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Iš širdies sveikiname visus 
“Amerikos” skaityto jus, ben
dradarbius ir rėmėjus 
džiaugsmingomis Velykų 
šventėmis. Visiems, o vi
siems sakome: Linksmo Ale
liuja!

Velykų šventė krikščioni
jai viena svarbiausių šven
čių. Jei Kristus nebūtų prisi
kėlęs, veltui būtų visi krikš
čionybės dėsniai. Jei kas ne
tiki į Kristaus dievybę, vel
tui jis vadinasi krikščioniu. 
Kristaus Prisikėlimo šventės 
nuotaika turėtų apgaubti di
džiausius ir mažiausius, ga
lingus ir silpnus. Visiems ji 
sako vienodai: kai žmonija 
atsigręš į Kelią, Tiesą ir Gy
venimą, tik tada įsiviešpa
taus taika ir teisingumas.

Linkėdami viens kitam 
džiaugsmingiausi© Aleliuja, 
atsiminkime savo maldose 
labiausiai pagalbos reikalin
gus, kankinamus ir skau
džiausiai kenčiančius Lietu
vos žmones.

Džiaugsmingy Velykų. Aleliuja!
Angliakasiai Gedi

Kai Roosevelt pradėjo dip
lomatinius santykius su So
vietais, Wm. C. Bullitt buvo 
parinktas pirmuoju Ameri
kos atstovu Maskvai. Bullitt 
buvo žinomas kaip liberali
nių pažiūrų asmuo, draugiš
kai nusiteikęs Sovietų atžvil
giu ir gerai pažįstąs Rusiją. 
Be to, Roosevelt juo labai 
pasitikėjo.

1941 m. spalių mėn. Bullitt 
ragino prez. Rooseveltą iš
reikalauti iš Stalino sutikimą 
raštu, kad, gavus Amerikos 
paramą kare, Rusija neplėš 
savo valstybės sienų už 1939 
m. rugpiūčio mėn. buvusių ri
bų;žodžiu, Bullitt patarė

ramą Rusijai, bet Ir ' gauti 
Stalino pažadą, kad Rusija 
tarptautiniuose santykiuose 
laikysis padorumo.

Roosevelt nepaklausė savo 
artimo draugo patarimo. Jis 
nutraukė santykius su Bul- 
littu ir pasirinko besąlyginio 
Stalinu pasitikėjimą kelią.

Roosevelto neatsargumo 
padariniai šiandie visiškai 
aiškūs ir ryškūs. Dėl jo Ame
rika vėl turi visu pajėgumu 
rikiuotis, nes nauji pavojų 
debesys yra aptemdę ne tik 
didesnę pasaulio dalį, bet jie 
niaukiasi ir Amerikos gyvy
binių interesų padangėje. Dėl 
jų šiandie milijonai žmonių 
negali atgauti laisvės, kuri 
jiems buvo klastingai išplėš
ta.

Prancūzijos darbo minis- 
teris nurodo, kad šių metų 
gale Prancūzijai trūks ma
žiausiai 580,000 darbininkų. 
Dėl darbo jėgos trūkumo 
Prancūzija negalinti nugalė
ti pokarinių sunkumų.

Prancūzijos darbo jėgų 
šaltinis galėtų būti padidin
tas labai greitai ir lengvai. 
Ji galėtų įsileisti, bent laiki
nam apsigyvenimui tūkstan
čius lietuvių, latvių, estų, len
kų, ukrainiečių, kurie yra už
daryti Vokietijoje stovyklo
se. Visi šie išvietinti žmonės, 
šalia troškimo grįžti į laisvas 
savo tėvynes, nieko kito ne
nori, kaip tik sąlygų užsi
dirbti sau kasdieninę duoną 
ir gyventi be baimės.

Nejau didžiųjų laisvės šū
kių šalis, Prancūzija, visai 
nusigyveno dvasiniai?

v Iranas Prašo

From the painting Iv B. Plockhoret

“JIS ATSIKĖLĖ, JO ČIA NĖRA!”

Angliakasių unijos pirm. 
John L. Lewis pakvietė visus 
unijos narius išeiti vienos 
savaitės gedulan, pareiškiant 
viešą liūdesį dėl 111 anglia
kasių mirties, kurie žuvo 
pereitą savaitę Wamac, Illi
nois.

Ta proga Lewis pareiškė 
griežtą protestą prieš kasyk
lų tvarką, kuri leido tokiai 
didelei nelaimei įvykti.

Etiopai Taikosi 
Su Italais

Roma. — Italijos vyriau
sybė padarė žygių atnaujin
ti diplomatinius, prekybinius 
ir kultūrinius santykius su 
Etiopija. Pirmasis žingsnis 
šiose pastangose bus įsteigi
mas konsulatų. Italų vyriau
sybė yra pasiryžusi ko grei
čiausiai grąžinti etiopų impe
ratoriui Haile Salassi karū
ną, kuri rasta Mussolinio 
sandėliuose.

Etiopijoje šiuo metu gyve
na apie 8,000 italų; jie ten 
naudojasi pilna laisve. Visa 
eilė italų dirba Etiopijos val
džios įstaigose.

Maskva. — Irano- atstovas 
Maskvoje pareiškė; kad jo 
kraštas iš Vokietijos reika
laus 955 milijonų dolerių ver
tės karo nuostolių atlygini
mo sąskaiton. ?

Nors Iranas nebuvo kare, 
tačiau jo teritorijoje buvo 
rusai, anglai ir amerikiečiai.

Molotovas ir gen. Marshall 
esą pareiškę savo palankų 
susidomėjimą Irano pageida
vimais.

— Į pagelbinę kariuomenę 
prie Amerikos armijos Vo
kietijoje yra priimta ne ma
žai pabaltiečių. Dabar eina jų 
apmokymas.

riąs pataikavimo politikai 
Rusijos atžvilgiu.

Paklaustas nuomonės apie 
Henry Wallace pažiūras už
sienio politikos klausimais, 
Butler atsakė nemanąs, kad 
Wallace iš viso gali susivok
ti užsienio politikos reikaluo
se.

Štai kaip apie Wallace gal
voja gilūs mintytojai, kaip 
Butler!

TRUMPOS ŽINIOS
NAUJAS ATSTOVAS 

LENKIJAI
VOKIEČIŲ FABRIKAI 
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MIRĖ GRAIKIJOS KARALIUS
Atėnai. — Balandžio 1 d. 

staiga nuo širdies smūgio 
mirė karalius Jurgis H, 56 
metų amžiaus. Nauju kara
lium tuojau prisaikdintas ve- 
lionies brolis, princas Povi
las, 45 metų.

Karalius Jurgis turėjo au
dringą gyvenimą. Karalium 
jis buvo tris kartus. Pirmą 
kartą jis tapo karalium 1922 
m., bet už 14 mėnesių buvo 
nuverstas. 1935 m. jis grįžo 
į sostą, kai buvo pakviestas

tautos balsavimu. .1941 m. tu
rėjo pasišalinti, kai naciai 
užėmė Graikiją.

1946 m. rugsėjo mėn. Jur
gis vėl grįžo Graikijon, kai 
tautos balsavimas pasisakė 
už jo grąžinimą.

Graikų karaliaus staigi 
mirtis dar labiau pasunkino 
Graikijos vidaus ir užsienio 
padėtį. Krašte nėra ramumo, 
kalnuose kovoja komunistų 
vadovaujami būriai. Ekono
minė būklė labai silpna.

SOVIETŲ KARIAI NENORI GRĮŽTI
Berlynas. — Specialus The 

New York Times korespon
dentas praneša, kad šiuo me
tu Guestrow stovykloje (ry
tiniame Mecklenburge) yra 
uždaryti septyni tūkstančiai 
sovietų karių, kurie, grąžina
mi namo, buvo pabėgę iš ka
riuomenės. Tokių dezertyrų 
dabar privisę ryt. Meclen- 
burgo miškuose ir mieste
liuose, kur eina nuolatinė jų 
medžioklė.

Ypač daug karių pabėgo 
praėjusių metų lapkričio mė
nesio pabaigoje, kai sovietai 
darė didelį kariuomenės pa
keitimą. Kariai pasirinko ge- 
riau,miškąr.į^gi^^^ 
vykdyti penkmečio planą;
“ Paskutiniu metu daromas 
dažnesnis kariuomenės keiti
mas, maždaug kas trys mė
nesiai, kad bebūdami Vokie
tijoje sovietų kariai nepri
prastų prie gyvenimo malo
numų už Sovietų ribų ir kad

paskui grįžę nedarytų blogos 
įtakos nekomunistams.

Manoma, kad Vokietijoje 
iš sovietų kariuomenės yra 
virš 10 procentų dezertyrų, 
kurie virtę “banditais” miš
kuose. Guestrowo stovykloje 
uždarytieji daugumoje yra 
jauni vyrukai, kuriuos mėgi
no grąžinti rytų link, o jie be
velijo bėgti į miškus.

Per rytinio Mecklenburgo 
uostus eina kelias į Rusiją. 
Uostuos klesti juodoji rinka, 
kur gausiai pasiūlomi auto
mobiliai, radi jos, laikrodžiai, 
kilimai ir kitos iš vokiečių 
pagrobtos gery^“*® Tioa

iki Spitomvi , Bef 
kas išsivežti namo. Net ati
minėjami vokiški laikraščiai 
ir knygos. Aukštesniems ka
rininkams leidžiama vežtis 
Rusijon jiems pastatytus na
mus, kurie išardomi ir krau
nami į laivus.

TURTUOLIO MILIJONAI LABDARYBEI

Užsienin Išsiųsta 296 
Milijonai Doleriu

Texas valstijoje gyvena j išmintis taip sako: duok savo 
turtą, kol gyveni, kad galė
tum pats pamatyti, kiek ge
ra gali padaryti.

Cullens yra didžiulių alie
jaus versmių savininkas. Jis 
turi 4 dukteris ir yra susilau
kęs dešimties anūkų.

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas nauju Amerikos 
ambasadorium Lenkijai pa
skyrė žinomą bankininką 
Stanton Griffis.

Ambasadorius Griffis yra 
59 metų, turi nemaža patyri
mo tarptautiniuose santy
kiuose, yra daug keliavęs.

Dr. Nicholas M. Butler, bu
vęs ilgametis Columbia uni
versiteto vadovas, balandžio 
2 d. susilaukė 85 metų am
žiaus. Ta proga jis turėjo pa
sikalbėjimą su spaudos at
stovais. -

Butler pasisakė esąs nuo
širdus Rusijos žmonių drau
gas, tačiau griežtai neprita-

Paskutiniu metu pasirodo 
apie komunizmo pavojus vis 
daugiau knygų, kurių auto
riais yra buvę komunistai. 
Viena naujausių yra “The 
Struggle for the World.” Ją 
parašė James Burnham, ke
lių knygų autorius.

Burnham buvęs komunis
tams artimas žmogus. Šian
die jis nurodo į visam pasau
liui artėjantį baisų pavojų, 
kurį neša komunizmas. Burn
ham tvirtinę, žinomą tiesą, 
kad komuni:
pažinėj ai nesiskaito su jo
kiom priemonėm, kad vienin
telis jų tikslas — užvaldyti 
ko didžiausius plotus, pa
vergti ko didžiausias žmonių, 
mases. »

Burnham tiki, kad pasaulį 
šiandie gali išgelbėti tik 
Amerika, jei jos žmonės su
pras atėjusį pavojų.

KARIUOMENE ATLEIDŽIA 
CIVILIUS TARNAUTOJUS

Washington. — Kariuome
nės vadovybė pranešė, kad 
prieš š.m. birželio 30 d. bus 
atleista 42,000 civilių tarnau
tojų.

1943 m. birželio 30 d. ka
riuomenėje buvo 1,322,000 
tarnautojų. Iš jų dabar yra 
likę apie 400,000.

o vadai ir iš-
MOLOTOVAS PRIEŠINASI 

TURKŲ DALYVAVIMUI

Maskva. — Molotovas pa
sisakė prieš pakvietimą Tur
kijos dalyvauti taikos kon
ferencijoje sutartis su Vokie
tija sudaryti. Jis kaltina Tur
kiją pagelbėjus vokiečiams 
ekonomiškai. •

Tarpsą junginė reparacijų 
komisija patvirtino planą, 
pagal kurį 24 Vokietijos fab
rikų turtas bus išdalintas 
trylikai valstybių: Albanijai, 
Australijai, Belgijai, Danijai, 
Prancūzijai, Anglijai, Grai
kijai, Liuksemburgui, Olan
dijai. Čekoslovakijai ir Jugo
slavijai.

BELGIJOS VYRIAUSYBE 
GAVO PRITARIMU

Briuselis. — Nauja belgų 
vyriausybė gavo visišką tau
tos atstovybės pasitikėjimą. 
Vyriausybė sudaryta iš kata
likų ir socialistų partijų at
stovų.

Ministeriu pirmininku yra 
Paul Henri Spaak, socialis
tas.

Washington. — Prekybos 
departamentas pranešė, kad 
1946 metais užsienin ameri
kiečiai savo I artimiesiems 
yra išsiuntę 296,900,000 dol. 
Šalia to, dovanų pakietų iš
siųsta už 125,500,000.

Didelės sumos išsiųstos 
šiaip: Italijon — 26 mil., Ki- 
nijon — 20 mil., Hongkong— 
24 mil., Anglijon ir šiaurės 
Airijon — 17 mil., Kanadon 
— 11 mil., Meksikon — 44 
mil., Graikijon — 11 mil., 
Šveicarijon ir Švedijon 
10 mil. dolerių. Mažiausia iš
siųsta Rusijon tik 600 tūkst. 
dol.

po

toks Hugh Roy Cullen, 64 
metų amžiaus. Tai vienas 
turtingiausių Amerikos žmo
nių. Negimė jis su sidabriniu 
šaukštu burnoje. Buvo visai 
beturtis jaunuolis, kai būda
mas 17 metų pradėjo dirbti 
San Antonio mieste pas vie
ną medvilnės pirklį. Jo pir
mutinė alga buvo 3 doleriai 
savaitėje.

Neturi jis nei didelio moks
lo. Iš viso mokykloje jis yra 
buvęs tik trejus metus. Bet 
buvo darbštus, nebijojo rizi
kos ir turėjo plačią vaizduo
tę. šiandie jis ir pats nežino, 
kokio didumo jo turtai.

Praeitą savaitę Cullen su 
savo žmona paskyrė 160 mi
lijonų dolerių įvairiai labda
rybei. Daugiausia teks Texas 
Medicinos Centrui, kuriam 
jis paskyrė 100 mil. dol.

Prieš dešimt metų ketu
rioms Texas ligoninėms Cul
lens paaukojo po vieną mili
joną dolerių kiekvienai. Jo

Rusijoje Siaučia 
Didelis Badas

Paryžilis. — Atsakingo ži
nių šaltinio pranešimu, ketu
riose Rusijos srityse šiuo me
tu siaučia didelis badas, kurs 
numarino tūkstančius ūki
ninkų.

Badas labiausiai palietė 
Ukrainą, žemutinius ir aukš
tutinius Volgos plotus ir va
karų Sibirą. Badas kilęs dėl 
buvusių pernai sausrų, apie 
kurias pasauliui nepranešta.

DEMOKRATAS IŠRINK
TAS MAJORU

DAUGIAUSIA GIMĖ 
1946 METAIS

Žinių rinkimo įstaigos pra
nešimu, 1946 metais Ameri
koje gimė 3,440,000 kūdikių. 
Tai didžiausias naujagimių 
skaičius Amerikos istorijoje.

Iki šiol daugiausia gimimų 
buvo 1943 m. — 3,127,000.

RUSIJOJ DINGO 2 MIL BELAISVIŲ
Amerikos ūžsienio kores

pondentas Wiegand praneša, 
kad šiuo metu Vokietijoje 
žmonės yra susirūpinę karo 
belaisviais, kurie vis dar ne
grįžta į namus. Buvo many
ta, kad Rusiją tebelaiko tris 
milijonus belaisvių vokiečių.

Maskvoje Molotovas pa
reiškė, kad Rusijoje yra tik 
890,000 belaisvių karių. Vo
kietijon bolševikai grąžino 
tik labai mažą' skaičių belais
vių, tad kur dingo du milijo-

nai vokiečių, — klausia vo
kiečiai.

Yra visokių spėliojimų. 
Manoma, kad tie du milijo
nai vokiečių yra pristatyti 
vergų darbams Sibire ir kito
se Rusijos gelmėse.

— Prez. H. Trumanas pa
prašė Kongreso butų kontro- 

i me-lę pratęsti dar, vieniems 
tams. 1 ~

Balandžio 1 d. Chicagos 
majoru, didele dauguma bal
sų, išrinktas demokratas 
Martin H. Kennelly 59 metų 
biznierius ir visuomenės vei
kėjas. Jis nebuvo susirišęs 
su Cook county politine ma
šina, tad tikimasi naujų pa
tvarkymu su jo išrinkimu.

NAUJAS VYSKUPAS
Cleveland© vyskupu - pa- 

gelbininku popiežius Pijus 
XII paskyrė prelatą Floyd 
L. Begin, 44 metų amžiaus.

Naujas vyskupas yra bu
vęs velionies arkivyskupo 
Schrembs sekretorium, o vė
liau vicekancleriu.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LIETUVA TIES KARSTU
(Didžiojo Penktadienio mintys)

Tik kelios dienos, kai džiaugtasi ir giedota “Hozana, 
kurs ateinie Viešpaties vardan.” Tauta rinko Jį tą dieną ka
raliumi . . .

Ar tikėtina, kad, vos aidams nutilus, minia vėl surinka 
“Nukryžiuok Jį, nukryžiuok. Mes neturim kito karaliaus, 
kaip ciesorių ... Tebūnie Jo kraujas ant mūsų ir mūsų vai
kų .. . Duok mums Barabą!”

Ta pati minia. Ta pati tauta. Savieji nuteisė . . . Romos 
tik kareiviai ... Ta pati numylėta ir gailiai apverkta Jeru
zalė po Jo kojų dar šaukia ir neduoda ramiai mirti: nuženk 
nuo kryžiaus ... atstatyk bažnyčią ... išgelbėk save!

Gamta liūdėjo, nes Tvėrėjas merdėjo ... Saulė temo, 
nes šviesa geso . . . Nutilo vėjai, nes prabilo Išganytojas. 
Dangus klausėsi paskutinio pamokslo.

“Tėve, atleisk jiems, nes nežino, ką darą” (Luko 23,34). 
Dar kartą mokė atleisti priešams.

“Iš tikrųjų, sakau tau, šiandien tu būsi su manimi roju
je” (Luko 2). Mokė—prisipažinti prie nuodėmės, kaip gera
sis latras prisipažino: “Mudu juk teisingai kenčiame, nes 
gauname tai, ko mūsų darbai verti, o šitas nepadarė nieko 
pikta” (Luko 23, 41).

“Moteriške, štai tavo sūnus . . . Sūnau, štai tavo mo
tina” (Jono 19, 26, 27). Pamokė, kad kančiose eitume prie 
Jo motinos, nes Jai mes pavesti.

“Mano Dieve, mano Dieve! Kam mane apleidai” (Mork. 
15, 34). Tik dėl nuodėmės Dievas apleidžia žmogų. Kristus 
visų nuodėmes sau prisiėmė. Jis pamokė, koks yra nuodė
mės biaurumas. Nuodėmė Jį prikalė prie kryžiaus.

“Trokštu” (Jono 19, 28). Jis troško sielų, savo krauju 
brangiausiu atpirktų. Jis pamokė, kad mes tokia kaina at
pirkti Jam vienam priklausom.

“Atlikta” (Jono 19,30). Jo misija užbaigta. Nuodėmė 
nugalėta. Dangus atidarytas. Pragaro galybės sutriuškin- 
tos-, ■ k -

“Tėve, į tavo rankas aš atiduodu savo dvasią” (Luko 
23, 46). Išpildęs dangaus tėvo valią ir atlikęs uždėtą Jam 
pareigą Jis paveda save jam. Tuomi pamokė mus, kad vy
riausias mūsų gyvenimo tikslas yra pildyti dangaus tėvo 
valią ir Jam grąžinti savo sielas.

Jis mirė visų paniekintas ir apleistas. Išsigando že
mė ... Sudrebėjo. Kėlėsi kūnai iš grabų. Žemė išdavė mirtin
guosius, kad priimtų nemirtingąjį...

“Šimtininkas . . . garbingo Dievą ir sakė: Tikrai šitas 
žmogus buvo teisus. Visa minia . . . grįžo, mušdamiesi sau 
į krutinę” (Luko 23, 47, 48). Jį paguldė karstan. Užverstas 
didis akmuo. Kareiviai sergsti. Nuo ko? . . .

Kam raudos ir verksmas prie grabo Mesijo? 
Raminkis, pasaulė visa!
Kas neša gyvatą, tas mirti nebijo;
Jo garbei—tik dvasios tyla.
Palaimintas vaisius, kurs žmogų pakėlė 
Ant kryžiaus iškeltas skaudžiai, 
Kurs žmogui kaltam gailesties ašarėlę 
Išspaudė, patraukęs saldžiai
Nuo saulės tekėjimo lig užmigimo,
Ant kryžiaus ištiesęs Yankas,
Jis apskelbė žemei laikus atgimimo, 
Laimingas, kursai Jį supras!
Apkaltas jau pančiais bedugnių galybės: 
Jokūbo užšvito žvaigždė!
Silpnos moteriškės—atleistos kaltybės: 
Per ją—Izraelio garbė!
Kam raudos ir verksmas prie grabo Mesijo? 
Raminkis, pasaulė visa!
Kas neša gyvatą, tas mirti nebijo;
Jo garbei—tik dvasios tyla.

Trumano Dovana Ir 
Stalino Pypkė

Maironis.

VERGIJA BALKANUOSE
Bulgarijoje ir Jugoslavijo

je dabartiniu metu yra suim
ta 630,000 žmonių, kurie yra 
paskelbti nusikaltę prieš val
džią ir valdančią komunistų 
partiją. Jie uždaryti kalėji
muose ir garsiose koncentra
cijos stovyklose.

Taip rašo Sidney Shalett, 
The New York Times kores
pondentas, kuris remiasi ge
rai patikrintomis žiniomis.

Kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų tvarka yra sudary
ta pagal Sovietų pavyzdį. Pa
čios baisiausios yra politinių 
kalinių koncentracijos sto
vyklos, kur uždaryti dau
giau inteligentai: mokytojai, 
universitetų profesoriai, ku
nigai, teisininkai, gydytojai 
ir visoki profesionalai bei pa
naikintų partijų vadovai. 
Daugumas jų ten uždaryta 
be jokio teismo.

Iš daugelio po visą kraštą 
nusėtų koncentracijos sto
vyklų, pačios žymiausios yra 
Dupnica, Kirdjali, Pemik ir 
Rosica—Bulgarijoje, ir Bor, 
Niš, Nova Gradisca ir St. Vid 
—Jugoslavijoje.

Rosicos stovykloje apie 2,- 
800 politinių -kalinių inteli
gentų sunkiai dirba su kastu
vais, kūjais ir geležinėmis

Kolonizacija

Golgota kartojasi. Nudraskyta, nuplakta, prikalta prie 
kryžiaus jauna Lietuva. Seniai čia džiaugtasi laisva, nepri
klausoma valstybe! Jai lėmė gražią ir garbingą ateitį . . . 
Jos vaikai mokėsi, aukojosi ir ruošėsi gyvenimui. Tėvai, 
ilgai vergavę, Hosanę šaukė Viešpačiui. . .

Sukurstyta fariziejų minia atidavė Ją svetimiems nu
kryžiuoti. Šaukė ant savęs prakeiksmą ...

Kaip manęs nekentė ... kaip mane persekiojo .. . mane 
po teismus vedžiojo . . . taip ir jus . . . Jie tarsią Dievui tar
naują, jus žudys .s. .

“Kas neima savo kryžiaus ir manęs neseka, tas manęs 
nevertas” (Mato 10, 38). Ar gali būti kitoks Golgotos kelias 
už Kristaus pramintą? Išmokime Jį sekti.

Ką kalba į tautą kankinama Lietuva? Ar gali būti ki
tokia Kryžiaus kalba už Kristaus kalbą? Kankinamiems 
sūnums Ji sako:

Atleiskime savo priešams, kankintojams, persekioto
jams. Dovanoju savo vaikams, kurie manęs užsigynė, prie
šams išdavė, pardavė . . . Dieve, atleisk jiems, nes nežino 
ką daro.

Vaikeliai, jei Dievas mus baudžia už mūsų prasikalti
mus, priimkime šį kryželį. Būkime verti Kristaus atpirkimo 
vaisių.

Kristus Anums davė savo Motiną Aušros Vartuose. Šau
kimės šių kančią dienose Jos malonaus užtarimo.

Jei atgailos nedarysime, žūsime. Kelkime širdis aukš
tyn. Per kryžių į prisikėlimą! Už Kalvarijos yra Velykų ry
tas.

N.

Mes priklausome Dievui. Plaukas nenukrinta nuo gal
vos be Jo žinios. Jo keliai nežinomi, ir Jo būdai nesupranta
mi. Mes Jam pasitikim ir Jis mūsų neapvils.

Jis nugalėjo pragaro galybei. Dangus ir žemė praeis, 
bet ne Jo žodžiai. Jis pažadėjo ištikimiems pergalę. Lietuva 
yra Marijos ir Kristaus Karaliaus žemė. Jo kankinių krau
ju aplaistyta ir atpirkta, kryžių Lietuva,bus laisva.

Tebūnie Dievo valia! Ką Jis savo visažinybėje leidžia, 
ar laisvę ar nelaisvę, priimam visu nuolankumu, bet kartu 
maldaujame atsižvelgti į mūsų maldas ir kančias, ir mūsų 
kankinių aukas. Mes pasitikim Jo pažadui: “Jūs šauksitės 
Manęs ir Aš jus išklausysiu ir sugrąžinsiu jūsų belaisvius, 
ir juos surinksiu iš visų tautų ir iš visų vietų” (Jerem. 29, | 
12,14). ‘‘ Kun. Jonas Balkonas.

Sovietų vyriausybės laik
raštis “Izvestia,” matyti, per 
neapsižiūrėjimą įdėjo tokią 
žinią apie Lietuvą:

“1946 m. buvo duota apie 
60 milijonų rublių, pastatyti 
naujiems gyvenamiems na
mams ir ūkio trobesiams, 
naujai įsikūrusiems Lietuvo
je.”

Pasakymas “naujai įsikū- 
rusieji” galėtų reikšti, kad 
Lietuvoje yra daug vietos. 
Bet geografija mus moko, 
kad pabaltijo šalys yra labai 
tankiai gyvenamos, o ne taip 
kaip Argentinoje, Kanadoje 
ar Australijoje. Dėl to šitos 
šalys negalį būti panaudotos 
emigracijai, kaip teigia “Iz
vestia.”

Šios paslapties raktą mes 
randame kitoje “Izvestia” 
paduodamoje žinioje iš Kali
ningrado (taip dabar yra pa
vadintas Karaliaučius rytų 
Prūsijoje). Šioje “Izvestia” 
paduodamoje žinutėje pasa
kyta:

“Senose slavų žemėse vėl į- 
sikūrė slavai. Smolensko ir 
Vladimiro apylinkių kolchoz- 
ninkai baltgudžiai atsivarė 
savo gyvulius, paukščius; at
sivežė savo ūkio padargus, 
savo javus pasėliui. Valsty
bė davė didelę paramą nauja
kuriams, įsikūrusiems naujo
se žemėse.”

Bet čia’ reikia paklausti: 
ką veikia vietiniai gyvento
jai? Iš tikrų šaltinių gauna
momis žiniomis, rusai juos 
irgi kolonizuoja . . . Sibiro 
arktikos šalyse. Aišku — be 
valstybinės paramos, bet su 
vienu nedideliu maišeliu ant 
pečių!

štangomis prie užtvankų ir 
hidrolektrinių įrengimų. 
Dupnicoje politiniai “nusi
kaltėliai” dirba anglių ka
syklose ir prie geležinkelio 
tiesimo prie Strumos upės— 
pačioje pavojingiausioje ir 
neprieinamiausioj e vietoje 
visuose Balkanuose. Nuo ne
pakeliamo darbo kasant tu
nelius ir skaldant uolas, nuo 
bado ir nuo nežmoniško slė
gimo kasdien žūsta daug 
žmonių, bet jų vieton atga
benami vis nauji. Tai eina 
per visus 1945 ir 1945 metus.

Jugoslavijoje daugiausia 
politinių kalinių dirba prie 
Bor švino ir vario kasyklų. 
Didžioji priverčiamojo darbo 
vergija čia tūkstančiais ryja 
Jugoslavijos inteligentus.

Dabartiniai komunistų val
džiai neužtenka senos val
džios paliktų kalėjimų: ji 
rekvizuoja mokyklas, vienuo
lynus ir net privačius namus 
ir verčia juos kalėjimais.

Katalikų kunigų seminari
ja St. Vid, Tjetoli Liublijanos 
uždaryta ir paversta kalėji
mu, kur sugrūsta virš 1,000 
aukų. Saugumo policija (UD 
B) su jais gali daryti, ką no
ri. Dėl to ji pati suimtuosius 
teisia ir masėmis šaudo bu
vusios seminarijos kieme. 
Nova Gradisca (Slavonijoje) 
yra kitas toks kalėjimas.

Jugoslavų kariuomenėje 
kiekviena divizija turi baus
mės batalijoną, kur atlieka 
bausmę prieš “politinius ko
misarus” nusikaltę kariai. 
Jugoslavijoje bausmės bata
lionuose šiuo metu yra 28,000 
karių.

Per “fašistų valymą” bul
garų armijoje praėjusią va
sarą nužudyta apie 7,500 ka
rių, kurių tarpe buvo nuo 2,- 
700 iki 3,000 karininkų.

Taip Maskvos apmokami 
bernai naikina savo krašto 
patriotus ir šviesuomenę, kad 
ten lengviau galėtų viešpa
tauti raudonoji diktatūra ir 
Rusijos imperializmas.

Italijoj pasakojama tokia 
istorija.

Italijos premjeras Alcide 
de Gasperi buvo pametęs pui
kią auksinę plunksną, kurią 
jam dovanojo prezidentas H. 
Trumanas. Tai sužinoję, iš
tikimieji jo valdininkai iš
vertė visus rūmus ieškodami 
tos plunksnos. Kitą dieną 
premjero žmona ją rodo išsi- 
blaškusio savo vyro švarko 
kišenėje.

Tas nuotykis davė progos 
įtakingam Steigiamojo Sei
mo vadovui pasakyti: “Lai
mingi tie valdininkai, kad jų 
bosas ne Stalinas” . . . Už
klaustas, ką tai reiškia, jis 
papasakojo tokį atsitikimą:

Vieną kartą Stalinas kaž
kur nukišo savo pypkę. Visas 
Kremlius buvo iškrėstas nuo 
palėpių iki tamsiųjų rūsių. 
Sekančią dieną Stalinas pa
sišaukė policijos vicekomisa- 
rą ir paklausė:

— Ką jūs padarėt dėl ma
no pypkės?

Iš karto labai nusigandęs, 
paskui patenkintas savo uo
lumu, komisaras atsakė:

— Mes suėmėme dvylika 
valdininkų.

— Paleisk juos tuč tuojau, 
nes pypkę radau savo kišenė
je.

Komisaras sustingo ir nu
stebimo ir nenorėjo tikėti:

— Negali būti, tovarišč. 
Visi dvylika suimtųjų jau 
prisipažino pavogę pypkę.

FBI Pareigūno Žodis 
Apie Komunistus

Priešamerikinei veiklai 
tirti komiteto posėdyje FBI 
direktorius J. Edgar Hoover 
pareiškė, kad Amerikos ko
munistų partija yra penktoji 
kolona (grupė, kuri krašto 
viduje veikia priešo naudai) 
ir turi savo tikslu nuversti 
Amerikos valdžią.

“Nėra jokios abejonės, — 
sako jis toliau, — kad komu
nistų ištikimybė yra skirta 
Rusijai, bet ne Jungtinėms 
Valstybėms. Per keletą pa
skutinių metų, Amerikos ko
munistai gauna nurodymus 
iš Paryžiaus komunistų, ku
riuos tvarko Maskva.”

Penktoji komunistų kolona 
yra geriau organizuota už 
nacius ir partijos liniją kei
čia pagal tai, koks vėjas pu
čia iš Maskvos. Dabar jie 
rengia mitingus, siunčia į 
Kongresą laiškus ir telegra
mas, kur reikalauja neduoti 
pagalbos Graikijai nė Turki
jai.

Komunistų partijos sekre
torius komiteto posėdy nesu
tiko pasakyti tikros savo pa
vardės. Dėl to jis buvo iš po
sėdžio pašalintas.

Sveiki, Sulaukę Velykų Švenčiti!

ft Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Direktorių 
[Tarybos ir Valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu Velykų 
[šventėmis visus BALF darbo rėmėjus, visuomenės vadus, 
(dvasiškius ir pasauliečius, BALF skyrių valdybas, dosnią 
f visuomenę, talkininkaujančias draugijas ir įstaigas, mūsų 
įspaudą ir jos vadovus, lietuviškų radijo programų vedėjus, 
!žodžiu, visus, kuriems rūpi nuo karo nukentėjusių lietuvių 

šelpimas.

Sveikinu tūkstančius lietuvių tremtinių Vokietijoje ir ki
tose šalyse, linkėdamas jiems dvasinės stiprybės ir ištver
mės belaukiant šviesesnio rytojaus.

£ Velykos lietuvių tautoje visada buvo minimos ir švenčia- 
~mos, kaip viena džiaugsmingiausių švenčių, bet jos negalės 
Į" būti tikrai linksmos mūsų broliams ir sesėms, esantiems 

tremtyje ir verguvėje. Atsiminkime juos savo maldose ir 
ištieskime jiems skubiai pagalbos ranką, kad jie pajustų ne 
tik dvasinę, bet ir medžiaginę mūsų paramą.
| Visiems linksmų Velykų!

KUN. DR. JUOZAS B. KONČIUS,
BALF Pirmininkas.

Visus Apreiškimo Parapijos Parapijiečius

Ir "Amerikos" Skaitytojus Nuoširdžiai

Sveikinu

Ir Linkiu

Maspetho Ir Great Necko Malonius 
Parapijiečius ir "Amerikos" Skaitytojus 

Sveikinu Sulaukus 

Šventų j ų Velykų

Iš Širdies Sveikinu

Šv. Jurgio Parapijos Tikinčiuosius

Šventomis Velykomis

Kun. Kazimieras E. Paulionis

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

Nuoširdžiai Linkiu
Džiaugsmingo Aleliuja

Kun. Juozas Aleksiūnas

Prisikėlusio Kristaus Palaimos 
Nuoširdžiai Linkiu 

Visiems Aušros Vartų Parapijiečiams 
Šventose Vėl y koše

Kun. Jurgis Gurinskas S
New York City

Šv. Mykolo Parapijiečiams, Bayonne, N. J. 

Reiškiu Nuoširdžiausius Linkėjimus 

Šventųjų Velykų Proga 
Linksmiausio Aleliuja!

Kun. Mykolas Kemėžis
Kun. V. Karalevičius

Bayonne, N. J.

Nuoširdžiai Sveikinu 
"Amerikos" Skaitytoju.

Kristaus Prisikėlimo Šventėje

Kun. Du. J. Starkus
Elizabeth, N. J.
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Už Spygliuotų Vielų 
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(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)
• Rašo A. Gervydas ■ - —■ -

Pakalnis

(Tęsinys)
Ar tikrai jie nusipelnė to

kios bausmės? Gal jie tik 
garsiai pagalvojo, ar yra 
prasmės toliau griauti savo 
miestus? Kas žino? Vienok 
paniekinto kalinio širdyje 
kyla jausmas, kad jau galo 
pradžia. *

Ir koks nuostabus ir įky
riai nuobodus tų diktatūrinių 
metodų panašumas! Bolševi
kai išrado koncentracijos 
stovyklas ir žmonių niekini
mo bei naikinimo techniką 
pakėlė į patį aukščiausią 
laipsnį, iki šiol negirdėtą azi
jatų išmislų istorijoje. Na
ciai visa tai nusikapijavo ir 
pas save įvedė, nes jų gudru
mas šėtoniškesnio jau nieko 
nepajėgė išgalvoti. Bolševi
kai komisarai savo kareivius, 
kurie nenorėjo beprasmiškai 
lįsti prieš kulkosvaidžių ug
nį, šaudė iš užnugario, naciai 
gi tokius karia.

Niekas iki šiol pasauly ne
išgėrė tiek nekaltų žmonių 
kraujo ir tiek nepaniekino 
žmogaus, kaip XX amžiaus 
raudonasis ir rudasis fašiz
mas.

Dėl jų pragariškų užgaidų 
dejuoja milijonai, dėl jų šė
toniškų darbų mūsų panie
kinta ir išbadėjusi kalinių 
kolona varoma iš vietos į vie
tą, iš rūsies į daržinę, ir nuo
lat išstatoma mirties pavo
jui.

Negi mes neturime teisės 
gyventi? . . .

Parodę dalį “laisvojo” pa
saulio, po daugelio sunkių 
žygių, įprasto bado ir mirties 
grėsmės, SS vyrai kalinių ko
loną nuvarė į Treuil koncen
tracijos stovyklą Dancige, 
kur nuo seniau daugel Stutt- 
hofiškių dirbo prie laivų sta
tybos.

Dar kartą už vielų
Treuil stovykloje dienos nė 

naktys nebuvo ramios, nes 
viską trukdė plieniniai urz
giantieji paukščiai. Ir laivų 
statyti jau nebereikėjo. Tad 
kažkam šovė į galvą mintis 
kalinius grąžinti į Stutthofą, 
kur dar buvo arti 4,000 kali
nių.

Nors vadovybė ir adminis
tracija Stutthofe buvo likusi 
ta pati, kuri buvo prieš sto
vyklos evakuaciją, bet tvar
ka jau buvo gerokai pasikei
tusi. Darbais niekas čia nesi
rūpino, maisto ištekliai buvo 
beveik išsekę, ligoninės vais
tai ir prietaisai išvežti, žo
džiu, čia vėl tenka tęsti toks 
pat gyvenimas, koks buvo 
Ganse: kur nudžiauti bulvę, 
kaip nusmaugti kumelaitę.

Vieną dieną stovyklos ko
mendanto pavaduotojas Mey

er kalinius supažindino su 
statistika. Nuo 1945 m. sau
sio 25 d. iš lagerio buvo eva
kuota 18,000 kalinių. Iš jų į 
Stutthofą atgal iki kovo 21 
d. grįžo 167. Pakeliui nušau
ta virš 3,000, pabėgo apie 2,- 
000, mirė — nežinia kiek, o 
kiti pateko rusams.

Rusų lėktuvai stovyklą 
bombarduodavo beveik kas
dien. Retai kada apsieidavo 
be aukų, kartais žūdavo po 
keliasdešimt kalinių. Kokį 
priešą, jie čia įžiūrėjo? Kas 
juos supaisys!

Dancigo ir jo apylinkių 
prietiltis vis laikėsi. Tačiau 
stovyklos vadovybei toliau 
čia liktis atrodė nesaugu. 
Tad komendantas su savo 
padėjėjais ir žiauriausiais 
budeliais balandžio 14 d. iš
važiavo. Naujasis komendan
tas buvo labai geras žmogus 
ir kaliniams rūpinosi padėti 
visa širdžia. Betgi širdies ka
liniams neužteko, — jiems 
dar reikėjo duonos ir bulvių, 
kurių čia labiausiai trūko.

Balandžio 11 d. dėmėtąja 
šiltine čia mirė Dr. Pranas 
Germantas, vienas iš stip
riausių mūsų vyrų. Jį paga
vo tokia stipri šiltinės forma, 
kad Dr. Starkus, kuris po su
grįžimo į stovyklą buvo pa
skirtas vyriausiu gydytoju, 
jokiu būdu nepajėgė jo išgel
bėti. A.a. Prano kūnas buvo 
sudegintas atskirai ir pelenai 
surinkti į urną, kurią paskui 
mūsų vyrai pasiėmė su sa
vim, kai vyko antra ir galu
tinė lagerio evakuacija. Dr. 
Prano Germanto urna palai
dota Kopenhagos kapinėse, 
Danijoje.

Visas mėnesis apsuptame 
ir bombarduojamame Stutt
hofe rodės nepakeliamu pra
garu. Susisiekti su pasauliu 
neįmanoma, nors kartais vie
ną kitą kalinį jau drįsdavo 
išleisti pavaikščioti už spyg
liuotų vielų tvoros. Miestelis 
apmiręs, ir čia nė kiek nėra 
daugiau žinių, negu pačiame 
lageryje.

— Kuo baigsis šis Dievo 
užmirštų žmonių gyvenimas? 
— klausinėjo kaliniai vienas 
kitą, tarsi burtininkės tei
raudamiesi savo rytojaus 
dienų paslapties.

Ar galėjo kas duoti atsa
kymą ? Kiekvienas gyveno 
pasmerktojo myriop viltimi: 
o gal, o gal? . . .

Veža skandinti
Dienos, nors ir liūdniau

sios, turi savo pabaigą, kaip 
giedrusis rytas turi savo 
pradžią. Balandžio 25 dieną, 
lygiai 25 mėnesiams praslin
kus po atvežimo į šitą praga
rą, buvo duotas skubus įsa

kymas evakuoti visą lagerį ir 
jį sunaikinti.

Palikus pora šimtų vyrų 
išdraskyti spygliuotų užtva
rų ir sudeginti aimanų prisi
sunkusių barakų, trijų tūks
tančių kalinių kolona vėl 
traukia į vakarus.

Diena nešalta, ir kolona 
lengvai pasiekia pirmąją 
Vyslos šaką, kuri yra pake
liui į Dancigą. Prie Nicke- 
waldės teko ant kranto ištį- 
soti dvi dienas, kol laivais iš
gabeno į Helą, šiauniąją 
Dancigo saugotoją.

Vos kiek nutolus nuo kran
to, vakare buvo matytis de
gantis Stutthofas. Širdį ku
tena pasitenkinimas: tepra
smenga ir jis, tas lageris, 
kaip kitados čia prasmego 
plėšikų vado pilis, kurią žai
bais sutriuškino pats vadas, 
kerštaudamas už gražios 
žmonos neištikimybę.

Liepsnose pleška tūkstan
čiui metų statytas “naujo
sios Europos” kūrinys. Pro 
medžių viršūnes kyščio ja, 
ugnies liežuviai ir tiršti dū
mai padangėn neša jau pa
skutinę šio pragaro auką.

Iš Helos kalinius sutalpino 
į tris Nemuno baidokus, ku
rie čia buvo atlikti iš Tilžės. 
Kiekvienam baidokui teko 
apie tūkstantis kalinių. Vie
tos čia buvo tiek, kad vos už
teko atsistoti. Dėl to dienas 
ir naktis teko praleisti sta
čiomis arba šiaip taip susmu
kus, kur buvo stovėta.

Maisto nė vandens čia ne
buvo. Tvankiame ore suža
dintą troškulį teko malšinti 
sūriu Baltijos vandeniu. Mir
tis nesiliovė siautusi. Sustin
gę lavonai vienas po kito bu
vo metami į šaltas jūros ban
gas.

Vienas baidokas kažkur 
naktį nuklydo. Po ilgų vargų 
jis atsidūrė Danijos pakran
tėse. Iš 900 kalinių gyvų jis 
atJvežė tik 320.

Gegužės 2 dieną prisiarti
no prie Liubeko krantų. Bet 
čia pasirodė “karšta”: su
mušta vokiečių kariuomenė 
jau pati neranda kelio išbėg
ti.

Laivas pakeičia kryptį ir 
nugabena į Neustadtą. Vaka
re baidokus prikabino prie 
didelio laivo, kuris vežė 6,000 
kalinių iš Neuengammo kon
centracijos stovyklos. Kiek 
nutolus nuo kranto, prie bai
dokų priplaukė maži laive
liai, į kuriuos sulipo mūsų 
palydovai SS vyrai ir įgula.

— Dėl ko mus apleidžiate? 
—klausia vienas kalinys jam 
geriau pažįstamą SS vyrą.

— Čia netoliese povande
ninių laivų bazė . . . jūs pa
kankamai inteligentingi, kad 
. . . — nebaigė sakinio, kurį 
reikėtų užbaigti maždaug 
taip: kad suprastumėt, jog 
jus veža paskandinti . . .

Myriop pasmerktieji ilgai 
nesiginčijo: tuoj nuplovė ly
nus ir nakties tamsumoje po 
jūrą ėmė klaidžioti be irklų ir 
be burių vaiduokliai laivai.

Kada buvo jaučiama besi
artinanti diena, sulipę ant 
baidokų viršaus kaliniai iš
tiesė savo antklodes ir vėjo 
pučiamos “burės” baidokus 
pradėjo nešti prie kranto.

Paskutinė nelaisvė
Vos baidokai Neustadte 

spėjo prišlieti prie kranto, 
kai tuojau iš kažkur vėl iš
dygo SS vyrai. Drauge su jū
ros mokyklos mokiniais, jie 
apsupo iš mitries nasrų besi- 
gelbinčius kalinius.

SS vyrai ir jų pagelbinin- 
kai pradėjo šaudyti į kran- 
tan belipančius kalinius, ku
rių lavonai krito tiesiog į 
vandenį. Kilo sumišimas, ka
liniai ėmė trauktis į laivo 
apačią.

Užšokę ant baidokų, SS 
vyrai liepė visiems kaliniams 
lipti į viršų. Tarsi jausdami 
malonų pasitenkinimą, jie 
vėl paleisdavo vieną kitą šw- 
vį į pasirinktą auką. Kiti su
puolė baidokų apačion ir ėmė 
šaudyti tuos; kurie negalėjo 
paeiti ar nesuskubo pakilti iš 
savo vietų.

Taip žuvo apie šimtas ka
linių.

Kai kaliniai buvo varomi į 
sutelkimo punktą, gatvėse į- 
taisyti radijo garsiakalbiai 
skelbė admirolo Denico (Doe- 
nitz) atsišaukimą į vokiečių 
tautą. Admirolas pranešė, 
kad Hitleris mirė ir kad jam 
pavesta vyriausia krašto val
džia.

— Der Hund ist tot! (šuo 
gavo galą!) — šaukė džiū
gaudami kaliniai, nes visi ti
kėjo, kad kentėjimų galas 
jau visai arti.

Vadovybė skubiai ruošė 
kalinius pakrauti į laivą ir 
vėl išvežti į jūrą. Taip besi
ruošiant, jūrose staiga kilo 
trenksmas, ir kalinių aki
vaizdoje, toli nuo kranto, 
ėmė grimzti sprogęs laivas. 
Jis buvo paženklintas gelto
na vėliava — vežė kalinius 
ligonius. Spėjama, kad laivą 
torpedavo patys vokiečiai.

Gegužės 3 d., trečią valan
dą po pietų, per visus garsin
tuvus buvo skelbiamas ka
riuomenei įsakymas pasi
traukti į kareivines ir niekur 
gatvėse nesirodyti su ginklu. 
Laivai skubiai turi grįžti į 
uostus.

Laivas su 6,000 kalinių iš 
Neuengammo stovyklos, nors 
buvo arti uosto, to įsakymo 
nepaisė. Jo tarnyba net ėmė 
šaudyti į skraidančius su į- 
spėjimais anglų lėktuvus. 
Tada atsirado bombonešiai, 
ir sprogęs laivas paniro ma
rių gelmėse.

Netrukus mieste pasirodė 
pifmieji anglų tankai, kurie 
atnešė laisvę kieme prie san
dėlių uždarytiems kaliniams. 
Kelių šimtų kalinių tarpe 
laisvėn išėjo ir mažas būrelis

NAUJAS LIETUVIS KUNI
GAS BELGIJOJE

Šių metų kovo 16 d. Lim- 
burgo provincijoje, St. Trond 
mieste, pranciškonų vienuo
lyno bažnyčioje buvo įšven
tintas kunigu jaunas pran
ciškonas lietuvis Vytautas 
Gaigalas—Tėvas Kornelijus.

Jau praėjo septyni metai, 
kaip Tėvas Kornelijus per
žengė vienuolyno vartus Kre
tingoje (Lietuvoje). Pertuos 
septynius metus jaunajam 
vienuoliui daug teko iškentė
ti rusų ir vokiečių okupaci
joj metais Lietuvoje. Paga
liau 1944 metais jis buvo vo
kiečių suimtas ir išvežtas 
Vokietijon sunkiems dar
bams ir prievarta jam buvo 
užmauta vokiečių kario uni
forma. Daug vargo ir kančių 
patyrė jaunasis levitas iki 
karo paabigos, nes jam teko 
su vokiečių kareiviais iš
vaikščioti daugelį Suomijos 
miškų ir pelkynų, bei kalnuo
tas Norvegijos apylinkes. 
Karas pasibaigė, bet tai jam 
neatnešė taip lauktos laisvės. 
Kartu su vokiečiais jis pa
kliuvo kario belaisvėn Nor
vegijoje.

Vėliau buvo atvežtas į Bel
giją, kur kentėjo tikrai sun
kias nelaisvės dienas. Būda
mas lageryje, pasitenkinda
mas menku maistu ir apran
ga, jis buvo visuomet kan
trus, tylus, už jaučiąs nelai
mės draugus. Jis, pasitikėda
mas Aukščiausiuoju, kėlė ki
tų savo nelaimės brolių lietu
vių dvasią, pats mokėsi, kur 
tik nutverdamas kokią kny- 

lietuvių, — tie, kurie iškelia
vo tą lemtingą kovo 11 d. va
karą iš Pucko į Gdynę.

------0------
Jie ilsisi . . .

Išėjo į laisvę gyvieji.
Nerimstančios Baltijos 

bangos diena iš dienos nešė 
krantan jų draugų lavonus.

Smėlėtuose pajūriuose, 
tarp Neustadto, Haffkrugo 
ir Neudorfo, amžinojo poil
sio vietą rado šimtai ir tūks
tančiai vyrų iš visos Euro
pos. Neatpažintas lietuvis čia 
atgulė greta prancūzo ar suo
mio, lenkas greta olando, ju
goslavas greta nervego, če
kas prisiglaudė prie vengro.

Daugel daugel tūkstančių 
vyrų ir moterų savo pelenais 
nubarstė Stutthofo pelkynus 
ir kaulais nuklojo Dancigo 
žemę ir Lenkijos koridoriaus 
bei Pomeranijos laukus.

Vietoj motulės ir sesės 
raudos, vietoj mylimos žmo
nos ir našlaičių vaikelių dejo
nių, tamsiomis naktimis 
jiems ūkauja jūros pakran
čių vėjai ir klaikiai cypauja 
paklydusios žuvėdros.

Laisvės sau, laisvės savo 
Tėvynei — nieko nieko dau
giau jie netroško. Nieko dau
giau nenori ir tie, kurie spyg
liuotas užtvaras paliko gyvi.

(Pabaiga) 

gą. Atėjo ir laisvės diena. To
ji laimingoji diena buvo 1946 
m. vasario 14.

Šv. Tėvo Nuncijaus Briu
selyje, Jo Eminencijos Kar
dinolo Micara pastangomis 
jis, o su juo kartu dar šeši 
lietuviai, paliko lagerį ir ap
sigyveno Schildėje, “Regina 
Paeis” prieglobstyje, netoli 
Antverpeno. Tačiau, kaip žu
vis be vandens, taip brolis 
Kornelijus be vienuolyno.

Todėl greit jis atvyko į St. 
Trond pranciškonų vienuoly
ną. Lygiai per vienuolika 
mėnesių brolis Kornelijus 
sugebėjo dažengti iki Dievo 
Altoriaus. Po šventimų, jo 

Šv. Trejybės Parapijiečius ir 
"Amerikos" Skaitytojus 
Sveikiname Sulaukus 

ŠventŲ Velyky

Kun. Ignas Kelmelis, 
Kun. Pranas Bastakys.

Newark, N. J.

Nuoširdžiai Sveikinu Visus 
Savo Bičiulius ir "Amerikos" 

Skaitytojus,

ŠventyjŲ Velykų Dienoje

Kun. Pijus Lekešis

1 Velykų Šventėse ir Visame Jūsų Gyvenime, A 
Mieli Parapijiečiai ir «

"Amerikos" Skaitytojai, j
Tegul Skamba j

Aleliuja, Aleliuja! J

; Kun. Antanas Masaitis S

Gražiausi Linkėjimai ir Sveikinimai
Velykų Šventėse

Mūsų Parapijiečiams

Kun. Kazys Malakauskas

draugams jį sveikinant ir 
džiaugiantis jo pasiektais 
laimėjimais, jaunasis kuni
gas atsakė: “Aš nieko pats 
savo jėgomis nepadariau, 
manyje viską padarė Vieš
pats.”

KASYKLOSE MAŽIAU 
DIRBS

Londonas. — Nuo gegužės 
5 d. Anglijos anglių kasyklo
se įvedama darbo savaitė iš 
5 dienų, kuriose jie dirbs 37 
valandas.

Šiuo metu angliakasiai vi
dutiniškai gauna po 23 dol. 
25 et. savaitėje. Unija nori 
laimėti 28 dol. savaitėje.

DANGAUS KARALIENE
PRANCŪZŲ ŽEMĖJE

(ĮSPŪDŽIAI IŠ LIURDO)

Rašo P. Minkaitis

(Tęsinys)
Pagijimai įvyksta kas metai. Jų yra ir šiandieną.
Dar ilgai būčiau pasilikęs žiūrėti į šią buvusių ligo

nių armiją, ilgai dar būčiau skaitęs aprašymus ligų ir 
stebuklingų pagijimų, tačiau atėjusio vakaro tamsa 
pridengė savo juodu sparnu įdomius muziejaus ekspo
natus.

6. Liurdo naktis

Liurdas skendėjo tamsoje. Tik vienur kitur elektros 
lemputės leido savo spindulius į naktį, skelbdamos ko
vą tamsai. Ten toli, juodo dangaus fone baltas kry
žius skaisčiai švietė. Tikrai gali didžiuotis saracėnų 
kalnas, turėdamas taip gražiai iliminuotą kryžių, ku
ris gyvenimo tamsybėse beklaidžiojantiems yra dvasiai 
švyturys, rodąs kelią į Teisybės Šalį.

Pro debesio sparną žvilgterėjo iš aukštybių į žemę 
mėnuo ir vėl pasislėpė. Aš stoviu prie įėjimo vartų į 
šventovės kiemą. Regiu, kaip dangumi bėga debesys ir 
mėnulis vis tankiau parodo savo veidą. Kaž kur pasi
slėpė neramieji debesys ir žvaigždės linksmai mirksė- 

damos sveikino žemę. Gi krintančių žvaigždžių baltos 
ilgos uodegos raižė dangaus erdvę.

Įėjimo vartus į šventovę saugo baltas angelas. Jis 
stovi ant paaukštinimo, iškėlęs ranką, lyg įsakydamas 
laikytis Pasaulio Valdovo įsakymų, kuriuos jis laiko 
savo kairėje rankoje, žalių kaštanų keleriopos eilės 
tęsiasi nuo įėjimo link Bazilikos, kuri tūno mėnulio 
šviesoje, lyg balčiausioji gulbė. Kai išbarstyti po tylų 
nakties dangų juodi debesėliai, genami lengvo vėjelio, 
pridengia mėnulio galvą, tada aikštė ir pati bazilika 
palieka prieblandoje.

Bazilikos laikrodžio dūžiai skardenas! nakties tylo
je ir nuaidi plačiai Pirenėjų kalnais.

Klajoju erdviame šventovės kieme. Netoli Bazilikos 
sutinku senuką su žila barzda, kuris kakši geležimi 
kaustyta lazda į cemento grindinį. Pasveikinu jį, no
rėdamas sužinoti, kur randasi Apsireiškimo vieta. Se
nukas, pabudintas iš savo minčių, parodo lazda tolyn 
paliai Baziliką. Aš tuo dar nepasitenkinu ir jį paklau
siu, ar iš tikrųjų čia vyksta stebuklingi pagijimai.

— Taip, iš tikrųjų čia yra stebuklų. Aš pats esu ne 
vieną matęs, kaip bemirštą žmonės kėlėsi ir vaikščiojo.

Dar aš norėjau paklausti, bet jis . . .
— Sūnau, čia negalima kalbėtis, reikia užlaikyti ty

lą. — tai pasakęs nukiūtino.

Grota
Nurodyta senuko kryptimi nuėjau. Bazilikos pape- ' 

dėje iš kranų čiurlena vanduo. Dvi jaunos mergaitės 

prausia savo veidus tuo vandeniu. Paklausiu, ar čia 
stebuklingasis šaltinis. Jos atsako teigiamai, bet pri
duria, kad čia negalima kalbėti.

Tuoj už kampo išvydau didžiulę žvakidę, apsagsty
tą degančiomis žvakėmis. Jos apšvietė kalno tuštumą, 
kurioje stovėjo altorius. Truputį aukščiau šios tuštu
mos, įdubime stovėjo švenčiusios Panelės stovyla, na
tūralaus žmogaus didumo. Jos rankos sudėtos maldai, 
ant kurių kabo ilgas rožančius. Aplink Jos galvą lan
ku parašas: Aš esu Nekaltas Prasidėjimais. Šios stovy- 
los vietoje švenčiausioji Marija buvo pasirodžiusuBer- 
nadetai.

Grotoje ir kairėje nuo jos pusėje kabo daugybė laz
dų. Tai palikimas laimingųjų, kurie čia stojos ir vaikš
čiojo.

Mirties tyla viešpatauja šioje vietoje. Priešais alto
rių klūpo vyras ir moteris, išskėtę rankas, ant kurių 
siūbuoja rožančiai. Nuvargę rankos nori leistis žemyn, 
bet karštai besimeldžiančiųjų valia įsako kūnui kentė
ti, kad tuo išreiškus savo Kūrėjui didesnę garbę.

Vienas jaunas vyrukas klūpo toje pat vietoje, kur 
šv. Bernadeta melsdavosi ekstazių metu. Jam pasi
traukus išskaitau marmurinėje lentelėje: Bernadette 
Soubirous.

Mano siela džiaugėsi, kad turi laimės būti šioje vie
toje. Nepaprastas jausmas užvaldė mano būtį. Jaučiau
si laimingas. Užmiršau visus vargūs ir baisius išgyve
nimus karo metu. Norėtųsi čia būti visą laiką, kur į 
žmogaus kūną, atrodo, neveikia nei nakties vėsumas, 

nei rudens vėjo žvarbumas. Čia galima pajusti Dievy
bės tikrą buvimą. Nežinomos jėgos apgobia žmogų ir 
pripildo kūną ir sielą nepaprasto gėrio ir džiaugsmo 
jausmais. Niekada taip aiškiai aš nejaučiau klaidingu
mo pašiūrėj, išreikštos kadaise man Pragoję esant prof. 
Pilipovo, kaip čia būnant. Profesorius pasakė man štai 
ką: “Dievas yra, bet Dievas yra kūrinys mūsų žmogiš
kosios sąmonės. Žmonijos nemirštama sąmonė yra Die
vas.”

Kad tai yra tikra nesąmonė taip galvoti, aišku kiek
vienam. Tačiau jei tas žmogus pabuvotų čia prie Šven
čiausios Panelės kojų, kuri paprasto žmogaus akims 
yra nematoma, bet siela jaučia jos artimą buvimą tik
rai jis pasakytų: “Dievas yra ne kokia nors žmonijos 
sąmonė, bet tikra esybė. Jis apsigyvena žmoguje ir 
žmogų sudievina, jei žmogus, turėdamas laisvą valią, 
jį kviečia pas save ateiti, žinoma, tai nėra koks nors 
materialinis Dievo įsikūnijimas žmoguje, bet Dievo ga
lios veikimas į žmogaus sielą. Tai Dievo ir žmogaus 
sielos bendradarbiavimas, dvasinis dasilytėjimas vienas 
su kitu, kas žmogų padaro nepaprastai laimingą, įkvė
pia žmogaus dvasią siekti tobulumo, kad jis taptų kil
nus ir tobulas, kaip ir dangiškasis Jo Tėvas.”

Išnyko paskutiniai žmonės iš Grotos. Bazilikos var
pas atskaitė nakties vienuolika. Virš Grotos, ant kal
no tilindžiavo sargo raktai ir girgždėjo uždaromi gele
žiniai vartai. Vis tai ženklai apleisti šventovę.

Grotos žvakes plesdeno, skleisdamos šviesą ant Ne
kalto Prasidėjimo veido, kurios maloningas žvilgsnis 
sakė kiekvienam: iki greito pasimatymo.

y
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JUBILIEJINIS
BANKIETAS

Šiuo laiku visų philadel- 
phijiečių lūpuose skamba 10 
metų jubiliejinis bankietas, 
kurį rengia visiems gerai ži
nomas Antanas Dzikas, Šv. 
Jurgio parapijos vargoninin
kas ir 10 metų lietuvių radijo 
programų vedėjas.

Išlaikyti lietuvišką radijo 
programą per 10 metų tokia
me mieste kaip Philadelphi- 
joj tai nėra lengva. Bet 
darbštus ir nepailstąs Ant. 
Dzikas sugebėjo tai padary
ti. Jis netik nenustojo vedęs 
programos, bet iš pusvalan
džio išaugino lig pusantros 
valandos. Dabar jis veda dvi 
programas, trečiadieniais 30 
min. ir šeštadieniais 1 vai. iš 
radijo stoties WTEL. Žino
ma, išlaikymui programos 
prisideda jo rėmėjai ir skel
biantys. Daug yra padėjęs 
a.a. Steponavičius. Jo įpėdi
niai sėkmingai eina velionio 
pėdomis. Radijo programos 
10 metų sukaktį paminėti 
rengiamas bankietas balan
džio 20 dieną, lietuvių muzi- 
kalinėj salėj.

Laukiant to parengimo 
yra ko kalbėti. Per 10 metų 
klausėmės Antano kalbų, mu
zikos, linksmų ir liūdnų pra
nešimų, kalbų, koncertų. Vi
sa kas tik Philadelphijos lie
tuvių gyvenime vyko, buvo 
skelbiama. Jis savo radijo 
bangomis pasiekė ne tik pa
čią Philadelphiją, bet ir kai
mynus. Daugeliui tą lietuviš
ka radijo programa suteikė 
džiaugsmo ir žinių. Todėl ne
reikia ir aiškinti, kad verta 
paremti tokį paminėjimą. 
Radijo programa nėra vien 
tik Antano Dziko, bet visų 
lietuvių įstaiga.

Laukiama ir tikimasi, kad 
bankietas bus labai sėkmin
gas. Bus svečių ir iš kitų lie
tuvių kolonijų.

Kun. Dr. V. Martusevičius, 
šv. Jurgio par. klebonas, su
grįžo iš ligoninės namo. Jis 
buvo susirgęs ir paguldytas 
Pottsville, Pa. Gailestingo 
Samaritono ligoninėj. Jį gau
siai lankė parapijiečiai ir pa
žįstami iš visos apylinkės.

Kun. J. Čepukaitis, šv. An
driejaus par. klebonas, su
grįžo iš ilgesnio gydymosi, 
nuo pernai metų nelaimingo 
atsitikimo. Dabar jaučiasi 
sveikesnis.

Muz. Jonas Mickūnas su 
šv. Kazimiero parapijos cho
ru uoliai rengiasi koncertui, 
kuris įvyks balandžio 13 die
ną. Tai vienintelis choras, 
kuris beveik kasmet suren
gia lietuviškos dainos kon
certą. Philadelphijiečiai tu
rėtų įvertinti jaunimo pa
stangas lietuviškoms dai
noms palaikyti ir gausiai da
lyvauti jų rengiamame kon
certe. Koncertas bus paįvai
rintas duetais, kvartetais, 
atskirais vyrų ir mergaičių 
programos išpildymais.

Kun. Dr. K. Širvaitis, at
vyksta į Philadelphiją Vely
kų atostogoms. Jis jau kelin
ti metai kaip studijuoja Wa- 
shingtono unversitete.

Kun. P. Statkus, Katalikų 
universiteto studentas Wash
ingtone, Velykas praleis pas 
savo tėvelius.

Ona Urbanaitė, neseniai 
baigė šv. Marijos ligoninės 
slaugių mokyklą. Dabar ren
giasi Valstybės egzaminams 
ir neužilgo bus iškilmingos 
užbaigtuvės. Neseniai jai pa
daryta sunki operacija. Ji 
turi gabumų dainavimo sri
tyje. Sveikindami linkim jai 
pasisekimo.

Balsas Iš Ligoninės
VISKAS NAUJA

Panelė Eleonora Jablons- 
kaitė, Vyčių seimo rengimo 
pirmininkė po operacijos ir 
gydymosi ligoninėj, jau su
grįžo namo. Sirgdama gavo 
daug užuojautos laiškų, gė
lių ir sulaukė 100 lankytojų. 
Dabar ilsisi namie planuoda
ma sėkmingai surengti vyčių 
seimą.

Vyčių krepšinio — basket
ball komanda šiemet vėl lai
mėjo Pietinės Philadelphijos 
čiampijonatą. Dabar jie ruo
šiasi laimėti prieš kitas mies
to komandas. Tuomet gautų 
kvietimą vykti Clevelandan, 
Ohio, rungtis su jų nugalėto
jais.

Rašo Kun. St. Raila
Teisingas yra iš gyvenimo 

paimtas posakis — sveikas 
nesupranta ligonio. Ne kartą 
klausiau savęs ar galima pil
nai atjausti ir suprasti ligo
nį? Būdamas kunigu turėjau 
progos lankyti daug ligonių. 
Buvau liudininku kenčiančių 
su malda lūpuose, aimanuo
jančių, verkiančių, save ir 
kitus keikiančių. Norėjau vi
sus suraminti, paguosti, su
stiprinti. Bet ar galėjau juos 
pilnai suprasti, kaip jie jau
tėsi, ką jie pergyveno? Turiu 
pasakyti kad ne. Esu įsitiki
nęs, kad sveikieji niekuomet 
tinkamai neatjaus ligonių. 
Net labiausiai mylimi, arti
mi, ir tie negali ar nesugeba

pilnai atjausti, ką jau besa
kyti apie ilgamečius ligonius, 
apleistus, neturinčius arti
mųjų. Jie nesulaukia užuo
jautos, negauna gėlių, laiškų, 
gal nei nemato lankytojų vei
dų. Tačiau jie turi jausmų. 
Gal neretai jie būdami svei
ki užjautė ligonį. Bažnyčia 
suprasdama priskyrė ligonių 
lankymą vienu gailestingu^ 
mo darbu, už kurį gaunama 
daug malonių. Katalikai yra 
įpareigoti rūpintis ligonimis, 
jų dvasine ir kūno gerove.

Prisimenu iš mūsų parapi
jos keletą pasišventusių ligo
nių geradarių, kurios jau ke
liolika metų kaip ištikimai 
tarnauja savo draugijų ir pa
rapijos ligoniams, nepamirš
ta ir apleistųjų. Per jų uolu
mą daug ligonių pasveiko, o 
kiti atsiskyrė su šiuo pasau
liu aprūpinti sakramentais, 
susitaikę su Dievu. Turiu 
galvoj vertas paminėjimo li
gonių lankytojas: O. Jurgai
tienę, J. Peledžienę, O. Kun- 
drotienę, M. Palijanskienę, P. 
Utkienę, A. Mažeikienę, M. 
Poškevičienę ir kitas šv. Ka
zimiero parapijos ligonių ge
radares. Jų geraširdingumas 
ligoniams bus įvertintas 
Aukščiausiojo. Žinau, kad 
savaitėmis, mėnesiais ir net 
metų metus globojo ir slaugė 
ligonius. Artimo meilės veda
mos darė tai kantriai.

Čia gera būtų paminėti, 
kad būtų sveikintina ir nau
dinga surengti ligonių diena 
parapijoj ar draugijoj. Pa
linksminti sergančius pro
grama, bendra vakariene, ap
lankyti namuose ar ligoninė
se ir t.t. Ypač svarbu turėti 
nuolatinį ligonių prietelių 
būrelį, kurie rūpintųsi ir glo
botų ligonius. Kokia didelė 
paguoda ir laimė sergančiai 
našlei sulaukti kasdien mie
los lankytojos, kuri paglobo
tų vaikučius, sušildytų kam
barius ir t.t. Tokia ligonė, 
matydama, kad jos mažyčiai 
nekenčia, ir pati greičiau su
stiprėja. Visai kitaip jaustų
si ligonis, kad jį aplanko ir 
dar apdovanoja jo tautietis, 
draugijos narys, parapijietis.

Šių dienų apaštalavimas li
goniams užima tinkamą vie
tą. Jiems esti vedamos radi
jo programos, rašomos kny
gos, rengiamos pramogos.

Tiesa, ligoniams tarnauti 
nėra lengva. Jų liga yra to 
sunkumo šaltinis, todėl jie 
reikalingi sveikųjų pagelbos. 
Jie kitaip jaučia, kitaip per
gyvena ir kitaip jiems atrodo 
pasaulis. Dėl to sakau, ne
lengva sveikam suprasti ligo
nį. Laimingas yra tas, kurs 
nors dalimi gali ligonį su
prasti ir padėti.

(Bus daugiau)

DIDŽIOJI PAGALBA LIETUVIAMS

7. Bernadeta po pasirodymų švenčiausios Marijos.
Į savo viešbuti parėjau 12 valandą. Užmigti negalė

jau, nes mintys ir išgyventos dienos vaizdiniai pynėsi 
galvoje. Paėmiau į rankas Estrado knygą apie “Apsi
reiškimus Liurde”' ir nutariau dar smulkiau susipa
žinti su Bernadetos gyvenimu. Trumpai čia atpasako
siu.

Po pasirodymų Bernadeta gyveno savo paprastu gy
venimu, Tuo laiku į ją buvo atkreiptos visos Prancū
zijos akys. Tūkstančiai širdžių plakė jai didžiule pagar
ba. Ji nekreipė į tai dėmesio, liko kukli, neturtinga ir 
ligota, kai tuo tarpu daugelis žmonių per jos tarpinin
kavimą atgaudavo sveikatą Liurde.

Ji kas rytą eidavo į mokyklą, kur čia krykšdavo juo
ku, dainavo ir šoko su savo jaunomis draugėmis.

Pirmą kartą ji priėmė šv. Komuniją, turėdama 14 
metų (1858 birž. 3). Liurdo žmonės galvojo, kad pri
imant jai šv. Komuniją, įvyks kas nors nepaprasto, ji 
bus kuo nors iš. kitų išskirta. Tačiau Bernadeta, kaip 
ir kitos jaunos mergaitės, priėmė savo Dievą į savo šir
dį ir nusižeminusi grįžo į pirmykštę vietą. Niekas ypa
tingo neatsitiko, nes ji neatliko čia jokio viešo akto, gu- 
ris būtų inspiruotas aukštesnių jėgų, bet tik privati
nio gyvenimo veiksmą.

Tiesa, kiek vėliau Liurdo klebonas Peyramale pasa
kojo, kad jis kai kuriais sekmadieniais, dalindamas Ko
muniją, matydavęs degančią šviesą virš Bernadetos 
galvos. y

Kurį laiką Bernadeta gyveno pas savo tėvus. Ka

Kovo 25 d. suėjo lygiai tre- tu yra vedama labai daug va- 
ji metai, kai Amerikos lietu-J jų įvairiems užsienio pašal
viu organizuota visuomenė pos fondams paremti, todėl 
sukūrė Bendrąjį Amerikos BAlLF nelengva įeiti į plates- 
Lietuvių šalpos Fondą, pla
čiau žinomą sutrumpintu 
vardu—BALF.

BALF įsteigtas 1944 m. 
kovo 25 d. Chicagoje, kai pa
saulinio karo gaisras tebe- 
liepsnojo visu baisumu, kai 
tūkstančiai Amerikos karių 
kovojo kautynių laukuose už 
laisvę visam pasauliui, kai 
tūkstančių tūkstančius lietu
vių karo fronto ugnis blaškė 
po nežinomus žemės plotus, 
besistengiant jiems priartėti 
prie Vakarų Demokratijų — 
laisvę nešančių armijų.

BALF vadovybė iš pirmų 
dienų visu pasiryžimu ėmėsi 
žygių telkti ko didžiausią pa
ramą, ieškodama nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams 
draugų visose srityse — ir 
valdžios įstaigose, ir šalpos 
organizacijose, ir plačioje vi
suomenėje. Didžiausias lai
mėjimas buvo įsijungimas į 
didžiulę National War Fund 
šalpos šeimą. National War 
Fund vadovybė labai palan
kiai žiūrėjo į nuo karo nu
kentėjusių lietuvių šelpimo 
reikalą ir, kiek pajėgumas 
leido, skyrė šalpos sumas.

BALF parama pasiekė lie
tuvius tremtinius, išblašky
tus įvairiose šalyse, visais 
prieinamais keliais ir būdais. 
Toji parama pinigais, vais
tais, mediciniškais instru
mentais, drabužiais, maistu, 
apavu ir kitokiomis reikme- 
nėmis plaukė didelėmis siun
tomis Vokietijon, Austrijon, 
Italijon, Šveicarijon, Prancū- 
zijon, Belgijon, Danijon, šve- 
dijon, Liuksemburgan, Ispa
nijon, Portugalijon, Pietų 
Amerikon. Buvo mėginta pa
siekti tiesiogiai ir pačią Lie
tuvą, bet pirmieji siuntiniai 
nedavė pageidaujamų vaisių: 
nebuvo gauta jokių žinių, kas 
priėmė BALF drabužių ir 
vaistų siuntas, kas jas dali
no ir kas gavo.

Minint trejų metų veiklos 
sukaktį, džiugu pažymėti, 
kad BALF pašalpos, vieno
kiu ar kitokiu būdu, teko 
daugiau kaip 60,000 lietuvių 
tremtinių.

Lietuviams tremtiniams 
pašalpos pinigais duota 348,- 
000 dolerių; maisto, vaistų 
ir kitų reikmenų pirkta ir iš
siųsta už 260,000 dolerių; su- 
dovanotų daiktų drabužiais, 
apavu, maistu, knygomis, 
vaikučių žaislais ir kitomis 
reikmenėmis surinkta ir iš
siųsta už 1,260,000 dolerių. 
Iš viso, suteiktos pinigais ir 
daiktais pašalpos vertė sie
kia arti dviejų milijonų dole
rių.

National War Fund jau 
nustojo veikęs, šiandien BA
LF lietuvių tremtinių gero
vei ieško paramos visur, kur 
tik jos galima gauti. Šiuo me-

nę Amerikos visuomenę. Pir
moji ir didžioji lietuvių trem
tinių šalpos atrama yra lie
tuviai amerikiečiai, į kuriuos 
yra nukreiptos tremtinių 
rankos, akys ir širdys.

Vienas lietuvių tremtinių 
atsakingas asmuo iš Ameri
kiečių zonos Vokietijoje taip 
pareiškė BALF vadovybei:

“Be Amerikos lietuvių toli
mesnės pagalbos išsiversti 
negalėsime ir jei toji pagalba 
būtų nutraukta, ypač skau
džiai atjaustų tai našlaičiai, 
invalidai, ligonys, mokslei
viai.

“Tremtiniai giliu dėkingu
mu supranta užjūrio brolių 
aukų rinkimo sunkumą, bet 
kiekvienas, priimdamas auką, 
būtų žymiai laimingesnis, jei 
vietoje auką priimti, jam bū
tų sudarytos sąlygos užsi
dirbti ir jis pats mieliau au
kotų, o ne šelpiamas būtų.”

Dabar vyksta BALF va
jus. Kad tremtiniams reika
linga parama šiemet nebūtų 
žymiai mažesnė, nei pernai, 
reikia būtinai sukelti 525,000 
dolerių. Pradžia padaryta 
graži, bet iki kvotos pasieki
mo—dar ilgas kelias. Todėl 
nuoširdžiai kviečiame ir pra
šome visus lietuvius ameri
kiečius paskubinti savo do
vanas. čia tinka posakis: kas 
greit duoda, dvigubai duoda.

Atsiminkime vargstančius, 
beveik jokio šviesesnio ryto
jaus nematančius lietuvius 
tremtinius, senelius, ligonis 
ir paliegėlius. Aukokime per 
BALF, per parapijas, orga
nizacijas, laikraščius arba 
tiesiai BALF centrui. Visus 
čekius ar pinigines perlaidas 
rašykite United Lithuanian 
Relief Fund of America var
du 
N.

(19 W. 44 St., New York,

BALF Valdyba

ITALIJOJE NUŠAUTAS 
KOMUNISTŲ PRIEŠAS

Roma. — Italijos dešiniųjų 
laikraščio redaktorius Fran
co deAgazio buvo užpultas 
kelių užpuolikų ir nušautas 
prie pat savo namo.

Nušautojo redaktoriaus 
laikraštis smarkiai puolė ko
munistus ir žadėjo paskelbti 
daugiau žinių apie tai, kaip 
komunistai pagrobė Mussoli- 
nio turtą ir sunaudojo savo 
reikalams.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m. 
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dangi jos sveikata buvo silpna, tai Liurdo ligoninė, ku
rią laikė vienuolės, 1860 m. Bernadetą parsikvietė pas 
save, norėdamos sudaryti palankesnes gyvenimo sąly
gas. Nežiūrint į tai, kad čia buvo higieniškos sąlygos ir 
gera priežiūra, Bernadetos sveikata dar labiau susilp
nėjo.

Ji pasidarė taip silpna, kad gulėjo lovoje ir buvo su
teikti sakramentai. Sukviesti gydytojai prirašė jai stip
rių vaistų, kad sukeltų kūne reakcijas ir ji atsigautų. 
Tačiau gydytojams išvykus, vienuolės nedavė vaistų, 
bet davė vieną šaukštelį vandens iš Grotos šaltinio. 
Tuo pačiu momentu ligonė pradėjo kalbėti ir tapo svei
ka. Vienuolės tikėjo čia esant stebuklui.

Bernadeta sulaukė 19 metų, dažnai sirgdama ir vėl 
pagydama. Ji čia mokėsi skaityti ir rašyti. Dirbo ligo
ninės virtuvėje.

Ją lankė daugelis aukštų žmonių, klausinėdami apie 
Dievo Motinos apsireiškimus. Ji nuoširdžiai ir su di
deliu džiaugsmu pasakodavo apie tuos įvykius. Jei kas 
padarydavo veido išraišką, kad tam netiki, ji maloniai 
atsakydavo: “O, aš nesu mokyta, kad galėčiau ginčy
tis. Aš jums papasakojau tai, kas yra įvykę Grotoje. 
Tyrinėkite patys, kas reikia apie tai galvoti.”

Bernadeta, gerai apgalvojusi, 1863 n!. įstojo į St. 
Gildard Nevers vienuolyną.

Šventosios mirtis

Čia Bernadeta vedė religinį gyvenimą, pagal visas 
vienuolyno taisykles. Ji daug kentėjo dėl ligos, būdama

visą laiką paliegusi. Du kartu čia ji taip stipriai susir
go, jog buvo manyta, kad mirs. Taip pat čia ji išgyve
no savo motinos ir tėvo mirties didelį skausmą.

Netiesa, kaip kad pasakojo žmonės, kad ją lankiusi 
Panelė Švenčiausia ir kad ji turėjusi galią daryti ste
buklus.

Bernadetos mirtis buvo labai jaudinanti, nes ji tę
sėsi ilgai. Ji, būdama dvasinėje agonijoje, nakties me
tu buvo gundoma piktosios dvasios. Gundymo nėra iš
vengęs nei vienas šventasis, net gi ir pats Kristus. Bu
dėję prie mirštančiosios lovos, pasakoja, kaip ji šaukė: 
“Eik šalin, velne!” Rytą Bernadeta pasakojo, kad vel
nias ją labai išgąsdinęs, “norėdamas pulti ant jos. Kai 
ji ištarusi Jėzaus vardą, išnykęs.

Prieš pat mirtį Bernadeta laikė Kristaus kančią, pri
spaudus prie širdies ir kartojo: “Mano Dieve, aš Tave 
myliu visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis.”

Ji mirė 1878 m. balandžio 16 d., 3 valandą naktį, t.y. 
tuo pat metu, kada Kristus mirė ant Kryžiaus. Tas į- 
vyko trečiadienį prieš Velykas. Ją palaidojo vienuoly
ne Nevers de St. Gildard, šv. Juozapo koplytėlėje. Tą 
dieną liturgija priminė prisikėlusio Išganytojo garbę ir 
vyriausiojo Teisėjo žodžius: “Ateikite, mano Tėvo avys, 
paveldėti karalystės, kuri jums buvo paruošta.”

Gerasis Išganytojas taip pat pasakys savo ištikimai 
sužieduotinei: “Ateikite, stokitės, mano mylimoji. Šio 
mirtino gyvenimo žiema yra praėjusi. Yra praėję ir 
bandymai. Pavasario gėlės yra pražydę gyvųjų žemėje.

Jūs esate mane sekusi nusižeminimo ir skausmo kal- 
varijoje, sekite mane garbėje ir rojaus džiaugsme.”

8. Stebuklingas šaltinis
Rytojaus dieną, kai tik saulė pasirodė virš Pirenėjų, 

aš radau daugelį žmonių šventovės kieme. Vieni jų ėjo 
į šventas mišias, kiti iš jų. Nuo šv. Jurgio paminklo, 
vaizduojančio kovą su slibinu, šventovės kiemo vidu
riu tęsiasi žalias lygiagretainis, 500 metrų ilgio iki Dan
gaus Karalienės, kuri aukštai iškilusi stovi su žvaigž
džių karūna ant galvos. Aplink šį Jos kilmingą pamink
lą auga platus raudonų rožių ratas, šventovės aikštė
je matosi ir daugiau paminklų. Tačiau labiausia akį 
patraukia Tarptautinės Taikos paminklas. Jis įdomus 
ne tik savotišku stiliumi ir užvardymu, kiek savo vi
daus sienų išpuošimu: mozaikinės lentelės, aukso ir mė
lyno emalio spalvos, ant kurių yra parašyta padėka 
švenčiausiai Panelei už pagijimą. Į lenteles įbrėžti var
dai ir datos yra Dievo gerosios širdies liudininkai.

Kai pagalvoji, darosi tiesiog neįtikima, kad šioje vie
toje, kur šiandiena stiepiasi į dangų nepaprasto grožio 
Bazilika, kur taip daug puikių paminklų, kur lygiuojasi 
kaštanų alėjos, paliai kurias tęsiasi didžiuliai ligoninės 
pastatai, — tik prieš 50 metų buvo klampėta pieva, ku
rioje ganydavosi Liurdo žalmargės, šiandieną ši pieva 
tapo Dangaus Karalienės šventove, iš kurios semiasi 
dvasios peną milijonai žmonių.

(Bus daugiau)
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Į KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI į

Newark, N. J.
Keturiolika lietuvių draugijų 

rinko aukas paremti karius. Ka
rui užsibaigus jų fonde liko 341 
doleris. Draugijos savo susirin
kime nutarė vienbalsiai tą su
mą paaukoti Newarko veteranų 
postui, įsigijimui vėliavų. Postas 
turi dabar tas vėliavas ir ženk
lus, kurie vaizduoja Lietuvos ir 
Amerikos istoriją. Už auką pos
tas reiškia draugijoms padėką.

lugams

bukaitis
'ičius
'us

Postas puoš veteranų kapus 
dėl Memorial Day. Turintys mi
rusių veteranų vardus prašome 
pranešti postui. Toje pačioje die
noje bus laikomos mišios šv. 
Trejybės bažnyčioje, už miru
sius ir žuvusius karius.

je, 180 New York Avė. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įžanga tik 
vienas doleris.

Garnys aplankė T. Barkaus
kus ir paliko sūnų, o P. Biek- 
šams dukrelę.

Linksmų Velykų vyčių kuo
poms ir prieteliams. F. V.

Harrison-Keamy, 
New Jersey

Kovo 29 d. Ona ir Jonas Bar- 
čauskai iš Keamy susilaukė sū
nelio.

Verbų sekmadienį Moterų So- 
dalicijos draugija ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos per 9 vai. mi
šias.
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Daromi planai pastatymui pa
minklo žuvusiems newarkie- 
čiams. Tas paminklas bus stato
mas visų postų. Mūsų atstovu 
yra A. V. Washkewich.

Kun. Stašaitis užbaigė misi
jas. Kas vakarą per visą savai
tę žmonės lankėsi į šias pamal
das skaitlingai.

Newarko draugijų atstovai įteikia veteranų postui dovaną—čekį. Iš kairės į dešinę: F. 
Sneider, V. Valeckis, posto vadas Lewis, E. Trečiokienė ir ižd. E. Kidžius.

dol. ligos pašalpos, 5 dol. į dieną 
ligoninės apmokėjimui unijos 
nariui mirus jo šeimai duodama 
500 dol. palaidojimui, taip pat 
bus duodama pensija išbuvusiem 
unijoj 20 metų ir sulaukus 65 
metų amžiaus.

Kas gali sakyti, kad tai yra 
bloga? O kur unijų išsikovota 
“social security,” “unemploy
ment insurance?” Taigi, kurie 
mano, kad visa, ką šiandien turi
me, davė darbdaviai iš geros šir
dies, klysta; tai unijos nuopelnas 
ir jei nebūsime drausmingi ir 
organizuoti, galime viską pra
rasti. Pagalvokite apie tai!

Senieji ateiviai kūrė darbinin
kų unijas, kūrė pašalpos drau
gijas, kad palengvintų padėtį, 
organizavo parapijas, statė baž
nyčias, steigė lietuviškus laik
raščius, susivienijimus, spausdi
no knygas. O jaunimas, kurio 
daug yra, neįvertina viso darbo. 
Jie atsiranda, kuris dirbą visuo
meninį darbą, tai ant jo viską 
suverčia, o kiti miega ar dirban
čius kritikuoja.

Tad štai mintis, verta pagal
voti, kas iš jūsų bus, kai to viso 
neteksite? Tikimės, kad jauni
mas pagalvos.

Siuvėjų piknikas įvyks liepos 
26 d. Dexter parke.

Gintaras.

BROOKLYNE ATSIRANDA 
VISOKIŲ ĮVAIRENYBIŲ

Šiame mieste randasi mokslei
vių kuopelė, kuri savo pastovios 
vietos neturi, šioj kuopoj pri
klauso visokio plauko jaunimo. 
Randasi ir raudonų fašistų. Šie 
išsikopijavę jų matuškos Rusijos 
vado Molotovo įrankį “veto,” į- 
sidėjo savo kuopon įstatuose. Ir 
tą įrankį jie pavartoja, kuomet 
koks jiems netinkamas asmuo 
norėtų prie moksleivių prisira
šyti.

Yra žinoma, kad komunistų 
toje kuopoje yra vos keturi, o 
visgi jie kuopoje vyrauja?

Žinąs.

Shanghajuje, Kinijoje, su
sekta nepaprasta netikrų pi
nigų — popierinių — spaus
tuvė. Policija suėmė vadus, 
kurių tarpe yra rusas Rochi- 
nov.

Veteranų posto piknikas įvyks 
birželio 29 d., Kenilworth, N. J.

Dabartinę posto vadovybę su
daro: vadas J. Lewis, vado pa
dėjėjai A. Washkewich ir M. 
Bartnikas, ižd. E. Kidžius, adju
tantas R. G. Lallasher ir parei
gūnas A. Ponelis. Visais reika
lais rašykite A. Washkewich, 61 
Napoleon St., Newark, N. J.

Kovo 22 d., šv. Jurgio salėje, 
BALF 35 skyriaus kvietimu bro
liai Motuzai rodė iš Lietuvos at
sivežtas filmas. Žiūrovai turėjo 
progos pamatyti gražių iš lais
vos Lietuvos gyvenimo vaizdų ir 
masines nekaltų žmonių baisias 
žudynes, padarytas komunistų 
1941 metais Telšiuose—Rainių 
miškelyje, Pravieniškiuose, Pa
nevėžyje ir kitur.

Kun. Pr. Bastakys tarė žodį, 
kad jis esąs gyvas liudininkas 
Rainių žudynių, iš toliau matęs 
kankinimo metu užkurtą ugnį, 
girdėjo motorų ūžimą, šaudy
mą, tik nežinojęs tuo metu, kas 
ten vykstą. Dalyvavo lavonų iš
kasime, apžiūrėjime, laidotuvė
se. Jis pats stebuklingai išsigel- 
bėjęs nuo nužudymo ten. Tegu 
nedrįsta komunistai tvirtinti, 
kad ne Maskvos sėbrai tą žiaurų 
nusikaltimą yra padarę.

Pirm. V. Dilis kvietė susirin
kusius tapti BALF nariais ir im
ti aukų rinkimo lapus, kuriuos 
čia pat salėje išdalijo skyriaus 
sekr. A. S. Trečiokas. Paskutinis 
kalbėjo BALF atstovas J. Valai
tis, kuris plačiai paaiškino BA
LF darbą ir reikšmę tremtinių 
šelpime, prašydamas susirinku
sius prisidėti aukomis.

Aukavo šie asmenys: $25—Si
monas Goodis ir VI. Dilis; $20— 
P. Matulis ir A. Gwasdof, $15— 
Šv. Jurgio draugija, $10— V. 
Bičkauskas ir Valickas.

Po $5—K. Jasaitis, S. Butkus, 
M. Pūtimas, J. Matulevičius, P. 
Deksnis, O. Grigalavičienė, K. 
Račkienė, V. Valickas, D. Janu
lis, V. Boreika, A. S. Trečiokas, 
T. Gribaitė, O. Pocienė. $4— 
Dambrauskas, $3— Stukienė ir 
K. Balčiūnas.

Po $2—Lukauskienė, J. Stro- 
lienė, J. Urbonienė, J. Arlauskie
nė, J. Muncius, O. Sabastienė, P. 
Laukžemienė. Po $1—P. Vilei
kis, O. Kundokienė, V. Lukas, 
J. Aleksandravičius, Venceraus- 
kas, M. Čepienė, J. Laukžemis, 
A. Laukžemytė, Stanienė, O. 
Areliūnienė, A. Pranienė. $5— 
be pavardžių. Viso $210.

Už aukas valdybos ir komisi
jos vardu dėkuoja pirm. Vladas 
Dilis.

__________

Vyčiai veikia
Kovo 23 d. Newarko Lietuvos 

vyčių 29 kuopa ėjo bendrai prie 
komunijos per 9:30 vai. mišias. 
Mišias laikė dvasios vadas kun. 
kleb. I. Kelmelis, pamokslą sakė 
kun. P. Bastakys. Bendri pus
ryčiai įvyko šv. Jurgio salėje. 
Diena užbaigta su išvažiavimu 
į Swartzwood.

Kuopa nutarė visomis jėgo
mis prisidėti prie Bendro šalpos 
fondo vedamo vajaus. Tam iš
rinkta komisija—V. Laukžemy
tė, H. Pečiūraitė, G. Malakaitė, 
B. Masandukas, A. Lang, V. 
Barkauskas, P. Podgalsky, J. 
Sakevich ir F. Vaškas.

Balandžio 12 d. kuopa rengia 
“Nautical Nite” šokius, kurie į- 
vyks šv. Jurgio parapijos salė

Visi parapijos sodaliečiai lan
kys bažnyčią nuo ankstaus ryto 
iki vėlaus vakaro per Didįjį 
Ketvirtadienį, Penktadienį ir 
šeštadienį. A. E. S.

Bridgeport, Conn.
Choro koncertas artėja. Visi 

laukia, svečių dainininkų Al. 
Vasiliausko ir Violetos Tamkiū- 
tės, kurie atvyksta iš Brooklyno. 
Koncertas įvyks balandžio 12 d., 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Bilietų daug yra išplatinta. Cho
ras pasirodys su naujomis daino
mis. Visi atsilankykite, nes kon
certas tikrai bus puikus su savo 
įvairia programa.

BALF vietinis skyrius pasiun
tė 75 dol. Našlaičių Fondui. Iki 
šiol Bridgeportiečiai surinko Ta
rybai 700 dol., BALF 75 dol., ti
kimasi kad bus daugiau, nes 
ruošiami parapijos ir draugijų 
parengimai tam tikslui. O.

Schenectady, N. Y.
Nuo kovo 24 d. iki 30 d. šv. 

Kryžiaus parapijoje įvyko misi
jos ir 40 valandų atlaidai. Kiek
vieną dieną bažnytėlė buvo pilna 
žmonių, ypač lankėsi daug vyrų, 
kurie rinkosi klausyti pamoks
lų, sakomų misijonieriaus kun. 
Barnabo Mikalausko, O.F.M.

šioje nedidelėje lietuvių para
pijoje, kun. Orvydo labai suma
niai vedamoje, visi yra giliai su
sipratę lietuviai ir geri katalikai.

Parapijietis.

Cicero, III.
Linksmų Velykų!

Garbingos Dieviškojo Išgany
tojo šventės proga nuoširdžiai 
sveikiname mūsų brangias Rė
mėjas ir visus geradarius. Linki
me Kėlusioje Kristaus tikrojo 
džiaugsmo ir ramybės.

Su maloniais Velykų sveikini
mais reiškiame nuoširdžiausią 
ačiū už suteiktas aukas vajaus 
metu. Dėkingai paaukosime 
šventas Mišias, kurios bus at
laikytos Jūsų intencijomis antrą 
Velykų dieną. Melšime karštai 
Meilingąjį Atpirkėją, kad malo
ningai laimintų Jūsų geraširdin- 
gumą, kuris nuolat pasižymi gi
lia Kristaus ir artimo meile.

Giliai dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys

Motina M. Juozapa

Oakland, Cal.
Padidintas “Kalifornijos Lietu

vio” numeris
Trečiojo “Kalifornijos Lietu

vio” numerio turinys yra įvai
rus ir įdomus, štai jo straips
niai: “Apie tremtinius mokslei
vius ir studentus,” “Who is pun
ishing the Russian War Crimi
nals,” “Health and Climate,” 
“American-Lithuanian Achieve
ments in year 1946,” “Danger 
Looming over the United 
States,” “Arizona,” “Ona Rama- 
nauskaitė-Lužienė.”

Apžvalgoje telpa rašytojo 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus bio
grafija, Trumano kalbos komen
tarai, apie prez. K. Griniaus at
vykimą ir kiti įvykiai. Taip pat 
plati Los Angeles, San Francis
co ir Arizonos lietuvių veikimo 
apžvalga.

Yla Is Maišo
Ne vieną gali išgirsti sa

kant, kad Rusijos komunis
tai ne tik neturį nieko prieš 
tikėjimą, bet jį remia.

Kada jiems buvo karšta ir 
bloga, jie savo ragus buvo 
kiek paslėpę, bet dabar yla 
jau lenda iš maišo .. .

Štai, komunistai suruošė 
Rygoj vaikams žiemos eglu
tę. Bet laiką tai vaikų šven
tei paskyrė gruodžio 29 d. iki 
sausio 5 d. Vadinasi, Kalėdų 
šventes (gruod. 25-26) aplen
kė.

Aiškiai parodo norą ne
leisti vaikams pajusti viso 
krikščioniškų švenčių — Ka
lėdų — grožio.

BERLE UŽTARIA 
TREMTINIUS

Buvęs Valst. pasekretorius A. 
A. Berle kovo 28 d., kalbėdamas 
Amerikos tarptautinių institutų 
federacijos pietuose, pareiškė, 
kad laikas jau baigti nelaimingų 
žmonių stumdymą, kuris prasi
dėjo nuo Hitlerio-Stalino pakto 
laikų.

“Aš negaliu suprasti, kaip ali- 
jantų valdžios gali prisiimti tą 
šlykščią ir .cinišką sumanymą ir 
jį palaikyti toliau po karo laimė
jimo. žiauri tiesa yra ta, kad ne 
visi “išvietintieji asmens” yra 
nacių žiaurumo auka. Daugelis 
jų yra alijantų klaidų aukomis.

Laikymas nekaltų žmonių sto
vyklose, blogose patalpose, nesu- 
darymas jiems sąlygų žmoniškai 
gyventi, kai jie negali grįžti į 
sovietų valdomas sritis, — tai 
tamsiausias pokarinės istorijos 
puslapis.

Jis siūlo 400,000 išvietintųjų 
asmenų įsileisti Amerikon be 
kvotos, nes jeigu dėl jų nieko ne
darys Jungt. Valstybės, nieko 
nepadarys nė kas kitas.

Be to, Berle pasmerkia propa
gandos sudaromą nuomonę, kad 
tremtiniai esą koki nenaudėliai. 
Priešingai, jų tarpe yra nepa
prastai didelis profesionalų ir 
gabių žmonių skaičius.

Lygiai neteisingai manoma, 
kad visi tremtiniai yra žydai. D. 
P. tarpe žydų yra tik apie 20 
procentų.

New Yorko darbo komisionie- 
rius Edward Corsi papildomai 
pareiškė, kad pagal naujausias 
žinias vien New Yorkas, nė ma
žiausiai nepakenkdamas darbo 
rinkai, lengvai galėtų prisiimti 
50,000 tremtinių.

MILIJONAI DOLERIŲ 
UŽ LAIVUS

Washingtonas. — Jūrinin
kystės komisija pranešė, kad 
gruodžio mėnesy vyriausybė 
už parduotus 399 mažus lai
vus surinko 3,154,251 dol.

Iš viso vyriausybė nuo 
1944 m. birželio mėn. už par
duotus 4,080 mažų laivų su
rinko apie 45 milijonus dole
rių.

šis numeris išėjo padidintas— 
16 pusi, su keturiais pusi, ilius
tracijų. -“K. L.” prenumerata— 
$2 metams. Red. ir adm. adresas 
toks: 2721 Logan St., Oakland 1, 
Cal. K.

SIUVĖJAI LAUKIA JAUNIMO TALKOS
Kovo 26 d. Piliečių klube įvy

ko siuvėjų mėnesinis susirinki
mas.

Perskaitytas laiškas iš Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, prašąs 
aukų, tam reikalui paaukota 25 
dol.

Šv. Jurgio draugija prisiuntė 
20 bilietų skyriui, jų rengiamai 
vakarienei, kuri įvyks gegužės 
3 d. Visi bilietai nupirkti.

Anksčiau įvykusiam susirin
kime skyrius pageidavo, kad pil
dančioji taryba pasirūpintų gau
ti piniginės paramos lietuvių pa
šalpos reikalams Europoje. Tuo 
rūpintis pildančioji taryba išrin
ko komisiją—K. Kundrotą, F. 
Milą ir J. Buivydą. Komisija pa
sikvietė kun. J. Balkūną jiems 
pagelbėti. Kreiptasi į unijos va
dovybę gavimui piniginės para
mos. Komisijos vardu skyriui 
raportavo K. Kundrotas. Rapor
te pareiškė, kad komisija unijos 
vadovybės buvo nuoširdžiai pri
imta ir prašymas maloniai iš
klausytas. ■

Centre Mr. Miller palygino' 
žydų tautos nelaimę su lietuvių 
vargais. Prisiminė, kad iš Lietu
vos yra kilę dideli žydų moksli
ninkai, kad lietuviai puikiai su
gyveno su visais. Po ilgo pasi
kalbėjimo Mr. Miller pareiškė, 
kad lietuviai gali tikėtis para
mos iš unijos.

Čia noriu priminti, kad visi 
dirbą tekstilės pramonėj turi

mokėti 10 dol. Europoj nuken- 
tėjusiems.

Pasiūlyti į Joint Board parei
gūnai buvo visi tie patys. Išrink
ti vienbalsiai.

Delegato Jono Buivydo prane
šimas apie bendrą padėtį unijoje 
susirinkimo dalyviams parodė, 
kad visur reikalaujama geres
nio darbo. Paskutiniu laiku grįš- 
tama prie normalių valandų — 
36 vai. į savaitę ir viršvalandžiai 
mažėja.

Jaunimo klausimu tartasi gy
vai. Į uniją yra atėję daug jau
nuolių, daugiausia buvusių ka
rių ir nemažas skaičius pabėgė
lių įvairių tautybių. Jų nuotaika 
apie uniją ir darbininkų organi
zacijas yra bloga. Jiems atrodo, 
kad unija yra niekam netikus, 
jog tik išnaudoja darbininkus 
imdama mokesčius ir pan.

Koks tai nesupratimas. Kiek 
darbo ir triūso senieji unijos 
darbininkai yra įdėję, kad pa
siektų tai, ką šiandien turi. Kiek 
kovota už geresnę siuvėjų padė
tį, už trumpesnes valandas, už 
penkias dienas savaitėje, už 
žmoniškas darbo sąlygas ir stip
rią uniją? Tas viskas buvo pa
daryta per organizaciją mūsų 
tarpe. Kad unija nėra kaip kam 
atrodo, sako pats mūsų rekor
das, nes mūsų unija per pasku
tinius devyniolika metų neturėjo 
streiko. Unija išsikovojo savai
tės atostogas su atlyginimu, 12

Sveiki Sulaukę Šv. Velykų, Kristaus 
Prisikėlimo šventės

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų Radijo Programos 
Rėmėjus, Dalyvius ir Klausytojus.

Tegu veikiai prašvinta rytas, kada mūsų pavergtoji 
tėvynė Lietuva prisikels laisva ir nepriklausoma.

"MEMORIES OF LITHUANIA"
Lietuvos Atminimų Radijo Valanda"

Jokūbas J. Stukas, vedėjas

Linksmų Velykų Švenčių
Linki Savo Prieteliams ir Kostumeriams

JUOZAS, ONA ir JUOZUKAS GINKAI
SALDAINIŲ PALOCIAUS SAVININKAI

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Draugams ir Kostumeriams 
Linkiu

Linksmų Šventų Velykų
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PARSIDUODA FILMOS
Parsiduoda arba išnuomojama kalbančios religinės 16 m.m. 

filmos. Platus pasirinkimas.

Gavėnios metu siūlau šias filmas:
The Life And Miracles Of Mother Cabrini — Thine Is The Kingdom — 
The Passion Play — Jesus Of Nazareth — The Life Of Christ — Life 
Of St. Bernadette Of Lourdes — Messenger Of The Blessed Virgin —

I Am The Light — Crown Of Thorns — St. Anthony of Padua — 
Christus — Saint Francis.

Turiu paveikslų iš Vakarų gyvenimo, trumpų komedijų, 
taipgi Victor Talking Machines 16 m.m. Teiraukitės pas:

JOSEPH NAVIKAS
11 Kent Ave., Wayne, N. J. Tel. Mountain View 8-2062-JB

B ____
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Užmiršk
Brangias
Gyvenimo

• Jums nereikia rūpintis 
apie gero maisto, drabužių 
ir butų lėšas, kuomet jūs 
esate naujojoj Reguliarėj 
Armijoj. Visa tai jums duo
dama — ir dar nauja aukš
ta alga, beveik visa grynai 
atliekama. Jūs pinigais pir
maujate Armijos tarnyboj, 
jeigu jūs esate 17 iki 34 
metų, sveikas ir protiniai 
vikrus, gaukite visus fak
tus dabar iš arčiausios 
jums J. V. Armijos Rekru- 
tavimo Stoties.

ANTANAS VIKRIKAS
MĖSOS KRAUTUVES SAVININKAS

125 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

k-----  ... :

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalins kas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lėšas! A GOOD JOB FOR YOU

U. s. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA

KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS Parapija

Velykų Šokiai
Sekmadienį, BALANDŽIO-APRIL 6, 1947

APREIŠKIMO PARAPIJJOS SALEJE
Brooklyn, N. K

Gros HARRY ARNOLD Orchestra
BILIETAS — $1.00PRADŽIA — 8:30 V AL. VAK.

No. 5th ir Havemeyer Sts

IŠ NEW YORKO FEDERACI
JOS APSKRITIES VEIKIMO

Kovo 28 d. Didžiojo New Yor- 
ko Federacijos apskritis turėjo 
susirinkimą Apreiškimo par. sa
lėje. Tarp kitko buvo pranešta 
apie Lietuvių Dieną šią vasarą.

Lietuvių Diena bus liepos 4 d., 
penktadieni, Dexter parke.

Angelų Karalienės 
Parapija

Maspetho Žinios

Didįjį Penktadienį, pamaldos 
prasidės 8 vai. ryte paskui bus 
mišios, procesija į Grabą; ryte 
ir vakare bus Kryžiaus adoraci
ja. Vakare 7:30 vai., bus Kry
žiaus Keliai.

Didįjį šeštadienį ugnies ir 
vandens šventinimas prasidės 
lygiai 7 vai. Po to bus laikoma 
Amžinoji Novena prie Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panelės. Vaka
re 7:30 vai. bus Completorium.

Mūsų parapijos Katalikų Jau
nimo draugijos nariai Didžiojo 
Penktadienio naktį budi prie 
Kristaus grabo.

Velykų ryte, prisikėlimo mi
šios su procesija prasidės lygiai 
5:30 vai. Kitos mišios bus 8, 9, 
10 ir 11 vai.

NEW YORKE PARODA

Chase National Bankas su
rengė savo patalpose 46-48 Ce
dar St. įdomią parodą įvairių 
daiktų. B. Vencevičaitė - Brund- 
zienė, kuri tame pat banke dar
buojasi surengė lietuvių skyrių, 
kuriuo svetimtaučiai labai gėrė
josi. Ten buvo iš Lietuvos įvai
rių audinių, Maželienės rankdar
biai, gintaro, margučių ir kitų 
meno kūrinėlių, ši paroda tęsėsi 
3 savaites. Pereitą šeštadienį už
sidarė. Bankas dėkojo B. Vence- 
vičaitei, kad gražiai paruošė lie
tuvišką skyrių su įdomiais eks
ponatais.

Šiemet mūsų bažnyčioje Ve
lykų diena bus labai iškilmingai 
minima. Prisikėlimo mišios ir 
procesija bus 6 vai. ryte. Choras 
pasirengęs sugiedoti gražias 
naujas giesmes. Po Prisikėlimo 
mišių bus palaiminimas Švč. 
Sakramentu.

Velykų dieną mišios bus 6, 9, 
11 ir 12:15 vai. Mišparų nebus.

Velykų pamaldos
Prisikėlimo mišios bus 6 vai. 

ryte. Pamokslą pasakys kun. 
Mykolas šmigelskis, M.I.C. Ki
tos mišios bus: 8, 9,10,11,12:15. 
Per sumą ir paskutinąsias mi
šias giedos artistės Barbara 
Darlis ir Marijona Kižytė. Miš
parų Velykose nebus.

Velykų sekmadienyje vaka
re Katalikų Jaunimo draugija 
turės savo Velykų Dienos šo
kius. Visi kviečiami.

Parapijos metinis piknikas į- 
vyks liepos-July 13 dieną, Dex
ter parke, 74-11 Jamaica Ave. 
Prašoma pasižymėti tą dieną 
nedaryti kitokių parengimų.

ir

Balandžio-April 4,1947

L.R.K.S.A. 134 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

134 kuopos ketvirčio susirin
kimas įvyks atvelykio sekmadie
nį, balandžio 13 d., tuojau po su
mai, Karalienės Angelų parapi
jos salėje. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

K. Ji Krušinskas, 
Kuopos pirm.

Šv. Rožančiaus draugijos na
rių bendra komunija Velykų die
ną. Susirinkimo nebus.

Moterų Sąjungos 24 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakare, balandžio 7 
d., tuoj po pamaldų.

MIRĖ

Po ilgos ir sunkios ligos, kovo 
29 d., ryte, mirė Barbora Čep- 
lienė. Pašarvota buvo savo na
muose 44 Lincoln Avė., Brook- 
lyne. Palaidota su šv. mišiomis iš 
Švč. Sakramento bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Velionė priklausė prie treti
ninkų draugijos, todėl buvo pa
šarvota su tretininkų drabužiais.

Paliko nuliūdime sūnų ir 3 
dukteris. Dvi yra ištekėjusios, o 
viena vienuolė.

Statė “Piloto Duktė”
Didysis choras ir Šv. Onos So- 

dalicijos choras pastatė 5 veiks
mų religinę dramą “Piloto Duk
tė.” Veikalas ilgas ir reikalaująs 
daug dalyvių. Abu chorai tikrai 
gražiai suvaidino. Sunku visus 
paminėti, bet malonu buvo ma
tyti jaunimą taip aiškiai ir gra
žiai lietuviškai kalbant ir gie
dant. žmonių buvo pilna salė. 
Visi pageidavo, kad chorai kas
met vaidintų šį veikalą, kadangi 
yra pritaikintas gavėnios metui. 
Kreditas varg. A. Visminui, ku
ris įdėjo daug pastangų.

IEŠKOMI

Draugams ir Pažįstamiems

Linksmiausių

Velykų Švenčių

Juozas Garšva ir šeima

84-02 Jamaica Avenue,

Nuoširdūs Linkėjimai
Velykų Šventėms

Draugams ir Pažįstamiems

F. A. Shalins-šalinskas
Woodhaven, N. Y.

Sveikinimai ir Linkėjimai 
Mūsų Draugams ir Pažįstamiems

Velykų Šventėms

M. BALLAS
FUNERAL HOME

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Radijo Vakarinės

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t t
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7141

AD. JEZAVITAS
Murikoa Dir.

V. UBARAVICIUS 
PraneMmn Dir.

Programos Dir.

žinutės
— Raudonasis Kryžius 

bažnyčios durų surinko $124.13.
— V. Beleckas rodė Lietuvos 

paveikslus Piliečių salėje. J. Va
laitis parinko aukų BALF’ui.

— Neseniai mirė S. Valaitis, 
palaidotas šv. Jono kapinėse.

— Balandžio 19 d. susituoks 
Adelė Lukaitė sti Thomas Cser- 
nica.

— Balandžio 20 d. prasidės iš
kilminga novena prie Stebuklin
go Medaliko angliškai.

— Kalifornijoj susituokė Juo
zas Rinkevičius su Margaret 
Neary.

prie

Šv. Jurgio Parapija
Rekolekcijos

Pereitą savaitę vyko rekolek
cijos, kurias vedė misijonierius 
kun. Ad. Morkūnas, M.I.C. Jo 
trumpi, bet pamokinanti pa
mokslai žmonėms patiko, šią sa
vaitę, pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį įvyko trumpos reko
lekcijos, anglų kalba jaunimui.

Penktadienį pamaldų pradžia 
8 vai., Kryžiaus procesija su 
Kančios įrankiais; Kryžiaus ado
racija, nuo 12 ligi 3 vai. Trijų 
Merdėjimo valandų pamaldos su 
trumpais pamokslėliais apie sep
tynis paskutinius Kristaus žo
džius nuo kryžiaus. Vakare 7:30 
Kryžiaus Keliai.

šeštadienį, ugnies ir vandens 
šventinimas prasidės 7:30 vai. 
ryte, po šventinimų mišios. Va
kare 7:30 vai. mišparai “Kom- 
pletos” su pamokslu.

Velykų ryte prisikėlimo mi
šios su procesija 5:30 vai. ryte, 
po kurių bus teikiamas palaimi
nimas. Kitos mišios 8, 9 vai. 
skaitomos mišios 11 vai.

Per atvelykį įvyks metinis 
margučių balius, kuriame bus 
duodamos piniginės dovanos 
už gražiausius margučius. Lau
kiame daug atsilankančių, ypač 
iš kitų parapijų.

BALF aukos, nors po trupu
tį, bet plaukia. Paskutiniu laiku 
aukojo M. Lelešienė—$5; Zuze- 
vičiūtė — $2; Gužauskienė — $3. 
Parama mūsų broliams, išblaš
kytiems po įvairius svetimus 
kraštus, labai reikalinga. Todėl, 
kas dar neaukojo prašome nepa
miršti savo pareigos. Rūbai taip 
pat renkami.

Mirė
Kovo 29 d., savo namuose šir

dies liga staigiai mirė Stefanija 
Kvietkauskienė. Velionė buvo 
veikli parapijos narė ir visų nuo
širdi bičiulė. Palaidota trečia
dienį, balandžio 2 d. iš šv. Jur
gio bažnyčios į šv. Jono kapines.

George Ardar (Ardaravičius,) 
sūn. Jurgio, gim. apie 1894-5 m., 
kil. iš Pikelionių k., Jezno vai., 
Alytaus aps. Prieš 15 metų gyv. 
Brunswick mieste.

Knyšius, Jurgis, apie 50 m. 
amž., kil. iš Paverknių k., Jezno 
vai., Alytaus aps.

Žigas, Adomas, sūn. Jono, 
apie 50 m. amž., kil. iš Pikelio
nių k., Jezno vai. Alytaus aps.

Bagdanavičius, Juozas, sūn. 
Martyno, apie 50 m. amž., kil. iš 
Pikelionių k., Jezno vai., Aly
taus aps.

Kuliešytė (vienuolė sesuo Ur
bana) apie 30 m. amž., gim. U.S.

Arlauskas, Juozas, gim. apie 
1910 m. U.S.A. Išvykęs į U.S.A, 
apie 1930 m., mokėsi Aukšta
dvario progimnazijoje, Alytaus 
aps.

Visi gyvena U.S.A.
Ieško Ardaravičiūtė - Gustie

nė, Ona, kil. iš'Pikelionių k., Jez
no vai., Alytaus aps.

Adresas: 33/135 D. P. A. C.
B.A.O.R. via Gr. Britam

• Ieva Janldenė Velykoms iš
vyko į Detroitą aplankyti savo 
sesers ir kitų artimųjų.

• Ona Jurevičienė, adv. J. Ju
revičiaus motina, mirė praeitą 
savaitę. Palaidota New Jersey, 
kur velionė gyveno.

• Lietuvių siuvėjų lokalas mė
gina gauti lietuvių šalpai dides
nę sumą pinigų.

• Leopoldas Grigonis iš Ba- 
gota, Kolombijos, siunčia svei
kinimus “Amerikai” ir visiems 
savo pažįstamiems.

• Algis Gustaitis apsigyveno 
Dorothy, N. J.

• Juozas Kazickas kuriam lai
kui yra išvykęs į Wilkes Barre, 
Pa. Kovo 27 d. jis kalbėjo Scran- 
tone.

• R. Juška ir S. Griškaitė ba
landžio 14 d., pirmadienį, dai
nuoja koncerte Pittstone, Pa.

• Kun. Adolfas Stasys, buvęs 
Panevėžio ir kitų gimnazijų ka
pelionas, balandžio 1 d. atvyko 
Amerikon. Apsigyvens Chicago- 
je. Keliom dienom sustojo New 
Yorke.

• Ant. Žilinskui, lietuvių siu
vėjų lokalo sekretoriui, BALF 
valdybos nariui šiomis dienomis 
sukako 70 metų.

• Jurgis ir Elena Tumasoniai 
Jr., susilaukė dukrelės.

• S. Bujanauskas iš Ansonia, 
Conn., viešėja pas savo gimines 
Brooklyne ir ta proga aplankė 
“Amerikos” įstaigą.

• Aniceto Simučio, Lietuvos 
gen. konsulo atašė, straipsnis 
apie Lietuvos kultūrinius laimė
jimus paskelbė Jėzuitų leidžia
mas žurnalas America.

• Juozas Milukas, savaitės pa
baigoje lankėsi Washingtone.

Bronius Kauneckis, kil. iš Va
balių k., Mažeikių aps., Ylakių 
vai.

Stasys Bartkus, kil. iš Kliūkių 
k., Tauragės aps., Upynos vai.

Pranešti:
Br. Kauneckiui,

131 William St., Pittston, Pa.

Birutė Giedraitytė ieško 
savo dėdės Aug. Benderio, iš 
Alytaus. Juozo Newerevi- 
čiaus, iš Alytaus. Marės ir 
Emilijos Albaitytės vienos iš 
juodviejų ištekėjus. Tomasz, 
kilusios iš Balbieriškio.

Anelė Rudzevičaitė ieško 
pusseserės Matildos Patro- 
nienės ir Julijos Žilienės iš 
namų Prasauskaitės. Sužino
ję apie tuos asmenis prašau 
kreiptis į klebonijos raštinę 
New Yorke, 32 Dominic St.

Stančikas-Staknys, Balys, 
sūnus Vinco iš Vaikštenių k., 
Trakų aps. ieško giminių ir 
pažįstamų.

Adresas:
Stančikas-Staknys, Balys, 

Lith. DP Camp (13b) 
UNRRA Team N. 1061 

Dillingen a/D
U.S. Zone Germany

Ieškau Antano Galkausko, gy
venusio 139 Market St., Scran
ton, Pa.

Emilia Žitkus,
1839 E. 90 St., No. 8 

Cleveland 6, Ohio

SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio draugijos susi
rinkimas įvyks balandžio 2 
d. Amerikos Lietuvių Pilie
čių klube, 280 Union Avė., 
Brooklyne, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Šis suseirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus renkamas 
komitetas piknikui, kuris į- 
vyks birželio 28 d. Taip pat 
bus aptarta gegužės 3 d. ren
giama vakarienė.

J. Ambrozaitis, 
Pirmininkas.

ATVYKO 4 NAŠLAITES

Balandžio 1 d. iš Europos at
vyko 4 našlaitės, trys seserys 
Petrauskaitės ir Dudėnaitė.

RENGIA ŠOKIUS

Balandžio 12 d. Lietuvių Stu
dentų ir Alumnų organizacija 
rengia metinius šokius, šokiai į- 
vyks Knapp Mansion salėje, 554 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Visi kviečiami atsilankyti.
Dėl bilietų kreipkitės į pirm. 

Helen Winge, 311 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

SVEIKSTA

sun-Per kelias savaites buvo 
kiai susirgus Ona Baniulienė, 
gyvenanti 96 Sumpter Street, 
Brooklyne. Jos draugės ją lanko 
ir sako, kad Ona kiekvieną die
ną eina sveikyn.

“Amerikos” štabas ir jos 
draugai ir draugės linki jai grei
tai išsveikti.

Kariai Padeda Auk
lėti Jaunimą

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8 - 9228 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

Už
Did
Kai
Adi

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusią

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y.

KAINA UŽ APKIRPIMĄ TIK 75 CENTAI

Lietuvos Vagonai 
Charkove

Belgijos komunistų parti
jos organas “Le Drapeau 
Rouge” neseniai įdėjo straips
nį apie vieną SSRS geležin
kelį Charkove, šio geležinke
lio ilgis — 3,5 kilometrų. Jis 
specialiai skirtas vaikams.

Komunistų minėtas laik
raštis drauge paduoda nuo
trauką, kurioje pasakyta: 
“jaunas mašinistas važiuoja 
garvežiu.”

Su didžiausiu nustebimu 
mes pamatome ant lokomo
tyvo rusišką ir lietuvišką pa
rašą: “Siaurieji Lietuvos ge
ležinkeliai.”

Laikyk! Laikyk vagį! Ant 
vagies kepurė dega! Štai kur 
atsidūrė Lietuvos traukinių 
vagonas!

Brooklyno 87 distrikto P.A.L. 
organizacijos jaunuoliai buvo 
palinksminti seržanto N. Rheau- 
me ir korp. Fellit, kurie priklau
so prie karių verbavimo stoties 
246 Graham Ave. Buvo rodomos 
įdomios filmos ir kitokių įvairu
mų. Planuojama daryti daugiau 
tokio pobūdžio pasilinksminimų.

Šie pasilinksminimai daromi, 
kad jaunieji neieškotų sau kito
kių pramogų, kurios juos į pa
taisos namus ar kalėjimus siun
čia.

Policijos departamentas džiau
giasi, kad kariai prisideda prie 
jų programos auklėti jaunimą, 
sutraukti jį nuo gatvių ir pa
ruošti iš jo gerą Amerikos pi
lietį.

PARDUODAMI NAMAI

10 šeimų namas Williamsburge. 
Kaina 7,000 dol.

6 šeimų namas Bay Ridge.
Kaina 15,000 dol.

4 šeimų namas su krautuve 
Williamsburge. Kaina 7,000 dol.
2 šeimų namas Richmond Hill.

Kaina 11,000 dol. ' 
šeimos namas New Hyde Park, 
Y. Kaina 13,400 dol.
dviejų šeimynų namai Woodside, 
Queens. Abu namai $14,800.
šeimų namas Ozone Park. Kaina 
$14,000.

Platesnių informacijų kreipkitės į

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

N.
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I
D. Whitecavage, Savininkas

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE 

8656 85th St, Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

TeL Virginia 7 -189G

BILIJONO DOLERIŲ 
BIUDŽETAS

New Yorkas. — Majoras Wm. 
O’Dwyer, balandžio 2 d. patie
kė bilijono dolerių sąmatą mies
to tarybai. Apie 40 procentų 
skiriama mokslo reikalams, da
lis miesto skolai išmokėti ir ki
tiems reikalams.

Šis majoro patiektas biudže
tas pakels mokesčius 9 procen
tais. Majoras nurodo, kad jo pa
tiektas biudžetas yra miestui 
reikalingas, nes negauta tikėtasi 
valstijos parama.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasterlavimų, Šaligat
vių cementavimų ir kt, darbus.

293 MAUJEK ST., 
BROOKLYN 8, N. Y.
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VYNO, DEGTINES IR 
IMPORTUOTŲ LIKERIŲ 

KRAUTUVE

I
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PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

Dekoruotojas 
ir 

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDAUS

PILNAI APDRAUSTAS
Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON 
Telefonuokite: 

PResident 2-4203

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

Advokatas

4 ]-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE

Maspeth, N. Y.

MEMORIES of LITHUANIA

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

EVergreen 7-4829
"■liūBiiiiiaiiiimBigiiainiiajiiiKiiiiHiiiiHiiiMiiuiaiiiJ

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STEKAS 
429 Walnut St, Newark 5, N. J.

TeL MArket 2*5360
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