 
nieko, o nieko mums duoti ne
gali, tik skundą ir gailias aša
ras. Juo toliau būtume nuo mū
sų nelaimingos motinos, juo 
stipresne meile turėtume veržtis 
į ją, kad kūdiška meilė, tolių 
atvėsinta, bent dalinai ją sura
mintų. Tokiais jausmais gyvena 
kilnus žmogus savo asmeniškos 
motinos ir bendrosios —tėvynės 
atžvilgiu. Visa širdimi jis veržia
si tenai, kaip ta Vyt. Tamulaičio 
kregždutė pašautais sparnais. 
Pilnomis sielvarto akimis ji 
žiūrėjo į dangaus mėlynę, kur 
kilo vis nauji būriai paaukščių 
ir plasnojo virš debesų. Jie lei
dosi didžion kelionėn, į tėviš
kės namus, kur buvo pavasaris.

Kregždutė lydėjo juos aki
mis, nykstančius tolyje, ir dide
lis sielvartas spaudįė jos širdį.

— Namo, namo! — girdėjo 
ji šniokščiantį ištiestų sparnų 
balsą, kuris plaukė erdvėje, bu
dindamas gimtų namų ilgesį.

— Namo, namo! — verkė, 
šaukė ir maža kregždutės šir
dis, veltui tiesdama savo kruvi
nus sparnelius.

Ji skrido tenai tik mintimis, 
kur pavasario saule ir žiedais 
apipiltas buvo dabar jos gimta
sis kampelis, kur varpinės bok
šte liko sukrautas lizdelis, kurį 
nuo audrų ir šaltų vėjų saugo
jo senas, šimtus jau pavasarių 
matęs, ąžuolas...

— Bent numirti tenai kad 
galėčiau! — tyliai maldavo, o 
putojančios marios tik ūžė ir 
šniokštė...”

Tomas Žiūraitis, O. P.

Ir mes veržiamės į anapus 
šniokščiančių marių, kur gimta
sis kampelis, gimtieji laukai ne 
pavasario žiedų apipilti, bet 
kankinių kraujuje ir ašarose 
skęsta.

3. Sveikas protas skatina į 
kovą garbingą. Laisvė — tėvy
nės gyvybė tik tada miršta, jei 
niekas dėl jos nekovoja! O ko
voti turime mes patys. Niekas 
mus nepakeis. Tik padėti laisva
sis pasaulis mums gali. Tas pa
saulis, kaip niekada, yra mūsų 
pusėje ir links su mumis, nes gal 
netolimoje ateityje ginklai spręs 
— laisvė ar vergija visai žmo
nijai. Tiesa, daug mūsų žūsta. 
Dar daugiau Sibiran keliauja. 
Bet tiek dar tautiniai ir fizi
niai nežūsta, kaip 1708-1711 ba
do, maro ir choleros metais. Ta
da vietomis 2/3 visų gyventojų 
žuvo. Istorikas A. Šapoka rašo 
(Liet. Istorija, 387 psl.), kad 
kaimuose, kui’ anksčiau būdavę 
apie 100 gyventojų, telikę vie
tomis vos 2-3, kai kur nieko ne
likę, sodybų vietoje tik miškas 
žėlęs. Dar prisiminkime mūsų 
priešų nutautinimo darbą, tai ir 
turėjome begalo mažą dalelytę 
tautiečių, pilnai pajėgiančių tau
tiniam prisikėlimo darbui. Ne
nuostabu, kad net 1879 m. vo
kiečių mokslininkai įkuria drau
giją (“Litauische Literarische 
Gesellschaft”), kurios pagrindi
nis tikslas yra surinkti ir išsau
goti mokslui visus kalbos, isto
rijos, tautosakos ir panašius da
vinius, liečiančius Lietuvą ir lie
tuvius. O kiek yra didžiųjų val
stybių palaidotų, istorijos ar
chyvuose senai patalpintų? O

Lietuva gyva ir šiandieną. Lais-, 
va ji nors ir grandinėse. Ji kel
sis, jei bus kas už jos laisvę ko
voja!

i
4. Pagaliau mūsų krikščioniš

ki principai neleidžia tėvynės 
pamiršti. Dviguba pareiga, ko
voti, kad ji negirdėtai kenčia. 
Pirmiausia, tėvynės meilė yra 
religinė dorybė. Kiekviena do- | 
rybė, taigi ir tėvynės meilė, 
mums būtina. Nesilaikymas do
rybių yra prasikaltimas prieš 
tėvynės Tvėrėją. Negali ramia 
sąžine atsisakyti ir šiuo atveju 
Lietuvos, kurie naują tėvynę tu
ri, bet tėvų krauju yra jungia
mi su pirmąja tėvyne, jų tėvų 
kraštu. Gali gyvenimo sąlygos 
svetimojoj tėvų kalbą numarin
ti, bet jokios sąlygos negali tė
vų ir savo kraštui meilę atimti, 
padaryti tarptautiniais, bespal
viais, uniformos žmonėmis. Ne
mažą dalį rasime lietuvių ame- 

i rikonų, kurie lietuvių kalbos ne
galėjo išmokti, tačiau Lietuvai 
tėvynei yra daug pasidarbavę, 
Palaiminti kurie ir nematę tėvų 
žemės, bet ją myli, gal daugiau 
krikščionišku principu vadovau
damiesi. Kas pagaliau tų prin
cipų neturi, tas ir pačioje tė
vynėje yra jos beširdis budelis. 
Tokie, nors ir “kovoja” už savo 
kraštą, bet visai iš kito galo: 
jiems vergija, tai laisvė, praga
ras — rojus.

Pats Kristus savo tėvynę my
lėjo. Jis laikėsi tautos papročių, 
vartojo savo tautos kalbą, mo
kėjo jai mokesčius. Kristus ne
daug gyvenime verkė. Tačiau, 
žvelgdamas nuo Alyvų kalno į 
Jeruzalę Jis gailiai verkė. Jo 
tauta Kristų išsigynė, bet Jis 
jos niekada.

(Tęsinys)
Rusijoj nei vienas žmogus ne

žino, kada jis “nusikals” ir už 
tai atsidurs vergų darbo stovyk
loje, į kuriąs didžiumoje ten y- 
ra pasiunčiami asmenys visai be 
jokios kaltės, paprastai, tik pa
pildymui tuščių vietų. Šitas pri
verstino vergų darbo reikalin
gumas tiek pasidarė Rusijos gy
vybinis reikalas, palaikymui to 
bolševikiškojo rėžimo, kad jau 
tų vergų eilės turi būti nuola
tos vis papildomos suėmimais 
naujų ‘įtartinų” asmenų, kad 
visada ten būtų pilnas skaičius 
vergų. Beria policija pagrobia 
asmenis iš lovos, nuveda į tam 
tyčią slaptą teismą, nuteisia ir 
vėliau išgabena į darbo vergų 
stovyklas. Gi, likusiems jų šei
mų nariams praneša atvirute, 
kad suimtasis jų šeimos narys 
yra nuteistas ir išsiųstas bausmę 
atlikti.

Darbo vergų tarpe drausmės 
ir “tvarkos” palaikymui, Beria 
vartoja taip vadinamą “išmiri
mą”. Visi, kurie tik apserga nuo 
sunkaus darbo ir blogo maitini
mo, nusilpsta ii’ neįstengia jiems 
pavesto darbo kiekio ;.......
gauna dar sumažintą kiekį mai-' pradedant nuo paprastų kaimie-

SUSIPAŽINKIME SU ST. BARANAUSKU

STASYS BARANAUSKAS
Solistas Stasys Baranauskas 

yra kilęs iš Suvalkijos. Keičian
tis gyvenimo-aplinkybėms, visa 
šeima persikėlė į Klaipėdos 
kraštą, kur jaunas Stasys pra
dėjo eiti mokslus Klaipėdos 
gimnazijoje, vėliau persikėlė į 
Kretingos Pranciškonų gimnazi
ją, kurią baigė 1939 metais.

Jau būdamas penktoje klasė
je parodė aiškų talentą, daina
vimo mene. Pirmutinis jo pasi
rodymas buvo gimnazijos su
rengtoje operetėje “Viengun
giai.” Po šios operetės daugelis 
žmonių ragino Stasį studijuoti 
muziką. Bet, būdamas labai 
kuklus, atsako, kad Aukščiau
sias nurodysiąs jam kelią, kai 
ateis tinkamas laikas.

Netrukus ateina raudonoji 
okupacija. Stasį, kaip “buožės” 
sūnų, bolševikai išmetė iš Dot
nuvos Žemės Ūkio Akademijos. 
Atvykęs į Kauną įstoja į Kau
no konservatoriją. Bet tuoj turi 
ir šią mokyklą apleisti. Kiek vė
liau, aplinkybėms pasikeitus, 
lanko dainininko J. Butėno stu
diją ir kartu dirba.

tuojant daugybę žmonių ir su 
propaganda per spaudą, Beria 
gali žaisli viso krašto gyventojų 
baime, jų jausmais ir veikla. Ru
sijoje, beveik, nėra tos šeimos, 
iš kurios nebūtų kas nors suim
tas ir išsiusiąs į vergų darbo sto
vyklas. Baimė tų vergų darbo 
stovyklų, kad j jas nepatekus, 
likusius namie kitus šeimos na
rius palaiko paklusniais komu
nistų terorui ir rėžimui.

Rusijos valdžia neišleidžia į 
užsienį tarnybon nė vieno pilie
čio, jei jis neturi namie artimų 
giminių. Užsienio tarnyboj esan
čių asmenų baimė dėl savo arti
mų saugumo palaiko juos tose 
pareigose ir neleidžia jiems iš 
jų pabėgti. Taip pat baimė dėl 
savo šeimų sulaiko daugelį rau
donosios armijos karių, esančių 
Vokietijos ir Austrijos pasieny
je, nuo pabėgimo į užsienį.

Rusijoje yra įvesta fanatiška 
užrašų sistema. Ten užrašoma 
kiekvieno Rusijos žmogaus nuo 
jo užgimimo iki jo mirties visi jo 
veiksmai ir apsiėjimai, žodžiu 
sakant, visi jo gyvenimo įvykiai. 
Visas šitas žinias ir net jų nuo- 

atlikti, ■ monę ir galvoseną apie viską,

sto, kurio jokiu būdu neužtenka 
žmogaus gyvybei palaikyti, ir 
turi pamažu badu numirti.
Beria tvarko atomų gaminimą

Beria paskirtas atominės jė
gos gamybos programos tvarky
mui ir jos vykdymui. Buvo prie
žastys jo paskyrimui. Reikia ne
pamiršti, kad Beria yra pasižy
mėjęs sugebėjimu vadovauti 
statybos darbam. Taip pat jo bu
vo paskirti vyrai, išgauti mūsų 
atominių jėgų paslaptis, kuriąs 
jie įvairiais būdais stengėsi iš
gauti.

Šalia atominės jėgos, Beria 
turi dar ir kitą jėgų šaltinį, su 
kuriuo jis tikisi pasaulį pa
vergti. Jo žinioje esantieji dar
bo vergai iškasa Sibiro laukuo
se labai daug aukso, kurio kie
kybę žino vien tik Beria ir kai 
kurie Rusijos “finansų eksper
tai”. Beria svajoja vieną kurią 
dieną į pasaulinę rinką apyvar
ton paleisti didelius kiekius to 
geltono metalo ir tuo padaryti 

; pasaulyje ekonominę suirutę, ir 
Į panaudoti ją bolševikų tiks- 
I lams.

Vienas kito bijo
Beria yra visos Rusijos ir jos 

užgrobtų kraštų “baimės” mi
nistras. Pati Rusijos valdžia la
bai bijo kapitalistų, jų apsupimo 

j ir užpuolimo. Politbiuras labai 
'bijo gyventojų. Politbiuro na- 
■ riai labai bijo vienas kito. Gy
ventojai labai bijo Politbiuro, 
valdžios ir vienas kito. Beria, 
kada tik jis nori, tą visų baimę 
gali padidinti ar sumažinti, o 
su pagelba savo pranešėjų ir 
šnipų, jis gali Rusijos valdžios 
baimę iš Vakarų labai įtempti 
ar atleisti, ir Politbiuro narių 
baimę iš gyventojų ir iš vienas 
kito pakelti ar nuleisti. Suareš-

Antrą kartą raudonajai ban
gai užliejant Lietuvą, Stasys 
vyksta į Vokietiją, kur pralei
džia ketveris tremties metus. 
Tremtyje vis stipriau ii’ stipriau 
pradeda reikštis jo talentas ir 
gražumas balso. Dažnai kviečia
mas koncertuoti. Po kelių kon
certų ne tik lietuviškoji visuo
menė pripažįsta Stasiui talentą, 
bet juo susidomi kitataučiai. 
Anglai kviečiasi I. Naurągį, 
Dambrauskaitę, Motekaitienę ir 
drauge su jais Stasį Baranaus
ką, kuris, palyginus su šiais ar
tistais, labai jaunas, kaip daini
ninkas. Bet jam parodyto pasi
tikėjimo neapvylė.

Anglijoje per du mėnesiu Sta
sys koncertuoja labai dideliu pa
sisekimu. Jo gražiu ir stipriu 
tenoru dainos kritikai ir žinovai 
stebisi. Ieško progų sudaryti są
lygas studijoms, kad tas didis 
talentas — Dievo dovana nežū
tų. Čia pat susidaro sąlygos Sta
siui emigruoti į Ameriką, į ku
rią Jis pernai ir atvyko.

Pirmutinis Stasio didelis pasi
rodymas Amerikoje buvo New

Yorker viešbutyje, per Ameri
kos Lietuvių Kongresą, kur visi 
pripažino, kad tai didelis meno 
įnašas į Amerikos lietuvių gy
venimą. Po šio koncerto plau
kia kvietimai iš įvairių Ameri
kos miestų. Vasario 16 dienos 
minėjime New Yorke jis vėl 
kviečiamas, nes jo gražaus bal
so visi pasiilgsta.

Baranausko asmens šiltumas 
ir kuklumas visus yra sužavė
jęs. Vos tik sušilęs kojas šioje 
žemėje, griebiasi pirmo pasitai
kiusio darbo, nors jo pašaukimui 
labai tolimo. Dirbdamas sta
liaus darbą, jis išlaiko savo šei
mą ir dar suranda laiko ir jė
gų savo talentui plėtoti ir priim
ti pakvietimus į koncertus.

“Amerikos” bičiuliai rengda
mi savo pavasarinį koncertą, 
džiaugiasi galėję pakviesti Sta
sį Baranauską dalyvauti jame 
su kitomis dainos ir muzikos 
meno įžymybėmis, apie kurias 
pasisakysime vėliau.

“Amerikos” koncertas įvyks

čių, net ligi paties diktatoriaus 
Stalino, slaptai surenka policija 
per jų žmonas ar per jų vyrus, 
ar per geriausius jų draugus ir 
surašo.

Stalino artimas draugas
Beria tapo policininku 1921 

metais, turėdamas jau 23 metus 
amžiaus, išbuvęs keturis metus 
komunistiniame veikime. Dar 
besimokydamas Baku Politech
nikos Institute, jis įstojo komu
nistų partijon, kaipo organiza
torius. Kilimo jis iš Sukhum, 
Georgijos (Gruzijos) apylinkės, 
Kaukaze. Jis pasiekė aukštesnį 
mokslą ir tapo architektu. Be
ria, kaip ir jo draugas Stalinas, 
savo komunistišką veikimą pra
dėjo Kaukaze. Pirmiausia jis 
buvo partijos tarp Georgijos ir 
Azerbaidžano Centrų pasiunti
nys. Būdamas šioj pasiuntinio 
tarnyboj, jis artimai susidrau
gavo sų Stalinu ir buvo vienas 
iš artimiausiųjų Stalino patarė
jų. Vėliau, Stalinui rekomen
duojant, Beria buvo paskirtas 
Azerbaidžano komunistų polici
jos, vadinamos Čeką, direkto
riaus pagelbininku.

Policijos viršininkas
Beria, tapęs čekos direkto

riaus pagelbininku Azerbaidža
ne, tiek pasižymėjo žiaurumu ir 
neapykanta žmonėms, kad jis 
juos naikino be pasigailėjimo. 
Jis visus bolševikų priešus išnai
kino, tik nepajėgė išnaikinti tų 
raudonų dėmių ir taškų ant 
šviesiai geltonų sienų, ir susigė- 
rusio nekaltų žmonių kraujo į 
žemę, kuris šaukiasi į dangų 
jam keršto. Už tokį didelį “pa
sižymėjimą” Beria gavo paauk
štinimą, buvo paskirtas visos 
Kaukazo srities čekos viršinin
ku. 1926 metais Beria buvo jau 
Maskvoje, šalia Stalino ir užėmė 
aukštą vietą valdžioje. Tais pa
čiais metais Georgijoje įvyko 
žmonių sukilimas, kuriam nu
malšinti buvo pasiųstas Beria, 
kuris tą sukilimą numalšino su 
negirdėtu žiaurumu, kad jo var
das jo paties gimtinėje visur bu
vo minimas su pabaisa ir su pa
nieka. Bemalšydamas sukilimą. 
Beria liepė net jo paties šeimos, 
iš kurios jis buvo kilęs, artimus 
narius išžudyti dėlto, kad gal ir 
jie buvo kiek prisidėję prie to 
sukilimo.

— Amerikonas, newyorkiškis, 
I. Solar, kuris buvo Čekoslova
kijos komuinstų uždarytas vie
name koncentracijos lageryje, 
kaip praneša Amerikos atsto
vybė iš Pragos, paleistas. Suim
tas jis buvo dėl to, kad viename 
restorane išsireiškė: Amerikoje 
mes išmetame geresnius maisto 
produktus, negu jūs valgote.

— Minneapoly nukrito Nor
west Airlines lėktuvas ir užsi
mušė 15 žmonių. Lėktuvui nu-

balandžio 16 d., Atvelykio sek- sileisti trukdė sniegas. Jis per 
madienį, New Yorker viešbuty- žemai nusileido ir užkliuvo už 
je, 2:30 vai. popiet. B.P.L. į aukšto vėliavų stiebo kapinėse.
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IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO
— Lietuvių Švietimo Valdyba. stovykla vistiek dar tebeveikia. 

Vokietijoje likvidavo amerikonų Lietuvių joje yra dar per 400.
zonoje buvusį specialinių mo 
kyklų ir profesinio parengimo 
inspekciją. Ji savo uždavinį at
liko, padėdama emigruojan
tiems įsigyti amatą.

— Belgijoje esą lietuviai 
deda pastangas išvykti 
į AJV, bet Amerikos konsulai 
griežtai jų prašymus atmeta. Į 
AJV gali pakliūti tik pagal 1948 
m. DP įstatymą, pagal kurį į- 
leidžiami tik tuo metu buvę Vo
kietijoje ir Austrijoje. Kvotos 
keliu išnykti nėra jokios vilties.

— Mažosios Lietuvos lietuviai 
Vakarų Vokietijoje, kurie, kaip 
buvę Vokietijos piliečiai, nebu
vo priimti į DP, vis labiau kren
ta į vargą. Pasaulio lietuvių 
spaudoje keliama balsas orga
nizuoti jiems specialią pagalbą.

— Lietuvos vyskupai tremty
je organizuoja visus pasaulio lie
tuvius katalikus apjungiančią 
organizaciją. Šį darbą varo vys
kupas V. Brizgys iš Vokietijos ir 
vysk. Padolskis iš Romos.

— Lietuvių organizacijos Vo
kietijoje baigia išnykti. Dar pa
sireiškia šiek tiek veikimas tik 
pačiose didžiausiose stovyklose.

— BALF atstovas Vokietijo
je J. Valaitis ruošia planus ne
galintiems emigruoti lietuviams 
efektyviau šelpti. Jis lankosi po 
visas tris zonas, rinkdamas tam 
reikalui medžiagą.

— Vokietijoje lietuvių kuni
gų tremtinių paliko jau labai 
mažai. Pavyzdžiui,’prancūzų zo
noje liko tik Biberache (Riss) 
kun. Riškus ir dar vienas kuni
gas. Daugiausia kunigų išvyko į 
AJV, į Pietų Ameriką ir keli 
į Australiją.

■— Po didelių pastangų Mem- 
mingeno stovyklą likviduoti, ta

Paminėta Vasario 16 d., yra 
tautinių šokių grupė, choras, 
gimnazija, pradžios mokykla ir 
vaikų darželis. Daug pakietų 
gaunama iš buvusių šios stovyk
los narių, kurie jau AJV.

— Didžiosios Britanijos lietu- 
j viai yra sumanę įsteigti vedy
bų biurą, kuris padėtų po visą 
Angliją išsiblaškiusiems lietu
viams sukurti lietuviškus šei
mų židinius. Tuo būdu būtų pa
dėta lietuviams išvengti mišrių 
vedybų.

— BALFo Centras gavo 30 
I ūkininkų sąrašą, kurie atvyksta 
Į pagal nevardines garantijas į 
Michigan valstiją ir kurių vi
daus kelionės išlaidas apmokės 
BALFas.

— Prancūzijoje yra dar 600 
lietuvių tremtinių, kurių 30 yra 
reikalingi pastovios BALFo pa
ramos. Smulkias žinias apie 
Prancūzijos lietuvius pranešė 
čia atvykęs kun. Kubilius, S. J.

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos Manchesterio a- 
pygardos valdyba leidžia rota
torium rašytą gražų biuletenį.

— Schweinfurte, Vokietijoje, 
lietuvių stovykla dar veikia. Tu
ri vaidintojų, tautinių šokių gru
pes, chorą, mokyklą ir kapelio
ną. Gražiai paminėjo vasario 16 
d.

— Iš prancūzų svetimšalių 
legijono grįžta į Prancūziją lie
tuvių, kurie serga malerija, 
džiova ir kitom sunkiom ligom 
ir kurie bus reikalingi ir gi 
BALFo pagalbos, nes iš valdžios 
tuo tarpu nieko negauna.

— Anglijos Lietuvių Sąjunga 
konkrečiai rengiasi pirkti lietu
vių reikalams namus Londone. 
Tas sumanymas kilęs jau seniai.

Kun. M. Kemežis ir kun. J. Karalevičius
Bayonne, N. J. skaito Popiežiaus dedikaciją, kurią kleb. 

kun. M. Kemežis parsivežė iš Romos. (Times Proto)

“AMERIKOS” BIČIULIAI SPORTAS:-

L. R. KRYŽIAUS PRAŠYMAS
Jau greitai sukaks penkeri 

metai, kaip L. R. Kryžius at
gaivinęs savo veiklą tremtyje, 
vykdo lietuvių tremtinių šalpos 
darbą. Per tuos metus jo tarpi
ninkavimas tarp įvairių gerašir
džių aukotojų ir mūsų tremtinių 
masių Vokietijoje ir Austrijoje 
buvo sėkmingas. Pirmasis ir di
džiausias aukotojas buvo BALF.

Paskutiniai metai įnešė dide
lius pakeitimus į lietuvių trem
tinių gyvenimą Vokietijoje ir 
Austrijoje. Mūsų tremtinių dau
guma jau išvyko iš tų kraštų: 
iš 60,000 asmenų, šiandien yra 
likę tik apie 12.000. Iki 30.6. 
1950, kuomet IRO nustos teikti 
tremtiniams globą, lietuvių pa
liks apie 6-7,000. Yra pagrindo 
tikėti, kad iki 1950 m. galo Vo
kietijoje ir Austrijoje paliks tik 
apie 3-4.000 asmenų. Tie liku
čiai sudaro vadinama kietą 
branduolį — kuris savo didžiu
moje negalės išemigruoti. J tą 
kietą branduolį įeina džiovinin
kai, sunkūs chroniški ligonys, 
psichiniai nesveiki, įvairių rūšių 
invalidai, senyvo amžiaus asme
nys ir išskrininguoti. Anksčiau 
jie gyveno lietuvių tremtinių 
bendruomenėje, iš kurios gau
davo apsaugą ir globą. Dabar 
jie bus priversti palikti tarp 
svetimųjų. Lietuviai tremtiniai 
likimo priversti palikti Europoje 
yra vargo, nelaimių, nedatek- 
liaus vandenyne. '

L. R. Kryžius, kuriam yra 
pavesta rūpintis tremtinių glo
ba, laiko savo pareiga kiekvie
nam paskiram ir visai organi
zuoti lietuvių visuomenei pra
nešti šią mūsų, paliekančių Vo
kietijoje ir Austrijoje, tragišką

kios sąlygos, kuriose, Jūs, bro
liai ir sesės, pradėjote savo gy
venimą, bet užtat Jūs taip pat 
gerai žinote tas sąlygas, kurio
se merdi labiausiai nelaimių pa
liestos tremtinių kategorijos.

Mes žinome, kad tik kentėjusi 
ir kenčianti širdis geriausiai su
pranta ir atjaučia vargstančius, 
nelaimingus ir bedarbius. 1

L. R. Kryžius būdamas toli 
nuo išemigravusių lietuvių di
džiųjų sambūrių patsai negali 
imtis aukų rinkimo. Mes mano
me, kad tą darbą sėkmingiausiai 
galėtų atlikti išvykę į kitus 
kraštus tautiečiai per "savo or
ganizacijas.

Tad kviečiame steigti lietu
viams tremtiniams palikusiems 
Europoje gelbėti komitetus ar
ba L. R. Kryžiui remti draugi
jas ir pradėti organizuoti aukų 
rinkimą Jūsų šalies lietuvių 
bendruomenėje.

Jei visi įsikūrę kituose kraš
tuose lietuviai įsijungs į palie
kančių Europoje lietuvių trem
tinių gelbėjimo kovą ir paaukos 
tam tikslui bent vieną procentą 
savo uždarbio — tikrai ta kova 
bus laimėta.

Jų sudėtos aukos atitolins 
nuo vargstančių mūsų tremtinių 
alkį, šaltį, skurdą, suteiks jiems 
pastogę ir sustiprins jų morali
nį atsparumą ir ištvermingu
mą.

L. R. Kryžiaus Vyriausioji 
Valdyba:

Dr. D. Jesaitis, J. Makauskas, 
J. Kavaliūnas.

MIRTIES PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame savo gi

minėms ir pažįstamiems, jog
būklę ir kviesti visus tautiečius mūsų duktė Ona Awl - Motuzai- 
supilti prieš tą šniokščiantį ne- te, po sunkio ligos mirė š. m. 
laimių tvaną nesugriaunamus ii’ vasario 25 d.; palaidota kovo 1
gelbėjančias užtvaras. Mes tai 
galime pasiekti ir padaryti, ei
dami vienu dar mums neuždary
tu keliu — tauraus lietuviško 
solidarumo .ir savitarpinės pa
galbos keliu. L. R. Kryžius krei
pia į visas lietuviškas širdis su 
skubaus organizuotos savišalpos 
šūkiu. Į mūsų nepajėgiausių 
tremtinių galbėjimo akciją mes 
kviečiame neattidėtinai įsijųng-

d. iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios į šv. Jono kapus. Laido
tuvėmis rūpino Aromiskio lai
dojimo įstaiga.

Visiems, kurie teikėsi daly
vauti mūsų dukrelės laidotuvė
se, nuširdžiai dėkojame.

Ypač gili padėka priklauso 
pp. Gnezevičiams, kurie mus 
daugiausia užjautė taip skaus
mingoje valandoje, netekus vie-

ti visur esančius lietuvius. naitnės dukrelės.
Mums gerai žinomos tos sun- Petras ir Marijona Motuzai

ŠVENTIEJI METAI
Iš Popiežiaus Šventųjų Metų 2 Bulės

Popiežius Paskelbia 
Šventuosius Metus

“Šiuo raštu Romos mieste 
skelbiame Visuotinį Didįjį Jubi
liejų, kuris prasideda nuo 1949 
metų Kalėdų, o baigiasi 1950 
metų Kalėdose.

“Labai trokštame, kad pas- 
saulio vyskupai kartu su savo 
kunigais tikintiesiems išaiškin
tų visa, kas liečia šį Didįjį Ju
biliejų; kad jie paragintų, jog 
kiekvienas sau prieinamu būdu 
— jei gali, atvykdamas į Ro
mą, jei negali, namie — jame 
dalyvautų, t. y. nuoširdžiau 
melstųsi, padaugintų atgailos 
bei meilės darbus ir, kiek tik 
leidžia jėgos, atliktų visa tai, 
ką mes sąryšyje su Šventaisiais 
Metais jau esame paskelbę.”
Šventų Metų Tikslas

“Didysis Jubiliejus turi tikslą 
paskatinti visus krikščionis, kad 
jie ne tik atsiteistų už savo nuo
dėmes ir pataisytų gyvenimą, 
bet taip pat, kad pagal šiuos 
šv. Rašto žodžius: “Pasišventi- 
kite ir būkite šventi, nes aš esu 
Viešpats, jūsų Dievas” (Lev. 
10,7) pasiryžtų siekti dorybių 
bei tobulumo.”
Kaip įgyti Atlaidus

“Šių ypatingų metų bėgyje 
visieųis abiejų lyčių tikintie
siems, kurie, priėję išpažinties 
ir komunijos, tą pačią arba ki
tą dieną vieną kartą aplankys 
sekančias bazilikas: šv. Jono 
Laterane, šv. Petro Vatikane, 
Šv. Povilo Ostijos gatvėje ir 
Švenčiausios Panelės Marijos 
Ekskvilino kalne ir kiekvienoje

sukalbės tris Tėve Mūsų, tris 
Sveika Marija, tris Garbė Būk 
Dievui ir, be to, vienus poterius 
mūsų intencija ir Tikiu į Dievą 
Tėvą, gailestingojo Viešpaties 
.vardu suteikiame pilną visų 
bausmių atleidimą, kurias rei
kėtų atlikti už nuodėmės.”
Kvietimas į Romą

“Dabar tik lieka paraginti 
jus, o mylimieji sūnūs, šiais at- 
sitaisymo metais skaitlingai ke
liauti į Romą, nes ji kiekvienam 
tikinčiajam, nežiūrint tautybės, 
yra lyg antroji tėvynė. Čia juk 
toji vieta, kur garbinamas nu
kankintas ir palaidotas apašta
lų Kunigaikštis, kur šventi kan
kinių grabai ir garsiausios baž
nyčios, kur nepajudinamo tikė
jimo bei pamaldumo paminklai; 
čia taip pat gyvena ir visų Tė
vas, kuris meilingai ištiestomis 
rankomis laukia jūsų.”

Gavėnios metas, kada sumažė
ja skaičius visokių parengimų, 
yra geriausias spaudos platinimo 
laikas.

Į mūsų kvietimą gavėnios me
tu pasidarbuoti, kiek kas išgali, 
“Amerikos” sustiprinimui, dau
gelis mūsų skaitytojų gyvai at
siliepė. Vieni jų stengiasi laiku 
užsimokėti savo prenumeratos 
mokestį, kuri yra svarbiausias 
laikraščio išsilaikymo šaltinis, 
kiti gi prie prenumeratos pride
da vieną - kitą dolerį laikraščio 
patobulinimui. Nemažai atsiran
da ir tokių, kurie pasistengia ir 
naujų prenumeratorių surasti, 
arba patys “Ameriką” kam nors 
užrašo.

Giliai įvertindama jų pastan
gas,. “Aemrikos” Administraci
ja nuoširdžiai dėkoja.

Pereitos savaitės kai kurie žy
mesni “Amerikos” rėmėjai:

Jonas Kazakauskas iš Brook- 
lyno, užsimokėjo $9.00 prenume
ratos.

Jurgis Juškaitis iš Ridgewood 
atnaujino prenumeratą 2 me
tams ir žada su “Amerika” nie
kada nesiskirti.

Dr. J. Karvelis iš Brooklyno 
prisiuntė prenumeratai $6.00

D. Mitkienė iš Los Angeles, 
Calif., siųsdama prenumeratos 
mokestį, savo laiške pridėjo gra
žų “Amerikos” įvertinimą ginant 
naujai atvykusiųjų reikalus.

Fr. Kurmienė, nuolatinė mū
sų skaitytoja ir rėmėja iš Wood
haven, L. I., prisiuntė savo pre
numeratą ir $2.00 laikraščio fon
dui.

Lucija Tiškus iš Brooklyno, 
prisiuntė prenumeratai $5.00.

Jonas Jakaitis, žinomas Broo- 
lyno biznierius ir ilgametis mū
sų skaitytojas, užsakė “Ameri
ką” savo pažįstamiems Austra
lijoje.

1 J. Mačiulis iš Waterbury, Ct., 
' užsisakė sau “Ameriką” ir mūsų
išleistą kalendorių.

Jonas Navickas iš Ozone Park, 
N. Y., plačiai žinomo “Nakties 
Pelėdų” Orkestro dirigentas, 
užsisakė “Ameriką” metams.

Mrs. A. Lamont iš Brooklyn, 
nors nedirba, bet su “Amerika” 
skirtis nenori. Ji užsimokėjo sa
vo prenumeratą ir $1.00 pasky
rė laikraščio pagerinimui.

Juozas Karmuza iš W’alcot, 
Conn., prisiuntė savo prenume
ratą ir $1.00 už kalendorių.

P. Mc Kosky, mūsų skaityto
ja iš Brooklyno, užsimokėjo sa
vo prenumeratą ir užsakė “A- 
meriką” Vokietijon.

Andrius Uloza, senas "Ame
rikos” skaitytojas iš Maspeth, 
N. Y., prisiuntė $5.00 prenume
ratos atnaujinimui.

Ona Rimidienė iš Brooklyno, 
ilgametė mūsų skaitytoja, atnau
jino “Amerikos” prenumeratą
2 metams.

J. Pakulis iš Kanados prisiun
tė prenumeratai $4.75.

Vincas Žemantauskas, iš Rich
mond Hill, N. Y., uolus “Ameri
kos” rėmėjas ir veiklus darbuo
tojas, atsilankęs redakcijon, pa
liko $5.00 laikraščio patobulini
mui.

S-----------------------------------------------n
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktj
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Naujai Atvyko
Laivu “General Hersye” į New 

Yorką atvyko šie lietuviai tremtiniai:
ABARAVIČIUS, Kazimieras, Anta

nina, Algimantas ir Danute. Chicago 
8, Ill. ABARTIS, Petras, Cezarija, 
Vanda. Clinton, Pa. ASTASAUSKAS, 
Vincas, Anplė, Juozas, Birutė. Balti
more 30, Md AUKŠTUOLIS, Anta
nas, Barbora, Baltrūnas, Juozas. Chi
cago, Ill. BANYS, Eustachijus, Vale
rija, Gytis, Neringa. Chicago 29, Ill. 
ČERNIAUSKAS, Stefa, Vidmantas. 
West Frankfort, Ill. CESNA, Jonas, 
Ona, Marta. Yonkers, N. Y. CIEGIS, 
Jonas. Nashua, N. H. DAGIENE Ire
na. Cleveland, Ohio. DAGYS, Anato
lijus, Ona, Arnoldas, Irena. Chicago, 
Ill. GEDMINAS, Jurgis. Chicago, Ill. 
GIEDRIMAS, Petras. Chicago, Ill. 
GIRNIUS, Vytautas, Genevaitė, Ky
mantas. Lawrence, Mass. GLAD- 
KAUSKAS, Bronius, Stefanija, Aldo
na, Algirdas. Utica, Mich. GREBLIU- 
NAS, Jonas, Adelė, Zigmas, Victor,

Tarėsi Ateitininku vadovai
Jeigu Amerikos plačiajai vi

suomenei dar nėra pakankamai 
žinomas ateitininkų vaidmuo, tai 
jų reikšme Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenime pajuto tiek ka
talikybės draugai, tiek priešai. 
Šioji didžiulė mokslus einančių 
ir juos baigusių organizacija šie
met švenčia 40 metų jubiliejų. 
Jos įnašas į katalikybės stiprini
mo ir lietuviškos kultūros kėlimo 
fronte yra neapskaičiuojamai 
didelis. Prieš šį karą at-kų Ame
rikoj buvo labai nedaug, bet da
bar, vykstant emigracijai, ne tik 
jų daug čia privažiavo, bet ir 
visus centrus į JAV perkėlė.

Tikslu aptarti būdus ir prie
mones, kaip suintensyvinti atei
tininkams katalikiškai lietuvišką 
akciją, kovo 11 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje New Yorke, A- 
teininkų Sąjungos Amerikoj val
dyba sukvietė pasitarimą asme
nų, užimančių vadovaujamas vie
tas ateitininkijos gyvenime. Po
sėdį atidarė S-gos pirm. J. Lauč- 
ka, pirmininkavo St. Lūšys, sek
retoriavo A. Baužinskaitė. Po 
S-gos dvasios vado kun. P. Juro 
atkalbėtos maldos, sekė įvairūs 
pranešimai ir referatai.

Apie S-gos veikimą referavo 
J. Laųčka. Jo žodžiais, S-ga su- 
siorganizavimo periode, baigian
tis emigracijai irgi baigią., šiuo

metu JAV yra jau 22 ateitininkų 
kuopos, ir jų skaičius vis daugė
ja. Tėvas Kubilius S. J., neseniai 
atvykęs iš Prancūzijos, papasa
kojo apie Paryžiaus at-kų gyve
nimą. Apie at-kų fondą padarė 
pranešimą prel. J. Balkūnas. 
Fondo lėšos po truputį auga. 
Fondo reikšmė prilygsta buv. 
fondui Lietuvoj, iš jo lėšų nori
ma pirmoj eilėj paremti besimo
kantį jaunimą. Diskusijų metu 
buvo aptartos priemonės lėšoms 
padidinti.

Bene daugiausiai diskusijų bu
vo po dr. K. Ambrozaičio prane
šimo apie lietuviškojo jaunimo 
organizavimą. Klausimas pasiro
dė tiek platus ir svarbus, kad 
neužteko laiko iki galo išdisku
tuoti ir buvo sudaryta 7 asmenų 
komisija galutinam šio klausimo 
plano sudarymui. J. Baužinskas 
pranešė apie Pasaulio Moksleivių 
At-kų S-gos veikimą ir “Atei
ties” žurnalo leidimą.

Pasitarime tarp kitko buvo 
nutarta: pasiūlyti visiems S-gos 
nariams įsipareigoti tam tikrą 
mokestį fondo reikalui; kiekvie
nam nariui yra būtina pareiga 
užsiprenumeruoti “Ateitį”; lai
ke A. L. K. Federacijos konfe
rencijos šių metų rudenį Pitts
burgh sušaukti Amerikos ateiti
ninkų suvažiavimą. G.

N. Y. GEDIMINAS, Mindaugas, Sigi
tas. Victor, N. Y. GUBILES, Aleksan
dras, Veronika, Beivinta, Selvinija, 
Violeta. Plattsburg, N. Y. GUDAITIS, 
Antanas. Richmond Hill, N. Y. GU- 
DENAS, Gediminas. Post Chester, 
N. Y. GUDENAS, Kazimieras, Kuni
gunda, Justina. Brooklyn, N. Y. GU
SAROVAS, Mikas, Julija, Vladas, Va- 
’entina. Rochester, N. Y. Valentina. 
Rochester, N. Y. GRYBAUSKAS, Juo
zas. Chicago, Ill. JABLONSKIS, Bo- 
nevanturas, Aleksandra, Sigitas. Bal
timore, Md. Jarašūnas, Vytautas, Al
girdas, Kęstutis. Long Beach, N. J. 
TASINSKAS, Mykolas. Brooklyn 8, 
N. Y. JATU2IS, Kazys, Bronislava. 
Waterbury, Conn. KAZLAUSKAS, 
Parnas, Valerija, Vytautas. Olymer, 
Pa. KEMERZUNAS, Jonas, Magde. 
Plattsburg. KEŽYS, Jurgis, Eugeni
ja, Romualdas, Danute. Brooklyn, 
N. Y. KIBELKŠTIS, Jonas. Leicester, 
Mass. KILIKAUSKAS, Kazys. Wor
cester, Mass. KINSTLERIS, Karlis, 
Marija. Bridgeman, Mich. KLYGIS, 
Mindaugas, Aldona. Chicago, Ill. KU
ČINSKAS, Jonas, Aldona, Jonas. 
Brooklyn, N. Y. LAUMYTE,' Ona. 
Indiana. LUKAŠIUNAITE, Elžbieta. 
Chicago 32, Ill. MALASIčEVAS, Ser- 
giejus, Ona, Edi. Springs, Mo. MAR
CINKUS, Vytautas, Birutė, Stanislo
vas. East Chicago, Ind. MARTIŠIUS, 
Edvardas, Bronė, Edvardas. Norwood, 
Mass. MATEIVIENE, Petrė, Vanda. 
Harrison, N. Y. MATONIS, Antanas. 
Lawrence, Mass. MIGLINAS, Jonas. 
Chicago, Ill. NAUJOKAITIS, Juozas. 
Chicago 29, Ill. NEĮMANĄS, Stasys, 
Kazimiera, Margarita, Stasys, Ieva, 
Jonas. Argos, Ind. NEVICKAS, Sil
vestras. Chicago, Ill. PALIONIS, Sa- 
liomėja. North Dakota. PANARAS, 
Mikas, Matilda, Arvydas, Raimun
das. Chicago, Ill. PAULAUSKAS, Pra
nas, Ona, Birutė, Irena, Edmundas. 
E. Chicago, Ind. PETRAVIČIUS, Vy
tautas, Aleksandras, Salomėja, Regi
na. Great Neck, N. Y. PŪKELIS, Ma
rijonas, Vanda, Jurgis, Danutė. Hart
ford County, Md. PŪKELIS, Stasys, 
Birutė, Ramūnas. Windsor City, 
Vermont. PURONAS, Pranas, Dan
guolė, Romualdas, Girda. New Bruns
wick, N. J. RAČKAUSKAS, Aleksan? 
dras, Petronėlė, Aldona, Regina. Lei
cester, Mass. RIMKEVIČIUS, Balys, 
Teresė, Marytė, Algis čerekas. Jack- 
son, Mich. RUDAVICIUS, Jadvyga. 
Harford County, Md. RUTKAUSKAS, 
Simas, Valentina, Margarite. Chica
go, Ill. Sabaliauskas, Vytautas, Vero
nika, Saulius. Chicago, Ill. SATEI- 
KIS, Vladas, Ona. St. Benedict, Ore
gon. SIDLANSKAS, Veronika. Ded
ham, Mass. SIRAUTAS, Vladas, Sta
sė, Nijolė. Bloomfield Hills, Mich. 
SKERTONAS, Solifa. Chicago, Ill. 
SLEPAVIČIUS, Olga, Aleksandras. 
Brockton, Mass. SNEIDERAITIENE, 
Berta. Slayton, Minn. STANAITIS, 
Julija. Chicago, Hl. STANEVIČIUS, 
Antanas, Domicėlė, Jonas Vytautas. 
Lawrence, Mass. STRIUGIENE, Vla
dislovas, Emilija. Cleveland, Ohio. 
SULGAITE,' Pranė. Battle Creek, 
Mich. SURANTAS, Stasys, Danguolė. 
Brooklyn, N. Y. TOTORAITIS, Pet
ras. Manchester, Conn. URBA, Pra
nas. Athol, Mss. VASILIAUSKAS, Ka
zys, Eugenija, Donatas. Cicero, 50, UI. 
VISOCKIS, Jonas. Eddystone, Pa. 
SKLADAITIS, Vincas. Waterbury, 
Conn,

f Tel. DEW 5136
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Jos. Kavaliauskas
Laisni notas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes
1601 - 03 So. 2nd St

I
J Philadelphia, Pa. J 
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Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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Baigę pirmenybių rungtynes 
ir pelnę meisterio vardą, Lietu
vių Atletų Klubo krepšinikai pra
eitą savaitgalį pradėjo draugiškų 
rungtynių seriją su stipresniais 
priešininkais.

Šeštadienį, kovo 11 d., E. D. 
YMCA namuose laimėta prieš 
Ridgewood Presbyterians 46-42.

Sekmadienį, kovo 12 d., Klas- 
čiaus salėje po įspūdingos dvi
kovės pavyko nugalėti kombi
nuotą All Stars komandą 58-53. 
All Stars buvo sudalyta iš Re- 
ville Mohawks ir poros E. D. 
YMCA lygų rinktinių pajėgų. 
Žiūrovų nebuvo gausu ir tie, 
kurie patingėjo pasukti į Klas- 
čiaus salę, prarado progą pasi
džiaugti gražiomis rungtynėmis. 
Pergalė buvo iškovota įspūdingai 
ir nestigo įdomių akimirkų, ku
rias jungė pašėlusi sparta ir ne
kasdieniniai metimai.

Dabartinis Lietuvių Atletu 
Klubo krepšininkų balansas: 27 
rungtynės, iš jų laimėta 22, pra
laimėta 3 ir du kartu/baigta ly
giomis. Taškai — 1735 - 1145.

Šį savaitgalį, kovo 18-19 d. d., 
krepšininkai rungtynių neturės. 
Numatytas žaidimas Klasčiaus 
salėj L. A. K. — E. D. Varsity 
atšauktas.

Kovo 25 d. 6 vai. E. D. YMCA 
namuose bus naujojo Church 
League meisterio pagerbimas ir 
po oficialios dalies rungtynės 
Lietuvių Atletų Klubas—Church 
League All Stars. Tikimasi, kad 
šis įvykis sutrauks gausiai lietu
vių visuomenės, kuri įdėmiai se
kė mūsų krepšininkus neseniai 
pasibaigusiose pirmenybėse.

Kovo 26 d. Klasčiaus salėje 
numatomos antrosios rungtynės 
su E. P. Mitshell Co.

* * * 
šeštadienį, kovo 18 d., 9:30 

vai ryto visi futbolininkai kvie
čiami susirinkti į Lietuvių At
letų Klubo patalpas, iš kur bus 
vykstama į vieną aikštę Green- 
pointe. 10 vai. numatoma pir
moji treniruotė. Kurie negalėtų 
j pirmąją treniruotę atvykti, bet 
norėtų įsijungti į organizuojamą 
vienuolikę, prašomi rašyti orga
nizatoriui V. Steponavičiui, 842 
Glenmore Ave., Brooklyn 8, N.Y.

* * *
Šachmatininkai kas šeštadie

nis nuo 8 vai. vakaro tęsia savo 
pirmenybes. Dabartinė padėtis:
1. Kulpavičius 7 tšk. (9 partijos)
2. Staknys 6 (8), 3. Repečka 5 
(7), 4. Merkevičius 5 (7), 5. Bi- 
leris 4 (7), 6. Milčius 4 (7) ir t.t. 
Iš viso -pirmenybėse dalyvauja 
16 šachmatininkų.

Čk.

— Viena Londono šeima jau 
nuo 1943 m. stebėjosi, kur din
gus granata, kurią tais metais 
vokiečių lėktuvas įšovė į jų bu
tą. Tik dabar, beardydami seną 
sofą, jie nustebo: granata guli 
sau sofos viduj nesprogusi.

? “AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ X
S ATLIEKAMI ?

? Spaudos Darbai: ?5 • PLAKATAI J
S • BILIETAI Xg • KONSTITUCIJOS , jį
S • KNYGOS ?
J> • ŽURNALAI
S • VESTUVIŲ KVIETIMAI į
x ir kiti spaudos darbai v
Ž “Amerika” X
e 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. J

Įklausykite

I£
Ki E SM
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* Tek MArket 2-5360

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ 

šeštadieniais, 5:00 — 5:30 vai vak.
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Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS M
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Philadelphia, Pa.
Gražiai pagerbė šv. Kazimierą 

ir nuoišrdžiai meldėsi už 
kenčiančią Lietuvą

Nuostabiai didžiu pasisekimu, 
stebinančiu ne tik visus ten da
lyvavusius lietuvius, bet ir sve
timtaučius, praėjo organizuotoji 
Šv. Maldos ir Atgailos Valanda 
už kenčiančią Lietuvą. Tikrai 
pats Dangus laimino tą dieną 
lietuvių pastangas. Nepaprastai 
gražus, saulėtas ir šiltas tos die
nos oras, davė galimybės atvyk
ti lietuviams pamaldoms, matėsi 
iš visų pusių didžiosios katedros 
aikštės, lietuviai būriais ir pa
vieniai, pėsti ir važiuoti, auto
mobiliais bei autobusais besku
bą Philadelphijos, šv. Petro ir 
Povilo katedros link, štai viens 
po kito sustoja tramvajai su lie
tuvių parapijų vyresniais vaiku
čiais, vadovaujamais seserų Ka- 
zimieriečių ir Pranciškiečių. 

Kiek toliaus, mosikuoja ranko
mis Šv. Juozapo ir Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos stu- 
dendentės, atvykusios iš už Phi
ladelphijos ir vadovaujamos irgi 
seserų Kazimieriečių. Čia pat 
telkiasi ir organizacijos, sodali- 
cijos, brolijos ir įvairios kitos 
parapijų draugijos. Jų tarpe ma
tosi organizuotai atžygiuoją ir 
Philadelphijos vyčiai, vadovau
jami jauno ir veiklaus jų pirmi- 
ninkoJuozo Janulaičio. Čia pat 
greta pasirodo, dar iš toliaus at
vykęs su sava parapijiečių bū
riu, visad energingas ir veiklus 
lietuvis kun. Mykolas Dauman
tas, Girardvillės klebonas. Be 
to, Shenandoah lietuvius atsto
vavo kun. Juozas Neverauskas. 
Toks gausus vienu metu žmonių 
plaukimas į katedrą, atkreipė 
nevieno praeivio dėmesį h’ kartu 
su žmonių srove nusitraukė į 
bažnyčią. ’ •'

Prieš pat prasidedant pamal
doms, didžioji Philadelphijos ka
tedra, jau buvo sklidinai pilna 
žmonių. Visos sėdimos vietos bu
vo sausakišmai prikimštos, o vi
durinė ir šoninės navos buvo 
pilnos stovinčių.

Lygiai trečią valandą procesi
joje pasirodė Jo Ekscelencija 
Vyskupas J. Carroll McCor
mick, kuris pamaldose atstova
vo Jo Eminenciją Kardinolą 
Dougherty. Celebrantui asista
vo dijakonu kun. Leonas Pečiu- 
kevičius, o subdijakonu kun. Dr. 
Pranas Statkus. Vyskupo insig
nijas nešė kun. Stanislovas Luk
šys ir kun. Bernardas Šimkus. 
Ceremonijariumi buvo Monsin
joras J. Corr, o jo pagelbininku 
kun. T. Kelly. Procesijoje, be 
aukščiaus išvardintų asmenų, 
dar teko pastebėti dalyvavu
sius sekančius asmenis: Monsin
jorą Hubert J. Cartwright — 
katedros kleboną, Prelatą Joną 
Balkūną, kun. Mykolą Dauman
tą, kun. Dr. Vito Martusevičių, 
kun. Igną Valančiūną, kun. Vla
dą Jackevičių S. J., kun. Juozą 
Neverauską, kun. Joną Gibą, 
kun. Vincą Vėžį, kun. Saliamo
ną Mažeiką, kun. Gečį ir kun. 
Vladą Budrecką.

Vos tik išstačius šv. Kakra- 
mentą, tuoj visa bažnyčia su
skambėjo galingu O Salutaris ir 
Šventas Dieve. Po to, kun. Juo
zas Neverauskas gražiai ir aiš
kiai perskaitė šv. Jėzaus šir
džiai pasiaukojimą, kurio tekstą 
audringai kartojo visa bažnyčia. 
Toliaus sekė pamokslas, kuri 
angliškai gražiai pasakė Right 
Rev. Msgr. Hubert J. Cartw
right, katedros klebonas. Pa
mokslininkas žvelgė į Lietuvos 
senovę, pavojus protestantizmo 
ir provoslavijos ir pagaliaus a- 
pie pamėgtą ir išlaikytą tradici
nį, anot Popiežiaus Pijaus XI, 
Marijos žemės katalikiškumą. 
Jis ragino visust melstis už Lie
tuvą ir Rusijos atsivertimą. 
Vėl galingu aidu nuskamba vi
sos minios giedota giesmą Prieš 
taip didį Sakramentą. Toliaus 
paįvairina pamaldas šv. Kazi
miero paaiyijos choras, vado
vaujamas muziko p. Jono Mic-

kūno. Po to, iš tūkstančių lietu
vių krūtinių išsiveržia skaus
mingos maldos žodžiai Marija, 
Marija. Tai buvo lyg kad įžanga 
į pamokslą, kurį lietuviškai pa
sakė plačiai žinomas ir išgarsė
jęs pamokslininkas Jo Prakilny
bė Prelatas Jonas Balkūnas. šis 
didis Dievo žodžio maestro kal
bėjo apie kenčiančią Lietuvą, 
istoriniai — datomis, lyg kad 
raudonu siūlu vesdamas klausy
toją pro Lietuvos skausmus ir 
kančias, į maldą ir garbę. Ypač 
buvo graži ir originaliai jo su
kurta malda už tėvynę pabaigo
je pamokslo, kur po kiekvienos 
Tėve Mūsų maldos invokacijos 
sekė lietuviškųjų prašymų para- 
frazavimas. Visas pamokslas 
buvo nepaprastai jautriai ir su 
didžiu išgyvenimu sakomas, 
taip kad lietuvių klausytojuose 
iššaukė pasididžiavimą prieš 
svetimtaučius ir gailias ašaras 
iš sutrintų maldoje lietuvių šir
džių.

Šis bendras ir labai kultūrin
gas lietuvių pasirodymas Phila
delphijos katedroje, kurį suor
ganizavo visų trijų lietuviškų 
parapijų dvasiškija, įvyko pirmą 
kartą ir paliko nemirštamą į- 
spūdį. Tokių išgyvenimų, ku
riuos davė ta diena, ne kasdien 
tenka sutikti. Tam panašų vaiz
dą rašančiam teko matyti tik 
Kauno Arkikatedroje — Bazilię 
koje rezurekcijos metu, arba 
Romoje šv. Petro Bazilikoje.

, VI. Rimutis.

32 m. Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties mi
nėjimas įvyko vasario 19 d. Mu- 
zikalio namo salėj. Svečių susi
rinko apie 1,400. Kalbėjo kong- 
resmanas Green. Jis pažadėjo 
savo paramą lietuviams kovoje 
dėt Lietuvos išalisvinimo. Kal
bėjo lietuviškai prof. Dr. Damu- 
šis. Milijoninio tiražo amerikie
čių laikraščiai įdėjo ta proga 
lietuvaičių — tautiniais drabu
žiais — su kongresmanu Green 
nuotrauką. Tilpo keli aprašymai 
Lietuvos vargų. Išreikšta viltis, 
jog lietuvių tauta vėl atgaus lai
svę. Koncertinėje daly dainavo 
solistė Juzė Augaitytė. Dalyva
vo “Dainos” choras, V. Norkaus 
diriguojamas. Taip pat šoko 
Lietuvių Ansamblio tautinių 
šokių grupė, V. Modzeliausko 
vadovaujama. To paties Ansam
blio choras Vytauto Macijausko 
vedamas gražiai padainavo ke
lias dainas. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. Surinkta Lie
tuvos vadavimo fondui $1,001.- 
15 aukų. Lietuviško banko “Li
berty” direktoriai ir valdyba pa
sižadėjo savo auką įteikti vė
liau.

Vladas Saurimas

Atbalsis “Šventos Valandos”
Vietiniuose visuose trijuose 

lenkų savaitraščiuose: “Gwiaz- 
da”, “Jednošč” ir “Patrijote” 
tilpo ne tik vien pranešimas a- 
pie įvykusią lietuvių “šventąją 
Valandą”, bet tilpo taipgo kartu 
visuose trijuose ir rengimo Ko
miteto pirmininko, kunigo Igno 
Valančiūno atvaizdas.

Teko skaityti ir dienrašty 
“The Philadelphia Inquirer’y” 
gan ilgokas pranešimas apie į- 
vykimą tos .“šventos Valandos.”

Elizabeth, N. J.
Kovo 6 dieną tragiškai mirė 

Petras Kazalonis, 67 metų am
žiaus. Nelaimė atsitiko užgesus 
gazui nuo užverdapčios ir per 
viršų bėgančios kavos. Namuose
tuo metu nieko nebuvo, žmona, 
parėjusi namo, rado vyrą gu
lintį lovoje be sąmonės. P. Ka
zalonis atvažiavo į Ameriką 
prieš 44 metus, buvo patrijotas 
ir susipratęs lietuvis, priklausė 
prie šv. Petro ir .Povilo ir šv. 
Kazimiero draugijų. S. V.

Paterson, N. J.
i ______

Šv. Kazimiero Draugijos 50 
metų jubiliejaus iškilmingas mi
nėjimas buov sekmadienį, kovo 
5 d.

Rytą draugijos nariai susirin
ko į parapijos salę, iš kur gra
žiai su draugijos ženklais, susi
grupavę, maršavo į bažnyčią, 
kur buvo iškilmingos Mišios su 
trimis kunigais draugijos inten
cija.

Kun. klebonas J. Kinta pasa
kė pritaikytą šventei pamokslą.

Daug narių priėmė Šventą 
Komuniją. Vakare buvo iškil
minga vakarienė, kur dalyvavo 
daug garbingų svečių.

Vakaro vedėju buvo Jurgis 
Yasukaitis, vienas iš Amerikoje 
augusių. Jurgis yra visiems ge
rai žinomas ne tik tarp lietuvių, 
bet ir tarp svetimtaučių. Dabar 
paskirtas mieste Board of 
Health komisionierium.

Po užkandžių buvo kalbos.
Atvyko miesto mayoras Mi

chael U. D-Vita, kuris buvo nuo
širdžiai sutiktas. Jis sveikino 
Draugystę ir jos kūrėjus. Jis 
pasakė, kad šv. Kazimiero dr- 
ja ir lietuvių parapija daug įne
šė į Patersono miesto gyveni
mą.

Kun. klebonas J. Kinta sveiki
no draugystę ir džiaugėsi, kad 
draugystė išsilaikė tiek laiko 
savo užbrėžto tikslo.

Muzikalę dalį atliko dalis cho
ristų ir svečių — O. Cernelienė, 
Kubilienė, Mary Yasulaitienė, 
Mary Yustienė, Pranas Audrei-1 
čikas, Jurgis Yasulaitis, Jonas' 
Obelevičius, B. Obelevičius, Jo
nas Sprainaitis.

Vadovavo Vincas Yustas, ga
bus muzikas. Padainavo svetim
tautė Miss Margaret McLaugh
lin, jai skambino pianu Marie T. 
Yasulaitytė. Yasulaitytė pa
skambino irgi solo piano. Labai 
gražiai pavyko.

Jonas Sprainaitis

Juozo Turausko sukaktis .
Viengentis Juozas Turauskas, 

kilmės iš Vilnijos, yra Katali
kiško Susivienijimo 20-tos kuo
pos ilgamečiu ir pavyzdingu 
pirmininku, dabar mini 50 metų 
sukciktį, kaip jis iš Lietuvos at
vyko Amerikon.

Juozas Turauskas yra dievo
tas, labai pavyzdingas katalikas 
ir karštas Lietuvos patrijotas, 
ištikimas, geras gyventojas šios 
šaliees ir labai vertina spaudą 
— knygas ir laikraščius —daug 
skaito. RKLSA 20-tOS kuopos 
narių vardu, proga tos jo su
kakties, linkim jam viso, to ko 
trokšta jo kilni Širdis. K. V.

Bayonne, N. J.
1. Prieš Šv. Juozapo šventę 

kovo mėn. 19 d. mūsų parapijoj 
vyksta novena — misijos. Pa
maldos būna 2 kartu į dieną: 8 
vai. ryte ir 7:30 vakare. Vedėjas 
— pranciškonas Tėvas Korneli
jus Gaigalas, O. F. M.

2. Puikiai pavykęs Lietuvos 
Vyčių New Jersey — New YOrko 
apskrities suvažiavimas ir ben
dra šv. Komunija, tikimasi, kad 
pagyvins ir vietinės kuopos vei
klą. Suvažiavimo metu dalyviai 
turėjo progos taip pat pamatyti 
lietuvišk. audinių ir liaudies me
no dalykėlių parodėlę, vietinės 
kuopos paruoštą.

3. Teko patirti, kad iš Brook- 
lyno persikelia vieno lietuvio bal
dų dirbtuvė į Bayonnę balandžio 
mėnesį. Ypač persikėlimo laukia 
naujai atvykę iš Europos, lietu
viai, tikėdamiesi ten darbo gau
ti.

4. Newarko arkivyskupas yra 
nusistatęs užbaigti katedros sta
tybą per sekančius 2 metus. Tam 
tikslui yra įsakyta parapijose 
surasti aukotojų, kurie paauka
vę $60.00, išsimokėjimui per 2 
metus, tampa ir vadinamais Ka
tedros Statytojų Draugijos na
riais. Mūsų parapijoje jau suda
rytas iš/-visų parapijos draugijų 
atstovų komitetas, kuris ir už
sidėjo sau pareigą surasti kuo 
daugiausiai aukotojų.

Klemas.

— Vakarų Vokietijoje praeitą 
savaitę buvo pajustas žemės 
drebėjimas. ' Nuostolių nepada
ryta. Tęsėsi apie 7 minutes lai' 
ko.

I vietos žinios! 
Ml 1 l»«^——«»! M1MI M!MI»f ■——

PARENGIMŲ KALENDORIUS
— Kovo mėn. 22, 23, 24 ir 25 

d. d. 7:30 vai. vakare, 
Karalienės bažnyčioje (So. 4th ir 
Roebling gatvių kampas) visiems 
lietuyiams inteligentams bus re
liginio susikaupimo valandos, ku
rias praves-kun. Vytautas Pik
turna.

Prašomi visi dalyvauti.
— Atvelyky, balandžio 16 d., 

šeštadienį, Amerikos Legiono 
Lietuvių Memorial Posto Moterų 
Skyrius ruošia “Zuikučio Balių” 
vaikams. Bus 1 vai. po pietų, 
Karalienės Angelų Parapijos sa
lėje, Roebling ir So 4th Streets, 
Brooklyne.

Motinos ir vaikeliai yra nuo
širdžiai prašomi dalyvauti šiame 
parengime.

— Kovo 31 dieną, 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje bus Kat. 
Federacijos New Yorko apskri
ties susirinkimas su paskaita.

Draugijos prašomos į šį susi
rinkimą atsiųsti savo atstovus. 
Taip pat kviečiami ir katalikų 
visuomenės veikėjai susirinki- 
man ateiti.

— Kovo mėn. 18 d. (šešta
dienį) 7:30 vai. vakare, A. Povi- 
lansko svetainėje, 158 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. šaukiamas Am. 
Liet. Inžinierių ir Architektų 
Dr-jos Nėw Yorke visuotinis na
rių susirinkimas.

Bus Dr. Inž. Jurgio Jankaus
ko paskaita. Kviečiami visi inži
nieriai, architektai ir technikai 
susirinkime dalyvauti.

— “Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo valandėlę pavyko prailginti 
iki 45 minučių. Kiekvieną šeš
tadienį prasidės 4:45 vai. p. p. ir 
baigsis 5:30 min. Valandėlė 
transliuojama iš galingosios WE 
VD stoties, 1330 kil. Jau 9-ti 
metai kai šias programas veda 
Jok. Stukas, Jr.* Adresas: 429 
Walnut St, Newark 5, N. J. ,

— Kovo 18 d., šešt., minėtoje 
programoje dainuos plačiai ži
noma artistė — Susana Griškai- 
tė, Amerikoje gimusi ir augusi 
lietuvaitė. - Gegužės mėnesį iš
vyks į Vokietiją dainuoti opero
je ir tęsti studijas.

— Lietuvių namų savininkų 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo (March) 17 d. 8 vai. vaka
re, Leader Observer salėje, 
80-30 Jamaica Ave., Woddhaven, 
N. Y.

Visus namų savininkus kviečia 
dalyvauti lietuvių Brooklyn and 
Queens Home Owners, Inc. or
ganizacinis vienetas.

Lietuviu Kriaučių 
Neprigulmingo 
klubo nariams

Pagal nutarimą metinio susi
rinkimo vasario 17 d. 195(į m., 
visi klubo nariai privalo priduoti 
išrinktai komisijai savo adresus. 
Taip pat, kurie esate pametę 
knygutes turit gauti naujas, ki
taip negalėsite ateiti į klubo su
sirinkimus.

Kliaučiai, kurie įstojo į lietu
vių vietinę Uniją prieš liepos pir
mą 1919 metų įstoja į klubą dy
kai, kurie įstoję į Uniją po liepos 
pirmos 1919 metų, yra išbuvę 
Unijoje 5 metus, gali įstoti į klu
bą, įstojimo vienas doleris.

Norint įstoti į Klubą ar gauti 
naujas knygutes turi atsinešti 
vietinės Unijos mokesčių kortelę, 
kitaip nebus priimami

Komisija išdavinės penktadie
niais nuo 4:30 iki 8 valandai va
kare kovo 24 d., balandžio 14 d. 
ir 28, gegužės 12 ir 26 d., Lie
tuvių Piliečių klubo name, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

L. K. N. Klubo Komisija.

Tėvynes prisimini
mas Vyčiii paren-

tikrai jaukią Tėvynės Lietuvos

Prof. Antanas Benderius skai
tė paskaitą apie Lietuvos gamtą, 
iškeldamas visą eilę įdomių ir iki 
tol klausytojams negirdėtų mūsų 
gamtos retenybių bei archeolo
ginių atradimų, .kuriais yra su
sidomėję viso pasaulio moksli
ninkai bei gamtos tyrėjai.

Po paskaitos p-lė Baužinskai- 
tė ir paties prelegento duktė p-lė 
Bendoriūtė gražiai ir įspūdingai 
padeklamavo tautinį jausmą ža
dinančių eilėraščių, o žinoma mū- 

’ sų rašytoja Nelė Mazalaitė-Kru- 
minienė paskaitė gražų kūrinėlį 
iš savo raštų.

Malonu konstatuoti, kad šie 
Liet. Vyčių organizuojami paren
gimai yra grynai idėjinio pobū
džio ir nesurišti su jokiais pasi
pelnymo tikslais. Visi, kas prie 
jų šiuo ar tuo būdu prisideda 
(paskaitininkai ir meninės pro
gramos* dalyviai) parodo savo 
gražų idėjinį veidą ir kuria gra
žius įpročius bei tradicijas au- 

| kotis tautiniam reikalui.
S. P

Angelų prisiminimo valandėlę.

IŠ LIET. KAT. DARBININKŲ 
KLUBO VEIKLOS

Kovo 10 dieną “Amerikos” 
patalpose įvyko Lietuvių Kata
likų Darbininkų Klubo narių 
metinis susirinkimas, kuriame 
buvo aptarta Klubo veikla ir 
nustatyta jam šių metų veikime 
gairės. Plačiai apkalbėtas ir ap
svarstytas Klubo patalpų klau
simas, galutinam sutvarkymui 
paliktas valdybai. Nutarta vasa
ros metu surengti pikniką, ir iš
rinkta tam reikalui iš trijų as
menų komisija, kurią sudaro K. 
Krušinskas, P. Montvila ir G. 
Žerolis. Priimta į Klubą naujų 
narių. Perskaičius Klubo Statu
tą, jis buvo rastas nepakanka
mai pilnas. Nutarta galutinai 
Klubo Statutą sutvarkyti ir jį 

-išspausdinti narių mokesčių kny
gutėse. Statuto sutvarkymo 
darbą atliks Statuto Komisija, 
šiems metams buvo išrinkta 
nauja valdyba, kurią dabar su
daro: pirm. G. žerolis, vicepirm. 
J. Urbonas, rašt. S. K. Lukas, 
fin. rašt. ir iždininkas P. Mont
vila.

Lietuvos Vyčių 41-ji kuopa 
Apreiškimo parapijos salėje š. 
m. kovo 12d. suorganizavo antrą

SUSIKAUPKIME IR 
PAMĄSTYKIME

“Tinkamai elkimės, suprasda
mi laiką, kad jau mums metas 
keltis iš miego, nes dabar mūsų 
išganymas arti” —taip kadaise 
ragino romėnus šventasis Povi
las. Šitie apaštalo žodžiai tinka 
ir mums, minint gavėnią. Juk i 
gavėnios metas kaip tik yra ta
sai laikas, kada kiekvienas žmo
gus turi rimtai apmąstyti žemiš
kojo gyvenimo tikslą, įsisąmo
ninti, kad, kaip romėnai saky
davo, ‘ad maiora nati sumus” 
— “aukštesniems dalykams e- 
same gimę.”

Bismarkas, 1851 metais, rašy
damas laišką savo žmonai, ra
šo: “Nesuprantu, kaip gali gy
venimą pakęsti tas žmogus, ku
ris apie save dažnai mąsto, d a- 
pie Dievą nieko nežino ii* neno
ri žinoti.”

Todėl tam, kad dėl Kasdieni
nės duonos kąsnio besigrumian
čiam žmogui būtų duota progos 
įsigilinti į svarbesniuosius gyve
nimo uždavinius, gavėnios me
tu daugelyje bažnyčių yra pra
vedamos rekolekcijos, misijos, 
susikaupimo valandos. '

Tuo tad tikslu kovo mėn. 22, 
23, 24 ir 25 d.d. 7 vai. 30 min. 
vakare Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje (Brooklyn, 
So. 4-th ir Roebling gatvių kam
pas) yra rengiamos rekolekcijos 
visiems lietuviams inteligen
tams.

Prašomi visi taip sutvarkyti 
savo dienos programą, kad va
karais būtų galima dalyvauti 
religinio susikaupimo valando
se, į kurias kviečiami visi, pir
moj eilėj inteligentai.

Rekolekcijas praves kun. V. 
Pikturna.

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
X '

Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato ( 
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 , 
ekspertiškai tvarkomos advokato Zubavvicz, kuris turi teisės prakti- ' 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: EV 4-3049
Y.

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR aLVINA BUFVIDAI, Savininkai

Viena U puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI [DOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarų

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

. Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

41,1 GRANO STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
J 161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Aver, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

'Stephen Aromiskis
i (Armakauskas)

Joseph Garszva

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

r

Tel. STagg. 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

- $150 -
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel: Main 7646

I
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“AMERIKOS” PAVASARIO
<

• “Amerikos” Didysis Pava
sario Koncertas įvyks per Atve
lykį, balandžio 16 d., Hotel New 
Yorker.

• Lietuvių Diena, ruošiama 
D. New Yorko apylinkės lietu
viškų draugijų, šiemet bus ap
vaikščiojama sekmadienį, liepos 
2 d. Dexter Parke.

• Prel. J. Balkūnas yra išvykęs 
trumpų atostogų. Grįš šios sa
vaitės gale.

• M. Norkūnas, Lietuvos Vy
čių įsteigėjas, “Amerikos” skai
tytojas ir prietelius, lankėsi mū
sų įstaigoje.

• Kun. M. Daumantas, Kuni
gų Vienybės iždininkas, didelis, 
“Amerikos” rėmėjas ir prietelis, 
lietuvių šventoje Valandoje Phi- 
ladelphijos katedroje dalyvavo 
su savo parapijiečių ekskursija.

• Šv. Vardo Draugijos, Apreiš
kimo parapijos Brooklyne, Mi
šios už kenčiančią Lietuvą buvo 
kovo 12 d. Po mišių buvo bendri 
pusryčiai, kur paskaitą skaitė 
tos draugijos narys Dr. A. šerk
šnas.

• J. Ginkaus vadovaujama lie
tuviškoji radio valanda mini 20 
metų sukaktį. Sukaktuvinės pro
gramos klausytojams yra' pas
kirta 20 graži!) dovanų.

Sukaktuvinė radio programa 
iš WWRL stoties (1600 klc.) 
bus transliuojama ateinantį šeš
tadienį, kovo 18 d. 2 vai. p. p. 
iki trečios vai.

• Katalikų Centro narių susi
rinkimas įvyks kovo 23 d., ket
virtadienį, 8 vai. vakare, savuo
se namuose, 417 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

• “Ateities” Leidėjai gavo 
$100.00 žurnalo leidimui iš Ku
nigų Vienybės.

• Kun. Ig. Valančiūnas per
siuntė Kunigų Vienybės iždinin
kui persiųsti į Romą lietuvių 
kolegijai piniginę auką, gautą iš 
vienos lietuvės Philadelphijoje.

•Kun. Pr. Jūras pereitos sa
vaitės pabaigoje lankėsi New 
Yorke, kur dalyvavo Ateitinin
kų Sąjungos Amerikoje centro 
valdybos sušauktame Ateitinin
kų vadovaujančių asmenų pasi
tarime.

• St. Lūšys, mūsų skaitytojas 
ir prietelius Bostone, lankėsi 
New Yorke.

• K. Mockus, žinomas kata
likiškų organizacijų Veikėjas 
Lietuvoje, tremtyje ir čia, dabar 
gyvenąs Boston, Mass., šiomis 
dienomis lankėsi New Yorke.

• šv. Vincento Pauliečio drau
gija Brooklyne pernai sušelpė 
5,566 šeimas, šalpai išleista 
445,750 dolerių.

• Kan. Juozui B. Končiui pa
gerbti bankieto bilietai gaunami 
pas komiteto narius. Užsisakyti 
galima pas ižd. Dr. A. Šliupaitę, 
“Amerikos” redakcijoje ir kitur. 
Bankietas įvyks balandžio 2 d. 
Henry Hudson viešbutyje.

• Kun. J. Kubilius, jėzuitas, 
šiomis dienomis atvyko iš Pary
žiaus. Apsistos Chicagoje lietu
vių jėzuitų namuose. Lankėsi 
mūsų apylinkėje.

• Karalienės Angelų parapi
jos šv. Vardo dr-jos narių ben
dra Komunija buvo kovo 12 d. 
Po Mišių įvyko trumpas susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir 
Dvasios Vadas kun. A. Masaitis.

t
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‘AMERIKOS’ PAVASARIO KONCERTAS 
BUS ATVELYKIO SEKMADIENĮ 

 <$>-------------------------------------------------------------------- -

Jau keleri metai, kai artimi 
“Amerikos” bičiuliai nusiskun
džia pradingusiu papročiu turėti 
“Amerikos” pavasario koncer
tą. Šiemet šie nusiskundimai 
turės išnykti — šiemet turėsime 
“Amerikos” Pavasario koncer
tą, kuris įvyks Atvelykio sekma
dienį, balandžio 16 d., New Yor
ker viešbučio didžiojoje salėje.

Koncerto programai Išpildyti 
pakviestos stipriausios meninės 
pajėgos: operos artistai Izabelė 
Motekaitienė ir Ipolitas Naura- 
gis, solistas Stasys Baranauskas 
ir pianistas Tadas Šidlauskas.

Izalielė Motekaitienė, buvusi 
Kauno operos artistė, turi gražų 
stiprų, maloniai skambanti so
prano balsą, šioje apylinkėje ji 
pasirodys pirmą kartą. Prieš at- 
vykdama iš tremties, p. Mote
kaitienė dideliu pasisekimu kon
certavo Anglijoje.

Ipolitas Nauragis ir Stasys 
Baranauskas jau daugeliui šioje 
apylinkėje žinomi iš jų pasiro
dymų Amerikos Lietuvių Kon
grese ir Vasario 16 minėjime. 
“Amerikos” koncerte juodu tu
rės daug malęnių meniškų staig
menų.

Visi trys dainininkai koncerto 
dalyvius pradžiugins gražiuoju 
trio iš “Fausto” operos.

Tadas Šidlauskas, pianistas ir 
kompozitorius, duos savo ii’ ži
nomų kompozitorių kūrinių. Ne
seniai jis drauge su Anna Kaskas 
dideliu pasisekimu koncertavo 
Wilkes-Barre, Pa.

Koncerto pradžia 2:30 vai. po
piet. Durys atdaros nuo 2 vai. 
popiet. Bilietai jau dabar gau
nami “Amerikos” įstaigoje ir pas 
platintojus.

— Poetas J. Aistis “Aiduose” 
parašė gilų straipsnį apie mūsų 
kultūrininkų likimą.

Maspetho Žinios
MOTERŲ BUNKO

šv. Onos Sodalicijos Bunko ir 
Card party bus kovo 19 d. 5 vai. 
p. p. parapijos salėje. Įžanga 75 
centai. Bunko užsibaigs prieš 
vakarines pamaldas (7:30 v. v.), 
todėl visiems patogu atsilankyti. 
Pelnas bažnyčios statybos Fon
dui. Bufetas be gėrimų.

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS
Tokiu vardu bus rodoma fil

mą parapijos salėje kovo 26 d. 7 
vai. vakare. Filmą yra pamoki
nanti apie išpažinties sakramen
tą ir jos paslaptį. Pamatysime, 
kaip už išpažinties paslaptį ku
nigas turėjo tragingai kentėti. 
Tai jaudihanti gyvenimo dra
ma. Įžanga 75 centai. Kviečia 
tretininkės. Pelnas, bažnyčios 
statybos fondui. Bufetas be gė
rimų.

MARGUČIŲ BALIUS ,
Bal. 16 d. vietinė Moterų Są

jungos kuopa ruošiasi prie Mar
gučių baliaus. Dabar kviečia 
margučius marginti, nes bus do
vanos už gražiausius ir lietuviš- 
kiausius margučius. Bus šokiai 
prie geros muzikos. Laimėjimų 
dovanos. Bufetas su gėrlimais. 
Bilietai jau pardavinėjami. Visi 
suskubs sugrįžę po Amerikos 
koncerto. Atsiminkit — tai vyks 
parapijos salėje. Pelnas bažny
čios statybos fondui.

ŽINUTĖS
— Jonuškaitės ir Ivanausko 

koncerto bilietų galima gauti 
pas muz. A. Visminą.
— Lietuviškon mokykon ne vi

si tremtiniai siunčia vaikus. Mo
kyklą veda net trys mokytojai. 
Valandos — šeštadieniais 10-1 
vai. Vadovėliai bus duodami do
vanai.

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪflIES

LmuM Užkandžiai. Kava, Arbata, Hot OoeoHt*
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKJMSKtt. Geriausia* patrinkima* 
AISKRYMAS gamintai narni* H gcriaiutea ssctOBOA ALUS M go
riausių bravorų. Parengimam* priimami užsakymai. KREEPKITtS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. %
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Koncertas
ATVELYKIO SEKMADIENĮ

Balandžio 16 d., 1950
PRADŽIA 2:30 VAL. POPIET

HOTEL NEW YORKER
GRAND BALLROOM

8th Avenue ir W. 34th St., New York City

*

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVI0IUS

Muzikos Dir. Pranešimi) Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

J

■
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Programoje:
★ Izabele Motiekaitienė, sopranas
★ Ipolitas Nauragis, bosas
★ Stasys Baranauskas, tenoras '
★ Tadas Šidlauskas, pianistas

PIRMĄ KARTĄ TOKS PIRMAEILIŲ ARTISTŲ SĄSTATAS 
ŠIOJE APYLINKĖJE

BILIETAI: $2.00 ir 1.50

Gaunami “Amerikos” įstaigoje, 417 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
ir pas platintojus.

vakarais 7 —9 
pobažnytiniuose 
Pradedantiems 

antradieniais ir

Visi parapijiečiai prašomi ko 
skaitlingiausiai dalyvauti taip 
rytinėse, taip vakarinėse pamal
dose.

— Tremtiniams anglų kalbos las, o 7 v. 30 vakare bus iškil- 
kursai vyksta antradienio ir Įmingi mišparai ir pamokslas, 
ketvirtadienio 
vai. lenkų 
kambariuose, 
kursai būna
dienos metu. 1-3 vai. p.p. para
pijos salėje.

— Verbų Sekmadienį sodalie- 
tės ruošiasi statyti dramos vei
kalėlį par. salėje 5 vai. p.p.

— Gavėnines rekolekcijas 
kun. J. Dyburys, O.F.M. užbaigs 
kovo 20 d. pįrmądienį 7 vai. va
kare.

— Velykoms bus įtaisyti 
minkšti klauptukai.
’ — Prel. J. Balkūnas kovo 7 
ir 8 d. lankėsi Toronto, Kanado- . tje.

— Kat. Veteranai pardavinė
ja laimėjimus dėl gražaus ir 
brangaus namo. Galima laimėti 
pilnai įrengtą namą ir žemę vi- 
šiškon nuosavybėn. Bandykite 
laimę tik per savo parapijos ve
teranų postą.

Atlaidų metu bus daug sve
čių kunigų, todėl visi prašomi 
pasinaudoti ta proga atlikti-ve
lykinę išpažintį ir pelnyti šven
taisiais metais teikiamas gau
sias malones.

Apreiškimo 
Parapija

f
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NEW JERSEY SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

š. m. kovo 12 d. Elizabeth’e 
įvyko N. Jersey tremtinių spor
tuojančio jaunimo susirinkimas. 
Išrinkta valdyba: VI. Adomavi
čius (Linden), J. Alg. Blažaitis 
(Elizabeth) ir A. Tursa (Lin
den). Kandidatai: VI. Venckus 
(Elizabeth) ir Al. Dargis (Ne
wark).

Angelų Karalienes 
Parapija

— Angelų Karalienės parapi
jos vargonininkas Pr. Dulkė pra
šo choristų susirinkti praktikai 
šį penktadienį 8 vai. vakaro. Bus 
mokoma giedoti mišparai, nes 
kovo 26 d. prasideda 40 vai. at
laidai. Kviečiami ir nauji nariai 
į chorą.

— Kovo 19 dieną 5 vai. vaka
re, Karalienės Angelų parapijos 
salėje šv. Vardo Draugija ren
gia paskaitą apie Šv. Juozapą, 
kurią skaitys musų žymus so
ciologas kun. Ant. Masaitis. 
Kviečiami visi atvykti paskaitos 
pasiklausyti. Įžanga veltui.
' — Kovo mėn. 26, 27 ir 28 dd. 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje įvyksta 4 valandų at
laidai. Tomis dienomis 9 vai. iš 
ryto bus šv. mišios ir pamoks-

Misijos
šiais šventaisiais Metais, Ga

vėnios metu, Apreiškimo para
pijoje, bus vedamos dviejų sa
vaičių misijos. Pirmoji savaitė 
yra skirta moterims, o antroji 
vyrams. Moterų misijos prasi
dės kovo men. 20 dieną, 7.30 
vai. vakare ir baigsis 26 dieną, 
Kančios sekmadienį. Vyrų mi
sijos bus Kančios savaitėje, nuo 

Į 27 dienos kovo iki 2 dienos ba
landžio ii’ baigsis Verbų sekma
dienio popietį. Misįjonierium 
pakviestas. Tėvas Viktoras Gi
džiūnas, pranciškonas. Teko pa
tirti, kad misijonierius be įpras
tų misijų kurso pamokslų žada 
kalbėti ir apie aktualiuosius šių 
dienų lietuvių reikalus, susiju
sius su religija. Dėl to visi lie
tuviai kviečiami lankytis į mi
sijas, kad šiais šventaisiais Me
tais atsinaujinę dvasioje ryžtin
giau dirbtume savo sielos išga
nymui, Dievo garbei ir Tėvynės 
išlaisvinimui.

EVergreen 7-1423
NAUJAI ATIDARYTA

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO:
Electro Motorus — Ventiliatorius — 

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

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

INCOME TAX
Raportų Reikale

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8G56 85th St.,
Woodhaven 21, N. Y.

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

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

v Tel. EVergreen 4-9737

PARDUODAMA
Narnas 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 Vastimas 
1008 Gates Ave. hrooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

41-40 — 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.
NEwtown 9-5972

i

i.

STagg 2-1454 f

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 14- 
lyginimą, plasteriavimą. šaligat
vi ų cementą vilną ir kt darbus.

293 MAUJER 8T, 
BROOKLYN 6, N. Y.

A

i'Steplien Bredes Jr,
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS n

15 Park Row, New York •*
Telefonai: ■

Ofiso Tel. Namų T«1 ;
WO 2-3497 NE 9-5684 lį

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

KLAUSYKITE!

DAvenport 6-0259 

RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y. .a

Kiekvieną sekmadienį, 1:15 
valandą popiet, radijo bango
mis, iš stoties WL1B, 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.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway,

Jonas Jakaitis
BUČERNE IR GROSERNE 

83 Siegel St, Brooklyn, N. Y. 
Užlaiko geriausios rūšies ski

landžius, .dešras ir visokią 
šviežią mėsą.

; Prašome užeiti ir pamėginti

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

Į susirinkimą bus įleisti susi
mokėję mokesčius iki 1950 me
tų sausio 1 d. su unijos mokes
čių kortele ir social security 
korčiuke.

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Pardavimai Namij
Maspeth, N. Y., 2 šeimynom, 

mūrinis su 11 kambarių, tuš
čias fiioras. Namas tik prieš 2 
metus statytas, aliejum apšildo
mas, 2 karam garažas, žemė 
40x100. Turi būti greit parduo
tas. REpublic 9-1506.

1

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikių! 

išmokėjimui

Joseph Baltaitis
RESTAURANT
bar & Grill

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

vartojimui.

Telefonas: EV 7-7411 »
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

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

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
nad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. “

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