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Linkime
Rusai Rumunijoj
Sovietų sąjungos kariuo

menė vienoje vietoje yra pe
rėjusi Pruto upę ir dabar 
kaujasi Rumunijos žemėje. 
Sovietų užsienio reikalų ko
misaras Molotov pareiškė, 
kad Sovietai nesiekia nei Ru
munijos teritorijos, nei so
cialinės santvarkos pakeiti
mo, o tik veja priešą, kol jis 
bus visiškai sumuštas.

Eden Pasitraukė
Anglijos užsienių reikalų 

ministeris Eden netrukus pa
sitrauks. Jo vietoj bus pa
skirtas lordas Cranborne. 
Eden pasiliks atstovų rūmuo
se vyriausybės atstovu. Kon
servatoriai ruošia Edeną se
kančiu ministeriu pirminin
ku.

No. 14 (529) Kaina 5c.

Linksmo Aleliuja!
LIETUVA KOVOJA Už SAVO GYVYBĘ— 

SKELBIA VYRIAUSIAS KOMITETAS
Lietuvoj vieningai veikia visos demokratinės partijos. Su
darytas Vyriausias Komitetas Lietuvai Išlaisvinti. Vasario 
16 proga išleistas atsišaukimas. Paskelbtas platus memo
randumas. Išskaičiuoja Lietuvos aukas.
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I šiai liudija, kad jo sudė- 
įeiną žmonės yra gilaus 
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From the painting Vy B. Plockhorst
... Anuo metu: Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko 

kvepalų eiti Jėzaus patepti. Labai anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas ka
pą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums atris akmenį nuo 
kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė akmenį atrištą; o buvo jis labai didelis. 
Įėjusios į kapą, jos pamatė jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu 
drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: Nenusigąskite; jūs ieškote Jėzaus Naza- 
rėno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; Jis prisikėlė, Jo nėra čia. (Morkaus 16).

Balandžio 4 d. Wendell 
Willkie Wisconsin valstybėje 
susilaukė didelio pralaimėji
mo. Jis siekė respublikonų 
partijos rinkimuose delegatų, 
kurie partijos konferencijoje 
balsuotų už jo kandidatūrą 
į prezidentus. Jis važinėjo po 
visą Wisconsin valstybę, sa
kydamas agitacines kalbas.

Willkie sąrašo delegatams 
priešinosi gubernatorių Dew
ey ir Stassen ir generolo Mac- 
Arthur šalininkai. Dewey ša
lininkai pravedė 18 delegatų, 
Stassen ir MacArthur — po 
tris. Dewey negavo nė vieno 
delegato.

VISKAS TRUMPAI

ANGLIJOS KATALIKAI UŽ LIETUVĄ
Londone leidžiamas lai

kraštis „Catholic Herald”, 
pabrėždamas Lietuvos teisę 
gyventi nepriklausomu gyve
nimu, savo š. m. Nr. 3026, va
sario 25 d„ paskelbė tokias jų 
korespondento gautas 
apie dabartinę padėtį 
voje:

Požeminis veikimas
voje gyvas. Atėjusieji slap
tieji Lietuvos laikraščiai rodo 
visos Lietuvos siekius ir šū
kius: nė vienas lietuvis netu
ri išvažiuoti iš savo krašto!

žinias
Lietu-

Lietu-

Generolas De Gaulle į tau
tinį Prancūzijos išlaisvinimo 
komitetą įsileido du komunis
tus. Vienas jų paskirtas oro 
komisijonierium, kitas — ko- 
misijonierium be portfelio!

Kai Prancūzija kovojo 
prieš Vokietiją, kai visam 
kraštui grėsė mirties pavo
jus, Prancūzijos komunistai 
nerėmė savo kraštb gynimo. 
Jų vadai slėpėsi nuo karinės 
prievolės. Prancūzų komunis
tai tik tada pradėjo priešintis 
naciams, kai Hitleris išėjo 
prieš savo buvusį partnerį 
Staliną.

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
žmonės, — sako patarlė. Bet 
gal niekas taip „nesugeba” 
keistis ir vartaliotis, kaip 
komunistai! Pamojo jiems 
neklystantis magikas lazde
le, ir jau visai nauji žmonės 
pasidaro!

Į darbo batalijonus vokiečiai 
tikėjosi suimti apie 250,000 
lietuvių. Represijų metu oku
pantai nužudė 84 lietuvius pa- 
trijotus, bet visoje Lietuvoje 
surinkti jiems tepavykę 2,570 
vyrų (ir tie ne visi lietuviai). 
1943 m. Lietuvoje pasirodė 
naujas slaptas laikraštis 
„Lietuvos Laisvės Trimitas”.

Straipsnis baigiamas žo
džiais : „Sąjungininkų vadų 
šioje valandoje padarytas pa
reiškimas, kad jie nusistatę 
laikytis Atlanto Čarterio nuo
statų, labai padrąsintų lietu
vius jų slaptame sąjūdyje 
priešinantis vokiečiams. Lie
tuva, kuri yra viena iš la
biausiai civilizuotų Europos 
kraštų, per visą savo ilgą is
torijos laikotarpį galingai 
kovojo 
bes.”

Amerikos Lakūnai
Visur Veikia

Laivyno sekretorius pulk. 
Knox paskelbė, kad japonų 
Palau bazių puolime sunai
kinti arba sugadinti visi ten 
buvę japonų laivai.

Tolimoje Naujoje Gvinėjo
je generolo MacArthur lakū
nai bombardavo japonų ba
zes. Čia japonai neteko 288 
lėktuvų.

dėl nepriklausomy-

Lietuvoj Areštai
Ir Žudynės

Lietuvoje partizaninis ju
dėjimas ypač gajus Vilniaus 
krašte. Sausio mėnesy parti
zanai puolė vokiečius Turge
liuose, Mikuliškiuose, Ruda
minoje ir Lydoje. Užpuoli
muose atimti rekvizicijų są
rašai. Lydoje sausio 18 d. iš
laisvinti 57 politiniai kaliniai 
lietuviai.

Amerikos bombonešiai šią 
savaitę bombardavo vengrų 
Budapeštą ir rumunų Bucha- 
reštą, kur sunaikinti indus
trijos centrai.

Rusų kariuomenė pietinia
me fronte beveik atkirto Ode
sos gynėjus. Odesoje esą apie 
200,000 vokiečių, kurių liki
mas ten visiškame pavojuje.

Penktoji Karo Paskola bus 
pradėta birželio 12 d. ir tęsis 
iki liepos 8 d. Jos metu iždo 
departamentas sieks išpar
duoti karo bonų už 16 bilijo
nų dolerių.

PULK GRINIUS KALBĖJO FLORIDOJE
Kovo 28 d. pulk. Kazys Gri

nius, Lietuvių Tautinės Ta
rybos pirm., skaitė paskaitą 
apie Lietuvą ir jos aspiraci
jas kariuomenės karininkams 
Boca Raton Stovykloje, Flo
ridoje. Per 800 karininkų 
klausėsi paskaitos.

Stovyklos viršininkas pri
statė pulk. K. Grinių karinin
kams, kaip Lietuvos Genera
linio štabo pulkininką, buvu
sį Lietuvos karo atstovą Ber
lyne, trečiojo Lietuvos prezi
dento sūnų. Jis ypač pabrėžė 
Lietuvos strateginę padėtį ir 
kaip mažos tautos teisę ne
priklausomai gyventi nuo Ru
sijos.

Kovo 29 d. pulk. Grinius 
kalbėjo Rotary Club susirin
kime Fort Lauderdale, Fla. 
Klausėsi 160 narių. Pulkinin
kas daugiau paaiškino apie e-

konominę Lietuvos pažangą. 
Diskusijos buvo gyvos. Kai 
vienas rotarietis užklausė, — 
ką- Lietuva priversta pasi
rinktų: ar Vokietiją ar Ru
siją, pulkininkas atsakė: kaip 
tamstai būtų patogiau būti 
prarytam: ar liūto ar tigro! 
Visi gardžiai nusijuokė...

Balandžio 4 d. pulkininkas 
kalbėjo Rotary Club susirin
kime Hollywood, Fla. čia vėl 
palietė Lietuvos teises į ne
priklausomą gyvenimą ir jos 
galimybes — pažangą daryti 
ekonominiai, socialiai ir po
litiniai be kitų globos.

Kovo 31 d. per WI0D radi
ją 6:15 vai. vak. turėjo pasi
kalbėjimą su žymių žurnalis
tu Leslie Balogh Bain, kuris 
davė dešimts klausimų. Pulk. 
Grinius trumpai ir aiškiai at
sakė.

„Pat” agentūra iš Londono 
praneša gavusi žinių, kad 
1943 m. gruodžio gale Kaune 
buvo sudarytas „Vyriausias 
Komitetas Lietuvai Išlaisvin
ti”. Komitetan įeina visų de
mokratinių partijų ir kovo
jančių organizacijų atstovai.

Komitetas paskelbė nieka
da nepripažinsiąs jokios sve
timųjų okupacijos ir kovosiąs 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės pagal Atlanto Čarterio 
dėsnius.

Šių metų vasario 16 d. Ko
mitetas Vilniuje išleido savo 
atsišaukimą, pažymėdamas, 
kad Lietuvos okupacijos ne
panaikino Lietuvos suverenu
mo. Lietuvos nepriklausomy
bė laikinai buvo atsteigta 
1941 m. laikinosios vyriausy
bės, kurią vėliau vokiečiai nu
šalino.

Atsišaukime kreipiamasi į 
tautą kovoti už atsteigimą 
demokratinės, nepriklauso
mos Lietuvos, remiantis visų 
nartijų vieningumu, kol įvyks 
demokratiški rinkimai. Iki to 
laiko bus galioje 1938 metų 
konstitucija.

Komiteto tikslai yra: ko
voti prieš bet kokią okupaci
ją; gintis prieš sovietinimą; 
atsteigti Lietuvos kariuome
nę, palaikyti santykius su 
Lietuvos diplomatiniais ats
tovais užsienyje, ypač su e- 
sančiais Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse; palaikyti 
santykius su visomis valsty
bėmis, kurios pripažįsta lie
tinių teises į nepriklausomy
bę. Atsišaukimas baigiamas 
kvietimu lietuvių bendradar
biauti.

kraštų 
atžvil-

pažy-

Prie atsišaukimo yra pri
jungtas memorandumas, ku
ris išvardina Lietuvos Rusi
jos 1920 m. taikos sutartį, 
1926 m. nepuolimo paktą, 
1939 m. tarpusavio pagalbos 
paktą ir Molotovo 1939 m. 
spalių 31 d. pareiškimą, ku
riuo jis pasmerkė „priešsovie 
tinius melus Baltijos 
sovietinimo projektų 
giu.”

Memorandumas
mi, kad Lietuvos sovietinimo 
metu visoje Lietuvoje buvo 
1,500 komunistų, daugumoje 
nelietuviai, todėl komitete 
komunistų atstovų nėra. Me
morandumas be to dar pri
mena apie vokiečių notą Ru
sijai 1940 m., kuria Vokieti
ja užleido Rusijai Lietuvą, o- 
riginaliai pripažintą vokiečių 
įtakos sritimi.

Memorandume Vyr. Komi
tetas pažymi, kad vokiečiai 
užleido Lietuvą Rusijai to
dėl, kad Lietuva atsisakė pa
skelbti karą Lenkijai, Didžio
sios Britanijos sąjungininkei. 
Po to, memorandumas išskai
čiuoja Lietuvos nuostolius: 
4,000 užmuštų 1941 m. suki
lime prieš rusus; *2OO,uOOT 
daugumoje žydai, nužudyta 
vokiečių okupacijos metu ir 
keliasdešimt tūkstančių iš- 
deportuota priverstiniam 
darbui j Vokietiją.

Komitetas informuoja pa
saulio viešąją nuomonę, kad 
Lietuva‘kovoja dėl savo gy
vybės, dėl nepriklausomybės, 
turėdama, pagal Atlanto Čar- 
terio reikšmę, į tai teises, 
kaip ir kitos tautos, didelės 
ar mažos.

SOVIETU PAREIGŪNAS PASMERKĖ 
DVIVEIDĘ MASKVOS POLITIKĄ

Balandžio 4 d. New Yorko 
spauda paskelbė Sovietų Są
jungos pirkimo komisijos na
rio Viktoro A. Kravčenko pa
reiškimą, kuriame jis pasisa
ko atsistatydinąs iš komisi
jos pareigų ir pasitraukiąs 
iš sovietinės tarnybos. Krav
čenko tai darąs nebegalėda
mas ilgiau tylėti dėl Rusijos 
valdovų dviveidės politikos.

Kravčenko yra 38 metų 
amžiaus, raudonosios armijos 
kapitonas, komunistų parti
jos narys nuo 1929 metų. A- 
merikon atvyko pernai rug
pjūčio mėnesį. Tai buvo jo 
pirmas užsienin išvykimas. 
Prieš išvykdamas Amerikon, 
Kravčenko buvo Maskvoje 
kelių didelių fabrikų direk
torium.

Kravčenko savo pareiški
me („The New York Times”, 
bal. 4 d.) yra taip pasisakęs:

„Per daugelį metų ištiki
mai dirbau savo krašto žmo
nėms, tarnaudamas Sovietų 
Vyriausybei ir iš arti sekda
mas Sovietų politikos vysty
mąsi įvairiose fazėse. Sovie
tai Sąjungos ir jos žmonių in
teresų labui užsispyrusiai 
mėginau nepastebėti dauge
lio tos tvarkos biauriu ir tie
siog skandalingų reiškinių. 
Bet toliau aš jau nebegaliu 
tylėti. Karo pastangų ir ma
no kenčiančios, kankinamos 
tautos interesai verčia mane

nutylėti daugelį dalykų, bet 
jie reikalauja, kad aš pasisa
kyčiau dėl Sovietų vyriausy
bės ir jos vadų vedamos poli
tikos pagrindinių dalykų, ku
rie liečia karą ir visų žmonių 
viltis dėl naujos tarptautinės 
taikos santvarkos ir atsista
tymo.

„Aš nebegaliu toliau rem
ti tos dviveidės politikos, ku
ri iš vienos pusės kalba apie 
bendradarbiavimą su Jungti
nėmis Amerikos Valstybė
mis ir Anglija, tuo pat metu 
siekdama tikslų, nesuderina
mų su tokiu bendradarbiavi
mu. Bendradarbiavimas su 
demokratiniais kraštais da
rosi neįmanomas, kai Sovie
tų vyriausybė ir jos vadai 
tikrenybėje slaptai veda skir
tingą politiką, kuri visai ne
sutinka su viešais jų pareiš
kimais.

„Rusijos žmonės, kaip ir 
pirmiau, tebelaikomi begali
nėje priespaudoje, su jais 
žiauriai elgiamasi, o NKVD 
(Sovietų slaptoji policija), 
veikdama su pagalba tūks
tančių šnipų, be jokio santū
rumo valdo Rusijos žmones. 
Nuo nacių užpuolikų atva
duotose teritorijose Sovietų 
Vyriausybė vėl grąžina betei
sę jėgos santvarka, o kalėji
mai ir koncentracijos stovyk
los tebeveikia kaip ir anks
čiau.



Nekaltinkit Jo!

o

o
Grožiu, o

PRISIKĖLIMAS KORINTO BAŽNYČIOJ

PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ

Gyvenimu, 
Mane.
Išmintimi,

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

AMERIKA

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year .......... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ............. 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ......  1.60
Užsienyje metams ...............  3.25
Užsienyje pusmečiui ............ 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimų.

VYRIAUSIAS LIETUVOS KOMITETAS 
APIE VOKIEČIŲ KOLONIZAVIMĄSI

Kada Kristus vaikštinėjo 
Palestinos žemėmis daryda
mas gera ir skelbdamas nau
jai iš Dangaus atneštą Išga
nymo mokslą, Korinto mies
tas Graikijoj, nors nebuvo 
taip plačiai pakilęs, kaip An- 
tijochija, gyveno savo žydė
jimo amžių. Jis džiaugėsi pre
kyba, jungdamas dvi jūras 
prie savęs; jis turėjo gana 
pasiturinčių žmonių, kurie 
mėgo mokslą ir filosofiją, ku
rie rinkdavosi aikštėse ginčy
tis įvairiausiais klausimais. 
Korintas turėjo ir prokonsulą 
— Romos Ciesoriaus vietinin
ką, taigi, miestas buvo ad
ministracijos ir teismo cent
ras.

Apie 52 metus po Viešpa
ties gimimo, atvyksta čia iš 
Atėnų vienas žydas, vardu 
Paulius, apsigyvena pas žy
dus, ir subatomis, o vėliau 
šiaip dienomis, pradeda 
skelbti visai naują, nei žy
dams, nei graikams negirdė
tą, mokslą, kuris naikino 
stabmeldybę ir kuris griovė 
ano meto visų filosofų ir min- 
tytojų įsitikinimą apie žmo
gaus pomirtinį likimą.

Anais laikais buvo madoj 
epikureistai ir stoikai, pana
šiai kaip mūsų laikais — ma
terialistai ir racionalistai. Jų 

—galvų nekvaršino pomirtinis 
gyvenimas, jiems terūpėjo tik 
šio gyvenimo malonumai ar
ba, priešingai, stoikams —vi
siškas visų savo pojūčių, y- 
pač jausmų, pažabojimas pro
to ir valios galioms. Platono 
dualizmas: spiritualinis pa
saulis (grynų idėjų) ir mate
rialinis dar tebebuvo taip gi 
madoj. Dvasios susijungimas 
su medžiaga buvo laikomas 
pažeminimu, gi išsilavinimas 
iš medžiagos ir vėl grįžimas 
į gryną idėjų arba spirituali- 
nį pasaulį — buvo laikoma 
laime.

Štai, tokioj dirvoj, taip 
priešingoj žmogaus ir mirties 
prisikėlimui, šv. Paulius atė
jo pasėti grūdą naujam krik
ščioniškam mokslui, mokslui, 
kuriame skelbiamas Kristus 
prisikėlęs iš numirusių.

Kada šv. Paulius buvo ban
dęs šį mokslą paskelbti visų 
išminčių metropolijoj — A- 
tėnuose, jis buvo klausomas 
tol, kol nieko nekalbėjo apie 
iš numirusių atsikėlimą. Bet 
kai tik užsiminė apie Kris
taus iš numirusių atsikėlimą, 
vienų jis buvo išjuoktas, ki
tų apleistas, vos tik mažas 
būrelis su filosofu Dionyzu 
Areopagita priėmė Kristaus 
Prisikėlusio mokslą.

Korinte šv. Pauliui leng
viau sekėsi sėti naujoji sėkla. 
Jis ten darbavosi vienerius 
metus ir 6 mėnesius. Įkūrė 
bažnyčią ir po to iškeliavo į 
kitas misijas. Po jo Korintą 
aplanko Apolis iš Aleksandri
jos ir kiti, kurie Kristaus ne
buvo pažinę, o tik Joną Krik
štytoją ir savo pamokslais į- 
neša nesusipratimų naujoje 
bažnyčioje. Atsirado tokių, 
kurie pradėjo abejoti apie iš 
mirties prisikėlimo mokslą.

Uolusis apaštalas šv. Pau
lius iš Efeso miesto rašė laiš
ką tai bažnyčiai, kurią jis į- 
kūrė ir moko apie prisikėli
mą.

Šiandien mes esame labai 
dėkingi turėdami šį 1-ąjį laiš-

yra pirmutinis rašytas doku
mentas apie Kristaus Prisi
kėlimą. Iki to laiko Kristaus 
mokslas buvo skelbiamas žo
džiu. Evangelijos gi surašy
tos vėliau negu pirmasis laiš
kas Korinto bažnyčiai. Antra, 
šis laiškas, liečiąs Kristaus 
ir mirties prisikėlimą, buvo 
rašytas tokio žmogaus, kurs 
prieš savo atsivertimą neken
tė Kristaus ir jo Bažnyčios, 
kurs persekiojo prisikėlusį 
Kristų. Tačiau, kada tas Pats 
Kristus jį palietė, jis tapo di
džiausiu Prisikėlusio Kris
taus apaštalu.

Ir kada jį pasiekė žinios, 
kad korintiečiai abejoja apie 
žmogaus iš numirusių atsikė
limą, uolusis apaštalas, norė
damas išblaškyti jų abejones, 
rašo argumentuodamas Kris
taus prisikėlimu:

„Taigi, jei skelbiame apie 
Kristų, kad jis kėlėsi iš nu
mirusių, tai kaipgi kai kurie 
jūsų tarpe sako nesą miru- 
siųjų prisikėlimo?” (1 Kor. 
15, 12).

Viešpaties prisikėlimas A- 
paštalui yra tiek tikras ir is
torinis faktas, kad juo remia
si visas jo tikėjimas. „Jeigu 
nėra mirusių prisikėlime, tai 
nė Kristus neatsikėlė. O jei 
Kristuj neatsikėlė tai mūsų 
apsakojimas yra tuščias, tuš
čias ir jūsų tikėjimas (1 Kor. 
15, 13-14).”

Kada ir Paulius rašė šiuos 
žodžius, daugelis pirmųjų liu
dytojų, kurie buvo matę pri
sikėlusį Kristų, dar tebebuvo 
gyvi. Jis buvo su jais susiti
kęs, kalbėjęsis, dėl to jis tai 
ir sumini savo laiške.

Toks liudijimas, nors būtų 
svarus, bet yra netiesioginis 
liudijimas. Visų laikų abejo
jantiems jis duoda ir patį tie
sioginį liudijimą, rašydamas 
apie Kristų Prisikėlusį: „Vi
sų paskiausiai gi Jis pasirodė 
man, lyg netaiku gimusiam 
(1 Kor. 15, 8)”.

Apaštalo laiškas pasiekė 
adresuotą vietą. Korintas 
prasklaidė abejones apie pri
sikėlimą iš numirusių, nes 
Kristaus prisikėlimo fakto 
nebuvo galima užginčyti, 
nors ano meto daugumos 
žmonių mintijimas ir filoso
fijos srovės buvo nepalankios 
tokiam įtikėjimui. Faktas, is
torinis įvykis nugalėjo žmo
gaus nusistatymą ir mokslas 
atneštas iš Dangaus prigijo. 
Diena, kada Kristus kėlėsi, 
tapo pavadinta „dies Domini
ca” — Viešpaties diena, kuri 
Naujame Įstatyme užėmė Su- 
batos vietą.

Praėjo 19-ka šimtų metų 
nuo to laiko, kai šv. Paulius 
misijas vedė, lankė miestus, 
turėjo nugalėti nepalankius 
įsitikinimus prisikėlimui. Bet 
ir jei šiandien jis vaikščiotų, 
rastų Korintu, rastų miestų, 
kur naujos mados epikuris- 
tai — materialistai, stoikai 
arba modernūs racionalistai 
keltų abejones Kristaus pa
sekėjams ir rastų jiems ne
priimtiną žmogaus prisikėli
mą.

Tačiau istorinio įvykio jie 
niekad nepajėgs užginčyti, 
kaip jie negalėtų praėjusios 
dienos sugrąžinti.

Kristaus Prisikėlimas tapo 
ne tik apaštalų, — ir visų mū- 

ką Korintiečiams. Tas laiškas Į sų tikėjimo sustiprinimu ir

Lubeko katedroje, Vokieti
joje, yra toks parašas:

Jūs mane vadinate Moky
toju, o neklausote Manęs.

Mane vadinate šviesa, o ne
matote Manęs.

Mane vadinate 
neinate paskui 
Mane vadinate 
nesekate Mane. 
Mane vadinate

nemylite Manęs.
Mane vadinate Turtingu, o 

neieškote Manęs.
Mane vadinate Amžinu, 

o nesiekiate Manęs.
Mane vadinate Geru, o ne

pasitikite Manimi.
Mane vadinate Tobulu, o 

netarnaujate Man.
Mane vadinate Galingu, o 

negarbinate Manęs.
Mane vadinate Teisingu, o 

neprašote Manęs.
Kai Aš jus pasmerksiu, ne

kaltinkite Manęs.

Lietuvoje patrijotų slaptai 
leidžiamas laikraštis „Nepri
klausoma Lietuva” pereitų 
metų Nr. 9 (21) vieton įžan
ginio įsidėjo atsišaukimą. 
Nors šiuo metu Lietuvos gy
venimas daug kuo pakitėjęs, 
bet kaip istorinį lietuvių ko
vos dėl laisvės dokumentą, 
čia tą atsišaukimą kurį gavo 
LKFSB., paduodame:

Kristaus prisikėlimo šven
tė praeina šiemet pasaulio 
taikos ilgesyje. Po mirties 
nugalėjimo ženklu visos tau
tos lyg susitarusios laukia 
naujos jėgos ir šviesos žemė
je. Bet valia sudaryta iš ne- 
apykantų kitiems ir meilės 
sau, iš godumo savo reika
lams ir nevertinimų svetimų
jų, iš žodžių ir veiksmų, iš tei
sybės ir melo, iš herojizmo ir 
bailumo— tokia valia, neži
nia nei kam priklausanti, nei 
nuo ko pareinanti — lemia a- 
teitį ne vien silpnųjų, bet ir 
galingųjų. Pasaulio istorija, 
kuriama ginklu ir alyvos ša
kele, verčiasi per kartų kar
tas, . palikdama savo gilių į- 
braižų ne vien žmonių sąmo
nėje, bet ir daiktų nudėstyme.

Kristaus kančios ir mirties 
auka brandina mumyse pasi
tikėjimo dvasią tam, ką my
li, ką tiki ir siekia. Toji auka 
atstoja tikrovės vaizdą, ku
riuo yra prisipildžiusi visa 
mūsų žemės istorija, sudėta 
iš taikos ir karo puslapių.

Kristaus kryžiaus kančia 
simbolizuoja karžygiškumą 
meilėje ir darbe, o ne žodžiuo
se. Jo kantrybė reiškia kiek
vienam žmogui, kad darbas, 
kurį esi pradėjęs, atneš vai
sių, jei tik kantriai jj vykdy
si. Ir Išganytojo prisikėlimas 
atskleidžia būtenybę laimėji
mui: tik didelėmis aukomis 
tepasiekiami dideli dalykai. 
Kilnumo dvasia, pasireišku
si Kristaus asmenyje ir pas
kirta savitarpinės meilės idė
jos tarnybai, šviesiai atsis
pindi paskutiniame Jojo ko
vos dėl skelbto žodžio etape 
— drąsoje mirti, jei tik tatai 
reikalinga idealui priartėti. 
Ši mirties drąsa sudarė ir te
besudaro tautoms ir atski
riems žmonėms pagrindą jų 
herojizmui, jų sielos puošnu
mui, ir jų laisvės siekimui.

Nors dabartiniu laiku mū
sų gyvenimą slegia karo bai
senybės, sielojamės savo my
limųjų — gynėjų kančiomis, 
tačiau visi juntame, kad Ve
lykų Aleliuja savo dvasia ne
ša pavasarišką pasigėrėjimą, 
neša pergalės ir kilnumo žen
klą.

*

Tegul jis tarnauja ir mūsų 
brangiai lietuvių tautai!

Estrellita

pamatu. Tik prisikeldamas 
Jis patvirtino savo mokslą ir 
įrodė, kad Jis buvo ne tik ne
paprastas pranašas — žmo
gus, bet kartu lauktasis Me
sijas — Dievo Sūnus.

Kiekvienais metais, kada 
tik švenčiame Velykas, kada 
minime Kristaus prisikėlimą, 
mūsų tikėjimas turi tvirtėti 
ir džiaugsmas didėti, nes 
Kristaus Prisikėlimas, kaip 
šv. Paulius rašo korintie- 
čiams, yra garantija mūsų 
prisikėlimui.

to atvežamas vokietis kolo- j 
nistas. Su juo drauge atvyks- • 
ta ir vokiečių komisija. Minė- ■ 
toji komisija išvaromą ūki- » 
ninką ištardo ir surašo visą ■ 
turtą. Išvaromajam kartais • 
leidžiama pasiimti drabužius, • 
baldus ir 15 kg. maisto. Visa j 
kita turi palikti kolonistui. 4. 
Kolonistai, kaip „naujakuriai 
ir vokiškumo pionieriai” at- *' 
leidžiami nuo pyliavų ir mo- ą 
kesčių, gauna pilną miesto • 
gyventojų-vokiečių maisto j « 
davinį, aprūpinami sėklomis, Į | 
mašinomis ir kitokiomis gė- : j 
rybėmis. Tam reikalui Kaune j j 
yra įsteigta „Ein-und Ver-1 • 
kaufsgenossenschaft m. b. ? 
H.” Ji yra visiškoj koloniza- I | 
cijos štabo žinioje. Naujieji ’ 
kolonistai taip pat aprūpina- ’ 
mi ginklais, jie turi rinkti ži- j 
nias apie vietos gyventojus, L 
jų nuotaikas, turtą, prievolių 
išpildymą ir daryti kitus pra
nešimus.
Kolonistai turės iš Lietuvos 

išnykti...
Dėl vykdomo Lietuvos 

mių kolonizavimo V. L.

Visus Apreiškimo Parapijos Parapijiečiu 
Ir "Amerikos" Skaitytojus Nuoširdžiai 

Sveikinu
ŠVENTOMIS VELYKOMIS

ze-

„Lietuviai! Vokiečių sieki
mai rytuose iš senų laikų 
mums gerai žinomi. Lietuvos 
Žemei ir Lietuvių Tautai, 
kaip artimiausiam kaimynui, 
teko daug aukų pakelti ir ne 
vieną kartą, vokiečių verži
mąsi sulaikyti. Bet vokiečiai 
nerimsta. Lietuvoje ir toli
mesnėse nuo Lietuvos žemėse 
sudaryti vokišką koloniją yra 
amžinas vokiečių siekimas. 
Dėl to jie kariavo 1914-1918 
metais, dėl to jie pradėjo ka
rą 1939 metais.

Sukta vokiečiu politika
Paskutiniaisiais prieš ka

rą metais vokiečiai varė suk
tą užsienio politiką. Šitos po
litikos sūkuriuose iš mūsų ranc*a reikalo pasakyti: 
buvo išplėšta Klaipėdos kraš- 1- Kolonizacijos štabo vir
tas ir sutartimi su Sovietų šininkas Dr. Duckart yra pa- 
Sąjunga buvo bolševizmui iš- sakęs „Vokiečių repatrijantų 
duotos visos trys Baltijos grįžimas yra visiškai pagrįs- 
valstybės. Bolševikų okupaci- tas ir jokiu būdu nėra ginčy- 
jos metu vokiečiai iš Lietuvos 
pradėjo savo tautiečių repa
trij aci ją. Siaučiant žiauriam 
bolševikų terorui, ir daugelis 
lietuvių, palankiai padedant 
vokiečių komisijoms, surado 
būdų, repatrijacijos vardu, e- 
migruoti į Vokietiją. Iš viso 
išvyko apie 50,000 asmenų, 
kurių tarpe buvo didesnė pu
sė tikrų lietuvių. Prasidėjus 
vokiečių sovietų karui, prasi
dėjo ir vokiečių plūdimas į 
Lietuvą. Lietuvių grįžti nelei
do ir neleidžia. Jie daugiausia 
yra išskirstais. po Vokietijos 
pramonės įmones. Tačiau ma
žam skaičiui, ar kviečiant 
mūsų įstaigoms, ar tai atsi
sakius teisių į turtą, ar kito
kiais keliais pavyko sugrįžti. 
Kiek ilgesnį laiką neleido su
grįžti ir vokiečiams ūkinin
kams. Tačiau, kada buvo at
likti paruošiamieji darbai ne 
tų ūkininkų grįžimui, bet ko
lonizacijai, į Lietuvą pradė
jo vežti ir vokiečius ūkinin
kus.

Vokiečių kolonizacija
Tam reikalui Kaune yra į- 

steigtas Įkurdinimo (Ansied- 
lungsstab) štabas, kuris yra 
SS vado Himlerio žinioje. Tai 
yra tikras kolonizacijos šta
bas su savo atskirais padali
niais numatytose kolonizuoti 
apskrityse. Pirmoje eilėj nu
matyta kolonizuoti Marijam
polės, Vilkaviškio, Kauno, 
Kėdainių, Šakių, Raseinių, 
Biržų, Šiaulių, Telšių, Mažei
kių ir Kretingos apskritis. 
Apskrityse, kuriose koloniza- 
cja jau pradėta, tuo tarpu ko
lonizacijos reikalams imami: 
valstybiniai ūkiai, repatrijau
tų, žydų ir tariamųjų lenkų 
ūkiai bei jų įmonės. Greta mi
nimų kolonizacijos siekimų, 
vokiečiai varo Lietuvoje ir 
gyvenančių tautų sukiršini- 
mo darbą.

Žandarai ūkiuose.
Pačiame Reiche kolonizaci

jos reikalu varoma didžiausia 
akcija. Kolonizacijai ypatin
gai ruošiami ūkininkai ir jau
nimas. Tą vokiečių koloniza
cijos antplūdį ir mes jau stip
riai pajutome. Jau 1942 m. 
Vilkaviškio, Marijampolės, 
Šakių ir Raseinių apskrityse 
buvo įkurdinta ūkininkų-įmo- 
nininkų kolonistų, šiemet la
bai stipriai pradėta koloni
zuoti Kauno, Kėdainių ir 
Tauragės apskritys. Pats ko
lonizavimas pravedamas 
žiauriausiu būdu. Į numato
mus kolonizuoti ūkius atvyk
sta vokiečių žandarai ir ten 
apsigyvena. Jie prižiūri, kad 
savininkas ar įmonininkas

K. A. L. Deksnys^iš ūkio nieko neišneštų. Po

tinas, nes juk reikalas eina 
apie žemę, kuri anksčiau bu
vo valdoma vokiečių”. Reikia 
sutikti su tuo pareiškimu, kai 
repatrij antai gauna tik savo 
turtus be jokių priedų. (To 
dėsnio komitetas laikėsi, ma
tyt, turėdamas galvoje, kad 
dauguma išvykusių buvo lie
tuviai. LKFSB). Jeigu jie ne
kenks lietuviškam reikalui, 
nelandžios po kaimynų klėtis 
ir tvartus, nesurašinės sveti
mų gerybių, ir, iš viso, laiky
sis kaimyninio sugyvenimo, 
mes juos ir ateityje laikysi
me savo krašto gyventojais 
ir piliečiais.

2. Repatrijantus, užiman
čius svetimus turtus (valsty
binius, žydų ar tariamų len
kų) mes laikome Lietuvos 
žemių kolonistais, mūsų tau
tos ir valstybės pavojingiau
siais priešais. Pirmai progai 
atėjus jie turės iš čia išnykti.

3. Atstatant Nepriklauso
mos Lietuvos valstybę, pir
moj eilėj, bus sutvarkytas 
nuosavybės klausimas. Kiek
vienas atgaus tai, kas jam 
1940 m. birželio 15 d. priklau
sė. Todėl dabar Vyr. Liet. Ko
mitetas kviečia Lietuvos vi
suomenę būti kantria ir san
tūria.

Protestuoja
Vyriausias Lietuvos Komi

tetas, gerai žinodamas visus 
vokiečių kolonizavimo fak
tus, skaudžiai paliečiančius 
Lietuvos interesus, protes
tuoja prieš neteisėtus koloni
zavimo darbus ir kolonizaci
jos paliestiems reiškia giliau
sią užuojautą, nes kitaip pa
dėti dabar dar neturime jo
kių būdų. Visus krašto gy
ventojus kviečiame išvary
tiems iš ūkių padėti ir paro
dyti gerą kaimyno širdį, nes 
nežinia kurį iš mūsų ir kada 
gali paliesti tokia skaudi ne
laimė. Visas šias nelaimes 
reikia pakelti kaimyniniame 
nuoširdume, o kylant Lietu
vos Nepriklausomybės vėlia
voms mes visi sugrįšime į 
savo įmones, ūkius ir namus!

Vyr. Lietuvių Komitetas”

Gerbiama Redakcija,
Prisiminęs, kad mano pre

numerata baigiasi šį mėne
sį, skubinuosiu atnaujinti, 
siųsdamas 6 dol. pašto per
laidą, už ką malonėsit siunti
nėti „Ameriką” per 2 metus.

Nuoširdų ačiū tariu už lig
šiolinį „Amerikos” siuntinė
jimą. Taipgi ačiū už Jūsų ne
nuilstamą darbuotę lietuviš
koje dirvoje, nes tai yra ne-

g

s

i

1

a

s

Balandžio - April 7,;

M pamatėm 
'griautą namą 

Jtiesšv. Ra- 
ir vieną di- 

turis stovėjo 
t dešinėj pu- 

■ tilto. Vilniuje 
jjjra gatvele į 

įeiną- Čia, is 
^džianii,s®^‘ 
^valandos lai- 
Jį&kadNK- 

Amerėkos" Skaitytojus1 n u jjgvisu smar- 

<įmio išvažiavo- 
; jkyti. apie try- 
L ir važiavome 
>7 ,..u Wnln, 
^‘Ties Smur- 
‘^apšaudėpra- 

lėktuvai. 
įtjsG.,pasinau- 
Cį lipant enka- 
, j griovio atgal į 
įjo prašyti ar- 
įritą, kad

Ir Linkiu Labai

DŽIAUGSMINGO ALELIUJA
Kun. Norbertas Pakalni

Maspetho Ir Great Necko Malonius 
Parapijiečius Ir

Sveikinu Sulaukus

ŠVENTŲJŲ VELYKŲ

Kun. Jonas Balkūnu

Iš ŠIRDIES SVEIKINU

Šv. Jurgio Parapijos Tikinčiuosius

ŠVENTOMIS VELYKOMIS

nių kon 
tai tuojg 
laikė. Vi 
distas, i 
įsakė tie 
lipti iš 
prieš tą 
kinosi, ji 
reikia pi 
bą, bet 
tęs jam i

— Mol 

Genen 
visi klui 
išlipo. A 
me, mat 
prastą g 
tai. Prie 
kavedist 
generolą 

Daugi; 
vių susoi 
tarp km 
Naudoda 
proga, 1 
tiek lais 
lyti pon 
paltą, m 
miu važ 
buvo gai 
kė paimt 
vienmari 

. ., , .. i Mus, 
kitą aki; 
tytą spe 

dr-jaij .ma 
Susiv. 200 
klubui. ;

Poi-dėjo 
giausia- 

9 gi i ją s

į plentu Molo-

^sčiausiu savo 
į pasitarę tarp 
įįi leido vi-

Sveikindamas Velykų Šventėmis 
Angelų Karalienės Parapijiečius
Ir Visus "Amerikos" Skaitytojus,

1S

Kun. Kazimieras E. PauloiA

NUOŠIRDŽIAI LINKIU

ingo Me- 
tredadieniais 
i:2val po- 
^ii”pa.^ausia- 
" ■ i n S1 1 s aiiv’są ą • J -e 

hiytas rankas,' L J 
sutirpti buvo f,

\ . .įMes čia 
a&įžtant poniai!^ 
ąjuibuvo mūsų

akimis su
ed ji galėtų sė-

DŽIAUGSMINGIAUSIŲ ALELIUJAL^.
to matyt bom-

New York, N. Y.
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Kun. Jurgis Gurinska
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Visiems Aušros Vartų Parapijiečiams

Prisikėlusio Kristaus Palaimos
Nuoširdžiai Linkiu

ŠVENTŲJŲ VELYKŲ DIENOJE
Visus Sava Bičiulius 

Ir "Amerikos" Skaitytojus, 
Linkėdamas visiems

LINKSMO ALELIUJA

Kun. Juozas Aleksium

lengvas darbas. Gaila, kad 
„Amerika” lig šiol dar nepą- 
tapo dienraščiu, bet niekeno 
nėra kaltė, kaip tik pačių ka
talikų. Jeigu jie neremtų sa
vo šv. tikėjimo priešų laik
raščių, tai šiandien gal turė
tume ne vieną katalikišką 
dienraštį, bet gal 3 ar 4. Tą
syk būtų bent kuo pasi
džiaugti. Todėl, katalikai, 
vienykimės po viena Kristaus 
vėliava, nes kur vienybė, tai 
ten ir galybė, — tąsyk ir mū
sų Lietuva bus laisva ir mūs 
šv. tikėjimas žydės pilnoj 
laisvėj, niekeno nepersekio
jamas.

Šv. Velykų proga, linkiu 
linksmiausiai praleisti.

Su gilia pagarba
Jonas B. Sečkus 
Philadelphia, Pa.
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27,036 SVETIMŠALIAI

1942 ir 1943 metais į Ame
riką atvyko 27,036 svetimša
liai, daugumoje pabėgėliai.
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nišą pradėjo prašyti ar- 
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lį bent poniai išlipti iš 
buso paprasčiausiu savo 
ilu. Tada pasitarę tarp 
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s mums apsilupi kalauti 
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nių komandirai. Enkavedis
tai tuojau tą sunkvežimį su
laikė. Vienas eilinis enkave
distas, išsitraukęs revolverį, 
įsakė tiems komandirams iš
lipti iš mašinos. Generolas 
prieš tą enkavedistą dar aiš
kinosi, jog jam labai skubiai 
reikia patekti į armijos šta
bą, bet enkavedistas, atsta
tęs jam revolverį, sušuko:

— Molčat! (Tylėti!)
Generolas tuojau nutilo, ir 

visi klusniai iš automobilio 
išlipo. Mes baisiai nustebo
me, matydami, kokią nepa
prastą galią turi enkavedis
tai. Prieš paprastą eilinį en
kavedistą dreba ir sovietų 
generolai.

Daugiau pusės mūsų kelei
vių susodino į tą sunkvežimį, 
tarp kurių įvarė ir ponią P. 
Naudodamasis persėdimo 
proga, kada pasijutom šiek 
tiek laisvesni, norėjau įsiū
lyti poniai P. paimti mano 
paltą, nes atviru sunkveži
miu važiuojant vakare jau 
buvo gan vėsu, bet ji atsisa
kė paimti, nuvažiavo, vargšė, 
vienmarškinė.

Mus, likusius, susodino į 
kitą aklai geležimis apkaus
tytą specialią kaliniams ve-

j žiOrp mašiną, kuri iki to lai
ko atsargoj priešakyj mūsų 
tuščia v;ažiavo. Toje mašino
je gfčdejo važiuoti keturi, dau

giausia — šeši žmonės. Mūsiį 
gi į ją sukimšo dvylika žmo- 

inių. Joje važiavo pulk, š-kas, 
prof. K., Petras K., aš ir kiti. 
Mes čia visaip susiraitėme, 
vienas kitam ant kelių sėdė
dami, nes stovėti irgi buvo 
neįmanoma, lubos neleido. 
Čia mes, nors ir labai susi
spaudę, bet laisviau pasiju
tom, galėdami kalbėtis tarp 
savęs ir rankų nelaikyti už
pakalyje, nes enkavedistai 
sėdėjo automobilio gale už 
durelių. Bet gal po kokių 15 
minučių laiko, neduok Dieve, 
kas su mumis pasidarė — vi
si pradėjom šaukti ne savu 
balsu:

— Jėzus Marija! Gelbėkit, 
mirštame!... Oro, oro!... Pa
sigailėkite... Oro...

— Molčat! — sušunka į 
mūsų šauksmus enkavedistai, 
prasivėrę duryse langelį.

— Jūs nenuvešite mūs, mes 
čia visi tuojau numirsime, 
duokit mums oro... — paaiš
kina rusiškai jiems prof. K.

Negalima įsivaizduoti di
desnių kančių, kada žmogus 
miršta nebeturėdamas oro. 
Nors visi plaučiai išsižioję, 
liežuvius iškišę, visomis pajė-

gomis gaudome tą brangųjį 
orą, bet jo nebepagauname, 
nes jo nebėra. Kiti jau visiš
kai nebe sąmoningai pradė
jo kalbėti: „oro, oro, oro”... 
Bet žodis „oro” žodžiu pasi
lieka, o paties oro vis nėra. 
Krūtinės ląsta ir tam tikri 
raumenys, kurių pagalba mes 
įtraukiame ir išpučiame orą, 
visiškai atsisako veikti. Au
syse tik spiegia, ūžia, akyse 
raibuoja.

Gal po valandos mūsų kan
čių girdime, kad enkavedistai 
už durų ginčijasi tarp savęs. 
Vieni sako, kad reikia pra
verti duris, kiti sako, jog už
teks ir langelį pravėrus. Pa
galiau pasigailėjo: atidarė 
langelį ir truputį pravėrė du
ris. O, kokie mes tada laimin
gi pasijutom, kai į mūs mir
ties kamerą šniukštelėjo tyro 
vėsaus oro srovė. Viešpatie, 
neapsakomai mes Tau esame 
dėkingi už orą!

Dabar mus tik troškulys 
i kankino, nes per visą karštą 
kelionės dieną nė lašelio van
dens negavome. Tik kad jie 
greičiau nuvežtų mus, kur 
jiems reikia, ir kad duotų 
nors gurkšnelį vandens atsi
gerti, daugiau mes nieko ne
benorime, nes taip baisiai iš
džiūvo mūsų burnos ir lie
žuviai taip sustingo, kad pa
judinti nebegalime. Tiesiog 
visas organizmas silpsta nuo 
neapsakomo troškulio.

Minsko kalėjime
Pagaliau, nakties metu at

vežė mus į Minską ir sustab
dė, tur būt, prie geležinkelio 
stoties, nes čia pat buvo gir
dėti garvežių šniokštimas ir 
vagonų bildesys. Čia jie mus 
ilgai laikė tuose pačiuose au
tobusuose, matyti, dar neži
nodami, kur mus dėti, nes iš 
enkavedistų tarpusaviu gin
čų supratome, kad jie toli
mesnių dėl mūs nurodymų 
neturi, ir keikdamiesi tarp 
savęs, siuntinėjo vieni kitus 
telefonais skambinti. Minske 
buvo matyti kelios gaisrų 
pašvaistės ir girdėti kažin 
kur duslūs sproginėjimai. 
Matyti, kad Minskas jau yra 
truputį bombarduotas. Visas 
miestas aptemdytas.

Gal valandai laiko praslin
kus, mus nuvežė į garsųjį di
džiulį Minsko kalėjimą šiau
rinėj miesto dalyje. Čia mus, 
visus atvežtuosius, suvarė į 
vieną didelę apatinę kamerą, 
greta kalėjimo raštinės, su 
cementinėmis grindimis, ku
rioje aukštai buvo du dideli 
popieriais uždengti langai ir 
kameros viduryje stovėjo iš
kraipytus lubų skliautus re- 
miąs storas keturkampis mū-

AMERICAN 
RED CROSS

Stokime Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajaus talkon, 

j Ir patys aukokime, ir savo 
pažįstamus raginkime tai pa
daryti.

rinis apardytas stulpas. Iš 
begalinės daugybės užrašų 
ant sienų ir to biauraus stul
po supratome, kad čia yra pe
reinamoji kamera.

Toj kameroj teko gyventi 
visiems mūsų broliams, kurie 
buvo vežami į Rusijos gilu
mą, į darbo stovyklas. Šios 
kameros sienose radome Kau
no, Lukiškių, Lydos, Barana- 
vičių ir kituose kalėjimuose 
nuteistųjų ir išvežtųjų kali
nių pėdsakus.

Šioj baisioj kameroj susi
rinkom daugiau kaip šimtas 
iš kalėjimo atvežtų žmonių. 
Kitų kalėjimų čia nebuvo nė 
vieno. Pirmutinis čia mūsų 
buvo prašymas — vandens ir 
„parašęs”. Mūsų, iš Kauno 
kalėjimo atvykusių svečių, 
prašymą Minsko kalėjimo ad
ministracija tuojau patenki
no : atnešė didelį skardinį ba
ką vandens ir „parašę”. Van
duo momentaliai buvo išger
tas, kai kurie net ir paragau-1 
ti jo negavo, o „parašė” tuo
jau sklidinai buvo pripildy
ta.

Čia mes pasijutom visiš
kai laisvi: kalbėjomės, su kuo 
norėjom ir ką norėjom. Pir
miausia norėjau pasikalbėti 
su mirti nuteistaisiais, suži
noti, kokia jų savijauta. Pri
ėjau prie pulkininko R. Iš 
karto negalėjome pažinti vie
nas kito, taip, matyti, kalėji
mas mus buvo pakeitęs, kad 
jis nebebuvo panašus į R-ką, 
o aš į buvusįjį Petraitį. Bet 
išsiaiškinę, kad mes esame 
tie patys, pasibučiavome.

— Na, kaip tu, mielas Ste
pai, jauties?

— Koks čia jausmas, su
šaudys, ir tiek, — rodyda
mas ranka į kaklą atsakė 
man R-ka. — Padaviau pra
šymą, kad pasigailėtų. Neži
nau, ar bus kas ar ne?

Neilgai su juo teko kalbė
tis, nes mirti nuteistuosius 
kalėjimo komisaras, prasivė
ręs duris, pradėjo šaukti pa
gal sąrašą. PifTnutinį iššaukė 
R-ką, paskui kitus. Daugiau 
su jais nebeturėjome progos 
susitikti, tik vienoj vietoj te
ko iš tolo juos pamatyti dar 
gyvus. Visus mirti nuteistuo
sius susodino atskirose ka
merose.

Išvedę visus mirtininkus, 
pradėjo mus rinkti po vieną 
be sąrašo ir vesti čia pat į 
gretimą kambarį — kalėjimo 
raštinę. Aš pirmutinis išėjau. 
Kalėjimo raštinėj, gan dide
liam kambaryje, sėdėjo apie 
penkiolika enkavedistų. Vie
nas jų viduryje raštinės, pa
lei didžiulę spintą, prie pas
tatyto stalo vartaliojo bylų 
krūvą, o kitas, sėdėdamas te

J. Žilevičius

tasvs Šimkus
(1887 m. 1-10 d., 1943 m. X-15 d.)

is daugiau ateina liūdnų žinių iš Lietuvos 
mirtis ne tik giminių, bet ir žymių kultūros 

ėjų. Tarp daugelio vienaip ar kitaip žuvusių 
ame plačiai žinomo kompozitoriaus Stasio

NAUJAS P® taus varc^- Pranešta, būk po operacijos jis 
„ is spalių 15 d.

si ne karo reikalai ir nešvankios polemikos 
Idoje, onį butų daug spaudoje rašo-
bet dabartinėse aplinkybėse vos tik po keletą 
tų spaudoje prisiminta. Kadangi jo asmenybė

New YorkoJ 
Dewey paskyft

_ it alJd-uu(JJ c pnsumma. rvčLuaiigi ju čisiiieiiy ue 
tybės Darboj- lpa į vįen tik kompozitoriaus rėmus, reikalin- 
bos pirminiu!'- įlačiau apie jį parašyti ir nušviesti jo veikimo 

------ ės. Jis, kaipo kompozitorius, užsitarnauja di- 
TEYS ŠVD1 5 pagarbos, bet ir kaipo muzikos kultūros kė- 

; irgi nemažiau vertingas. Jis buvo vienas tų, 
Jeruzalėje s Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse kėlė 

vaitę švenčia^ 
dieniai, būtent 
čia penktadieni

iviuose per dainą prisirišimą prie savo krašto, 
os ir nurodė harmonijos aidais mūsų liaudies 
iausio sielos turto, sukurtų dainų, grožį. As- 

. _ , kilęs samanotos bakūžės pastogėje, buvo
tadienį, giknP nas savo broliams ir jų tarpe pradėjo, beor- 

’ zuodamas chorus, veikti.
—' nimpai perbėgsime jo 56 metų gyvenimą, kad 

MIKĖ ($ *au išryškėtų jo asmens savitumai.
Jaunystės Laikotarpis

:asys Šimkus gimė 1887 m. sausio 10 d. Motiš-

madienį.
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nerolasEdu^’K savininko, kalvio, bakūžėlėje. Skurdas ir 
sulaukęs 92 cpas maloniai jį sutiko kaipo jauniausį Šimkų 
Pasižymėjo If108 nari- Gražiai pats velionis nusako („Muzi-

* • K. 1 Q1 R m NTy» 9 \ covn vn •
kare.

J. A. V.
267,600 nea] 
ninku. 8,399 
na tik vieną

i, 1916 m. Nr. 2.) savo vaikystę:
jNetoli didelės upės, Nemuno, yra ilgas, ilgas 
fjPias. Viduryje kaimo stovėjo paklypus ba- 
'•>; joje gyveno, lyg kregždė su kregždukais, 
leriške su vaikais. Tai buvo mūsų motutė su 
,lnis.

„Kada aš pradėjau tėmyti, kas mūsų bakūžėje 
yra, kas sodžiuj, kas už sodžiaus, už giraitės, ka
da aš lyg iš miego pabudau — mano brolis jau 
ganė, sesers jau pusmergėmis tarnavo. Aš buvau 
jauniausias. Sakė, turį mes ir tėtę, bet jis toli, 
labai toli iškeliavęs — į Ameriką. Sakė, pirmiaus 
mes gyvenę, kaip ir kiti mūsų sodžiuje, kai Kriau
čiūnai, kai Bružai: turėję net savo arklį, juodį; 
ypač broliukas Antanas linksmai juodį minėjo; 
tankiai būdavo, kai reikia atsiminti kuomet tas 
ir tas buvo, tas ir tas atsitiko, tai Antanas arba 
sesuo sakydavo: „ugi tuomet, kai mes savo juodį 
turėjome, kai dvi karves laikėme”. Man buvo 
liūdna, kad negalėjau atsiminti tų gerų laikų, ka
da gyvenome „kaip visi”. Tankiai prašydavau An
tano papasakoti man. Jis pasakodavo apie juodį, 
kokis jis buvęs didelis, kaip, rykšte uodegą pa
kasius, jis darydavo „patvykst, patvykst”; kai 
mes turėję savo vežimą, kai tėtė jį įsisodindavęs 
„pavėžyt”. Aš, klausydamas, pradėdavau verkti 
ir bėgdavau pas mamą prašyti, kad ji parsivadin- 
tų iš Amerikos tėtę, kad pirktų juodį ir vežimą. 
Man taip norėjosi turėti savo tėtę, savo juodį ir 
savo vežimą!...

„Vieną pavasario gražią dieną, mama man sa
ko: „na vaikuti, jau paaugai, reikės tau kelnutės 
pasiūdyti, kelnutėmis apauti; vienais marškinu
kais jau negražu bėgioti; Bružienė žadėjo mums 
duoti žąsį; nupirksime dar keletą; sudės kiauši
nių, prisiveisime žąsų, tu paganysi”... Taip tris 
vasaras ganiau, dainavau ir Joškiui žąsis penė-^ 
jau...

„Vieną kartą, pavasariop, mama, glostydama, 
man sako: „vaikeli mano, nuo Kalėdų jau tau ant 
septintų, laikas jau rengties prie komunijos”...

Kai prisirengė ir Komuniją atliko, vėl mama sa
ko: „dabar, vaikeli, galėtum jau ir kiaulukes pa
ganyti ; antai Klivinskas ieško piemenuko, iki Vi
sų Šventų siūlo penkis rublius”...

Čia aiškiai velionis pasisako, kaip jis pradėjo 
žengti į pasaulį. Vasaromis ganydavo gyvulius, 
žiemos metu motina mokė iš „elementoriaus” 
skaityti, žiemos metu jis padėdavo giedoti Se-

JAUNŲ MERGAIČIŲ MOTINŲ ŽINIAI
Žiema baigėsi, ateina pa

vasaris. Jis sukelia daug min
čių ir sumanymų ateinančiai 
vasarai. Ypač jaunimas mėg
sta iš anksto galvoti ir pla
nuoti, kur važiuos pasilsėti, 
kur linksmiau galės praleisti 
keletą savaičių, kur daugiau 
turės „good time.” Mokyklos 
darbas ir vienodas kasdieni
nis gyvenimas jaunai mergai
tei nusibodo. Ji nori ką nors 
nauja pamatyti, susipažinti 
su naujomis vietomis, nau
jais žmonėmis, gal ką nors 
nauja išmokti.

Tas jaunimo noras įvairu
mo, ieškojimas atvangos, 
pramogos ir džiaugsmo yra 
natūralus, prigimtas dalykas. 
Jis nėra blogas, bet jį reikia 
įstatyti į geras vėžes, kad 
jis nenuvestų jaunimo į šun
kelius, į netinkamas pramo
gas. Todėl tėvų pareiga yra 
saugoti savo vaikus ir jau
nuolius nuo netinkamų pasi-

lėliau prie kito didelio ilgo 
stalo, užrašinėjo šaukiamųjų 
kalinių vardus, tėvo vardus 
ir pavardes.

Man įėjus su palydovu į 
raštinę, stovįs prie stalo su 
trimis kvadratais ant apy
kaklės enkavedistas tuojau 
paklausė vardo ir pavardės. 
(Truputį pavartaliojęs, ištrau
kė vieną jų. Aš labai nuste
bau, kad jis taip greitai rado 
mano bylą.

— Na, taip. Petraitis, Jo
nas, Jokūbo. Pagal kurį 
straipsnį esi kaltinamas? — 
prasiskleidęs bylą, neva ra- linksminimų, negerų drau
dęs mano straipsnį, kuriuo aš Į gysčių, blogų pavyzdžių ir 
kaltinamas, klausia mane. " ............

Turiu prisipažinti, kad aš 
labai kvailai padariau, pasa
kydamas jam tą patį straips
nį, kuriuo esu kaltinamas, nes 
ten sėdėję kiti enkavedistai 
tuojau šūktelėjo:

— Eto nastojaščij kontrre- 
voliucionier! (tai tikras kon- 
trevoliucininkas).

Dėl tokio kvailo mano pri
sipažinimo galėjo jie iš karto 
kitaip su manim pasielgti, ne
gu su kitais mano draugais. 
Kiti į jo tokius pat klausimus 
kitaip atsakinėjo, — nepa
sakė savo tikrų straipsnių, 
kuriais jie yra kaltinami. 
Mat, enkavedistas mūsų bylų 
neturėjo, tik šiaip sau varta
liodamas kažin kokias bylas, 
vaidino mūsų bylas skaitąs. 
Tuo pat laiku kitas enkave
distas prie antro stalo iš mū
sų atsakymų užrašinėjo var
dus, pavardes ir straipsnius, 
kuriais mes buvome kaltina
mi. Daugelis mūsų nesupra
to tos jų vaidinamos komedi
jos ir pasakė tuos pačius 
straipsnius, kuriais buvo jie 
kaltinami.

Iš raštinės po vieną mus 
vedžiojo į gretimą mažiukę 
kamerą, esančią kitoje rašti
nės pusėje. Prigrūdę tą kame
rą ir pamatę, kad mes joje 
visi vistiek nesutilpsime, per
vedė mus į kitą didelę kame
rą priešakyje tos pačios ka
meros, į kurią pirmiausia bu
vome suvaryti. Toje kamero
je mums bebūnant ir išaušo, 
kol visus po vieną pravedžio- 
jo per kalėjimo raštinę. Iš- kimės už jas. 
aušus, po visos šios procedū-

j drauge duoti jiems progų pa
silinksminti, pasilsėti, sma
giai praleisti laiką.

Labai gera yra vasaros po
ilsį sujungti su kokiu nors 
geru tikslu ar nauju naudin
gu darbu. Toks naudingas

ros, nežinia kokiais sumeti
mais, mus vėl nuvedė į tą pa
čią kamerą su storu ketur
kampiu mūro stulpu vidury
je, į kurią mus buvo suvarė 
naktį atvežę.
Išpažintis bomboms sproginė

jant
Į šią kamerą suėję, mes at- 

siminėm, kad šiandien birže
lio 24-ji diena — šv. Jonas. 
Draugai mane pasveikino su 
vardo diena ir palinkėjo lai
mingai kitais metais tos die
nos sulaukti namie, bet ne 
kalėjime. Aš pasveikinau ki
tus mūsų Jonus, nežinodamas 
nė ko jiems belinkėti. Po to 
du broliai, abu du kunigai
— Pranas ir Antanas, — at
sistoję kameros viduryje prie 
stulpo, prabilo į mus:

— Paklausykite, vyrai, 
mes nežinome, kas mūsų lau
kia — ar mirtis, ar kančios 
svetimame krašte. Aš patar
čiau, — sako kunigas Pranas,
— šią valandą atlikti išpa
žintį ir pasimelsti.

— Išpažintį atliksime, kas 
norime, ne kiekvienas atski
rai, bet visi bendrai — sako 
kunigas Antanas, — kiekvie
nas savo galvoje apmąstyki
me savas nuodėmes ir gailė-

redžiaus bažnyčioje prie choro ir bandė mokytis 
kiek gaidų.

Sulaukęs 10 metų, Stasys patenka Kaunan pas 
savo seserį. Sesuo jį pasikvietė Kaunan ir pradėjo 
leisti mokytis ir turėjo noro iš jo padaryti kuni
gą, nes ji buvo kiek pasiturinti, jog tikėjosi iš
tesėsianti. Laisvu laiku giedojo vaikų chore, ku
riam vadovavo komp. J. Naujalis. Nors turėjo 
menką pradžią muzikoje, mokėsi pas J. Naujalį 
vargonininkauti. Naujalis, pastebėjęs jame dide
lius muzikoje gabumus, kreipė ypatingą atidą ir 
nulėmė jp likimą būti muziku. Per 3 metus baigė 
vargonininkų mokyklą ir 13 metų „vyras” išeina 
savarankiškai vargonininkauti. Vargonininkauja 
Čiobišky, Kriokialauky, Žodišky, Skirsnemunėje..

Tikrai būta jo gabaus. Spaudą atgavus, kai pra
sidėjo vieši Lietuvoje vaidinimai, Stasys, vos dar 
tik penkeris metus vargonininkavęs, šalia organi
zavimo chorų, imasi rengti vaidinimus. Pav., K. 
Glinskis, žinomas Lietuvos Valst. Dramos režisie
rius (miręs), savo 30 metų veikimo proga, Ant. 
Vengriui „Naujoj Romuvoj” 1937 m. NN. 12-14 
sako: „1905 m. nežinia kokiom aplinkybėm, jis 
(Šimkus) su dideliu choru, su savais artistais 
užgriuvo Jurbarką ir Vasilčikovų daržinėje su
rengė tokį vakarą, kokio jurbarkiečiai dar nebuvo 
matę. Jau turėjo valdžios leidimą, kaip mat atsi
rado scena, o scenoje Amerika Pirtyje... Vaidinto
jams ypatingai nesisekę. Glinskis sako: — lempa 
gesta ir krenta, užsidega siena, ir siena išvirsta 
(suprantama, scenos siena. Ž.) ; vieni artistai 
ją laiko, kad kiti galėtų vaidinti; pagaliau pas
kutiniame akte scena visiškai sugriuva... Nežiū
rint į tai, publikoje buvo didžiausias entuziaz
mas.”

Žmonių buvę ne mažiau tūkstančio iš penkių 
aplinkinių valsčių. Tuosyk Stasys ėjo vos dar 18 
metus ir buvo viso vakaro vyriausias asmuo: 
choro dirigentas, režisierius ir artistas. Tai buvo 
jo pirmas toks didelis viešas pasirodymas.

Stadijų laikotarpis
Apie jį garsas sklido po visą Lietuvą, o jo vei

kimas plėtėsi. Rusų valdžia atkreipė į tai savo

(Bus daugiau)

tiksiąs mūsų jaunimui galė
tų būti pramokti arba, mo
kant, geriau išmokti savo tė
vų kalbą.

Mes lietuviai čia Ameriko
je turime daug lietuviškų pa
rapijų, prisistatėm daug di
delių ir gražių bažnyčių ir 
mokyklų, leidžiame daug 
laikraščių, turime įvairių 
draugijų, bet visa tai gali 
greit nustoti savo prasmės, 
jei neįkvėpsime jaunimui sa
vo dvasios ir tinkamos pa
garbos bei meilės visiems 
tiems dalykams. Jie turi sa
vo prasmės tol, kol yra žmo
nių, mokančių lietuvių kal
bą ir gerbiančių savo lietu
višką kilmę. Todėl tėvų šven
ta pareiga yra išmokyti sa
vo vaikus lietuvių kalbos ir 
įkvėpti pagarbos ir meilės 
savo tautai.

Suprasdamos tėvų ir jauni
mo troškimus, N. Pr. Švč. P. 
Marijos Seserys, Putnam, 
Conn, šią vasarą rengia lie
tuvių kalbos kursus jaunoms 
mergaitėms, „camp” pagrin
du. Jie prasidės liepos mėne
sio 5 d. ir baigsis ragpiūčio 
mėn. 6 d.

Mergaitės turės progą pa
gyventi arti gamtos, daug 
vaikščioti ir žaisti gryname 
ore, gerai pasilsėti ir drau
ge, būdamos lietuviškoje ap
linkoje, pasimokyti savo tėvų 
kalbos. Kalbos bus stengia
masi mokyti ne tiek per pa
mokas, kiek dainuojant, žai
džiant, vaidinant ir pačia kal
bos praktika.

Į tuos kursus kviečiamos 
mergaitės nuo 7 iki 16 metų. 
Kalbai mokytis mergaitės 
bus suskirstomos grupėmis 
pagal amžių ir kalbos mokėji
mą. Labai laukiamos ir tos, 
kurios lietuviškai visai dar 
nemoka. Joms bus stengia
masi duoti žinių ir parūpinti 
literatūros apie lietuvių tau
tą anglų kalba.

Seserys stengsis auklėti 
mergaites katalikiškoje dva
sioje ir ruošti gyvenimui pa
šnekesiais ir atitinkamomis 
lavybomis.

Pragyvenimas atseis $10.- 
00 savaitei.

Malonūs tėveliai, panaudo
kite gerą progą Jūsų dukre
lėms išmokti mūsų kalbą ir 
drauge smagiai praleisti lais
vą vasaros mėnesį.

Užregistruokite iš anksto 
savo dukrelę šiuo adresu:

Sisters of The Immaculate 
Conception of The Blessed 
Virgin Mary, R. D. 1, Put
nam, Conn.

S. V.

akis ir pradėjo jo veikimą sekti. Stasys nusigando 
ir buvo besirengiąs bėgti į Ameriką. Artimieji jo 
prieteliai jį sulaikė ir patarė važiuoti Vilniun ir 
mokytis vietinėje muzikos mokykloje. Inžinierius 
P. Vileišis jį paėmė širdingon savo globon ir ša
lia muzikos studijų davė jam Vilniaus „Kanklių” 
chorą vesti. Darbas ėjo sklandžiai ir visi buvo 
be galo tuo patenkinti. Vistik neiškentęs 1906 me
tų vasarą surengė antrą savo milžinišką vakarą 
savo gimtinėje parapijoje, Belvederio dvare. Į šį 
vakarą atvyko daugiau negu tūkstantis žmonių, 
būrys vietinių ir apylinkės bajorų, vienas kitas 
dvarininkas, kurių tarpe buvo ir Ilguvos dvaro 
savininkas Emilijus Mlynarskis, Varšuvos mu
zikos konservatorijos direktorius.

Po vakaro Mlynarskis pakviečia atvykti Stasį 
pas save dvaran, kur Stasį išegzaminavo muzikos 
nusivokime ir pasiūlė jam savo globą ir mokslą 
Varšuvos muzikos mokykloje dykai. Jaunam Sta
siui tai dar daugiau suteikė ūpo ir iki tų metų 
rudens, kol išvažiavo Varšuvon kaipo Stanislav 
Šimkevič (taip jis Varšuvoje buvo vadinamas), 
surengė dar du vakarus — Panevėžyje ir Punske.

Stasys^ Varšuvoje apgyvendintas paties Mly- 
narskio šeimoje. Vėliau jo naujas globėjas, ma
tydamas, kad kaimiški sveiko ir gyvo vaikino pa
pročiai gali paveikti dukrelės širdelę, pasiūlė ap
sigyventi skyrium, bet jam gelbėjo pašalpomis. 
Stasys džiaugėsi galįs be jokių dvariškų etikietų 
laisvai pabuvoti. Studijuodamas konservatorijoje 
perėmė iš M. K. Čirlionies vesti lietuvių chorą ir 
su tuo choru taipgi sėkmingai veikė. Vasaros a- 
tostogų metu grįždavo Lietuvon ir rengdavo va
karus, kad šiek tiek užsidirbtų studijoms. Milži
niški tuo laikotarpiu vakarai buvo surengti Su
valkuose, Šiauliuose su „Varpo” choru, Kaune ir 
kitose vietose. Iki 1914 m. jis be suminėtų vietų, 
yra vienur organizavęs chorus, kitur esamus per
tvarkęs ir su jais davęs visą eilę koncertų šiose 
dar vietose: Petrapilyje, Maskvoje, Seinuose, Bir
žuose, Valkininkuose, Tytavėnuose, Veliuonoje ir 
eilėje kitų vietų.

(Bus daugiau)
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DŽIAUGSMINGO ALELIUJA

šv. Andriejaus Parapijonams, Draugams

ir Pažystamiems

LIETUVOS AKYS IR VILTIS MUMYSE!
(Mato Miluko kalba, pasa

kyta iš radijo stoties WTEL 
Antano Dziko vedamoje radi
jo programoje, kovo 25 d. 
Kalbas rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba).

Praėjusią savaitę ponas 
Grinius nušvietė Philadelphi
jos lietuvių veikimą praėju
sio karo metu ir jų žygius 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymui ir Lietuvos šelpi
mui. šis pranešimas Jums 
aiškiai parodė, kiek daug 
darbo buvo įdėta ir kokios 
gražios buvo to darbo pasek
mės. Šiandieną trumpai per
žiūrėsime, kaip Amerikos 
lietuvių veikimas buvo Lie
tuvoje įvertintas ir kokias 
pasekmes jis davė.

Pereito karo nualinta ir iš
griauta Lietuva buvo labai 
sunkioje padėtyje. Okupantų 
apvogta ir apnuoginta, ji tu
rėjo savo jėgomis atsistaty
ti ir pradėti naują gyvenimą. 
Tai buvo sunkus, beveik ne
įmanomas darbas. Ir šiuo 
sunkiu momentu Lietuvos sū
nūs, ir dukterys, išvykę sve
tur ieškoti, nepamiršo savo 
gimtojo krašto. Jie ištiesė 
dosnią pagalbos ranką. Au
kos Lietuvai plaukė per įvai
rius šiam reikalui suorgani
zuotus komitetus, per Raudo
nąjį Kryžių, kurį lietuviai 
taip dosniai rėmė, taipgi per 
pavienius asmenis, kurie 
šiam darbui pasišventė. Lie
tuvos šelpimas maistu, vais
iąja,. rūbais ir pinigais nenu
trūkstama srove tekėjo. Vi
sos šios aukos, tik dalimi su
registruotos ir paskelbtos 
spaudoje ir susirinkimuose, 
bet didesne dalimi nebuvo už- 
rekorduotos. Pavienių asme
nų surinktos aukos tiek pini
gais, tiek daiktais sudarė šim 
tus tonų Lietuvai reikalin
giausių daiktų ir šimtus tūks
tančių dolerių, šis Amerikos 
lietuvių ir Amerikos Raud. 
Kryžiaus dosnumas išgelbėjo 
tūkstančius lietuvių nuo ba
do, šalčio, ligų, pagelbėjo pa
valgydinti mažus, karo metu 
išbadėjusius kūdikius. Man 
pačiam teko matyti daugelį 
mokyklinio amžiaus vaiku
čių, aprėdytų iš Amerikos at
siųstais drabužiais. Neretas 
atsitikimas buvo matyti lie- 
tuvį-artoją, dėvintį Amerikos 
lietuvių suaukotą drabužį.

Visa ši pagalba buvo giliai 
įvertinta. Dažnai ašaros pa
sirodydavo lietuvių akyse,

kuomet jie pradėdavo kalbėti 
apie savo artimuosius, gyve
nančius Amerikoje, ir apie jų 
dosnumą.

Įvairios Lietuvos draugijos 
ir organizacijos pasiuntė šim
tus padėkos telegramų ir 
tūkstančius padėkos laiškų, 
siųstų įvairioms draugijoms 
ir pavieniems asmenims. Tų 
padėkos laiškų ir šiandieną 
nemažai rasite senesniųjų 
draugijų bylose. Lietuvos 
spaudoje buvo tūkstančiai 
padėkos atsiliepimų. Kiekvie
na proga buvo pabrėžiama 
Lietuvos sūnų ir dukterų, gy
venančių užjūriuose, dosnu
mas. Tas dosnumas neužsi
baigė su karu ir su Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mu. Metai po metų tos aukos 
plaukė Lietuvon — dažniau
siai pavienių asmenų savo gi
minėms. Tos aukos siekdavo 
šimtus tūkstančių dolerių. 
Šių aukų dėka daugelis Lietu
vos ūkininkų galėjo atstaty
ti karo sugriautus triobėsius, 
apmokėti skolas ir vaikus iš
leisti mokslan.

Baigdamas, noriu pabrėž
ti, kad Lietuvos dėkingumas 
Amerikos lietuviams neužsi
baigė gražiais atsiliepimais. 
Mokyklose, besimokant Lie
tuvos istorijos, buvo pabrė
žiama Amerikos lietuvių vei
kimas ir pagalba Lietuvos 
atstatymui ir palaikymui.

Įvertindama Amerikos lie
tuvių elgseną Lietuvos reika
lų atžvilgiu, Lietuvos valdžia 
pripažino Amerikos lietu
viams tas pačias teises, ko
kias Lietuvoje turėjo Lietu
vos piliečiai. Tuomi buvo pa
rodyta, kad Lietuva skaito 
Amerikos lietuvius lygiatei
siais Lietuvos sūnumis ir 
dukterimis.

Šiandieną Lietuva, kentė
dama jau antrą žiaurią šio 
karo okupaciją, yra į mus nu
kreipusi savo akis viltimi ir 
prašymu:

— Brangūs Lietuvos sūnūs 
ir dukterys! Šiandieną, la
biau nei kada anksčiau, 
mums reikalinga jūsų užtari
mas ir pagalba atgauti Ne
priklausomybę ir užgydyti 
sunkias šio karo padarytas 
žaizdas. Mes tikime, kad Jū
sų anksčiau parodytas dos
numas ir atjautimas mūsų 
kančių, nedingo ir kad Jūs 
vėl nušluostysite ašaras ir 
palengvinsite savo brolių ir 
seserų Lietuvoje kančias.

Philadelphijos Žinios
<♦> .<♦> <®. <®. .j®. .*®. .r®. .«®

MIRĖ TARNYBOJ

Paulius Kareiva, jūrinin
kas, 7921 Lindbergh Boule
vard, 22 metų jaunuolis, bu
vo savanoriu įstojęs į karo 
laivyną 1941 m. Jaunuolis 
buvo labai meilaus būdo, ge
ras lietuvis patrijotas. Jis 
tarnavo, kad kiti galėtų lais
vai gyventi. Ir pasiaukojo vi
sa savo būtybe, nes ir savo 
gyvybę paaukojo dėl savo 
krašto ir savo tėvų ir kitų lie
tuvių laimės ir Lietuvos Ne
priklausomybės.

Jo gyslose tekėjo lietuviš
kas kraujas. Savo laiškuose 
tėveliams dažnai tai parašy
davo, kad jis mielai aukojasi, 
kad tik taika būtų. Sunki jo 
tarnybos vieta, priešai siautė 
aplink, netik baisios bangžu- 
vys plaukiojo, bet ir priešo 
geležinės žuvys ir plieniniai 
paukščiai siautėjo aplink, 
kad juos prarytų. Jis tarnavo 
Southwest Pacific.

Kovodamas su priešu jis 
sutiko mirtį 1944 m. vasario 
6 d. Kaip katalikas, savo ka
ro kapeliono buvo katalikiš
kai palaidotas ten esančiose 
kapinėse. Sužinoję tėveliai ir 
pažįstami giliai atjautė šį 
smūgį, bet nenusiminė, nes 
jie supranta, kad ir mes visi 
eisime ten, kur jie keliauja. 
Jie atsimena jo sielą maldo
mis, šv. Mišių aukomis. Daug 
jo draugų ir pažįstamų už
prašė mišių už savo malonaus 
draugo Pauliaus sielą.

Ilsėkis ramybėj, mielas Po
vilai, tegul Aukščiausiojo ma
lonė dabar globoja Tave ir 
Tavo Tėvelius.

ALELIUJA, ANTANAI!

Kun. Juozas čepukaitis

LINKSMŲ VELYKŲ,

Aleliuja - Aleliuja - Aleliuja

Linki visiems savo skaitytojams ir Bendradarbiams.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE 
PAMALDŲ TVARKA

Šv. Kazimiero, Šv. Jur
gio ir Šv. Andriejaus parapi
jų bažnyčiose Didžiojoj Sa
vaitėj pamaldos bus tokia 
tvarka:

Did. Penktadieny „Prae- 
sanctificorum” mišios bus 
8 vai. ryte.

Did. šeštadieny pamaldos 
prasidės nuo 7 vai. ryto; mi
šios bus 8 vai. ryto.

Velykų ryte pirmosios mi
šios visose lietuvių bažnyčio
se bus 6 vai. ryte.

Trijų valandų merdėjimo 
pamaldos bus šv. Kazimiero 
bažnyčioje nuo 12 iki 3 vai. 
popiet.

Velykose, kitos mišios, 
bus:

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
(324 Wharton Str.) 9, 10 ir 
11 vai.; Šv. Jurgio (3580 Sal
mon Str.) — 8, 9:30 ir 11 vai., 
Šv. Andriejaus j[19 ir Wallace 
Strs.) — 8, 9:30 ir 11 vai.

PAGARBA DIDŽIOSIOS 
SAVAITĖS ĮVYKIAMS

Philadelphijos Žinios

MINĖS JUBILIEJUS

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA. PA.

Telefonas: POplar 3307

Antanas Rimgaila, 318 
Wharton St., vytis, jaunuo
lis, vos 20 sulaukęs, bet jau 
vandenyną perplaukęs. Nega
lėdami visi tave žodžiu pa
sveikinti šių Velykų proga, 
tai sveikiname per laikraštį. 
Mes trokštame, kad mūsų iš
tartas Aleliuja pasiektų ne
tik Tavo ausis, bet ir Tavo 
širdį. Mes jaučiam, kad Tau 
daug mieliau būtų šias Vely
kas sykiu su mumis būti, bet 
ir toli nuo mūsų atskirtas, 
Tu esi mūsų širdyje. Karštai 
siunčia Tau Velykų Aleliuja 
Tavo tėveliai, sesutės, drau
gai ir draugės vyčiai ir visi 
pažįstami. Visų vienas troški
mas — Tavo laimė ir greitas 
sugrįžimas. Velykų maldose 
susijungsime bendram tiks- 
lui-laimėti taiką ir ramybę, 
kurias atneš mūsų Prisikė
lęs Išganytojas. Gyvuok, An
tanai !

Philadelphijoj, kaip ir ki
tose vietose, Didžioji Savaitė 
yra šventa Savaitė. Vedamas 
ypatingas vajus už Didžiojo 
Penktadienio šventimą. Nuo 
12 lig 3 vai. dauguma krautu
vių uždaroma, pilnos bažny
čios tikinčiųjų, kurie mel
džiasi į Prikryžiuotąjį Išga
nytoją.

Šių metų Didysis Penkta
dienis dar reikšmingesnis, 
kai kartu su Prikaltuoju ant 
Kryžiaus yra tiek daug ken
čiančių ir prikaltų katalikų 
visame pasaulyje už savo 
mokslą, kai daugybė karių 
yra kankinami ir miršta karo 
laukuose, kai sugraudintos 
motinų širdys verkia kraujo 
ašaromis. Kur rasime stipry
bės ir ištvermės, jei ne Kry
žiuje.

A. L. Taryba jau suplana
vo gegužės mėnesyje paminė
ti Lietuvos Steigiamo Seimo 
ir spaudos laisvės sukaktis. 
Sudarytas ir komitetas, ku- 
rin įeina: Matas Milukas, Jo
nas Grinius, Kaz. Čeleden, 
Elena Milukienė, Antanas 
Dzikas, p. Kanin. Dar planuo
jama surengti ir Lietuvių 
Spaudos ir Meno parodėlę. 
Tokios parodos vedėja mielai 
sutiko būti p. Elena Milukie
nė, žymi lietuvė patrijotė, 
baigusi Lietuvos Vytauto Di
džiojo Universitetą ir pasižy
mėjusi karšta Lietuvos ir jos 
nepriklausomybės laisvės 
meile. Ji pati išsaugojo ir iš 
Lietuvos atsivežė nemaža lie
tuvių meno ir kitokių tauti
nių brangenybių. Todėl jai 
nebus sunku suorganizuoti 
tokią parodą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
džiaugias turėdama tiek pa
sišventusių darbininkų dirbti 
dėl Lietuvos laisvės ir jos ne
priklausomybės. Tarybos or
ganizuotos kalbos per radi
ją tęsiamos su dideliu pasi
sekimu. Eina laiškai iš Phila
delphijos ir apylinkės su svei
kinimais už tokias kultūrines 
kalbas mūsų tautiečiams. 
Linkėtina Tarybai ištesėti.—

VYČIŲ KLUBAS

Vyčių 3 kuopos Glee Club 
jau pradėjo savo rengimąsi, 
ir atrodo, kad jiems pasiseks 
susiorganizuoti ir turės savo 
chorelį. Pirmas jų viešas pa
sirodymas bus Motinos Die
nos minėjime, kur vyčiai ren
gia ypatingą programą moti
noms pagerbti.

Jaunas vedėjas vytis Jo
nas Valavičius sėkmingai va
dovauja.

PARAPIJOS NAUDAI

PARVYKO IŠ ALASKOS

PASVEIKO PIRMININKĖ

Ilgą laiką ir sunkiai sirgusi 
sodaliečių pirmininkė p. Ele
na Bielskytė, 214 Morris St., 
jau pasveiko ir vėl vadovauja 
sodalietėms. Sėkmingos veik
los, geros sveikatos.

Vakaras šv. Kazimiero pa
rapijos naudai bus balandžio 
15 dieną, Lietuvių klube, 928 
Moyamensing Avė. Visas pel
nas skiriamas parapijos jubi
liejui paminėti. Klubiečiai uo
liai rengiasi tam parengimui, 
kad daugiau pelnytų tam 
svarbiam tikslui.

Linkėjimai Philadelhijiečiams
Nuo F. A. Balinskio

Linksmų Velykų!... Kaip ir aš jaučiu, 
Linkiu dėl savų brangių vientaučių, 
Kurie gyvena, nes taip juk esti, 
Philadelphijos garsiajam mieste; 
Kaip Dėdės Šamo karys, kurs gauja 
Priešų paneigia — skamb’: Aleliuja!!!

ATSIRADO DINGĘS 
JURGIS DOČKA

Prieš kurį laiką čia buvo 
pranešta, kad Italijoje, Sa
lerno kautynėse, dingo jau
nas karys, viengentis Jurgis 
Dočka, vietinio, plačiai žino
mo jurgiečio Jokūbo šoloms- 
kio svainis. Buvo labai daug 
apgailestavimų ir net ašarų.

Bet neseniai gautas prane
šimas, kad J. Dočka yra gy
vas ir sveikas, bet tik vokie
čių nelaisvėn patekęs. Sveiki
name jo artimuosius.

Jurgietis

RADIJO VAKARAS

Philadelphijiečiams gerai 
žinoma radijo valanda trečia
dienių ir šeštadienių vaka
rais, iš radijo stoties WTEL, 
vedama p. Antano Dziko, jau 
7 metai gražiai patarnauja 
lietuviams ir lietuvių patrijo- 
tiniams reikalams. Antanas

NESULAUKĖ VĖL

Šie nesulaukė Velyki 
re paskutinėmis dia 
Marijona Pusčienė, I 
Paulauskas, Paulinai 
nienė. Visi jie palaidot 
Velykas.

A. a. Paulina Guq 
mirė staiga ir labai ni 
nomis aplinkybėmis. H 
dieną ji atvyko į South 
pas draugę, kad galėti 
vauti savo pažįstamos 
tuvėse. Bet naktį sunk 
sirgo ir nuo širdies Į 
mirė kovo 27 d. 5 vai

Nepaprastas supu( 
Kai jos lavonas buvo 
mas iš namų, kuriuos! 
tai tuo pačiu metu ve 
doti a. a. Marijoną Pu 
kurios laidotuvėse dal 
ji ir buvo pasiryžusi.] 
būdu, ji ir mirusi dal 
savo pažįstamos laid* 
Ilsėkis ramybėj.

Velionė priklausė pr
Dzikas nesitenkina vien pra-jgelio katalikiškų org;
nešti gautą skelbimą, bet vi
suomet labai daug prideda iš 
lietuvių patrijotinio veikimo. 
Visa, kas liečia lietuvių ir 
Lietuvos laisvės reikalus, jis 
mielai garsina per savo radi
jo programą. Įvairiomis pro
gomis jis ir ilgesnes kalbas 
pasako, ragindamas lietuvius 
veikti Lietuvos Nepriklauso
mybei atgauti.

Už tokį veikimą- p. Ant. 
Dzikui tenka didelė garbė. 
Savo programai palaikyti, jis

Tel. REgent 8434.
j RICHMOND GROCERY CO. Į

WHOLESALE GROCERS |
Savininkai Lietuviai Staponavičial §

PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!
| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. J

Karys Juozas Angelaitis, 
po kelerių metų tarnybos, šio
mis dienomis buvo parvykęs 
25 dienų atostogų. Jis aplan
kė savo žmoną, dukrelę, tėve
lius ir kitus gimines.

Karys pasiilgęs savųjų, bet 
narsiai atrodo. Dabar vėl iš
vyko į savo tarnybą.

Frank A. Balinskis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PHILADELPHIA, PA.

TARNAUJĄS DABAR U. S. A. ARMIJOJE

nin. Dr. J. Starkus ir kur 
Šeinius.

Ant. Kaminskas dėkoja 
siems, kurie parodė savo 
uojautą, užprašė mišias, 
lankė ar atsiuntė gėlių.

Radijo Koncertas
i SI ir Onos Pocių ved: 
, New Jersey lietuvių ra 
, programa balandžio 22 
Newarko Šv. Jurgio di 

. salėje, 180 New York 1 

. turės pavasarinį kone* 
Programą pildys art: 
Barbara Darlys i» Mari 
Kižytė, pijanistas T. Šid! 
kas, vietinis radijo ch 
kuriam vadovauja Me 
Šlikaitytė.

Koncerto pradžia 4 va 
piet Bilietai po $1.25 ir S 
Šokiams gros Ant. Pay 
orkestras iš Elizabethc 

! lietai tik šokiams 50 c.
1 Visi apylinkės lietuvis 

W maloniai kviečiami daly 
šiame koncerte.

k>*

ye-

P 
k
ii^

k ir

jų, palaidota iš šv. j 
jaus parapijos bažnyi 
gyveno 1122 Wallace 1 Linden, N. J<

NUPIRKS AMBU

Lietuvių Raudonoje 
žiaus ir Karo Pergalės 
teto pastangomis, visiem 
tuviams remiant, jau Į 
rna išparduoti karo b( 
145,000 dol. ir už tai gi 
lėktuvą-ambulansą ir 
dinsime lietuvišku vare

Kas yra pirkę kare

kilę-

k p
karts nuo karto rengia ko- pradedant sausio 1 di 

15 balandžio, tai prašoį^ai. 
gistruoti Komitete, kai, 
lėtumėm baigti vajų i®į 

jau antrą lėktuvą, j"

kius nors kultūrinius paren
gimus.

Vienas tokių parengimų 
yra rengiamas balandžio 16 
dieną, Lietuvių Muzikalinėj 
salėj, 4 vai. Programą išpil
dys garsus muzikas p. Pranas 
Dulke su savo artistais ir dai
nininkais. Svečias iš Brookly- 
no turi didelį pasisekimą su 
savo grupe ir laukiama, kad 
jis tikrai palinksmins Phila- 
delphijiečius.

Vakaro bilietai jau plati
nami, kaštuoja tik $1.00. At
silankę ir gražią programą 
matys ir Lietuvių Radijo pro
gramą parems. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti.

REMIA RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ

Philadelphijiečiai lietuviai 
labai gražiai remia Raudoną
jį Kryžių ir aukoja. Ligi ko
vo 26 dienos buvo suaukota 
$1,100.00. Bet kovo 26 dieną 
buvo padarytas vajus šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj, 
kur surinkta $111.80 ir Lie
tuvių Klube 928 Moyamens
ing Avė., 302.45.

Balandžio 2 dieną buvo va
jus šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj ir salėj vakare ir 
Pt. Breeze sekcijoj 4 vai. p.p. 
Visur buvo gerų kalbėtojų, 
buvo rodomi krutamieji pa
veikslai ir vėl surinkta keli 
šiiptai dolerių, taip, kad da
bar jau bus apie $2.000.

Bet Komitetas dirba, kad 
dar daugiau lietuviai aukų 
sudėtų. Visi, kurie aukoja 
darbe, tegul pasako savo rai
dę „L” ir tas bus priskaityta 
prie lietuvių kredito. Kas au
kos $5.00, tas bus narys, bet 
kiekviena auka yra brangi 
taip kilniam tikslui.

NAUJA SEKRETORE

ti

AR TAI NAUDIN

Paskutiniu laiku vietj 
tuviai pradėjo viens kit 
kinti įvairiuose laikrašfl 
Tuo naudojasi patriji 
lietuvių priešai ir dirbi 
nenaudai. Ar negeriau 
daugiau veikti, negu vj 
kitą kritikuoti ir biaų 
Ko mes pasieksime si 
nėmis korespondenci! 
vien tik, kad savo idėj( 
teisintum ir kitus pulti

Ar negeriau būtų i 
kaip mes galime ir turim 
gelbėti kenčiantiems 
liams. Juk mūsų ginčai 
nepatarnaus...

p F
bara-

puoš 
ra ir

m-
ZabūS

Mirė J. Tvaskienė
Po ilgos ligos mirė 

na Tvaskienė, mūsų mie 
gametė gyventoja. Buvc 
Ii katalikė, susipratusi 
vė, priklausiusi Roža: 
dr-jai, Mot. S-gos 53 kp 
Susiv. 200 kuopai, Ii 
klubui.

Paliko nuliūdime vy 
onardą, dukterį Genov: 
marskienę (jos vyras 1 
menėje), sūnus Antan: 
dene), Vladą (laivyne] 
lių (U.S. Coast Guard 
turis anūkus.

Palaidota kovo 15 
Gertrūdos kapinėse iš 
zbietos bažnyčios. Gau 
lyvavo draugijų naria

Velionė buvo kilusi 
kiškių par., Kulbių 
Panevėžio apskr. Jos 
Jonas ir Julijona Li 
čiai. Amerikon at 
1907 m. Ilgą laiką

8 Brooklyne.
8 Visai Tvaskų šein 
s, kiame gilios užuoj: 

velionei sakome: ilsėl 
paties ramybėje.

M ir 
p pra-

(’Grabo

ŠELPIA NETURTINI

Parapijos Šv. Vii 
draugija prieš Velykas j 
pė keletą neturtingųjų 
gavę pašalpą ir užuojau 
bai dėkingi tai vieninteh 
daros draugijai.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kava]ansk
LIETUVIS GRABORIĮ

Lalsniuotas Penna ir New Je 
valstijose

Nuliūdimo valandoje pra 
šauktis prie manes ’

1601 - 03 So. 2nd Si 

Philadelphia, Pa.

f------

LIETUVIŲ RADIO PROG!
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8

ppapro-

špaties

Hartford, C<

Mūsų kariai

Buvo parvažiavęs 
H$j. Mončiūnas iš Samsc 
pįmnga jis tarnauja laiv 

ra-6 
M9,

žiai atrodo mėlynoj 
moję.

payėio- 
phidoti 
kVin-

Į laivyną išvyko J 
keris (jo sesuo E 
WAC) ir Petras Esi 
ko žmoną ir du vai! 
rie lanko lietuvių 
kyklą.)

St. serž. Edvard 
yra Tennessee. Jo 
ja buvo „Hartford 

?oni8' gražiu aprašymu. < 
^a’ likęs 58 oro žygiu 
! zinierius. Buvo Ind 
^Gval- įyg.

f; Jonas 
pumnie-

Elzbieta Rindeikaite pra
dėjo eiti sekretorės pareigas 
LRKSA. 10 kuopoj. Jaunuo
lė pasiryžusi tarnauti tai 
svarbiai lietuvių katalikų or
ganizacijai. Ji mano, kad ir 
daugiau narių bus galima pri
rašyti ir kuopos veikimą pa
gyvinti, juk nuo to priklauso 
ir mūsų visas lietuvių veiki
mo pasisekimas.

Sveikintina jaunuolė, kad' 
nepabūgo imtis to darbo ir 
tuo patarnaudama lietu
viams. Kuopa neseniai turė
jo savo mažą parengimėlį 
kuopos išlaidoms padengti. 
Pasisekė, nes gavo $50.00 pel
no.

*

Direktorius
ANTANAS DZIKAS | 

8619 East Thompson Stre 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 298‘

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roma 
( Ramanai/skas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa. į 
Moderniška laidojimo įstaiga, 
tlelė, graži koplyčia, erdvi sale, 
keleivlngiems snteildama nakV 

Viskas nemokamai. Kreipki* 
dieną ar naktį.

Raudonojo Kry: 
U moga pasisekė. 1
į ' dirbo pirm. Vai. 1

ir VI. Brazauskas: 
Manikienė, Zarem 

1^0 mi- vickienė, Petraitie 
vai. Nuo skyriaus, lieti 

r’> 10:30 Raud. Kryžiui įtf 

dol. čekis.
1 Aumelisj  

fj?84' Tretininkų, Gyv 

čiaus ir Marijos 
draugijos turėjo 1 
rą, pelnas — ai 

k lems per Velykas 
Kgjr. 165 --------------- :

po giliai Omaha,

Šv. Antano liet 
W d. ja nepaprastai gi 

ir į ja. Klebonas, sės 
Ariing- pijonai geriaus 

; W į ruošiasi prie did
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NESULAUKh
«...J)RESPONDENTV PRANEŠIMAI
Šie nesulaukę 

rė paskutinė^'

Paulauskas, ' ______
°r*e,n^’ Vi® P6 ’amaldų tvarka 
Velykas.

A. a. Pauliuj 
mirė staiga ir <eliai^ 
nomis aplinkybę gtadieny — _____
dieną ji atvykoįj j šventinimas 7:30 
pas draugę,ka^ ;e, p0 to mišios; val- 
vauti savo pažį^ 5 šventinami visą die- 
tuvėse. Bet naktį ižintys nuo 4 ir 7 vai. 
sirgo ir nuo šį 7 ~ .-..Z 
mirė kovo 27 įamokslas ir giesmės.

Nepaprastas
Kai jos lavonas k limo mišios 6 vai. ry
mas iš namų, kj> os mišios 9, 10:30 ir 
tai tuo pačiu ral.
doti a. a. Mariją savaitę kleb. kun. N. 
kurios laidotuvės ui bažnyčioje pagelbs- 
ji ir buvo pasiry 
būdu, ji ir mirį 
savo pažįstamos

nktadienį — ryte nuo 
o 7:30 vai. vak. Kry-

ugnies ir

7:30 vai. kompleto-

cose — procesija ir

Velionė priklas 
geno ™ 
jų, palaidota išį 
jaus parapijos h 
gyveno 1122

J. Šaulys, M. I. C- ir 
llen, O. F. M.

Mirė
'arėta Klimauskienė 
:ovo 29 d., palaidota

laikė kun. J. šernius 
J. Šaulys. Liko vyras 

ir du sūnūs (vienas ar- 
kitas laivyne). ■

Koncertas
16d. par. salėje bus

kun. Dr. J. Starkus ir kun. J. 
Šernius.

Ant. Kaminskas dėkoja vi
siems, kurie parodė savo 
uojautą, užprašė mišias, 
lankė ar atsiuntė gėlių.

Radijo Koncertas
St. ir Onos Pocių vedama 

New Jersey lietuvių radijo 
programa balandžio 23 d. 
Newarko Šv. Jurgio dr-jos 
salėje, 180 New York Avė., 
turės pavasarinį koncertą. 
Programą pildys artistės 
Barbara Darlys i» Marijona 
Kižytė, pijanistas T. Šidlaus
kas, vietinis radijo choras, 
kuriam vadovauja Marytė 
Šlikaitytė.

Koncerto pradžia 4 vai. po
piet. Bilietai po $1.25 ir $1.00- 
Šokiams gros Ant. Pavydžio 
orkestras iš Elizabetho. Bi
lietai tik šokiams 50 c.

Visi apylinkės lietuviai yra 
maloniai kviečiami dalyvauti 
šiame koncerte.

uz- 
ap-

| Šv. Mykolo Parapijiečiams, Bayonne, N. J. į 
Reiškiu Nuoširdžiausius Linkėjimus

Į ŠVENTŲJŲ VELYKŲ PROGA |

į LINKSMIAUSIO ALELIUJA! į
I .. i| Kun. Mykolas Kemėžis į

Omahos lietuviai daug yra 
nuveikę bažnyčios ir tautos 
reikaluose. Pasišventimu ir 
darbštumu savo pareigose ir 
vadovybe, parapijoj padary
ta graži pažanga. Parapija 
yra puikiam dvasiniam ir fi
nansiškam stovy. Seselės ka- 
zimierietės savo mokslo dar
buotėj labai pigirtinos.

susirinkimą su prakalbomis. 
Pasiskirstyta darbu. Nors su
sirinkimas užsitęsė, bet na
riai išsiskirstė su energija ir 
pasiryžimu darbuotis.

Berželis

Los Angeles, Cal.

Binghamton, N. Y.

NUPIRKS AK
—

Lietuvių Raui
žiaus ir KaroPę jos choro koncertas, 

inų, bus ir įdomių, 
j vaidinimėlių. Pradžia

teto pastangomis 
tuviams remiant 
ma išparduoti h į. vak. 
145,000 dol. ir ui: 
lėktuvą-ambulati 
dinsime lietuvi^

Kas yra pirkę 
pradedant sausi; 
15 balandžio, tai 
gistruoti Komite 
lėtumėm baigti r, 
ti jau antrą lėkt

Novena
atinė Stebuklingo Me- 
novena trečiadieniais 

ris kartus: 2 vai. po- 
[8:15 vai. vak. angliš- 
30 vai. vak. lietuviškai.

lizabeth, N. J
AR TAI NAU sios Savaitės pamaldų 

tvarka
Petro ir Povilo par. 

iioje Didžiosios Savai-
Paskutiniu lak ■ - 

tuviai pradėjo Ė ,.J 
kinti įvairiuose L ^metinfe pa-

Tuo naudojas ,g (tenebral) laikon^os 
lietuvių presai. jienį ketvirtadienį ir 
nenaudai. Ari, ldienį 7:30 vakare 
daugiau veikte
kitą kritikuoti b Mišios Didž. Ketvirta- 
Ko mes pasiete - 9 vai., per kurias bus 

korespo: ingai dalinama komu-
i lidž. Penktadienį — 8 
lidž. šeštadienį — 8

s (tenebral) laikomos 
ir

Linden, N. J

4JĮ

etuviai 
udoną- 
igi ko- 
aukota 
Ldieną 
šv. Ka- 
nyčioj, 
ir Lie- 
įmens-

nėmis
yien tik, kad sar 
teisintum ir kite

Ar negeriau t e to’ šeštadienI ugnies, 
® ('KZolxrL-n rrvalzna) ir

kaip mesgalimtė 
gelbsti keočiarns Pašventinimas pra- ” įac? 7 vai rvrn livolrorp
liams. Jukmū<„„ 
nepatarnaus.

do (Velykų žvakės) ir

Mirė J. Tvaskienė
Po ilgos ligos mirė Julijo

na Tvaskienė, mūsų miesto il
gametė gyventoja. Buvo veik
li katalikė, susipratusi lietu
vė, priklausiusi Rožančiaus 
dr-jai, Mot. S-gos 53 kp., Kat. 
Susiv. 200 kuopai, lietuvių 
klubui.

Paliko nuliūdime vyrą Le
onardą, dukterį Genovaitę Zi- 
marskienę (jos vyras kariuo
menėje), sūnus Antaną (Lin- 
dene), Vladą (laivyne) ir Ju
lių (U.S. Coast Guard) ir ke
turis anūkus.

Palaidota kovo 15 d. šv. 
Gertrūdos kapinėse iš šv. El
zbietos bažnyčios. Gausiai da
lyvavo draugijų nariai.

Velionė buvo kilusi iš Mie
žiškių par., Kulbių kaimo, 
Panevėžio apskr. Jos tėvai— 
Jonas ir Julijona Lukaševi- 
čiai. Amerikon atvažiavo 
1907 m. Ilgą laiką gyveno 
Brooklyne.

Visai Tvaskų šeimai reiš
kiame gilios užuojautos, o 
velionei sakome: ilsėkis Vieš
paties ramybėje.

Reikia pasveikinti kun. 
Juozapą Jusevičių, tikrą baž
nyčios ir lietuvių tautos ben
dradarbį. Per septyniolika 
metų jis veikliai darbavosi 
pastoracijoj ir spaudoj. Bū
damas kapelionu šv. Kry
žiaus ligoninėj, jis parašė tris 
knygutes: šventų Mišių Au
ka”, „Dievo ir Artimo Meilė” 
ir „Liguonių Paguoda”. Ne
praeina mėnuo, kuriam ne
rastum jo straipsnių mūsų 
laikraščiuose. Jis tikrai yra 
vienas iš didžiausių mūsų 
spaudos rėmėju. Kun. Juozas, 
kaip savo mylimų parapijonų 
vadinamas, buvo pirmutinis 
a. a. kun. Aleksandro Baltu
čio padėjėjas Gimimo Panelės 
parapijoj Chicago j.

' Seselės Vincenta ir Gabrie
lė aplanko Omahos seseles 
vienuolyno reikalais.

Miko Jusevičiaus žmona 
Marijona išvyko į Long Is
land. New York, aplankyti 
savo brolio Kazimiero Zakaro 
kareivių ligoninėje.

Parapijos vaikų darželis 
turi arti 40 mokinių.

Velykų ryte 6 vai. klebo
nas kun. J. Jusevičius atlai
kys šv. Mišias ir sugiedos 
linksmą Aleliuja.

ŠELPIA N

tas 7 vai. ryte. O vakare 
jus giedama prie Grabo 
mpletorium ir sakomas 
:slas. Lietuvišku papro- 
>rima ir šiemet turėti 
mą prie Viešpaties 
per naktį, laukiant V. 

ėlimo.

Hartford, Conn

Namų savininkų draugija 
nutarė turėti visų narių meti
nį susirinkimą balandžio 16 
d. Mat, pavasaryje reikia na
mus taisyti ir pagražinti.

Jonas Stoškus

Parapijos 
draugija prieš Vf 
pė keletą neturu r 
gavę pašalpą H Dienoje Prisikeli- 
bai dėkingi tai gaidos su ^i škilminga 
daros draugijai

Mūsų kariai

rija ir šv. Mišios — 6 
to; kitos Mišios — 8, 9,

Buvo parvažiavęs adv. Pr. 
Mončiūnas iš Samson, N. Y., 
kur jis tarnauja laivyne. Gra
žiai atrodo mėlynoje unifor
moje.

Amsterdam, N. Y.

ivo va- 
^apijos 
care ir 
ai. p.p. 
bėtojų, 
eji pa
ca keli 
ad da- 
^0.
i, kad 

aukų 
tuko j a 
/o rai- 
aityta 
as au- 
rs, bet 
jrangi

4*

i pra- 
reigas 
unuo- 
ti tai 
<ų or- 
:ad ir 
a pri- 
ią pa- 
lauso 
veiki-

Tel. DEW.5136

Jos.Kavab

L1 vai.
Mirė

jų parapiją aplankė 
:s angelas. Paskutiniu 
po iškilmingų bažnyčio-

LIETUVIS GK! lulo pamaldų palaidoti 
LaisnluotaiPaa' >nas Brazas, 71 m.; Vin- 

ikušauskas, 40 m., Juo- 
raitkevičius, 66; Jonas 

"ZdrtM*: >a’ 57 ’ Helen Paciūnie- 
f; Justinas Samulionis, 

1601 - 038o.' lozas Urbonavičius. Pa- 
yti — Jeanne Clare 
ir Charles Joseph Gval-

Į laivyną išvyko Juozas Be- 
keris (jo sesuo Elena yra 
WAC) ir Petras Esoda (‘pali
ko žmoną ir du vaikučiu, ku
rie lanko lietuvių par. mo
kyklą.)

Nuliūdimo vM

Philadelpb

\ewark, N. J
lietuvių radio-1

Trečiadieni f*1

DirtWi®
Antanas Is r procesija bus 6

3819 Eut Tto* Kitos mišios — 9, 10:30
PhDadeK*

Telefonuoklte:

Velykų Mišios 
ykose Prisikėlimo mi- 

val.

+—

TeL POPlar 4111 

Charles P

45 vai. ryte.
b. kun. Ig. Kelmelis 

Jma Velykomis visus sa- 
rapijiečius, linkėdamas 

i gsmingo Aleliuja.
Mirė

„„uni vo 23 d. ligoninėje mirė
^am -d 1 Kaminskienė, gyv. 165

St. serž. Edvardas Poška 
yra Tennessee. Jo fotografi
ja buvo „Hartford Times” su 
gražiu aprašymu. Jis yra at
likęs 58 oro žygius kaip in
žinierius. Buvo Indijoje 2 me
tus.

Raudonojo Kryžiaus pra
moga pasisekė. Daugiausia 
dirbo pirm. Vai. Kaunietytė 
ir VI. Brazauskas; pagelbėjo 
Manikienė, Zarembienė, Na
vickienė, Petraitienė ir kitos. 
Nuo skyriaus, lietuvių vardu, 
Raud. Kryžiui įteiktas 500 
dol. čekis.

Tretininkų, Gyvojo Rožan
čiaus ir Marijos Vaikelio 
draugijos turėjo kortų vaka
rą, pelnas — altoriaus gė
lėms per Velykas papuošti.

Per trumpą laiką mirties 
angelas aplankė Meliauskų 
šeimą antrą kartą. Prieš ket- 
veris metus mirė Mykolas 
Meliauskas. Likusi našlė su 
paūgėjusiais vaikais bandė 
prisitaikyti prie pasikeitusių 
aplinkybių. Rodos, viskas bu
vo pradėję gerėti. Bet kovo 
23 d. ištiko kita nelaimė — 
po kelių savaičių sirgimo mi
rė duktė Eleonora, 19 metų 
jaunuolė.

Amsterdamiečiai giliai at
jaučia savo artimo nelaimę. 
Draugai ir pažįstami suteikė 
daug dvasinių ir gėlių bukie
tų. Jauna Eleonora gulėjo 
gėlėse paskendusi.

Laidotuvėse mandagiai pa
tarnavo Petras Sargelis Jr. 
Palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse. Paliko nuliūdime mo
tina, sesuo ir brolis.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Bus per karšta
Blynienė: Kuomet aš nu

mirsiu, su savimi pasiimsiu 
visą savo auksą ir sidabrą.

Bliekienė: Neimk.
Blynienė: Kodėl?
Bliekienė: Kur pati, kūmu

te, eisi, viskas sutirps.
Nelaimė

— Ko verki, Magdute?
— Mamyte, čiulpiau saldai

nį ir netyčiomis prarijau. Bū
tų kažin kol užtekę čiulpti.

— Imk kitą. Šitą kramty
dama praryk.

Gyveno
Lozoraitis: Ką veikia tavo 

tėvukas ?
Trikampis: Nieko.
Lozoraitis: Kaip tai „nie

ko”?
Trikampis: Nes jis miręs.
Lozoraitis: Ką jis pirma 

veikė ?
Surado priežastį

Juozaitis: Ponas daktare, 
esu labai silpnas; jau nei deg
tinės gerti negaliu. Kai tik iš
geriu, tuoj galvą skauda.

Gydytojas: Blogai... Pasa
kyk, kada prasideda galvos 
skaudėjimas?

Juozaitis: Dažniausiai po 
to, kai išgeriu degtinės.

Naujiena
Jonas: Ar girdėjai naujie

ną?
Jokūbas: Ne.
Jonas: Mano pati ištekėjo.
Jokūbas:* Stebuklai... Už 

ko?
Jonas: Už manęs.

Neprityręs virėjas
Moteris (sugrįžusi iš toli

mos kelionės): Ar pereitą va
karą pasigaminai sau skanią 
vakarienę ?

Vyras: Taip, šaldytuve ra
dau nemažą gabalą jautienos. 
Atsinešęs svogūnų iš rūsio, 
gardžiai visą išsikepiau.

Moteris: Svogūnų? Ar ži
nai, ką tu padarei, Jonai?... 
Tu atsinešei iš rūsio mano 
tulpių bumburus ir išsikepei.

Iš kur šaltis
Jonas: Kažin dėl ko žiemą 

šalta ir iš kur tas šaltis at
siranda?

Stepas: Gi dėl to, kad kai 
tik ateina žiema, tai visi už
darinėja langus, kaminus ir 
duris ir nebėra iš kur prišil- 
ti. Kai tik pavasarį atidaro, 
ir vėl pasidaro šilta.

Pranas Bekampis

botui už jo veiklų rūpestį Ma
rianapolio Kolegija. Taip pat 
vadovybė dėkoja visiems, ku
rie savo auka gausiai pagel
bėjo kolegijai.

Aukų surinkta 539 dole
riai.

Kolegijos Vadovybė

Atsišaukimas į šiaurinės 
New Yorko valstybės 

lietuvius
Amerikos Lietuvių Tary

bos Vykd. Komitetas įgaliojo 
Binghamtono Lietuvių Tary
bą rūpintis sušaukti šiauri
nės New Yorko valstybės lie
tuvių konferenciją.

Šiuomi Binghamtono Lie
tuvių Taryba ir skelbia, kad 
Šiaurinės New Yorko valst. 
Lietuvių Konferencija įvyks 
gegužės 20-21 dienomis Ar
lington Hotel, Binghamton, 
N. Y.

Konferencija prasidės ge
gužės 20 d. 12 vai.

Konferencijos tikslas:
1. Pasėkmingesnis lietuvių 

karo rėmimas iki skubesnės 
pergalės.

2. Minėjimas Lietuvos Stei
giamojo Seimo sukakties.

3. Paminėjimas lietuvių 
spaudos laisvės atgavimo 40 
metų.

4. Lietuvos nepriklausomy
bės grąžinimo reikalas.

5. Amerikos ir Sričių Lie
tuvių Tarybos klausimai.

6. Organizacijų, miestų ir 
delegatų nauji sumanymai.

Šiuomi raginame visos 
šiaurinės New Yorko Valsty
bės lietuvių draugijas, kuo
pas, klubus, parapijas ir ki
tas organizacijas bei kolonijų 
komitetus dalyvauti.

Delegatus reikia rinkti po 
vieną nuo organizacijos, iki 
25 narių ir po vieną nuo kiek
vienų 25 narių, arba daugiaus 
kaip pusės.

Miestai kaip Amsterdam, 
Albany, Schenectady, Troy, 
Utica, Syracuse, Rochester, 
Buffalo, Niagara Falls, Mo
hawk ir kiti turi skubiai su
sirūpinti šia konferencija.

Išrinkite delegatus, svars
tykite konferencijos reikalą 
organizacijų susirinkimuose 
ir viešuose -miestų sušauktuo
se mitinguose.

Taipgi sukelkim, kiek gali
ma, daugiaus pinigų Ameri
kos Lietuvių Tarybos dar
bams. Vietų veikėjai esate 
prašomi atsiliepti skubiai, 
kad būtų galima pradėti pla
tesnis susirašinėjimo darbas.

Binghamtono Lietuvių Ta
rybos Valdyba:

Pirmininkas A. Lėpa 
Rašt. P. B. Balčikonis 
Iždininkas V. Kiela

P. S. Visus susirašinėjimus 
prašome ' vesti sekretoriaus 
adresu: P. B. Balchikonis, 
Langdon Grove, Kirkwood, 
N. Y.

NAUJI LIETUVIAI 
ARGENTINOJE

Pravažiuodami į kitas P. 
Amerikos šalis buvo kuriam 
laikui sustoję Argentinoje 
lietuviai kunigai saleziečiai— 
Mečys Pusčius ir Petras Ma- 
skolaitis.

Argentinos lietuviai džiau
giasi į Buenos Aires atvyku
siomis seselėmis kazimierie- 
tėmis Aloyza ir Kamile. Jos 
čia atvyko darbuotis lietuvių 
mokykloje. Kelionė dabar 
sunki ir joms reikėjo beveik 
mėnesį (su sustojimais) ke
liauti lėktuvu.

Dabar Argentinoje bus pen 
(ketas lietuvaičių vienuolių. 
Darbininkiškame Avellenado 
mieste, prie lietuvių bažny
čios, jos veda trijų skyrių 
pradžios mokyklą ir vaikų 
darželį, kur gražiai auklėja 
apie 80 įvairios tautybės vai
kučių. Iki šiol seselės auklė
tojos gyveno labai kukliame 
nuomojame kambaryje. Da
bar žada neužilgo pradėti sta
tyti mažą vienuolyną.

Jau dauguma žino, kad Se
serims Pranciškietėms Vik
torija Masiliūnas nupirko 
gražų namą 1742 Westmore
land Blvd., Los Angeles, Ca- 

1 lifornia. Ten buvo įrengta la
bai graži koplyčia, kurią J. 
E. arkivyskupas iškilmingai 
pašventino, ir Seserys gy
veno tuose namuose. Bet pa
sirodė vienu atžvilgiu tas na
mas nepatogus, nes per toli 
buvo nuo Šv. Kazimiero baž
nyčios.

Atsitiko laimingas supuoli
mas. Čia atvyko į Los Ange
les prelatas M. L. Krušas. At
vyko ir Motina M. Dovydą, 
pranciškiečių viršininkė iš 
Pittsburgo; surado gražų na
mą visai arti mūsų bažnytė
les ir nupirko. Jame gyvens 
seserys pranciškietės.

Tarpe seserų namo ir da
bartinės klebonijos yra vie
nas tuščias lotas, kurį norime 
nupirkti ir ten pradėti statyti 

j gražią bažnyčią. Lotas kaš
tuoja 4,000 dol. Pradžiai aš 

| turiu $500. Kad atsirastų dar 
septyni fundatoriai, kurie au
kotų po $500, tai ir būtų pie
čius bažnyčiai; jei tokių ne
atsiras, tai pasitikim, kad at
siras daugiau asmenų, kurie 
aukos mažesnę sumą, sklypą 
nupirksim ir pradėsim statyti 
bažnyčią.

Pasitikėdamas Dievu ir ge
ro noro žmonėms, pradėsiu 
naujos bažnyčios Los Ange
les statybą, o jei aš ir nesu
lauksiu iškilmių, kada naują 
bažnyčią šventins, tai sulauk
site jūs, jaunesnieji.

Dar aš turiu vieną užmany
mą, kuriam, manau, pritars 
mūsų lietuviai, gyvenantieji 
šaltuose kraštuose. Aš noriu 
nupirkti didelius namus, gra
žiais medžiais papuošti. Ma* 
no tikslas yra pagelbėti se
nesniems žmonėms pasinau
doti Kalifornijos saulutės 
spinduliais, kad galėtų senat
vėje sušildyti savo senus kau
lus, išvaryti iš kaulų reuma
tizmą, o iš krūtinės dusulį ir 
kitas senatvės silpnybes. Yra 
daug, kurie atvažiuoja iš ki
tų kolonijų, kiti ragavę ir 
Floridos oro ir saulutės, bet 
atvyksta į Kaliforniją, ir no
rėtų čia užbaigti savo žemiš
ką kelionę, tiktai yra daug 
nepatogumų kur apsigyven
ti, atrasti vietą.

Pasiturintieji senukai per
ka namus, kad tiktai galėtų 
Kalifornijoj gyventi. Kartais 
išeina gerai tas biznis, jei 
gauna didesnes patalpas ir 
turi pajamų. Bet gali taip at
sitikti, kad nupirksi namą ir 
visus pinigus sukiši į namą, 
o gal darbą negalėsi dirbti, 
tada tas namas tavęs neiš
maitins, jei pirkai nedidelį 
namą. Galima nupirkti didelį 
namą, sveikoj vietoj, kuria
me galėtų sutilpti bent 10-15 
asmenų ir pavadinti „Lietu
vių poilsio namu”. Tame na
me gyvensi, kaip ilgai norėsi. 
Norėčiau sužinoti, kas tokia
me name norėtų gyventi. Pra
šau iš anksto pranešti man. 
Sąlygos priklausys nuo to, 
kokias pastatys savo sąlygas 
dėl kambario ir maisto.

Prelatas J. Maciejauskas
2511 — 3rd Avenue

Los Angeles 16, Calif.

TRYS VINYS

Velykų laikas primena ir 
šventas relikvijas, kurios 
randasi Monza, netoli Milano, 
Italijoje. Yra tai dalis vadi
namos „Geležinės Karūnos”, 
kurią vokiečių imperatoriai 
vtrtodavo vainikavimuisi. Ją 
vartojo Barbarosa ir Napole
onas, vainikuodamiesi kara
liais.

X

Pastaraisiais laikais, kuo
met Italijoj kilo nesusiprati
mai, Šv. Jono bažnyčioje 
Monza atsirado nauja „Ka
rūna,” ne „geležinė”, bet auk
sinė su brangakmenimis ap
taisyta, bet ji vistiek vadina
ma „Geležiniu Vainiku”.

Šio vainiko istorija yra to
kia: Elena, Romos imperato
riaus Konstantino motina, 
326 m. aplankė Jeruzalę ir, 
išėmus vinis iš Kryžiaus, par
vežė į Italiją. Vėliau karalie
nė Teodolinda sudėjo jas į mi
nimą vainiką.

Minėtos vinys ir po šiai 
dienai laikomos toje bažny
čioje ir rodomos aplankan
tiems tą vietą.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Marianapolis

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Kovo 26 dieną Hartfordo 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
buvo padaryta rinkliava Ma- 
rianapolio kolegijai paremti.

Rinkliavos tikslu iš Maria- 
napolio į Hartfordą buvo nu
važiavęs Marianapolio namų 
viršininkas kun. A. Markū
nas, kuris pamaldų metu sakė 
pamokslus.

Hartfordo lietuvių katali
kai rinkliavą nuoširdžiai ir 
dosniai parėmė. Dėl to padė
kos žodis pirmiausia pridera 
parapijos klebonui prelatui J. 
Ambotui, kuris su dideliu uo
lumu šią rinkliavą paskatino 
ir žmonėms atsidėjęs aiškino 
gražų jos tikslą.

Marianapolio Kolegijos va
dovybė šia proga reiškia nuo
širdžią padėką prel. J. Am-

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

'NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kovo 19 d. įvyko šv. Kazi
miero parapijiečių susirinki
mas. Pernai atmokėta skolos. 
Pasiryžta praplatinti ir su
tvarkyti kapines.

Parapijos trustistu ir kny
gų vedėju jau kelinti metai 
pasižymėjo Jonas Mikėnas. 
Kitas trustistas yra Bronius 
Stankevičius (Stan).

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Omaha, Nebrdale Avė. Liko giliai 
ęs velionės vyras, An- 
Kaminskas.

dotuvės buvo kovo 27 d. 
ingas mišias laikė ir į 
yžiaus kapus Arling-
alydėjo kleb. kun. Ig. 
lis. Kitas mišias laikė

, kad 
bo ir 
lietu- 
turė- 
;imėlį 
engti. 
0 pel-

DIB

1113 Mt. V 
Philadelphia

Modernifla 
įelė, graflkoply* 

kelel vingi era
Viskas nemobn*1

dleMV"

Šv. Antano lietuvių parapi
ja nepaprastai gražiai gyvuo
ja. Klebonas, seselės ir para- 
pijonai geriausiais būdais 
ruošiasi prie didžiausios ka
talikų šventės — Velykų.

Lietuvai šelpti Komiteto 
susirinkimas įvyko kovo 26 
d. Pranešta apie buvusį su
važiavimą New Yorke. Adv. 
Stokna paaiškino apie susi
rinkimą Philadelphijoje. Nu
tarta šaukti masinį lietuvių



Geriausias pasirinkta

Valdyba

-įtyhės de-K. VILNIŠKIS — KARYS

VYČIAI TURĖS SEIMĄ

DEWEY

PARVYKO SERŽANTAS

ir

Maspetlio Žinios
MAŽIAU GIMIMŲ

13

Advokatas
34 NAUJI KUNIGAI 41-40 —74th Striukė

Jackson Heights, N. J same tame

Saugok Savo jrinkinys,
° Įžymus į vi-

MERDĖJIMO PAMALDOS

Radio Voice of the Lithuanians

New York, N. Y.

SVEIKINA IŠ AFRIKOS
Stenger & Sten,

VELYKŲ SNIEGAS

BALTIJOS VAKARAS 
AMERICAN COMMON

MASPETHO AUKOS 
RAUD. KRYŽIUI

savo tarpt 
ir padoriu

Hulldat 
ir daug vi

bonas (skili 
pan.), 1.100 s 
sv. Dextrosun 
dinys, nusilpi 
leidžiama į ve 
tas), 1,100 sv 
prate (vidaus

Serž. Balys Laučka Velykų 
sveikinimus atsiuntė iš Afri
kos, kur jis yra kelyje į savo 
naują paskyrimo vietą.

Velykose: Prisikėlimo mi
šios 6 vai. ryte; kitos mišios 
—- 8, 9, 11 ir 12:15 vai.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

4i, jau F 
įkalbėjo 
įomis pa
žibėjo apie

SODALIEČIŲ SUVAŽIAVI
MAS BROOKLYNE

Wendell W 
rai atkritus 
partijos aky 
giausia į Ne 
natorių Thoi

Gub. Dews 
tylėjimo poli 
ko, kad nesi 
nų partijos i 
zidento rinki 
nesako, kad 
datas, jei b 
pakviestas.

Kiti kand 
gubernatorii 
MacArthur, 
gubernatorii 
gelio valsty 
partijų kom 
rinkę savo 1 
tijos suvaz 
čiuojama, 1 
yra palank 
Dewey.

ims reikia
3i. Jokios 
-^alępavers- 
Ąjei Ameri- 
iratąSąjun- 

inebū-

Chicago, 
vienuolijos 
narda, suk 
kias Mišią: 
kurios susi 
įvertinimo 
Paul unive 
dabar dar 
lietuviškų

Susipažii 
kompozicij 
mano, kad 
rinys, save 
Rapsodija.

Entered as Second. 
Office at Brooklyr

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

jimą, kad jam vadovaut 
kiria tokius žymius, 1

rii ir atnešti 
gailis. Jis 
■gorėjo pa
eiliui, kokiu

NEwtown 9 - 5972Į: Maskvos, 
1-okonferen- 

'M apie At- 
įai nežymiai

^®to- 
'.į ir at- 
įavus. 6:30 
^valstybės

pasauliui žinomus kui ;kursnepn- 
' rišlių po-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIU PALOCIUS j
• GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE <
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKJTf

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Šv. Jurgio Parapija pavasario koncertas

Joseph Vastu^“2į
Real Estate Insura 

496 Grand St., Brooklyn,
Tel. EVergreen 7-16

FEDERACIJA IŠRINKO 
SAVO ATSTOVUS

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkime ko
vo 31 d. nutarta dalyvauti 
New Yorko-New Jersey lietu
vių draugijų konferencijoje, 
kuri įvyks gegužės 14 d. 
Pennsylvanijos viešbutyje, 
New Yorke. Atstovais išrink
ti M. Varneckis, V. Pūkas, R. 
Kašėtienė, A. Tvaskienė, Sim. 
Cerebiejus ir M. Mikolaitis. 
Konferencijos rengimo reika
lams paaukota 5 dol.

A. Raudonajam Kryžiui iš 
iždo paskirta 5 dol.

Susirinkimas išklausė Fe
deracijos centro pirm. J. B. 
Laučkos pranešimą apie įvai
rius Federacijos atliekamus 
darbus.

Sekantis susirinkimas bus 
balandžio 28 d. 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje.

Trečią Velykų dieną ka
riuomenėn išeina Kazys P. 
Vilniškis, buvęs pirmas „A- 
merikos” redaktorius ir ad
ministratorius.

Nuo 1940 m. Kazys gyveno 
New Havene, kur buvo Lie
tuvos Importo-Eksporto ben
drovės maisto krautuvės ve
dėju.

Namuose liko jo žmona E- 
lena su dukrele Sandra.

Naujam kariui, mūsų „A- 
merikos” artimiausiam bičiu
liui, linkime gražiausio pasi
sekimo. Atjausdami jo šeimą, 
linkime jai kantrybės.

Atsisveikindamas su civi
liu gyvenimu, K. Vilniškis pa
liko stambią auką Lietuvių 
Kultūriniam Institutui ir 
duoklę Lietuvos žmonių šel
pimo reikalams.

Balandžio 27 d., ketvirta
dienį, 8:30 vai. vak., Ameri
can Common salėje, 40 East 
40 Str., arti Grand Central 
stoties, bus Baltijos tautoms 
skirtas vakaras. Muzikalinę 
programą išpildys operos ar
tistė Barbara Darlys, Mar. 
Kižytė, pianistas T. Šidlaus
kas ir kiti. Bus ir kalbėtojų.

Būtų gera, kad lietuviai 
gausiai atsilankytų.

TARYBOS SUSIRINKIMAS
New Yorko Lietuvių Tary

bos visuotinis susirinkimas 
kviečiamas pirmadienį, ba
landžio 17 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. mokyklos muzi
kos kambaryje.

Visi Tarybos nariai prašo
mi atsilankyti.

MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

Balandžio - April 7,1

PADIDINKIME A. R. KRYŽIAUS FONDAI
Amerikos Raudonasis Kry- 

■ žius savo vajų pratęsė ba- 
. landžio mėnesiui, nes kovo 

mėnesyje nesukelta užsibrėž
tos kvotos. New Yorko mies
te vajus bus vedamas tol, kol 
bus surinkta 22 mil. dol., o 
dar reikia daugiau nei 3 mil. 
dol. Šiame vajuje, pirmą sykį 
karo eigoje, New Yorke su
darytas ir Lietuvių Komite
tas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajui pagelbėti. Ko
mitetas centre žinomas Li
thuanian American Council 
Committee vardu.

Šis Lietuvių Komitetas jau 
surinko apie $1,600 ir sten
giasi sukelti bent $2,000. Pa
lyginus mūsų lietuviškos vi
suomenės būklę — su mūsų 
5 parapijomis, keliais laik
raščiais, šimtais biznierių ir 
profesionalų, daugeliu orga
nizacijų — mes iki šiol pasi
rodėm© daug silpnesni, negu, 
pav., mūsų kaimynai latviai. 
Latviai čia turi tik vieną mė
nesinį laikraštį, vos kelis biz
nierius ir profesionalus, vos 
5,000 tautiečių, tačiau jie jau 
surinko Amerikos Raudona
jam Kryžiui šiame vajuje per 
$2,000.

Lietuvių Komitetas Raudo
nojo Kryžiaus Vajui gelbėti 
atsišaukia į jus visus, broliai 
ir seserys amerikiečiai, lietu
vių karo aukų giminės: atei
kite Raudonajam Kryžiui tal
kon, suteikite aukų Lietuvių 
Komiteto kredito sąskaiton. 
Visi žinome, kad mes visi au
kojame per mokyklas, per į- 
vairias parapijas, „block can
vassers” rinkėjoms ir pana
šiai. Betgi mums, kaipo lietu
vių kilmės amerikiečiams, 
yra svarbu gauti pripažinimą 
kaipo patrijotiškai grupei, 
Lietuvių vardu ir Lietuvių 
kreditan aukas surinkti. Ke
lių dešimčių savanorių, kurie 
ir kurios gelbėjo sukelti $1,- 
600, nepakanka: reikia dau
giau pastangų, daugiau aukų. 
Atsiminkime, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius pagelbs
ti ir mūsų tėvų žemei — ne
seniai išsiuntė įvairių medi
kamentų už 10,000 dol. Jau 
ruošiamas antras siuntinys, 
daug didesnis.

Prašome savo aukas įteikti 
arba per penkių lietuviškų 
parapijų klebonijas, laikraš
čių įstaigas, radijo vedėjus 
arba tiesiog įteikti ar per
siųsti Lietuvių Komiteto iždi
ninkui, Danieliui Averkai 222 
So. 9th St., Brooklyn 11, N.Y. 
Čekius arba pašto perlaidas 
rašykite American Red Cross 
vardu ir siųskite Lietuvių

Komiteto aukščiau nurodytu 
adresu. Visi aukotojai gaus 
pažymėjimus.
A. R. K. L. Komiteto Valdyba 

Adv. K. R. Jurgėla, pirm. 
Juozas Ginkus, vicepirm. 
Jonas Valaitis, vicepirm. 
Izabelė A. Laučkienė sekr. 
Danielius J. Averka, ižd.

Adv. St. Briedis, Maspetho 
piliečių klubo pirmininkas, 
balandžio 4 d. įteikė Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Lie
tuvių Komiteto iždininkui D. 
J. Averkai tokias Maspetho 
draugijų aukas:

Šv. Vincento dr-jos ir jos 
narių — $31.50, Maspetho pi
liečių klubo narių ir jų drau
gų — $25.35, Maspetho pilie
čių klubo pramogos pelnas— 
$28.20 ir Maspetho Lietuvių 
Auditorijos Bendrovės — 
$25.00. Iš viso tą dieną adv. 
Briedis Komitetui perdavė 
110 dol. 5 c.

Balandžio 2 d. Bostone į- 
vyko Lietuvos Vyčių centro 
valdybos posėdis. Iš New 
Yorko posėdin buvo nuvykę 
centro valdybos nariai Juo
zas Boley ir Danielius J. A- 
verka.

L. Vyčių centro valdyba 
nutarė šiemet rugsėjo gale 
šaukti organizacijos seimą 
New Yorke. Seimui jau ruo
šiamasi.

Štabo seržantas Jurgis Ta- 
musonis balandžio 5 d. par
vyko 10 dienų atostogų pas 
savo tėvelius. Seržantas gerai 
nusiteikęs. Būna jis Alaba- 
moje.

Šiemet New Yorke per 
savaičių gimimų skaičius yra 
8,171 mažiau nei pernai tuo 
laiku, šiemet per pirmas 13 
savaičių New Yorke gimė 29, 
466 kūdikiai, pernai tame lai
kotarpyje — 37,637.

Praeitą savaitę New Yorke 
mirė 1,579 asmens.

J. E. Brooklyn© vyskupas 
Molloy balandžio 11 d. 8 vai. 
ryto Šv. Jokūbo prokatedroj, 
Brooklyne, įšventins 34 jau
nuolius, Seminarijos auklėti
nius, kunigais.

Angelų Karalienės 
Parapija

Velykose Prisikėlimo Mi
šios ir procesija bus 6 vai. 
ryte. Po mišių bus Palaimi
nimas Švč. Sakramentu.

Per Velykas viešės pas 
kleboną karo kapelionas kun. 
Petreikis.

Velykų mišios bus 6, 8, 9, 
11 ir 12:15 vai.

Šv. Vardo draugijos bendra 
Šv. Komunija bus Velykų 
Dienoje. Nariai galės pasi
rinkti bet kurias mišias. Su
sirinkimas įvyks kitą sekma
dienį, bal. 16 d., po 9 vai. mi
šių.

Balandžio 21 d., penktadie
nį, Šv. Vardo draugijos ba
lius bus parapijos salėje, šis 
balius, kaip ir kiti buvusieji, 
bus su užkandžiais — silkė
mis ir kitokiais gardumynais, 
kurie svečiams bus duodami 
dykai. Bus ir skanaus alučio 
atsigerti. Įžanga bus tik 40 
centų vienam. Šio parengimo 
pelnas bus skiriamas parapi
jai.

Balandžio 15 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak., par. salėje, bus 
įdomus margučių balius. 
Ruošia Raudonojo Kryžiaus 
skyrius. Už įdomiausiai iš
margintus velykinius margu
čius bus duodamos dovanos. 
Šokiams gros Jėzavitas ir 
Dirginčius. Bilietai tik po 
50 c.

Rengėjos kviečia visus at
silankyti.

Moterų S-gos 24 kuopos 
susirinkime bal. 4 d. susilauk
ta penkių naujų narių. Kuo
pa tuo labai džiaugiasi. Nau
jos sąjungietės yra O. Šar- 
kauskienė, L. Sirgevičienė, O. 
Krijauskienė, M. Butauskienė 
ir O. Kraujalienė.

Kuopa Amerikos Raudona
jam Kryžiui-paskyrė 10 dol. 
Pritarta New Yorko-New 
Jersey lietuvių draugijų kon
ferencijai (gegužės 14 d.), 
kurios rengimo reikalams 
paskirta 5 dol., atstovėms iš
rinktos N. Civinskienė, B. A- 
domaitienė, M. Bartkienė ir 
O. Navickienė.

Apreiškimo 
Parapija

Vyrų dėmesiui
Šv. Vardo draugijos vyrų 

bendra komunija turėtų būti 
Velykų dienoje, 8 vai. Mišių 
metu, bet dėl Velykų šventės 
draugija neis bendrai prie ko
munijos. Visi vyrai prašomi 
pasirinkti komunijai tokias 
Mišias, per kurias bus pato
giau eiti. Velykų dienoje dau
gelis eina išklausyti pirmųjų 
iškilmingų Mišių, tai gali per 
tas Mišias ir prie komunijos 
eiti.

Draugijos Mišios vis būna 
8 vai. metu, bet prašomi na
riai savo komunijos neapleis
ti.

Bažnytinis Koncertas
Bažnyčioj surengtas baž

nytinių kūrinių koncertas 
verbų sekmadienį, kurį išpil
dė par. choras, vadovaujamas 
muz. J. Brundzos, tikrai me
niškoj nuotaikoj praėjo. Cho
ras išpildė visą eilę rinktinių 
muzikos kūrinių. Buvo an
samblis ir solistai. Solo gie
dojo Uršulė Kulbokytė — 
Vyšniauskienė, B. Brundzie- 
nė, Stasys Kažemekas ir Pra
nas Stankūnas, kurio stiprus 
baritono balsas pripildė baž
nyčią.

Žmonės tikrai gėrėjosi šiuo 
koncertu — tai buvo lyg me
no šventė. Kleb. kun. Paulo- 
nis apibudino bažnytinę mu
ziką. Pas jį apie muziką ži
nių yra, tarsi, pilnas aruodas. 
Gale padėkojo visiems prisi- 
dėjusiems prie taip puikaus 
šio koncerto surengimo 
žmonėms už atsilankymą.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

AMERIKOS LI 

LIKŲ VISUC 

KULTŪRINIO 

SAVAT

EINA KAS I

3,000 S
NlSIl

M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161sf STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MElrose 5-0333

Didžiajame Penktadieny 
daugumoje New Jorko kata
likų bažnyčių bus 3 valandų, 
Jėzaus ant Kryžiaus Merdė
jimo pamaldos. Tokios pa
maldos bus ir lietuvių Šv. Jur
gio bažnyčioje, 207 York Str., 
Brooklyne.

Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
balandžio 2 d. susirinkime 
paskyrė Raudonajam Kry
žiui 5 dol., o narės suaukojo 
10 dol. Dauguma narių jau 
yra atskirai aukojusios.

Draugija pritarė New Yor
ko-New Jersey lietuvių drau
gijų konferencijai, įvykstan
čiai gegužės 14 d. Pennsylva- 
nijos viešbučio salėje, New 
Yorke. Konferencijos reika
lams paskyrė 5 dol., o atsto
vėmis išrinko P. Stravinskie
nę, M. Bogužienę, R. Panke- 
vičienę, M. Miklasevičienę, M. 
Paulukaitienę, M. Jesulaitie- 
nę ir M. Putinienę.

Velykose: 5:30 vai. ryte 
Prisikėlimo mišios ir proce
sija; kitos mišios: 8, 9, 10, 11 
ir 12:15.

R. Kryžiaus veikla
Prie bažnyčios durų buvo 

rinkliava Raudonajam Kry
žiui. Surinkta 96 dol. 60 c. 
Aukas rinko Laukaitienė, 
Černiauskienė, Osteikienė, 
Taberienė, Ražickaitė ir Ma- 
tulionytė. Joms didelė padė
ka už pasidarbavimą.

Ketvirtadienių vakarais 7- 
10 vai. būna Raudonojo Kry
žiaus skyriaus darbas — dir
bama prie „surgical dress
ing”. Raginam visas moteris, 
jaunas ir pagyvenusias, ku
rios gali paaukoti savaitėje 
vieną vakarą, ateiti ir prisi
dėti prie šio svarbaus darbo.

EI. M.

Katalikų Jaunimo Draugija
RENGIA

y Velykų Šokius
“ Bal.-April 9,1944

A APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No. 5th ir Havemeyer Sts

Pradžia 8 vai. vak

Brooklyn, N. Y.

Bilietas 50 centų

„Amerikos” Pavasario 
Koncertas šiemet bus balan
džio 30 d. Visos draugijos 
prašomos tą dieną neturėti 
savo pramogų, o visi malo
nūs ’’Amerikos” skaitytojai 
prašomi tą dieną pasižymėti 
savo kalendoriuje.

Jau nuo sausio 24 d. pra
nešta visiems Didžiojo New 
Yorko ir New Jersey lietuvių 
kun. klebonams ir sodalie- 
tėms apie lietuvių sodaliečių 
suvažiavimą, įvyksiantį sek
madienyje, gegužės 21 d. šv. 
Jurgio parapijoje, Brooklyne.

Numatyta plati ir įdomi 
programa. Svarbiausiu kalbė
toju pakviestas ir apsiėmė 
kun. F. P. LeBuffe, S. J. žy
mus mokslininkas, rašytojas, 
organizatorius. Vien išvardi- 
nimas kun. LeBuffe darbuo
tės sudaro ne trumpą litani
ją; jis yra žinovas tokiose 
srityse, kaip antropologijoje, 
tarptautinėse teisėse, be to 
yra žymus dvasinio gyvenimo 
rašytojas; nuo 1915 m. kas
met yra išleidęs bent vieną iš 
savo dvasinio serijos knygų 
„Mano Nepasikeičiantis 
Draugas”; jis yra suorgani
zavęs visą eilę mokslo drau
gijų, net tarptautinių, yra 
buvęs redaktorius, adminis
tratorius bei rašytojas įvai
riausių katalikiškų laikraš
čių, dekanas universitetuose, 
tt. Žodžiu, gavome tikrai gar
bingą kalbėtoją. Mergaitės 
turėtų įvertinti tai, parody
damos savo gausiu dalyvavi
mu šiame suvažiavime.

Įdomu, kad tėvai Jėzuitai 
taip įvertina Sodaliečių judė-

kaip kun. LeBuffe, kunj 
kun. Lyons, kun. Ro 
kun. Dowling ir kitus. I 
sų pusės trokštama, ka( j Amerikos 
sų mergaitės tą pačią s1 
pripažintų Sodaliečių ji 
mui, joje veiktų. Labai, 
proga bei pradžia tokiai 
kiniui kaip tik bus šis' 
žiavimas.

Bus bandoma subvert 
tovią Sodaliečių Apskrit 
dality Union) iš New Y 
New Jersey parapijų so 
čių.

Visas užkviečia
Šv. Jurgio par. Soda

Amerikos R 
žiaus vadovyt 
nigų Vienybei 
pasidarbavusi, 
čiama pagalba 
Foreign Econ 
tration leido į 
ti sekantį vai!

550 svarų I 
zinfekcijai, 
550 svarų Phe 
rūkštis), 2,20 
lum Saponati 
jai, kovai s 
660 svarų et 
mui ligonių o 
660 svarų Io<

New Yorko gyventojus, be
laukiančius saulėtų, pavasa
riškų Velykų, balandžio 5 d. 
pasveikino perkūnėlis ir... 
sniegas.

New Yorke ir apylinkėje 
balandžio 5 d. sniego iškrito 
storai.

Bal. 16 d., Atvelykyje, Auš
ros Vartų bažnyčioje, per su
mą prasidės 40 valandų at
laidai. Vakarais iškilmingi 
mišparai ir pamokslas bus 
8 vai.

Parapijiečiai prašomi pasi
naudoti šia dvasinių malonių 
proga.

New Yorko miesto namų 
gyventojai prašomi taupyti 
popierą ir perduoti jį agen
tams, kurie renka.

REIKALINGI DARBININKAI
rai — Fabriko Darbas. 44 valandos

Prityrimo Nereikia. Darbas Pastovus

Kreipkites:
420 East 31-st Street, New York, N. Y

:atraliomis 
jigininkė- 
į valstybių 

2 sustabdyti 
priešui, o 
2 ir toliau 
ji po karo 

įvesta 
; laisvinti 
Wl progų 
sokratiiiius 
aatsavo pa
ritinęs poli- 
2 ir pasie- 
ionominės

PARDUODAM
šjugimn-

Geri, pigūs, patogųj į kad 
mai. Gerose vietose, i 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, k; 
ko prašo. Apdraudžiu | 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

jodė, kad be 
•jšj tarpusa- 
ma kitai 
vjokios or-

Clement VoketaL w
2 naujam a-

Sesuo
-Ko

NAMAI-APDRAUDA
Perkant ar parduodant Na
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas — jū
sų pasinaudojimui.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Tel. GRamarcy 7-7G97

Dr. S. CHERNOFF, M.D.
223 Second Avenue,

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 P.M.
Sekmadieniais 11—1:30 P.M.

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau
jo tyrimo liudijimai vedyboms.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR  AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimų ir kt. darbus.

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

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėj 
AKINIAI prieinamiaus 
kainomis pagal jų rūš

Ši įstaiga įsteigta prieš 40

M, kurio-

Į Hull nesū
ru pabrėž
ys grąžinta 

Sėtoms, nežiū- 
OPTOMETRISTAS — O ^bŪtljjaS 

394-398 Broadway, Brooklyn,^ ^Š- 
, l^o Carteris. 

kirmėta 
■ tad Ameri- 

uebelinkusi 
Eterio Bal-1 liko. Jo k; 

tokiam N 
Tribune”

H abejonę, ir I balandžio 
kad Lie- straipsnyj

LIETUVIŠKA

ALUDE
Karšti Užkandži

KASDIEN
n . ttt-... liEstiiosad- atiduodaPatogi Vieta Uzejim|^sad

Su MOTERIMS f
DIDELIS PAS

VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDA
411 Grand Stree

Brooklyn, N. T. |

1^0 aiškaus Rusijai, 

pasidžiaugi- „Heralč 
pareis- kad Atlai 

Rūginantis atžvilgiu 
kaip Rusi 

nei aš ne- Tribune” 
imejo- konai pa

M ar pa- Atlanto 
ar fi- liktų nev 

_ lakšto, k 
HAvemeyer 8 - 0259 * L

RALPH K R U C Amerika Demok 
Lietuvos o- partijose 

^sovietinės, merikieči 
"^hingtone budėti, 1 
peikia Lie- dento ii 

Ame- nebūtų i 
įtikima Atlanto 1

FOTOGRAFA
65 - 23 GRAND AVE 

Maspeth, N. Y.
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