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Penktadieniais uždaryta

jaliau, Senato “grindis” 
iė nors vienas apčiuo- 
is pasiūlymas įsileisti 
ikon tremtinių už kvo- 
bų. Šis siūlymas yra ži- 
s Wiley biliaus vardu ir 
lėtas S2242.
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Trečias Karasjkrteja
ey bilius pasisako už 
limą 100,000 išvietintų- 
nenų, po 50,000 per me- 
iradedant šių metų lie- 

, d. Biliuįe nemaža pir- 
is geriausios Smetonos, alus h », . . -, . ., . .
priimami užsakymai KREIPKI bių Siūloma teikti Pa-

IV PALOCIUS
USIOS ROSIES
Kava, Arbata, Hot Chocolate 
AKARIENS. Geriausias pasirinkt; 
e Iš geriausios Smetonos, ALUS įl
įs ]

as Cinkus

Likimas

p kraštų tremtiniams ir 
ikams.

Brooklyn,N,’ Us gali būti pradėtas 
tyti labai greit. Labai

' u, kad senatoriai susi- 
kįek gaiįma daugiau 

mkyfi Naujai Atsiduriu Lnu° ^vo piliečių. Laiš 
1 1 isytim atskirai, ne vie-

f U

IPYKLĄ
i formos. Kas tik prita- 
eikalui įsileisti Ameri- 
iaugiau komunizmo ir

7 BARBER SHOP no aukų, turėtų para
gavo senatoriui laišku

os! patogioje vietoje ašant priimti tokį įsta- 
kurs būtų teisingas

Brooklyn. N,inių

enybėje” yra siūlymas 
kyti Amerikos Lietuvių 
jos ir vieningą darbą

Kaipgi nemylėti man kampelio šito, kad jis man mielesnis už kiekvieną ki

scavage, Savininkas

ti iš nauja, keturioms
PALESTINOJ LIEJASI KRAUJAS

da
duo- 
inga 
lonė- 
nėtu 
ai ir

ICE

N. Y.

•si

IS

iš
mat
os.
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ms susitariant įeiti į 
kūną po lygiai ir po 
finansų sukeliant...

iš tikrųjų toks siūlymas 
iš rimtų šaltinių, būtų

a “pasišnekėti.” Kas 
is, o katalikai tikrai ne- 
tų atskirai, vieni skelb- 

BLACK HORSE AI ų ir rinkti aukas Lietu- 
įlaisvinimo bylai remti, 
vieningumo darbas ne- 

,uso nuo finansinio pa
lo. Svarbiausia — ge- 

411 Grand Strei llia> nuoširdus noras

I BAR & GRU
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JOSEPH ZED)
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M Brooklyn 11, N, nens kitam teisės gy-
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Basil Fedorj
VYNO, DEGTINĖSE 

IMPORTUOTŲ ŪKE 
KRAUTUVE

augiasi “Amerika,” įsi- 
i savo patalpose. Džiau- 
ir jos skaitytojai. Redak 
r administracija gauna 
) sveikinimų ir linkėji- 
leretas ir užsuka į “Ame 
” įstaigą, atnešdamas

Arabams ginklu pasiprie
šinus prieš Palestinos pada
linimą į arabų ir žydų valsty
bes, Jungtinės Tautos, kurių 
nutarimu Palestina padalin
ta, atsidūrė keblioje padėty
je. Ieškoma būdų nutarimui 
sušvelninti ir klausimui iš
spręsti kompromiso keliu. 
Tačiau to nutarimo sukeltas 
gaisras Palestinoje tebelieps- 
noja.

Kovo 13 dieną anksti rytą 
didelis būrys ginkluotų ara
bų prie Damasko vieškelio 
puolė žydų sodybas. Užpul
tųjų ginti atvyko gerai gin
kluoti Haganos kariai. Smar-

kus mūšis truko 4 valandas. 
Pagaliau žydai paėmė viršų 
ir užpuolikus nuvijo.

Sekančių dienų susirėmi
muose buvę dar daugiau au
kų.

Kol Palestinos klausimas 
bus galutinai išspręstas, 
Jungtinių Tautų atstovai pas 
kutiniame savo posėdyje pa
reikalavo, kad žydai ir ara
bai liautųsi vieni kitus už- 
puldinėję.

Pasitraukdami arabai ko
vos lauke paliko 16 nukautų 
ir 20 sužeistų savo draugų 
Žydai, sakoma, turėjo tik 20 
sužeistų.

kaimynus apie bet kokį ko
munistų veikimą. W

Patirta, kad Italija taip pat 
rengiasi prisidėti prie’ Vaka
rų Europos Sąjungos. Mano
ma, kad valdžia imsis šio 
žingsnio tiktai po balandžio 
mėnesio rinkimų. Italijoj ko
munistai rengiasi prievartos 
veiksmams, bet valdžia yra 
pasiruošusi užkirsti, jiems 
kelią.

Vykstant rusų-vokiečių Ha 
rui, Rusijoje buvo sudarytos 
vadinamosios lietuviškos rau
donosios armijos divizijos ir 
pasiųstos į frontą prieš vo
kiečius. Vėliau jos dalyvavo 
žygyje į vakarus ir turėjo di
delių nuostolių. Užėmus Lie
tuvą, į jas buvo įlietas dides
nis lietuvių nuošimtis.

Anglų telegramų agentūra 
“Continental News Service” 
pranešė apie tų lietuviškųjų 
raudonosios armijos divizijų 
likimą. Šiuo metu jos yra prie 
Ochotsko jūros šiaurėje, Ko
rėjos sovietų zonoje ir Sacha
line.

Tuo tarpu Lietuvoje stovi 
aštuonios mišrios divizijos, 
kurias sudaro daugiausia si
biriečiai.. Be to, ten yra stip
rūs aviacijos daliniai ir 75,000 
enkavedistų arba saugumo 
korpuso žvalgybininkų bei 
policininkų.

SUOMIAI PRIVERSTI 
“TARTIS”
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šiaip norėdamas pasida- 
aintimis.

 i kas ir pabara mus, kad 
neturime iškabos, kad 

\ . „.į juoda spalva dažyti ir
) Clement A. JO Bet tai tik juokais. Ži- 

, ateityje, mūsų įstaiga 
ys gražiau. Dabar, kiek 
ami, stengiamės paten- 
savo skaitytojus, kurių

iiiWWI'Il i .i■

(VOKETAITIS)

Advokatas
47-40 — 74ih Sir SJvaiLybujuto, nunų

/tinsU' [iškas širdis visada jau-
JacksoD Heights, >

NEwtown 9-5JD dėkingumu ir pagarba 
le buvusį “Amerikos” 
rtorių Antaną Vaičiulai- 
iabar profesoriaujantį 

Dekoruotoji įtone ir redaguojantį 
ikiškojo jaunimo orga- 
Vytį.” Jis turi didelių 
einu lietuvių spaudai ir

HA
namai, 

tavim as

; tik ko 
rinu) ir

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDA

pilnai apdraus* įtūrai. Dar gyvendamas 
Vartojama Geriausia Hv o j e, A. Vaičiulaitis bu- 
darbo apkainavdu! lačiai žinomas. Jo para- 

j knygas visi mielai skai- 
GEORGE ANDEBty0 įr jomįs gėrėdavosi.

Telefonuokite:
PResident

nas
ie
l. "

285
40

aerikoje išleista jo isto- 
ir pasakų knyga “Kur 
iže Samanota” yra pasie- 
ir tremtyje esančius lie- 

g is. Apie ją tremtinių 
da šitaip rašo:
ai graži dovana. Trumpų 
kojimų žanre ji neturi 

65 - 23 GRAND A$ j“°. Wjntis visoj _ įseivi- 
r tremtyje. Ji priklauso 
tokių knygų, kurios pir- 
kartu skaitomos atrodo 
ios, o antru kartu skai- 
s gražesnės...”
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►munlstų himne yra ši- 
žodžiai: “Pasaulį seną 

ysim — naujai pasaulį 
tysim.” Pusė tų žodžių 
teisingi, pusė — melagin-

r tik komunistai paima 
o rankas valdžią, ten vis-

A ■ ■
BAUDŽIAVA, KYŠIAI, 

PUSBONKIAI...
______

Tiesa” Nr. 228 rašo:

Nepaprasti Įgaliojimai Lietuvos 
Vyskupams 

e--------------------------------------------“Le Monde” vasario 4 d. 
išspausdino korespondento iš 
Romos pranešimą apie popie
žiaus Pijaus XII vasario 2 d. 
padarytą nutarimą, kuris a- 
pibūdinamas kaip “pasauli
nės reikšmės įvykis.” Prane
šime sakoma:

“Šv. Tėvas, atsižvelgdamas 
į rimtą religinę padėtį Rytų 
Europoje, laikinai perveda 
savo suvereninių galių dalį 
savo atstovams Lenkijoj, Ru
munijoj, Jugoslavijoj ir Lie 
tuvoj. Jie įgaliojami religinė
je srityje imtis visų priemo
nių, kurias tik jie laikys esant 
reikalingomis, prieš tai neat
siklausę popiežiaus, šis žygis 
tokiu dideliu mastu yra vyk
domas pirmą kartą kataliky
bės istorijoje.”

—Maniloje, Filipinuose, 
gydytojas darydamas opera
ciją pereitojo karo vetera-

Sąjunga

Didžioji Britanija, Pran
cūzija, Belgija, Olandija ir 
Liuksemburgas sudarė karo 
sąjungą komunizmo verži- 
muisi sulaikyti.

Sutarties tekstas bus pa
skelbtas vėliau. Dabar prane
šama, kad penkių valstybių 
atstovams pavyko susitarti 
karo, politikos ir ekonomijos 
reikalais.

Britų atstovas George Ren- 
del pareiškė, kad sutartis 
įpareigoja kiekvieną pasira
šiusią valstybę stoti pagal
bon kitai, jei ji būtų užpulta. 
Sutartis liepia derinti ūkio 
reikalus, kad būtų pakelta vi
sų gyventojų gerovė.

Briuselyje padarytas susi
tarimas yra Vakarų Europos

sąžiningi punkto darbuotojai 
norėjo nusukti valstietei L. 
Narkevičienei 51 k. rugių, 
valstiečiui Gutauskui, gyv. 
Kuklių kaime, 84 k. avižų ir 
pan.

. .. Labai dažnai švariausi 
grūdai nepriimami, jeigu iš 
valstiečių negauna kyšio. Ir 
priešingai — už pusbonkį čia 
atdaros durys neleistinų pri
imti kondicijų grūdams. Bū
dinga, kad tokiais nešvariais 
darbais užsiima ne tik san
dėlio laborantė Valiukevičie
nė, bet ir pats punkto vedė
jas Balšodovas. Baigti su 
grūdų paruošų plano žlugdy
mu Vilkaviškio, Kretingos, 
Biržų ir kitose atsilikusiose 
apskrityse.”

Tikrai taip, kaip prie ca
ro: baudžiava, kyšiai, pus
bonkiai... Visi kipšai vienodi.

Iš Helsinkio pranešama, 
jog Suomijos premjeras Mau- 
no Pakkala, išbandęs visas 
galimybes, kad Jungt. Tautų 
organizacija užtartų nelai
mingąjį jo kraštą, Maskvos 
raudonojo voro puolamą, ta
čiau, negavęs jokios pagal
bos, nutarė pasiduoti nedė
kingam likimui ir pasiuntė

tis.”
Pats premjeras Maskvon 

nevažiavo, kadangi gavo 
smarkų širdies priepuolį. Jis 
ragina gyventojus ramiai lai
kytis ir kantriai laukti “su
sitarimo” pasekmių.

^Maskvon savo, atstovus “tar

nui, jo širdyje rado šautuvo, Sąjungos pagrindas.. Tokią 
kulką, kuri ten pateko prieš j s3Jun£^ turėjo galvoje britų I
3 metus , užsienių mimstens Ernest3 metus.

—Už bendradarbiavimą su 
komunistais Ispanijoje nu
teisti 8 žmonės. Jie gavo ka
lėjimo nuo pusės iki 30 metų.

ką suardo. Pirma neria kil
pas ant kaklo kitiems, pas
kiau — ir patys sau, nes ir 
jie, mat, iš senojo pasaulio. 
Dingo Trockis, žuvo Kame
nevas, Zinovjevas ir daugelis 
kitų bolševizmo vadų. Patys 
sau ant kaklo kilpą užsinėrė.

Pasaulį išardyti komunis
tai moka. Bet kas jį atsta
tys? Tik jau ne jie! Pasaulį 
atstatys toji, apie kurią pa
sakyta, kad jos ir pragaro 
vartai nenugalės. Tai Kris
taus Bažnyčia.

Sparčiais žingsniais artėja 
trečiasis pasaulinis karas.

Maskvos imperialistai, pa
siryžę užvaldyt visą pasaulį, 
grobia vieną valstybę po ki
tos. Jokie kitų valstybių siū
lymai neįstengia nuraminti 
raudonojo slibino, kurio ne
pasotinamas apetitas reika
lauja naujų aukų.

Sovietų agresija labai su
sirūpino Vakarų Europos 
valstybės, kurių pasieniuose 
šis slibinas siautėja. Susirū
pino ir Amerikos vyriausybė, 
kuri žino, kad po Europos at
eis jos eilė.

Šiomis dienomis buvęs val
stybės sekretorius Byrnes sa
vo kalboje pareiškė, kad 
Amerikai reikia budėti, nes 
karas arti. Kitų politikų ma
nymu, jis gali prasidėti po 4 
mėnesių.

STALINAS HITLERIO 
PĖDOMIS

Hitleris, pasiryžęs paverg
ti pasaulį, grobė tik po vieną 
valstybę, užtikrindamas di
džiąsias valstybes, kad po šio 
kąsnio daugiau jis nereika
laus. Tačiau, jį prarijęs, sie
kė naujos aukos, kol jam bu
vo pasakyta:

—GANA!
Stalinas eina Hitlerio pė

domis. Jis jau daug valstybių 
prisigrobė, bet Amerika tylė
jo. Dabar, kai jis kėsinasi

pasmaugti Italiją, ir jam jau 
pasakyta “gana,” nes sekan
tis žingsnis bus karas.

Tačiau Stalinas įžūlesnis 
už Hitlerį. Tarsi pasityčioda
mas iš Amerikos, jis parei
kalavo, kad ir Skandinavijos 
kraštai “prisiglaustų po jo 
sparnu.”

Tokiu būdu jis iššaukia pa
saulį į trečiąjį karą.

Tremia Komunistus
Iš Brazilijos

SAN PAULO. — Brazilijos 
valdžia iš šio krašto išsiun
čia 52 komunistus lietuvius.

Į Braziliją atvažiuoja aps
čiai tremtinių lietuvių. Dau
gumas jų apsigyvena San 
Paulo mieste.

Lietuvių veikimas Brazili
joje pagyvėjo. Jau leidžia
mas savas laikraštis. Mano
ma šį tą išversti į portugalų 
kalbą, bus išspausdinta vie
na kita knyga.

San Paulo kardinolas pa
skyrė kun. P. Ragažinską rū
pintis religiniu atvykstan
čiųjų patarnavimu, taip pat 
padėti jiems tvarkytis su do
kumentais ir kituos reika
luos.

Kovo 9 d. kun. P. Ragažins- 
kas buvo nuvykęs į sostinę 
Rio de Janeiro lietuvių reika
lais.

MASARYKO MIRTISI*

Kovo 10 d. Prahoje nusižu- nų steigėju buvoty’ c:*^
ir

Kada vaikų choras užgie-

STREIKŲ BANGA
Praėjus žiemos šalčiams, 

kurie smarkiai privargino 
Jungtines Valstybes, nauji 
rūpesčiai pradėjo kvaršinti 
Dėdės Šamo galvą — prasi- j munistams atėmė atsižymė- 
dėjo didžiuliai streikai.

Šiomis dienomis streikų 
banga išsiliejo minkštosios 
anglies kasyklose. Jau susto
jo dirbę 200,000 angliakasių 
ir dar apie tiek pat žada prie 
jų prisidėti.

Taip pat streikan išėjo 100 
tūkstančių mėsinių darbinin
kų.

dė, iššokdamas iš savo antro sarykas.
aukšto raštinės, Jan Masa
ryk, nekomunistinis užsienių dojo tą pačią giesmę, kuri 
reikalų ministeris naujoje tyuvo giedama laidojant Tho- 
Čekoslovakijos vyriausybėje.

Jan Masaryk buvo pirmojo
Čekoslovakijos respublikos 
prezidento Thomas Masary
ko, mirusio 1937 m., sūnus.

Jį komunistai palaikė val
džioje norėdami savo politi
kos tikslams panaudoti jo 
vardą. Masaryko mirtis ko-

mą Masaryką, prezidentas 
apsiverkė.

Visa Čekoslovakija liūdi.

Bijosi Savo Draugui

Komunizmo Mokyklos Merdi

Beveik kiekvienoje partijo
je yra kairesnių ir dešines
nių pažiūrų narių, bet jie įs
tengia išsilaikyti savo parti
jos rėmuose. Tačiau to nega
lima pasakyti apie socialis
tus.

Pokarinis Europos valsty
bių gyvenimas parodė, jog' 
kairieji socialistai, kuriuos 
su komunistais riša bendra 
kova prieš tikybą, dažnai nu
sileidžia komunistams ir kai 
kuriuose kituose klausimuo
se, kol pagaliau su jais susi
lieja į vieną frontą.

Toks socialistų bičiuliavi- 
masis su komunistais, jau 
pražudė kelias Europos vals
tybes, dabar po Stalino jun
gu bando pajungti Italiją, 
Prancūziją ir Angliją.

Taigi dabartinė Anglijos 
socialistinė vyriausybė, iš
gąsdinta įvykių Čekoslovaki
joje, nutarė patikrinti savo 
draugus ir visus, priklausan
čius kairiajam sparnui, iš 
partijos išbraukti.

Paskesni pranešimai sako, 
jog premjeras Attlee žada iš
leisti potvarkį, kad iš saugu
mo įstaigų būtų pašalinti vi
si valdžios pareigūnai, pri
klausą komunistų ar fašistų 
partijoms.

jusio vardo vartojimą savo 
melams, o pasauliui dar sykį 
parodė komunizmo diktatū
ros žiaurumą.

Jungtinių Valstybių užs. 
reik, ministeris Marshallas 
pareiškė, jog Masaryko mir
tis aiškiai įrodo, kad Čeko
slovakijoje siaučia teroras.

Anglijos užsienių reikalų 
ministerijos kalbėtojas spau
dos konferencijoje Londone 
pareiškė: “Niekas aiškiau ne
parodo šių dienų Čekoslova
kijos veido ir tos išdavystės, 
kurią atliko maža mažuma, 
klausanti įsakymų iš užsie
nio; niekas aiškiau to neįro
do, kaip savižudystė buvusio 
Čekoslovakijos prezidento sū
naus, kuris yra jautriai atsi
menamas šio krašto žmonių, 
bendradarbiavusių su juo ko
voje prieš fašizmą.”

Dabartinis Čekoslovakijos 
premjeras Gottwaldas, kalbė
damas Masaryko laidotuvėse, 
dėl jo mirties apkaltino va
kariečių spaudą, kuri “orga
nizavusi prieš jį puolimus.” 
Tačiau visas pasaulis neabe
joja, kad vienintelis šios tra
giškos mirties kaltininkas y- 
ra Čekoslovakiją pavergęs 
komunizmas.

Laidotuvėse dalyvavo ir 
prezidentas Benešąs. Jis at
rodė susijaudinęs, kada pir
mojo pasaulinio karo daly
vis, Frantisek Janda, kalbė
damas priminė, jog velionis 
esąs pasakęs, kad jis ir pir
mojo pasaulinio karo legijo- 
nieriai esą broliai, nes jie tu
rį tą patį tėvą, čekų legijo-

Taip yra Prienų apskrityje. 
Joniškėlyje 4 politinės mo
kyklos egzistuoja tik parti
jos apskrities komiteto pro
pagandos ir agitacijos sky
riaus sąrašuose, o iš tikrųjų 
jų niekas niekuomet net ne
organizavo.

Netrūksta ir tokių parti
nių organizacijų, kurios į po
litines mokyklas žiūri kaip į 
kažką svetimą, nereikalingą 
ir trukdantį jiems visame 
partiniame politiniame ir par 
tiniame organizaciniame dar
be. Pav., Kretingos apskr., 
Darbėnų valse, esančių IC 
komunistų nė vienas politi
nėje mokykloje nesimoko.”

Politinės mokyklos iširę. 
Net patys komunistų parti
jos nariai jų nelanko. Lietu
viai kratosi to baisaus moks
lo — Stalino politgramatos.

“Tiesa” Nr. 206 (1948. IV. 2) 
graudena, kad Lietuvoje žmo 
nes nesimoko komunizmo:

“Pagal LKP (b) CK XI-jo 
plenumo nutarimą Tarybų 
Lietuvoje prie pirminių par
tinių organizacijų buvo su
organizuotos politinės mo
kyklos jauniems komunis
tams, neturintiems partinio 
politinio išsilavinimo ir pa
tyrimo savarankiškai studi
juoti marksizmą - leninizmą. 
Tačiau daug yra tokių parti
jos apskričių komitetų, ku
rie, priėmę nutarimą dėl po
litinių mokyklų organizavi
mo, neaprūpino jų kvalifikuo 
tais dėstytojais, ir dalis iš jų 
iširo po pirmojo ar antrojo 
užsiėmimo. Prie tokių parti
jos apskričių komitetų pri
skiriam pirmoje eilėje Kre
tingos, kur iš 12 suorgani
zuotų politinių mokyklų 8 iš
iro, Panevėžyje iš 13 suorga
nizuotų iširo 7, Ukmergės ap
skrityje pasiliko tik 3 iš 5.

Kai kurios mokyklos iš es-

Bevin, kai sausio mėnesį jis 
pasakė kalbą parlamentui. 
Tvirtinama, kad Briuselyje 
nutarta į sąjungą priimti ir 
kitas Vakarų 
tybes, jei jos 
darbiauti.

Niekam ne 
šio susitarimo tikslas buvo 
pastoti kelią sovietų verži- 
muisi. Čekoslovakijos įvykiai 
privertė ministerius imtis 
skubių priemonių. Turima ži
nių, kad komunistai rengiasi 
pagrobti valdžią Italijoj, ruo
šiasi prie neramumų Prancū
zijoje ir Belgijoje.

Valdžios nutarė užkirsti 
kelią komunistų agentų vei
kimui. Kiekvienas Vakarų 
Europos Sąjungos narys įsi
pareigojo informuoti savo mes, galima sakyti, nedirba.

Europos vals- 
sutiks bendra-

paslaptis, kad

PREZ. TRUMANAS APIE 
PASAULIO PADĖTĮ

—Aiškiai nustatyta, kad 
Čekoslovakijoje komunistai 
pagrobė į savo rankas kraš
to valdžią tik rusams pade
dant.

Baltieji Rūmai pranešė, 
kad prezidentas Trumanas 
kalbės jungtinėje Kongreso 
sesijoje apie rimtą užsienių 
padėtį. Ryšium su tuo Kong
reso vadai laukia naujos val
džios politikos.
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O naktimis, kada stebiu žvaigždėtą dangų
Ir negaliu surasti Grigo Ratų,
Nurieda skruostais ašara sunki,
Nes akys tėviškės dangaus žvaigždžių nemato...

Raitos Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

LIETUVIŲ TAUTOS GROŽIS
Prieš dešimtį metų Lietuvoje mirė žymus tautos atgi

mimo veikėjas, visuomenininkas, mokslininkas ir rašytojas 
prelatas Aleksandras Dambrauskas — Adomas Jakštas.

Iki pat savo mirties nepaleidęs plunksnos iš rankų, A. 
Dambrauskas-Jakštas patapo nepalaužiamo įdėjinio nusi-

Ir aš tada didžiu balsu sušukt norėčiau: 
—Kada aš būsiu j namus grįžtąs keleivis? 
—Kada gi po didžių skausmų ilgos nakties 
Pasaulio rūškanas dangus bus nusiblaivęs?

Indijos vandenynas, 1947. XI. 23.

Tęskime Pradėtą Darbą

Dambrauskas-Jakštas patapo nepalaužiamo įdėjinio nusi- Brangūs ALT skyrių ir lie- 
statymo, pasiaukojimo tautai ir Bažnyčiai, tiesos meilės ir tuviškų organizacijų nariai, 
begalinio darbštumo pavyzdžiu. veikėjai, lietuvės ir lietuviai!

Minėdami jo mirties sukaktį, iš jo šviesios asmenybės; Vasario 16-ji praėjo. Ta 
galime daug pasisemti sau jėgų ateities darbams bei žy- proga visose lietuvių koloni- 
giams. 'jose buvo paminėta Lietuvos

Mums, lietuviams, ypatingai įsidėmėtini šie A. Jakšto nepriklausomybės 30 metų 
žodžiai: j sukaktis, peržvelgta per ne-

“Yra tautų, kurios savo materialinę didybę užvis tebran- priklausomo gyvenimo metus 
gina. Vienos gėrisi užvaldžiusios šeštą žemės paviršiaus da-1 padaryta pažanga, kartu pa- 
lį, kitos didžiuojasi viešpataujančios visose pasaulio jūrose, j keltas protesto balsas prieš 
trečios karine jėga. Vadinasi, joms rūpi, kad jos ir toliau j neteisėtą Lietuvos pavergi- 
būtų didelės, galingos, kad jų visos kitos tautos vengtų ir mą ir jos nekaltų žmonių— 
bijotų dėl jų gyventojų daugybės bei materialinės jėgos, mūsų brolių ir seserų žudy- 
Kad jos būtų gražios, t. y. geros, doros, teisingos, tikrai 
krikščioniškos, tai joms lygGr nesvarbu. Šis idealas ne jų, 
jis buvo nuo senovės vien mūsų, lietuvių, jis ir toliau tepa
silieka mūsų tautiniu idealu. Lietuvių tauta, kad ir maža, 
bet teesie graži, dora, tobula, giliai tikinti, karštai atsida
vusi kūrybos darbui.”

Tie žodžiai kaip tik labiausiai mums tinka šiandieną, 
kada vieni esame pavergti, kiti išblaškyti. Dorumas, tikėji
mas ir kūrybingumas — tai mūsų tautos grožis, kuris turi 
puošti mūsų kelią į laisvę.

begalinio darbštumo pavyzdžiu. .
Minėdami jo mirties sukaktį, iš jo šviesios asmenybės'

KAS YRA N. C. R. C.
NCRC reiškia National Catholic Resettlement Council. 

Lietuviškai — Tautinė Katalikų Perkeldinimo Taryba. 
Amerikos Katalikų Vyskupų noru ir direktyva, tokia tary
ba susiorganizavo 1947 metais gruodžio mėnesį. Ją suda
ro: atstovai iš National Catholic Welfare Conference, Na
tional Conference of Catholic Charities, National Catholic 
Rural Life, St. Vincent de Paul Society, The Catholic Com
mittee for Refugees, The Immigration Bureau of the Natio-

tholic Men, National Council of Catholic Women, taip pat 
tautinių grupių žmonės, kaip lietuviai, estai, latviai, len
kai, kroatai, slovėnai, slovakai, Ukrainai, vokiečiai, ir kiti 
žymūs amerikiečiai vadai.

Lietuviai yra atstovaujami kun. Dr. J. B. Končiaus ir 
A. S. Trečioko, nuo BALFo, ir kun. J. Balkūno, nuo Kata
likų Federacijos. Lietuva yra katalikiška tauta. Dauguma 
tremtinių yra katalikai, tad labai gerai BALFo vadovybė 
padarė, kad susirišo su NCRC. Protestantai latviai ir estai 
prisidėjo prie NCRC, nes ši Taryma gelbės visus, be religi
nio ar rasinio skirtumo.

Kokia yra šios Tarybos programa? Trumpai užsibrėž
ta tokia:

1. Supažindinti ir išaiškinti katalikams tremtinių (DP) 
problemą.

2. Išrūpinti reikalingą įstatymą, pagal kurį būtų gali
ma įleisti Amerikon didelį skaičių tremtinių. Tai atsiekia
ma per vietinius piliečius su jų atstovais vyriausybėje.

3. Suregistruoti visas numatytas'ir esančias galimybes 
dėl apgyvendinimo ir darbo tremtiniams, atvykstantiems 
Amerikon.

4. Ieškoti savanorių ir giminių ir jiems pagelbėti 
darant affidavitus tremtiniams.,

5. Surašyti pavienių ir organizacijų pasižadėjimus 
pinigus, kuriais tremtiniai galėtų atvykti Amerikon.

6. Rūpintis atvykusiais tremtiniais, juos apgyvendi
nant bendruomenėse.

Programai įgyvendinti Taryba artimai dirbs ne tik su 
minėtomis organizacijomis bei tautybėmis, bet ir su 
kitų tikybų ir tautų organais. Pavyzdžiui, su Protestantų

mą.
Minėjimus surengė ir jiems 

vadovavo ALT skyriai ar vie
tose susiorganizavę komite
tai. Jiems visiems tariame 
viešą padėką, už parodytą 
iniciatyvą, nepagailėtą darbą 
ir laiką. Taip pat ir visiems 
kitiems prie šių minėjimų pri- 
sidėjusiems asmenims, kaip 
prelegentams, dainininkams, 
muzikams, priklauso kuo di
džiausia mūsų padėka.

Tenka pasidžiaugti, jog 
Vasario 16-ji kasmet vis di
desniame skaičiuje USA val
stybių ir kitur paskelbiama 
oficialia Lietuvos švente ir 
jog USA Kongreso nariai ir 
spauda šiemet daugiau, kaip 
kada, nepagailėjo karštų žo- 

kėlė protesto balsą prieš jos 
okupaciją. Tai mums tik ro
do, jog ne veltui yra mūsų 
dirbama ir jog Lietuva buvo 
ir bus laisva!

Per tuos minėjimus buvo 
surinkta ir gražių aukų toli
mesnei Lietuvos vadavimo 
akcijai. Nemažos sumos pini
gų jau yra iš ALT skyrių ir

I Ypač daug prieš žydus nu
kreiptų šūkių laisvojoje tri
būnoje galima išgirsti pasku
tiniuoju metu dėl nelemtų 
įvykių Palestinoje, kur ne
kaltai žuvo ne maža britų 
karių.

Mosley—tautos genijus
Didžiausia londoniečiams 

šventė yra tada, kai laisvo
joje tribūnoje kalba auksa
burnis fašistų oratorius, mo
kąs publiką įtikinti.

Tą dieną jau nuo pat ryto 
į aikštę renkasi minių mi
nios. Eina jautrių šūkių įe
lektrizuotas jaunimas, nuo 
jų neatsilieka ir seniai. Mo
terų renkasi daugiau, negu 
vyrų. Visi gyvai diskutuoja.

—Ką naujo šiandien pasa
kys kalbėtojas?

Tačiau kalbėtojas

SOCIALINIS DRAUDIMAS
(Social Security)

Jungtinėse Valstybėse yra I 
įvestas dirbantiesiems priva
lomo draudimo įstatymas, 
kad darbininkas, sulaukęs 65 
metų amžiaus, gautų senat-
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įj tikėtis spaudos

vietos komitetų persiųstos 
ALT centro iždui. Tikimės, 
kad netrukus ir likusios su
mos bus pervestos centrui. 
Jums, mieli aukotojai, taip 
pat tariame kuo nuoširdžiau
sią padėką. Tikėkite, jog 
kiekvienas Jūsų paaukotas traukti iš vargo ir skurdo!... 
doleris ir centas prisidės prie 
mūsų pavergto tėvų krašto 
išlaisvinimo ir mūsų tautie
čių pamintų žmoniškų teisių 
atstatymo.

Kova dėl Lietuvos išlaisvi
nimo užsitęsė, bet tai nereiš
kia, jog mes turime sustoti 
pusiaukelėje. Priešas nesnau
džia, todėl ir mes turime vi
suomet budėti, kelti protesto 
balsą ir savo reikalus judin
ti. Kiekvienas mums nedrau
gingas vyriausybės atstovo, 
politiko žygis ar spaudos bal
sas turi būti tuojau mūsų iš
girstas ir dėl jo turi būti rea
guojama. Negali būti pa
mirštas ir Europoje mūsų 
tautiečių varomas ir to paties 
tikslo siekiąs naudingas dar
bas, kuris yra reikalingas 10,000 Londone ir apie tiek 
mūsų piniginės paramos. provincijoje, tačiau jai pri-

Kiekvienam aišku, jog tuš- jaučiančių yra labai daug, 
čiomis rankomis ir kišenėmis Sir Oswald Mosley parašytos 
kovos negalima laimėti. Tam knygos yra populiariausios 
tiksĮu£.^-4y^gkp_s LįgtuviųJir plačiausiai Anglijoje skai- 
Taryjja pasic^Še^Amtrąų JcUjų 4iiM-zas~ skaito-
tuvai Gelbėti Vajų. Vajaus 
vykdymas turi būti visu tem
pu varomas toliau.

Tad su nepalaužiama valia 
ir su neišsenkama energija 
tęskime pradėtą darbą. Už 
Lietuvos laisvę, už lietuvių 
gerovę!

Amerikos Liet. Taryba

landos ir kalbos 
mirusi.

*Md. Tokių sąskaitų ten ^profesijai stu-

__pasigirsta prisiųstas taisykles, lietuvių daugiau, kaip 70 milijoi
1dbigr* J * MnrpHami tnrPti nilno

kalbon jas išvertę.

ANGLIJOS FAŠISTAI
Rašo M. Milukas

Laisvoji tribūna
Šiaurinėje Londono dalyje, 

prie Ridley Road, yra nema
ža aikštė, kurią gerai žino ne 
tik Londono neturtingoji gy
ventojų dalis, bet ir platesnė 
visos Anglijos visuomenė.

Šiokiadieniais ši aikštė 
niekuo ypatingu nepasižy
mi, nes yra naudojama tur
gavietei, kur po atviru dan
gumi eina įvairi prekyba. 
Čia suvažiuoja visos apylin
kės smulkūs maisto tiekėjai, 

Church World Service ir Žydų United Service for New kurie be tarpininkų pagalbos 
Americans. Šios trys svarbios organizacijos veikia sutarti-'] 
nai ir tiems patiems tikslams.

Pasekmingesniam darbui katalikai organizuoja Vys
kupijų Komitetus, o šie parapijų komitetus. Jau arti šim 
to vyskupijų susiorganizavo. Užsitikrinti, kad įstatymas 
būtų Washingtone išleistas, organizuojasi visų tikybų iri 
tautybių valstybiniai komitetai. Ligi šiol apie 20 tokių 
komitetų pradėjo veikti.

Šiomis dienomis BALFas ir ALTas šaukia susirinkimą 
savo atstovų ir kviečia dar atstovus iš abiejų susivieniji
mų ir lietuvius, dirbančius dabar su NCRC, IRRC ir CWS, 
sudaryti lietuvių imigracijos komitetą. Lietuvių komitetas 
bus tik pagelbinė įstaiga prie NCRC, IRRC ir CWS. Bet jau 
turėsime raštinę, kur galėsime kreiptis visais imigracijos 
reikalais. Ypač šiuo momentu, kai bet kurią dieną gali pra
eiti įstatymas Washingtone, labai svarbu būti pasiruošu- 
siems, kad padėti tremtiniams. NCRC bus didžiausia mums 
pagalba tremtinių emigracijos reikalu.

Katalikų Federacija su Katalikų Centru santykiauja 
nuo pat karo pradžios. Ją pakvietė būti NCRC nariu. Fede
racijai ypač rūpės padėti katalikams veikėjams imigraci
jos reikaluose. Federacija per Susivienijimą įeis ir į lietu
vių emigracijos komitetą. Šiuo metu Federacija turi vajų 
ir pasiryžusi sukelti emigracijos reikalams bent 15,000 do- reikšti savo mintis. Tuo pa
lelių (pradžiai). Federacija informuos parapijas ir veikė sinaudodami, įvairių partijų 
jus visais imigracijos klausimais. Lietuviai katalikai ragi- agitatoriai savo oratoriškais 
narni imigraciją fnansniai paremti aukojant Federacijos gabumais bando klausytojus 
vajui. Kun. Jonas Balkūnas 'įtikinti savo politinės plat-

pa

su-

bei

—Šalin komunistai! šalin 
dvokiančios žiurkės! Duokite 
mums Mosley! — suūžia mi
nia.

Tačiau Mosley nėra. Pa
vojingose vietose jis, kaip ir 
visi kandidatai į diktatorius, 
nesirodo. Jis ateis tada, kai 
bus jam paruoštas ir durtu
vais tvirtai paremtas valdo
vo sostas. O tuo tarpu Mos
ley sėdi toli provincijoje ir 
rašo knygas. Po to, kai už 
savo agitaciją jis gavo kalė
jimo, Mosley viešumos ven
gia ir Londonan tik kai kada 
slaptai atsilanko. Tačiau visi 
anglai žino, kad Britų Lygos 
vadas ir Anglijos fašistų tė
vas yra Sir Mosley.

Narių Britų Lyga turi tik

provincijoje, tačiau jai pri-

mas tik dešimtimis tūkstan
čių, tai todėl, kad Mosley 
knygas atsisako spausdinti 
visos spaustuvės, kur dirba 
komunistų kontroliuojamų 
unijų darbininkai. Jas primi
tyviu būdu turi atsispaus
dinti patys lygos nariai ir 
vienas kitam skolinti.

Fašizmas — karo pasekmė
—Kodėl Anglija fašiste ja? 

— klausia ne vienas. — Ar 
ne gana pamokos iš Rusijos, 
Vokietijos ir Italijos, kur 
žmonės tiek daug nukentėjo 
nuo tų “izmų”?

Atsakymas aiškus.
Pasauliniai karai tiek pri

veisė negerovių ir iškankino 
žmoniją, kad ji be atodairos 
griebiasi visokių receptų, ku
rie siūlo atstatyti normalų 
gyvenimą. Tačiau sugriauti 
yra lengviau, negu atstatyti. 
Todėl ligi šiol nesirado vado, 
kuris, kaip lazdelės pamoji
mu, išgydytų visas žmonijai 
padarytas karo žaizdas. Tai

.formos tobulybe ir juos 
traukti savo pusėn.

Kiekvienas anglas yra pra
tęs geriau gyventi, negu da
bartinės sąlygos jam leidžia. 
lUž esamus sunkumus jis, 
kaip paprastai visur esti, 
kaltina savo valdžią. Todėl 

laisvoje tribūnoje, ypač
I opozicijos ruošiamas, prakal
bas anglai gausiai lankosi, 
tikėdamiesi čia išgirsti nau
dingą receptą, kuris bent 
kiek sušvelnintų dabartinį jų padaryti apsiėmė tamsos ge-
skurdą.

Britų Lyga
Laisvoje tribūnoje retkar

čiais gali išgirsti džentelme
ną, kalbantį apie tuos gerus 
laikus, kada kraštą valdė 
konservatoriai, arba pama
tysi dabartinės soicalistų vy
riausybės atstovą, bandantį 
pateisinti prie valdžios vairo 
stovinčius savo draugus. Bet 
dažniausiai čia išgirsi kal
bant Maskvos agentą, garbi-

nori londoniečiams parduoti 
savo gaminius: vaisius, dar
žoves, namuose nereikalingą 
paukštį ar atliekamą duonos 
gabalą; susirenka čia taip 
pat visokio plauko speku
liantai, norį draudžiamas 
prekes iškišti, atvyksta dau
gelis miestelėnų, kuriems bū
tinai reikia dalį savo drabu
žių ar baldų į maisto produk
tus iškeisti, na, ir pagaliau 
suguža būriai taupių šeimi-! nantį Stalino saulę ir bandan- 
ninkių, kurios, neįstengda- • tį nepatenkintiems anglams 
mos suvesti savo biudžeto 
galų, ateina čia savo šeimai 
pigesnio maisto ieškoti.

Visai kitas vaizdas šioje 
aikštėje matosi sekmadie
niais, kai turgavietė paver
čiama laisvąja tribūna, kur 
kiekvienas, policijos leidimą 
lengvai gavęs, laisvai gali

įpiršti komunistų rojų. Ta
čiau kai kada čia užklysta ir 
Britų Lygos atstovas, kurio 
kalbos pagrindinė tema — 
Britanija britams.

Britų Lyga — tai Anglijos 
fašistai. Ji kai kieno yra dar 
vadinama antisemitine (prieš 
žydiška), gal dėl to, jog jų 
kalbėtojų įkaitinta minia 
dažnai pradeda trukšmauti ir 
šūkauti:

—Šalin žydai! šalin jų su
galvotas komunizmas!

nijai, jei jie bus pasodinti 
valdovų sostan ir tinkamai 
pagarbinti.

Žmonija jų paklausė, bet 
apsiriko. '

Sukruto Rusija, įsivedusi 
pas save komunizmą; suju
do Vokietija, nepatenkinta 
nacizmu; prablaivėjo Italija, 
apsvaiginta fašizmo. Deja, 
atitaisyti padarytą klaidą 
buvo per vėlu. Diktatoriai jau 
tiek buvo įsigalėję savo sos
tuose, kad milijonai nepa
tenkintų buvo amžinai nura
minti jų agentų, kuriems 
Dievo įsakymai “neužmušk” 
ir “nevok” pasidarė svetimi.

Tiesa, Hitlerio valdžia žlu
go, Musolinio jau nebėra. Ta
čiau juos nušlavė pašalinė 
jėga. O Stalinas dar tebesė
di kruviname soste ir svajo
ja apie pasaulinę imperiją.

Tai kodėl Sir Mosley nega- 
pasekti jo pėdomis?
“Šalin raudonasis voras”
Patarlė sako, kad velnias 

su šėtonu niekada nesutaria,

ii

jjjjisti] žurnaliz- 
Maskvoje arba 
arba išeina 2-3

rjfifliso žurnaliz-

Norėdami turėti pilną 
ditą už savo darbą, jįj 
valote prižiūrėti, kaddai ^Kijevo, Minsko, 
vio knygose visuomet pįfifliso žurnaliz- 
užrašytas tas pats num 
kokį jūs turite sąvokoj į ^.peniukšliai 
je, kad j Social Securit įs tepriimami 
taigą būtų pasiųstas ti ,' 
gas jūsų uždarbio pi 
mas.

Norėdami gauti da<^ĮOmi komu- 
i informacijų, kreipkitės centrinio ko- 
) Ūmiausią Social Securit įį dar aprū- 
ministracijos raštinę. Ją kurios y- 
keturios Brooklyne in negu> 
Long Island City. > angliakasio

Jei jūs gyvenate 22, lį * 
21 ar 27 pašto zonose (k 
priklauso Glendale ir Ri 
wood), kreipkitės į 258B 
way, Brooklyn 11, N. 
prie Williamsburg Bi 
Plaza. O jei gyvenate! 
zonose, artimiausią ra 
rasite telefonų knygoje.

nes vienas kitam nenori nu
sileisti.

Nesutarė ir Stalinas su 
Hitleriu, nes abu norėjo būti 
dievinami ir garbinami, kaip 
viso pasaulio valdovai.

Todėl nesutaria ir Sir Mos
ley su Maskvos diktatorium, 
nes abu pažįsta vienas kito 
siekimus.

Kai tik laisvoje tribūnoje1 
kalba Britų Lygos atstovas, 
vietiniai Maskvos agentai 
bando tas prakalbas išardy
ti. Atsivedę būrį savo šali
ninkų, jie bando sutrukdyti 
kalbėtoją savo šūkavimais:

—Neklausykite jo pagirų. 
Ką jums fašizmas duos? 
Duonos gabalą, ar automobi
lį?

—O ką darbininkams davė 
komunizmas? Ką jis tau da
vė, aš žinau iš tavo sąskai
tos N. banke! — atsikerta 
kažkas iš minios.

—Tai fašistų agentas! — 
rėkia būrys komunistų.

—Šalin raudonasis voras!
— suūžia minia.

Kai kada jie tarp savęs 
taip susikimba, kad atėjusi 
policija turi juos išsklaidyti.

Kur išsigelbėjimas?
Tuo metu, kai silpnadva

siai žmonės ieško išeities vi
sokiuose “izmuose”, Angli
jos blaivioji visuomenė, ku
rios skaudžios karo pasek
mės dar nenubloškė nei į vie
ną, nei į kitą kraštutinumą, 
išsigelbėjimo ieško kitur.

Jie tiki, kad ramybė ateis 
pasaulin tik tada, kai žmoni
ja nustos garbinusi kruvinuo
se sostuose sėdinčius dievai
čius ir savo veiksmus sude
rins su didžiuoju Dievo įsa
kymu: “Mylėsi savo artimą, 
kaip pats save.”

Bet kol ta diena ateis, tu
rime kantriai kęsti. Tačiau 
kad ji ateis, psichologiškai 
yra įsitikinęs kiekvienas. Net tikrai 
komunistuojąs ruselis, polit- kloties naujajam reda 
ruko įpumpuotas, kaip papu-' ir visiems jos bend 
ga, nuolatos kartoti “Garbė biams! 
Stalinui,” staiga paklaustas, 
ką jis sakys, kai nebus Stali- i 

1 /Gr rv* <-» 1 t t /-J <-> 4-

jnjos centrinio ko- 
■s juos dar aprū-

$ liktis redakto
rė rašytojas pri
šerti Stalino, Le- 
[jlirkso veikalus.

šmotas komunis-
s catriniame ko-
3 kiekvienam yra
[hk Laikraštinin-

Amerikos Lietuvių Ta į^o turimo 
kovoja dėl laisvos, denu 
tinęs Lietuvos Respui 
atstatymo. Paremki ją 
ir jos vykdomą Antr 
tuvai Gelbėti Vajų ga 
aukomis.

im m pasirink-

“Amerikai

P. S. Kurie dar nesuspėjote prisidėti prie Įsikur 
Fondo, arba norėtumėte užsimokėti savo prenumerato 
kestį, užpildykite jums prisiųstus laiškelius ir su p' 
grąžinkite “Amerikai.”

Su prenumerata si 
Amerikos” reikalams 

no, nieko negalvodamas at- auką, 
sako:

—Sakysiu “Garbė Dievui.”

Stony Brook, Long I 
Kovo 13,

Gerbiamieji,
Nuoširdžiai nudžiugs

vydusi vėl atgijusią, s 
ir gražią “Ameriką.” 

žaviuos. Ger

turi gauti

“Amerikos” Administ

itsnmeia uždarą 
atrakcijų knygele 

partijos lini- 
Š lai yra medžią- 

redaktorius turi 
“č specialų signa-

“AMERIKOS” RĖMĖJAI

partija skiria 
diktorių ir jo pa-

^rivos istorija šalia savo 
fe, lietuviai, gerai žino*''

PAKILK, LIETU V
Pizzardo apie lietuvius

Kiekvienas, jei tik 
žinos, kuo nori tapti, ir j 
nepraleis nė vieno sav 
venimo momento, gali 
tarpą tų, kurie teikia į 
mus dalykams ir kuria 
žiau tamsius pasauli 
vertingesnius gyvenim

G.

Monnacijos 

iiitetas kartą 
13 mėnesį per spe- 
h pasiuntinį re- rasę, sunail 

žmonių po k: 
vę “per dau| 
jos į Stalino 

Kiekvienoj 
laikraščio i 
šnipas,, kurs 
savo darbo 
bėjimus ir jz

USA karių Is 
raude

Stalino ta: 
Ameriką pas 
cijos pulkinii 
pyvardė) žui 
Evening P( 
kaip sovietų 
didelį įspūdį 
kartą, tuoj 
gos, rusų ka 
mą iš USA k; 
raščio, kur l

■Storins nedrįs
2 bmo Politbiuro

kol ji Mas- 
šrialiai patvir-

ne- 
Kiek- 
apra-

ra
inio mir-

Jūsų,
Pr. La

Daugelis mūsų bičiulių švenčių proga prisiuntė 
auką “Amerikos” įkurdinimo Fondui, štai jų vardai: 
Kun. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y ............................... ..
K. Galchus, Maspeth, N. Y. .........................................
J. Karalius, Baltimore, Md.........................................
P. Svetika, Maspeth, N. Y. .....................................
P. Bartkevičiūtė ..........................................................
Jonas Deikus, Maspeth, N. Y..................................
Juozas Bakšis, Maspeth, N. Y...............................
Fr. Šimkus, Maspeth, N. Y. ......................................
Paul P. Kubilius, Maspeth, N. Y.................................
A. Bačkis, Bayonne, N. J.................................................

Visiems gerb. “Amerikos” platintojams ir rėn 
nuoširdžiai dėkojame.

Lietuviškas vertimas Jo Eini 
kardinolo Pizzardo pamokslo, 
to §ų metų vasario 16 d. p* 
niingas pamaldas šv. Patricijt 
nyfioje, Romoje.

^feuviai,

laikyti šv. Mišias už lietuvių 
’ 30 metų sukaktį, nes 

tautų, yra verta yp; 
b tauta savo taip tragiškoje 

ir herojizmo, yra parodžius 
Prie katalikų tikėjimo ir iš ti 
"feio gajumo, kad visa tai k< 

ir pasigėrėjimo.
rodo, kad galingiems pr 

^2 milijonų tauta, jei ji y.
aukštesnių idealų.

pasirinkote bažnyčią, ] 
k. Patrikui. Tai yra geras 

Jjjfc po tiek neapsakomų 1 
Evangeliją dviejuose žer 

'dujoje, šiandien atgavo sav 
ir yra krikščioniškos vai
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INIS DRAUDIMAS
Social Security)

ėse yra
•> priva-
itymas,
ūkęs 65

sciiat“
jtybinis Dirbdami įstaigoje;

Social esančioje po Sot
-i___ t- ritv alnha -iflo

Kaip jis velį
Jūsų Social Secur, 

lė reiškia, kad jūs f 
draustas pas Dėį

aip Ruošiami Sovietų Laikraštininkai
Ką pasakoja iš SSSR pabėgęs žurnalistas ir 

aviacijos pulkininkas

draudi-

d Secu- 
jūs esa- 
1 turite 
imu pa
lūkimų, 
odamas 
to drau- 
Inai ne- 
aiku ne- 
lareiški- 
praėjusį 
os. Kad 
spausdi- 
j mums 
lietuvių

ienį pasiekusio SSSR žur
nalisto pareiškimai

ienas sovietų žurnalis- 
pabėgęs iš Stalino tarny- 
ir dabar gavęs darbą Va- 
j Europoje, duoda įdomių 
rmacijų apie Rusijos 
idą.
-Laisva spauda būtų bol- 
zmo duobkasys, — rašo 

savo straipsnyje, iš
ėsdintame Amerikos žur- 

Editor and Publisher.” 
pabrėžia, kad tik naivūs

nu-
re-

nori nu-

Inas su 
•ėjo būti

rity globa, jūs apiį 
vo senatvę, o mirtį 
aprūpinat savo šej?

Už šį federalinj 
natvės ir savo k 
draudimą jūs moh: 
ną nuošimtį nuo® i 
mos algos. Tiek pa-, 
jūsų darbdavys, net 
jūs būsite 8, ar 80?

Jūsų Social See? nės gali tikėtis spaudos 
tele atstovauja aktu ^ės Rusijoje.
kaitai, kuri jūsų n- -Kol bolševizmas yra gy- 
laikoma Social See 

! ministracijoje, 
Md. Tokių sąskaitą 
daugiau, kaip 701 raštininkų profesijai stu-

Norėdami turėti; oja komunistų žurnaliz- 
ditą už savo darbi institute Maskvoje arba 
valote prižiūrėti, b: 
vio knygose visuc 
užrašytas tas pats 
kokį jūs turite sar. mokyklose.
je, kad į Social & nunistų part, peniukšliai

to! spaudos ir kalbos 
zė Rusijoje mirusi, 
rvietuose besirengiantieji

ngrade, arba išeina 2-3 
į kursą Kijevo, Minsko, 
cento ar Tifliso žurnaliz-

mi, kaip.taigą būtų ;as mokyklas tepriimami 
komunistų partijos na- 
Kitiems durys uždaros, 

žurnalizmo studentai yra 
inami ir rėdomi komu- 

timiausią Social M partijos centrinio ko- 
ministracijos rast 
keturios Brooklyn 
Long Island City. ■

Jei jūs gyvenate' [zdžiui, rusų angliakasio 
21 ar 27 pašto zod& ■
priklauso Glendale ld galėtų liktis redakto- 
wood),kreipkitėsi! Ū sovietU rašytojas pri- 
way, Brooklyn 11 
prie Williamsbiin 
Plaza. 0 jei gyvei; 
zonose, artimiausi!
rasite telefonų hy

n.
Sir Mos- 
atorium, 
nas kito

ribūnoje 
itstovas, 
.agentai 

( išardy- 
vo šali- 
trukdyti 
vimais:

pagirų. 
; duos? 
utomobi-

ms davė 
i tau da-
> sąskai- 
tsikerta

ntas! — 
jtų.
s voras!

gas jūsų uždarbio 
mas.

Norėdami gauti
informacijų, kreipi

to, kurs juos dar aprū- 
stipendijomis, kurios y- 

riskart didesnės, negu,

rp savęs 
1 atėjusi 
sklaidyti.

nas?
ilpnadva- 
;eities vi- 
’, Angli- 
lenė, ku- 
d pasek- 
nei į vie- 
;utinumą, 
kitur, 
ybė ateis 
ai žmoni- 
kruvinuo- 
is dievai
čius sude- 
)ievo įsa- 
o artimą,

Amerikos Liete 
kovoja dėl laisvos,: 
tinės Lietuvos Re 
atstatymo. Paremk 
ir jos vykdomą Ai. 
tuvai Gelbėti Vajų? 
aukomis.

gerai žinoti Stalino, Le- 
ir Markso veikalus. 

' vienas sovietų žurnalis- 
ižregistruotas komunis- 
artijos centriniame ko- 
;e. čia kiekvienam yra 
ali byla. Laikraštinin- 
legali mesti savo turimo 
o ir savu noru pasirink
tą.
munistų partija skiria 
heną redaktorių ir jo pa- 
ą.
slaptos informacijos

Kiekvienas, jei t Arinis komitetas kartą 
žinos, kuo nori tapti menesį per spe-
nepraleis nė vieno 
venimo momento,} 
tarpą tų, kurie teik 
mus dalykams iri naujausią^partijos lini- 
žiau tamsius pas:

ties. Tačiau beširdiškos 
krypstančių nuo linijos 
daktorių egzekucijos ir kali
nimai (nors jie tai būtų pa
darę be “blogos valios”) gy
vais išlikusius palenkia būti 
ištikimais.

Kad pavaizduotų sovietų 
žurnalistų likimą, minėtas 
rusų laikraštininkas (pabė
gęs iš Stalino tarnybos) su
mini eilę atsitikimų:

Seni bolševikai Minsko re
daktorius Sternin ir Tambo- 
vo redaktorius Šafranski bu
vo nužudyti. Tas pats įvyko 
ir su TASS’o vyr. redakto
rium Daleckiu.

Išvežti į koncentracijos 
stovyklas yra Maskvos Kom- 
somolskos Pravdos redakto
rius Charov, Maskvos Vaka
rinių žinių (per radiją) re
daktorius Piontkožič, Vla
divostoko laikraščio redakto
rius Aleksiejev.

Du broliai Manuilskiai
M. Manuilskis, “Krokodilo” 

redaktorius, kartą atpasako
damas Stalino žodžius “Mark 
sizmas nėra dogma, o vadas 
viso gyvenimo veikimui,” pa
rašė: “Nesilaikykite mark
sizmo, kaip kad aklas laiko
si sienos.” Už tai jis buvo pa
šalintas iš redaktoriaus vie
tos. Jo neišgelbėjo nė tas 
faktas, kad jisai yra brolis 
Dimitro Manuilskio, kurs yra 
pirmininku Ukrainos delega
cijos prie Jungtinių Tautų.

Žinomi “Pravdos” bendra
darbiai Sosnovski, Klocov, 
Zorič arba buvo sušaudyti, 
ar dingo išvežti. Sosnovskis 
pateko nemalonėn už simpa
tijas Trockiui. Klocovas nu
stojo pasitikėjimo savo ko
respondencijomis iš civilinio 
karo Ispanijoje; tos kores
pondencijos davusios Stali
nui klaidingas informacijas.
Knyga apie išgalvotą carą
Zoričius parašė knygą 

“Apie Aak ir žmogų”: išgal- 
votasai caras, vardu Aak, 
norėdamas pagerinti žmonių 
rasę, sunaikino vieną dalį

mas vienas Amerikos gene
rolas. Rusai to negalėjo su
prasti. Jie pasidarė daugiau 
nuorašų, kurie ėjo iš rankų 
į rankas. Pagaliau tai pasie- 

i kė NKVD, ir tą atradėją pir
mūną išvežė į Sibirą...

—Rusijoje, — rašo minė
tas rusų pulkininkas, — min
tis ir kultūra yra taip pat 
policijos kontroliuojama, 
kaip Kremliaus apylinkė... 
Aš niekada ten neturėjau 
progos matyti Dostojevskio 
“Brolių Karamazovų,” kol 
nepasiekiau New Yorko. Da
bar aš juos perskaičiau tris 
kartus, ir aš neapkenčiu tos 
sistemos, kuri man neleido 
prie tos knygos prieiti Mas
kvoje... Aš niekada nebuvau 
matęs Šv. Rašto, kol nepa
siekiau New Yorko. Iš vaka
ruose išleistų knygų mes te
galėjome matyti tokius daly
kus, kaip “Mission to Mos
cow.” Iš tos knygos mes 
juokdavomės Maskvos teat
ruose... •

“Mes kaip barbarai, už
plūdę Romą...”

Toliau Kotovas pasakoja:
—Kartą aš turėjau progos 

išsikalbėti su vienu žymiu 
rusų laikraštininku. Aš jį 
lėktuvu buvau atvežęs iš 
fronto ir pasikviečiau į savo 
butą. Nakčia jis, versdamas 
vieną stiklelį po kito, kalbė
jo:

“Šis karas parodo, Vosyliau, 
kad mes esame vargšai. Mes 
esame kaip tie senovės barba
rai, beužplūstą Romą. Mes esa
me susibankrūtiję ir medžia
giškai, ir dvasiškai.”
Tas žurnalistas buvo vie

nas iš garsiausiai kritikuo
jančių USA... Kaip ir Višins
kis, buvęs menševikas, perdė
tai laikydamasis Kremliaus 
linijos, vis turi nuolat rodyti 
savo ištikimybę Stalinui, — 
taip ir šis žurnalistas — pats 
netiki, ką viešai sako. Tą 
naktį mano kambaryje jis 
tiksliai nusakė rusų inteli
gentijos mintis.

Dr. J. Prunskis

Šv. Petro ir Povilo Bazilika Romoje

Toronto Kardinolas Lietuvių Tarpe
Vasario šešioliktosios iš-'dės pakelti, nepalaužiant jū- 

kilmių proga į Toronto lietu-' sų idealizmo sparnų, šių die- 
vių bažnyčią teikėsi atsilan- nų jūsų tėvynei ir jums pa- 
kyti Toronto arkivyskupas J.' tiems asmeniškai patirtas 
Em. kardinolas James Mc-' skriaudas. Ir tik visas tautas 
Guigan. Ta proga jis pasakė, tvarkanti galingoji ir teisin- 
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IŠ VISUR IR APIE VISKĄ
KIEKVIENAS LIETUVIS 
PRIVALĖTŲ PASKIRTI 

DIENOS UŽDARBĮ

Sveikimui*
“Ainerl

ateis, tū
li. Tačiau 
lologiškai 
ienas. Net 
dis, polit- 
:aip papu
lti “Garbė 
aklaustas, 
bus Stali- 
lamas at-

Stony Brook, Lc 
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Gerbiamieji,
Nuoširdžiai nuii r 

vydusi vėl atgijo 
ir gražią “Amerit 
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ir visiems jos b 
biams!

Su prenumerat! 
“Amerikos” reik^ 
auką. -

ė Dievui.”
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NAUJA ANTOLOGIJA
Pastaruoju laiku New Yor

ke išleista antologija “Songs 
of the Free,” kurioje išspaus
dintas ir mūsų tautiečio Ka
zio Vidikausko eilėraštis.

Jonas Ralys, gyv. Lawell, 
Mich., vasario 16 dienos, ku
ri kartu yra jo gimtadienis, 
proga atsiuntė Am. Liet. Ta
rybai savo dienos uždarbį— 
$12. Lydimame laiške jis ra
šo:

“Su šia dienos uždarbio au
ka siunčiu savo širdingiau
sius linkėjimus Lietuvai tė
vynei greitu laiku išsivaduo
ti iš po žiauraus tirono lete
nos, o jos darbuotojams svei
katos ir ištvermės sunkioj ir 
nelygioj kovoj dėl jos nepri
klausomybės.

Teprasmenga žiaurusis 
raudonas tironas ir lai išky
la laisva ir nepriklausoma 
Lietuva.”

Jei kiekvienas Amerikoje 
gyvenąs lietuvis paskirtų 
Am. Liet. Tarybai kasmet 
bent savo dienos uždarbį, tai 
būtų galima žymiai pagyvin
ti Lietuvos reikalų gynimą ir 
suteikti . paramą išblašky
tiems mūsų tautiečiams Eu
ropoje.

RUSIJA VIS KALTINA 
KITUS

Rusija apkaltino Jungtines 
Amerikos Valstybes ieškoji
mu būdų padalyti Europą, 
kariškai sustiprinti Vokieti
ją ir pulti Sovietų Sąjungą.

ANGLŲ HIMNO
ISTORIJA

Keista yra anglų konstitu
cija — nes ji nerašyta. Keis
tai yra atsiradęs ir jų him
nas. Ne vienas pačių anglų 
to visiškai nežino.

Liudvikas XIV panoro sy
kį Saint-Cyr aplankyti vie
nuolyną, kuriame buvo auk
lėjamos aristokratų dukte
rys. Vienuolyno viršininkė 
de Brinon sudėjo pašlovini
mo giesmę, kurią auklėtinės 
turėjo karaliui padainuoti. 
Giesmės tekstas prasidėjo 
tokiais prancūziškais žo
džiais: “Didysis Dieve, gel
bėk karalių, Didysis Dieve, 
saugok karalių”... Muziką 
himnui parašė vienas italas, 
florentietis Gian Batista Lul- 
li.

Šitą giesmę atsitiktinai iš
girdo kompozitorius Haen- 
delis. Jis tekstą išvertė į vo
kiečių kalbą ir šį tą pakeitė. 
Nepakeitęs melodijos, paau
kojo giesmę Hannoverio ka
raliui Jurgiui. Kai šis tapo 
Anglijos karalium, savo him
ną jis pasilaikė ir išversdino 
į anglų kalbą.

Tokiu būdu anglų himno 
autoriai yra buvę prancūzų 
vienuolė ir italų kompozito
rius. T

dvi nuoširdžias ir lietuvių rei
kalus ginančias kalbas. Svar

besnes mintis, gerbiamojo 
svečio pasakytas parapijos 
bažnyčioje, o vėliau parapi
jos salėje, norėtume pateikti 
ir gerb. “Amerikos” skaity
tojams.

Pamaldų metu, bažnyčioje 
garbingasis svečias ypač ska
tino lietuvius pasitikėti aukš
taisiais dvasiniais idealais, 
kurie yra nemirtingi ir kurie 
visada laimi pergalę. Jo Emi
nencija tikisi, kad kultūringa 
ir giliai tikinti lietuvų tauta 
greit vėl atgaus laisvę ir toje 
laisvėje garbingai tęs Ap
vaizdos skirtą misiją tautų 
tarpe. Tos laisvės kardinolas 
lietuvių tautai iš visos širdies 
linki kuo greičiausiai sulauk
ti. Paguodos ir Aukščiausio
jo stiprybės linkėdamas, sve
čias suteikė bažnyčioje esan
tiems, o kartu ir visai išblaš
kytai lietuvių tautai savo ga
nytojišką palaiminimą.

Salėje, pusryčių metu, po 
gražiai atliktos choro progra
mos kardinolas v^prabilo į 
lietuvių visuomenę, šiuo kar
tu jo mintys daugiau buvo 
taikomos naujai iš Europos 
atvykusioms lietuviams:

“Nuoširdus welcome jums, 
naujai atvykusieji į Kanadą! 
Nepamirškite jūs betgi ir sa
vo tėvynės Lietuvos, savo 
krašto papročių ir ypač tėvų 
tikėjimo. Likite taigi ištikimi 
savo tėvynei. Patyrimas ro
do, kad iš seniau čia gyve
nančių lietuvių tie, kurie yra 
šiandien dar geri Lietuvos 
patriotai, yra kartu ištikimi 
ir demokratinės Kanados ide
alams. Ir priešingai, kurie 
greitu laiku pamiršo savo 
kraštą Lietuvą, nepasitenki
na tie laisve ir šiame kraš-

-- ------------------------------- 'te... Jūs, naujai atvykusieji eilutę vieną po kitos. Tik jų 
vagių gauja, kuri pereitais į mūsų kraštą, nepamirškite 
metais iš Railway Express savo močiučių išmokytos 
Agency pavogė už milijoną maldos ir tradicinio lietuvių 
dolerių prekių.--------------------- į tautos gilaus tikėjimo.

Suimta apie 20 žmonių, jų jums pasakau vieną nesu- 
tarpe keli tos įstaigos tar- griaunamą argumentą: tik 

pasitikėjimas Dievu jums pa-

goji Apvaizda vėl galės 
bingajai lietuvių tautai 
žinti laisvę.”

Baigdamas savo ilgą 
bą salėje, svečias taria: “Aš 
laiminu jūsų tėvynę Lietuvą, 
aš laiminu garbingos praei
ties lietuvių tautą, aš laimi
nu jus visus čia, visus lietu
vius kenčiančioje tėvynėje ir 
tremtyje. Aš melsiuos už jū
sų laisvę ir jus. Ir aš tvirtai 
tikiu, kad, kaip jūsų parody
tame gyvajame paveiksle, jū
sų tautai greitu laiku nukris 
piktos vergijos pančiai ir 
Lietuvai pakils laisvės vėlia
va.”

Tenka pastebėti, kad To
ronto kardinolas ir kitomis 
progomis visada nuoširdžiai 
gina Lietuvos išlaisvinimo 
reikalą, o taip pat ir išvietin- 
tųjų lietuvių emigracijos į 
Kanadą reikalą. A.

gar- 
grą-

kal-

KAIP KURIOS 
TAUTOS RAŠO

NEVYSTANČIOS GĖLĖS

Du New Jersey gydytojai, 
broliai Joffe, išrado būdą, 
kaip ilgus metus išlaikyti žy
dinčias gėles.

Panaudojant jų receptą, 
kiekviena moteris, jei tik no
rės, galės savo vestuvinę gė
lių puokštę išlaikyti žydin
čią iki mirties. Gėlės niekada 
nenuvys, tik neteks savo na
tūralaus kvepėjimo.

DE VALERA AMERIKOJE

CHICAGA IR DETROITAS 
PIRMAUJA ALT VAJUJE

i NKVD pasiuntinį rė
mams atsiunčia uždarą; žmonių po kitos. Tai jau bu- 

per daug aiškios aliuzi
jos į Stalino politiką.”

Kiekvienoje nepartinio 
laikraščio redakcijoje yra 
šnipas, kurs pranešinėja apie 
savo darbo draugų pasikal
bėjimus ir jausmus.
USA karių laikraštis ištrėmė 

raudonarmietį
Stalino tarnybą metęs ir 

Ameriką pasiekęs rusų avia
cijos pulkininkas Kotov (sla- 
pyvarde) žurnale “Saturday 
Evening Post” pasakoja, 
kaip sovietų žmonėms daro 
didelį įspūdį laisva spauda: 
kartą, tuoj po karo pabai
gos, rusų karys gavo verti
mą iš USA kariuomenės laik
raščio, kur buvo kritikuoja-' nautojai.

su instrukcijų knygele'vę

ia taip pat yra medžia- 
kurią redaktorius turi 
oti gavęs specialų signa- 
■ centro.
<s redaktorius nedrįs 
ii bet kurio Politbiuro 
gūno kalbos, kol ji Mas- 
nėra oficialiai patvir- 
ir sovietų agentūros ne
įduota spaudai. Kiek- 
,s reporteris, kurs apra- 
etinio pareigūno kalbą, 
skelbdamas turi gauti 

tojo parašą.
Nuolatiniai valymai
t ir komunistų partijos 
»tė daugelio sovietų ra- 
i neišgelbėjo nuo mir-

ALT Chicagos skyrius yra 
nutaręs įnešti į ALT centro 
iždą tris tūkstančius dolerių. 
Detroito, Michigan, Lietuvių 
Organizacijos Centras jau 
yra pervedęs ALT iždui vie
ną tūkstantį dolerių. Tikima
si, kad ir kiti ALT skyriai 
bei lietuvių kolonijos neatsi
liks nuo jų ir gausiomis au
komis parems ALT darbus.

MILIJONINE VAGYSTĖ

New Yorke susekta stambi

Mums, papratusiems rašy
ti iš kairės į dešinę, retai at
eina į galvą mintis, kad esa
ma ar būta ir kitaip rašan
čių.

Senieji graikai pirmąją ei
lutę pradėdavę rašyti iš de
šinės į kairę, antrą jau rašy
davę iš kairės į dešinę, tre
čią toliau tęsdavę į kairę. Vė
liau jie įprato rašyti tik iš 
kairės į dešinę, kaip daryda
vo romėnų ir kitos Europos 
tautos.

Kiniečiai rašo iš viršaus į 
apačią, pradėdami iš dešinės 
pusės ir eidami į kairę.

Panašiai rašydavę seniau 
ir japonai: iš viršaus į apa
čią, tik jie iš kairės į dešinę. 
Dabar, pasekdami suropie- 
čiais, japonai pradėję rašyti

Buvęs Airijos premjeras 
de Valera, gimęs Amerikoje, 
bet aštuoniolika metų čia ne
buvęs, kovo 8 d. atvyko į 
New Yorką aplankyti savo 
gimtojo krašto.

NENORI VERGAUTI

Komunistams paėmus val
džią Čekoslovakijoje, to kraš 
to atstovai Washingtone ir 
Kanadoje atsisakė nuo savo 
pareigų. Pasitraukdami jie 
pareiškė nenorį tarnauti rau
donajam Maskvos vorui, pa
grobusiam jų tėvynę.

Aš

abėcėlė nežmoniškai paini. Ji 
turi ne trisdešimt ženklų, bet 
8,000-10,000. Kasdieniniam 
reikalui užtenka 3,000. Gali
ma įsivaizduoti, kaip sunku 
japonų vaikui išmokti skai
tyti ir rašyti.

Labai komplikuotos ir ja
ponų rašomosios mašinėlės 
— jos turi ne 40-50 mygtu
kų, bet daugiau kaip 900. 
Juos kilo jant ir nuleidžiant, 
galima sudaryti iki 3,000 
ženklų.

Senieji meksikiečiai rašy
davę iš apačios į viršų.

Iš dešinės į kairę šiandien 
teberašo šios tautos: hebra
jai, asyrai, chaldėjai, turkai, 
arabai, persai, totoriai.

Vieni verkia, kiti juokiasi
Kurdamas pasaulį, Dievas 

norėjo sužinoti, ar daug dar 
Jam lieka dirbti, ir Jis pa
siuntė savo angelą pažiūrėti, 
ar jau baigtas pasaulis. Su
grįžęs angelas pranešė:

—Visi verkia, dejuoja ir 
skundžiasi!

—Vadinasi, pasaulis dar 
nepabaigtas, — tarė Dievas 
ir dirbo toliau.

Po trijų dienų vėl ėjo an
gelas pažiūrėti ir sugrįžęs pa
sakė:

—Visi juokiasi ir džiau
giasi — visi linksmi.

—Vadinasi, pasaulis dar 
nepabaigtas, — tarė Dievas 
ir kūrė toliau.

Ir trečią kartą nuvykęs an
gelas sugrįžęs pasakė:

—Kai kurie verkia, o kai 
kurie juokiasi.

Dabar, vadinasi, pasaulis 
jau pabaigtas, — tarė Vieš
pats, ir toks liko pasaulis.

Jūsų, 
F

JUKOS" RĖMĖJAI
į bičiulių švenčių proga pr^ 
kurdinimo Fondui. Štai jų 
Maspeth, N. Y 
:h, N. Y...........
ore, Md..........
;h, N. Y..........

peth, N. Y........................
ispeth, N. Y< .................. •'
th, N. Y.
[aspeth, N. Y....................
e, N. J...............................

“Amerikos” platintojams k 
įme.

LKIS, PAKILK, LIETUVA!
Kardinolas Pizzardo apie lietuvius

Lietuviškas vertimas Jo Eminencijos 
kardinolo Pizzardo pamokslo, pasaky
to šių metų vasario 16 d. per iškil
mingas pamaldas šv. Patricijaus baž
nyčioje, Romoje.

Jūs bičiuliai lietuviai,
lelai sutikau laikyti šv. Mišias už lietuvių tautą, 
t nepriklausomybės 30 metų sukaktį, nes ši tau- 
rp kitų katalikiškų tautų, yra verta ypatingos 
bos. Lietuvių tauta savo taip tragiškoje istori- 
lilnoje kančių ir herojizmo, yra parodžiusi ypa- 
prisirišimo prie katalikų tikėjimo ir iš tikėjimo 
muši tiek tautinio gajumo, kad visa tai kelia di- 
nusistebėjimo ir pasigėrėjimo.
aetuvos istorija rodo, kad galingiems priešams 
tsispirti ir maža, 2 milijonų tauta, jei ji yra gai- 
a, įkvėpiama aukštesnių idealų.
lai šventei minėti pasirinkote bažnyčią, paskir
tos apaštalui šv. Patrikui. Tai yra geras ženk- 
es šiandien Airija, po tiek neapsakomų kančių, 
'metu ji išnešiojo Evangeliją dviejuose žemynuo-

“ Amerikos” ner^°^'e *r Okeanijoje, šiandien atgavo savo lais

r nesuspėjote prisidėti prie I51" 
įmėte užsimokėti savo preni 
jums prisiųstus laiškelius 
kai.”

nepriklausomybę ir yra krikščioniškos valstybes 
1 dys.
£aip pat ir Lietuvos istorija šalia savo kančių

1 savo didybę. Jūs, lietuviai, gerai žinote Jogailą,

kuris išplėtė krikščionybę iki Krokuvos ir kurį Mar
tynas V pavadino Romos Bažnyčios vikaru. Taip pat, 
be abejo, jūs prisimenate ir kard. Radvilą, Vilniaus 
vyskupą, ir klestėjusius benediktinų šv. Kryžiaus ir 
Šv. Trejybės vienuolynus.

Į krikščionių tikėjimą šaukta Teutonų ordino, vė
liau su tokiu nuoširdumu priėmė tą tikėjimą, kad, kai 
16 amžiaus pabaigoje Teutonų ordinas, atsižadėjęs ka
talikų tikėjimo, perėjo į protestantizmą, Lietuva, prie
šingai, ne tik nepasekė tuo pavyzdžiu, bet atsispyrė tai 
srovei. Ir kaip tik buvo Ta, kuri sudarė brangiausią ir 
giliausią katalikybės simbolį lietuviams, būtent, Dievo 
Motina, kuri, apsireiškusi Šiluvos žemdirbiui, nurodė 
jam, kur statyti Jos šventovę: šventovę Lietuvos Ka
ralienės, iš kur Marijos kultas išsiplėtė po visą kraš
tą su didžia entuziazmo banga — bažnyčiomis, koply
čiomis, pakelių koplytėlėmis, paveikslais. Dar ir šiais 
pastaraisiais laikais minios, kurios renkasi prie Vil
niaus Aušros Vartų Motinos, rodo, kad Lietuva yra 
Marijos žemė.

Ne mažiau stiprus buvo dvasinis Lietuvos prieši
nimasis rusiškajai schizmai, atsparumas, kuris tęsėsi 
iki pat didžiojo 1914 m. karo. Tai buvo didvyriškas 
atsparumas, vedamas vyskupų, kunigų ir visos tautos 
prieš galingą naikinamąjį maskolių smurtą. Ir ta kova 
tęsėsi daugiau kaip šimtą metų.

Ne pro šalį bus prisiminti kai kurias tos nelygios 
kovos fazes.

Trečiuoju Lenkijos-Lietuvos padalinimu Lietuvos 
teritorija didžia dalimi pateko po rusvi valdžia. Impe-

in- 
fa- 
m. 
vis

rialistinė carų politika stengėsi visiškai įsigalėti vi
suose Baltijos pakraščiuose ir nutautinti tenykščius 
gyventojus. Tų planų vykdytojai suprato, kad mažą 
teturės pasisekimą, kol Lietuva bus katalikiška. Todėl 
pirmoje eilėje jie puolė rytų apeigų lietuvius sakydami, 
kad šios apeigos esančios kaip tik rusiškos. Paskui bu
vo sunaikinti vienuolynai. Pagaliau atėjo eilė ir mo
kykloms, uždarytas Vilniaus universitetas, mokslo 
venterius išdalintas rusų universitetams, teologijos 
kultetas nukeltas į Petrapilį. Dar daugiau: 1863 
buvo uždrausta lietuviška spauda, net religinė. Ir
dėlto, šnipų sekami, kunigai mokė lietuviškai, o knygas 
spausdino užsienyje.

Ši kova vyko kiekvieną dieną ir kiekvieną momen
tą. Mažytė, beginklė tauta išstojo prieš didelę kariuo
menę, prieš klastingą žandarmeriją, prieš suktą biu
rokratiją, kurios panaudojo visas priemones, kad su
naikintų religinį kultą, dar daugiau, net stengėsi pa
siekti pačią šventovę — sąžinę.

Būtų pageidautina, kad svarbesnieji šios kovos 
faktai būtų surinkti ir įamžinti kurios nors kronikos, 
o dar geriau, lietuviškos martirologijos (kankinystės) 
fomoje. Ten rastume, pav., pilnoje šviesoje pavaizduo
tas Kražių skerdynes: minios tikinčiųjų verčiau beve
lija mirti nuo kazokų rankos savo bažnyčioje, negu 
ją perleisti schizmatikams; martirologijoje būtų ap
rašyta, kaip tikintieji miško gelmėje statė bažnyčią 
dalimis, o paskui, nakties metu, ją sumontavo nusta
tytoje vietoje, nes buvo draudžiama statytis sau mal
dos namus. Ir taip ne kartą maskviškiai žandarai rytą

atsidurdavo prieš bažnyčią tokioje vietoje, kur iš va
karo nieko nebuvo pastebėję...

Anose liūdnose dienose katalikų tikėjimas išlaikė 
kalbos grynumą. Buvo vyskupų, prelatų ir kunigų, ku
rie į lietuvių kalbė išvertė šv. Raštą ir katekizmą.

Prisiminkime tik: Merkelis Giedraitis, Mykolas 
Daukša, kan. Bogušas, Antanas Strazdas, Motiejus 
Valančius, Antanas Baranauskas, Maironis.

Ir tai buvo ne vien religinio turinio knygos, bet 
ir poezija, kurioje išreiškiama sveikos ir stiprios tau
tos dvasia, tokia turtinga švelniais jausmais. Juozapas 
Morici, kuris dalį lietuvių liaudies dainų yra surinkęs 
ir išvertęs į italų kalbą, apgailestauja, kad tas brangus 
turtas daugeliui vakariečių yra, deja, nepažįstamas. 
Tose dainose gi lietuvis išsako savo gyvenimą, beveik 
išimtinai vykstantį namų pastogėje ir darbo lauke. 
Gimtinės namelis, kaimas, miškas, lygumos, kalvos, 
kalneliai — tai įprastinė anų dainų aplinka. Lauko 
darbai, švelnūs šeimos džiaugsmai, ilgesys toli esan
čios ar jau mirusios motinos, skaisti vyro ir žmonos 
bei kūdikio meilė — pirmaujantys tos poezijos moty
vai. Didžioji dainų dalis perduoda švelnią santarvę 
darbe ir meilėje, net nepritekliuose atsidūrus, nemaiš
taujančią ramybę vargingoje būklėje; liaudies dainose 
atsispindi natūraliai paprastų jausmų gyvenimas, ir tai 
labai švelniai išreiškiama mažybiniais ir malonybiniais 
žodžiais, kuriais lietuviškoji kalba yra gausesnė, negu 
kuri kita. Tai matyti, pav., kad ir iš šių eilučių, kur 
apdainuojama brangi dukrelė.

“Brangioji tėvelio dukrelė, senosios motulės ma-
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Philadelphijos
ŠERMUKŠNINĖ

ŠV. KAZIMIERO ATLAIDAI
Kovo 4 d. paminėta Šv. Ka

zimiero šventė to paties vardo 
Philadelphijos parapijoje, šven
tės išvakarėse pamokslą pasakė 
kun. Pečiukevičius, šv. 
jaus parapijos vikaras, 
mas šventojo dorybes, 
užbaigtuvės buvo kovo

. mokslą pasakė kun. Dr. V. Mar- 
tusevičius, šv. Jurgio parapijos 
klebonas, primindamas, kad tai 
mūsų šventasis, kuris mus moko 
lietuviškumo meilės. Atlaiduose 
buvo matyti if eilė kaimynijos 
kunigų bei svečių.

Andrie- 
iškelda- 
Atlaidų 
4. Pa-

Tierny, Miss Monica Peciukevi- 
čiūtė, Mrs. Rose Koolin, Mrs. H. 
Sabas, ponai Earaminai, pane
lės Jurkaitytės, Mrs. L. Rakis- 
nis, Mrs. L. Unatis, ponai Giliai. 
Rengimo komitetas reiškia pa
dėką visiems darbininkams, taip 
pat ir lietuvių muzikalinės salės 
bendrovei už patalpas ir para
mą.

Gautas pelnas perduotas Villa 
Joseph Marie. Seserys kazimie- 
rietės su didžiu džiaugsmu jį 
priėmė ir karštai visiems dėko
ja.

nuliūdime savo sūnus, dukteris 
ir apie 50 anūkų ir anūkų anū
kų. Iškilmingos laidotuvės buvo 
iš Šv. Sakramento parapijos 
bažnyčios, Baily, Pa. Tos para
pijos kapinėse ir palaidota kovo 
13 dieną, dalyvaujant daugeliui 
.kunigų, jos šeimos narių, pažįs
tamų ir draugų.

Ilsėkis ramybėje!

UŽJAUČIA

RENGIASI IŠKILMĖMS
DŽIAUGIASI “AMERIKA”
Atsigaivinus “Amerika” ir 

Philadelphijos žinios labai gerai 
-nuteikė visus philadelphijiečius, 

ir jie su dideliu džiaugsmu pra
dėjo vėl “Ameriką” remti ir 
skaityti. Pirmieji numeriai buvo 
greit išpirkti. Manoma, kad ir 
daug naujų prenumeratų bus 
gauta. -

Štai kai kurie pareiškimai:
. “Kaip gerai, kad ‘Amerika’ 
pradėjo vėl lankytis! Juk tiek 
blogų laikraščių eina, ir būtų 
gaila, kad toks geras nebūtų be- 
pasirodęs,” — pasakė Agnes 
Balčaitienė. Ji čia gimusi, bet 
gražiai lietuviškai skaito ir kal- 

pba. Todėl ir laikraštį nuolat per
ka. Ji palinkėjo “Amerikai” nie
kuomet nebesustoti.

L “Tai mūsų laikraštis vėl pasi- 
Ą rodė. Kaip serai, turėsim ko 
Raityti,” — Klr. P. Utkus.
J “Kaip smagu vėl su ‘Ameri- 
/ka’,” — Mrs. O. Jurgaitienė.

į ‘ “Dabar galiu vėl maloniai lai
ką praleisti, skaitydama ‘Ameri
ką’ ir Philadelphijos žinias,” — 
Mi's. A. Kundrotienė.

Ir daugelis kitų skaitytojų pa
našiai sveikino ir džiaugėsi 
“Amerika.”

Pietinėj Philadelphijoj dabar
tiniu metu eina labai didelis ju
dėjimas. Mat, rengiamasi dide
lėms Atvelykio iškilmėms, ku
rios bus balandžio 4 d. šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Rengia
mos vaišės kun. Ignaco Valan- 
čiūno 15 metų klebonavimo su
kakčiai paminėti. Rengėjai tiki
si turėti labai gražų ir didelį pa
rengimą. Laukiama daug ir žy
mių svečių. Valgiai bus duoda
mi, pradedaffc5 vai., ligi 7 vai., 
kada tik svečiai ateis, taip, kad 
nereiks susispausti ir bus gali
ma maloniai praleisti laiką. Va
kare nuo 9 vai. prasidės šokiai, 
kuriems gros šaunus Mr. Sheb- 
ley orkestras. Vaišių metu bus 
leidžiama loterijon didelė dovana 
— Cedar Chest, pilna gražiausių 
daiktų. Manoma padaryti ir siur
prizų, duoti gražios, dar nema
tytos programos. Parengimo bi
lietai baigiami platinti.

kun. Juozą Čepukaitį, šv. And
riejaus parapijos kleboną, ir 
sesutę Genovaitę, netekus my
limos motinos Ievos čepukai- 
tienės.

Philadelphijos žinios ir 
kun. Stan. Raila

UŽ DP ĮLEIDIMĄ
Kovo 1 d. Philadelphijoj buvo

Sveikata — brangiausias žmogaus turtas. Ja rūpinasi 
ir tremties lietuviai. Tik brolių amerikiečių šelpiami, jie liks 
tvirti ir atsparūs vargo ir nepritekliaus dienose.

MINĖJO ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTŲ

Lietuvos Vyčių 3 kp. savo 
Globėjo šventę iškilmingai pami
nėjo kovo 7 d. Po rekolekcijų 
—prisiruošimo prieita prie ben
dros komunijos per mišias, ku
rių metu gražiai sugiedojo “Avė

pramo- 
vietinių

Vokiečių okupacijos metu Lie
tuvoje buvo galima girdėti šito
kią
Dvi 
Čia

Pasiaukojimas
—Jei tamsta nesutiksi 

vo dukters už manęs 
tai aš iššoksiu iš jūsų 
lango.

—Bet juk mes 
pusiau požemyje.

—Ar manot, kad aš 
čiau, jei gyventumėt 
čiau?

gyvenai

Vasario 22 d. lietuvių muzika- 
linėj salėj buvo surengta labai 
prašmatni ir turtinga pramoga 
— kortų lošimo vakaras, kurio 
pelnas buvo skiriamas šv. Kazi
miero seserų, Villa Joseph Ma
rie, naudai, jų koplyčios fondui.

Parengimas labai gražiai pa
vyko. žmonės gausiai jame da
lyvavo, nors oras ir buvo nepa
lankus. Visi susirinkusieji labai 
smagiai praleido vakarą, gavo 
brangių dovanų ir parėmė sese
les. Rengėjai karštai dėkojo vi
siems aukotojams, rėmėjams, 
darbininkams ir svečiams, taip 
maloniai* patarnavusiems sese
lėms.

Parengimo komitete dirbo šie 
asmenys: kunigai — J. Neve- 
rauskas, L. Paciukevičius, S. 
Lukšys, ponai Mankai, Markū
nai, Mrs. A. Murza, Mrs. Mr. L.

A. A. IEVA ČEPUKAITIENĖ
Kovo 9 d., 4 vai. pp., pasku

tinį kartą atsiduso ir užmigo 
Viešpatyje dar viena didžios sie
los ir pasišventimo lietuvė.

Velionė atvyko Amerikon 
prieš 60 metų, iš Balbieriškio pa
rapijos. Amerikoj sukūrė šeimą. 
Susilaukė 4 sūnų ir 6 dukterų. 
Iš jos sūnų vienas yra kunigas 
Juozas Čepukaitis, šv. Andrie
jaus parap. klebonas, Philadel
phijoj. Sesuo Genovaitė yra šv. 
Kazimiero seserų vienuolijoj.

čepukaičių šeima savo vaikus 
auklėjo lietuviškoj ir katalikiš
koj dvasioj. Jie visi gražiai kal
ba lietuviškai ir yra patriotiš
kai nusiteikę. Jie gyveno dau
giausia Pennsylvanijoj.

Kai a. a. Čepukaitis mirė, tai 
a. a. Ieva Čepukaitienė gyveno 
pas savo vaikus, East Greenville, 
Pa. Čia gyvendama, praleido sa
vo paskutines dienas ir atsisky
rė su šių pasauliu. Ją sergančią 
dažnai lankydavo sūnus kunigas, 
duktė vienuolė ir kiti vaikai. Sa
vo ligos metu ji rūpestingai .pri
sirengė rpie mirties, dažnai pri
imdavo Šv. Sakramentus. Mirė 
ramiai ir tyliai. Velionė paliko

suruoštos įdomios prakalbos-dis- j Maria” vytė Frances Nash. Sa
kosi jos DP asmenų reikalu. Įėję buvo bendri pusryčiai su 
Apie 100 asmenų, įvairių į vai-' atitinkama programa. Ypač visų 
riaušių tautybių, klausėsi kalbų J” 1 -x’——-1 -
ir vėliau diskutavo ligi vėlybo J 
vakaro. Lenkų vardu kalbėjo' 
Dr. Peter Klekotka, ukrainiečių, 
— Dr. W. Gallan, latvių — Rev. 
R. Libek, rusų — pulk. Cherry. 
Lietuvių kalbėtojai negalėjo da
lyvauti, bet lietuvių vardas bu
vo dažnai minimas. Visi kalbė
tojai vieningai pasisakė už DP 
įsileidimą į Ameriką. Buvo iš
kelta įdomių klausimų, kurie su
kėlė gerą nuotaiką ir pagyvino 
diskusijas. Mr. C. Cheleden savo 
gražioje kalboje prašė praktiš
kai ką nors padaryti. Jis siūlė 
siųsti Laisvės statulos paveiks
lą kongresmanams ir senato
riams, kad jie pasiskaitytų, kas
po ta statula parašyta, ir grei- rios tuoj pasitraukė, kai tik pa- 
čiau įsileistų vargstančius DP į matė jų biaurius sumanymus 
U. S. | pražudyti Lietuvą. Jis, kaip žy-

Prakalbas ir diskusijas rengė - . • • ,
International Institute.

dėmesį atkreipė gražiai papuoš- 
Į ta salė su šv. Kazimiero paveiks- 
' lu ir vėliavomis. Ar ne vyčiai J.
Janulaitis ir H. šaulytė dau- 

'giausia prie to pasidarbavo?

KALBĖJO PROF. KRĖVĖ 
MICKEVIČIUS

Kovo 7 d. Lietuvių Klube, 928 
E. Moyemensing Avė., buvo su
rengtos prakalbos socialistų 1 
kuopos vardu. Į prakalbas la
biausiai visus sutraukė prof. Vin
co Krėvės-Mickevičiaus asmeny
bė. Jis dar neseniai atvykęs į 
šią šalį, Lietuvoj buvęs žymia 
asmenybe, vėliau tapęs Lietuvos 
užsienių reikalų ministru prie 
komunistinės vyriausybės, iš ku-

JAUNAS MIRĖ
Kovo 8 d. mirė a. a. Albinas 

Lukošius, 25 metų amž. Tai jau 
kelintas jaunuolis iš tos pačios 
šeimos. A. a. velionis sirgo džio
va. Našlė motina labai skaus
mingai pergyvena jo mirtį. Pa
laidotas kovo 12 d., Šv. Kryžiaus 
kapinėse, sykiu su tėvu, kurio 
kūnas ten perkeltas.

mus rašytojas ir karštas lietu
vis, stipriai pergyveno Lietuvos 
pražuvimą bolševikų katile. Sa
vo kalbuje*’jfc' nupasakojo pas
kutines laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo dienas. 
Tikrai buvo įdomu ir liūdna 
klausytis, ką tuomet visi taurūs 
lietuviai pergyveno. Tikima, kad 
bus galima gauti įdomių profe
soriaus atsiminimų ir mūsų 

I spaudai plačiau.

parapi-

visoms rėmė- 
vaikučiams ir 
kitu būdu pri- 
parengimo di- 
iš kurio pelno

PADĖKA ARD SKYRIUI
Su giliu nuoširdumu dėkoja

me kleb. kun. Ign. Valančiūnui 
už maloniai suteiktą leidimą rė
mėjoms surengti metinę 
gą š. m. vasario 29 d. 
seselių naudai.

Nuoširdžiai dėkojame
jos kunigams už paramą, sky
riaus valdybai, 
joms, mokyklos 
visiems vienu ar 
sidėjusiems prie 
delio pasisekimo,
liko gausi auka $665.09.

Taip pat tariame nuoširdų 
ačiū uoliai skyriaus pirmininkei 
Agotai Kundrotienei ir pasi- 
šventusioms veikėjoms — Onai 
Jurgaitienei, Agotai Mažeikienei, 
Onai Unguraitei, Peledžienei, 
Rimdeikienei, Seilienei, Gublaus- 
kienei, Rožei Varžėvičiūtei, Onai 
Jankauskienei ir jų pagelbinin- 
kams Jonui Mickūnui ir Anta
nui Rimgailai. Jų sumanumu ir 
pasidarbavimu parengimas buvo 
toks nepaprastai sėkmingas.

Mūsų malda prašys Dievą gau 
šiai laiminti ir atlyginti visiems 
prisidėjusiems prie pramogos 
pasisekimo. Visų pasidarbavimą 
brangiai įvertiname.

Šv. Kazimiero Seserys

dainelę:
švilpynės—vienas tonas: 
Berlynas, ten Maskva.

Kas negroja, kaip jo ponas,
Tam nusirita galva.
Kiauros klumpės, sausos normos 
Ir nesaldinta kava...
Neatskirsi nė iš formos, 
Kur Berlynas, kur Maskva.
Neria kilpą tau ant kaklo: 
Lietuva, girdi, laisva.
Du sukūrė vieną peklą: 
Tai Berlynas ir Maskva.
Toks ten draugas, toks čia ponas, 
Toks ir būdas, kaip spalva: 
Viens raudonas, kaip šėtonas, 
Kitas rudas, kaip šuva.

Dabar šermukšninės dainiai 
išgalvojo kitą panašią dainelę:
Pučia Stalinas Švilpynę — 
Net išsipūtė žandai.
Vilniuj, Prahoj ir Berlyne 
Atsiliepia jos aidai.
Kas nešoka į jos taktą, 
Gauna kulipką į kaktą.
Pūstų Stalinas švilpynę 
Šimtą metų ir ilgiau, 
Jei nebūtų ten Berlyne 
Atsitikę kiek blogiau: 
Kaip ten krito rudas ponas, 
Kris ir draugas jo raudonas.

Kartą prancūzų 
Bernardas Fontenelis 
paklaustas kokios jis yra 
monės apie gražias 

—Graži moteris, - 
rašytojas, — yra
pragaras sielai ir 
ugnis vyrų kišenei.

rojus akį

Nuramino

ŠYPSENOS
Skirtumas

—Vytautai, pasakyk man, 
koks skirtumas tarp elektros 
ir žaibo?

—Už elektrą reikia mokė
ti... žaibą gauname dykai.

..^dienį lietu- 
<vilo parap. 
-į^aibuvo 

kantata
■ žodžiai

į;olabai daug 
A3 parapijos

įroirvargo-
—Brangioji, perspėju,] įinp.Juo- 

mes vesime, tu turėsi būti ■, 
bai kantri. Aš labai daa ^(mmpai no- 
susierzinu be jokios priež ^jįbažnyti- 
ties. j

—Nesirūpink tuo, branj

TAUTINIAI ŠOKIAI
Emilija Daugnorienė, neseniai 

atvykusi iš Vokietijos ir baigu
si lietuviškų tautinių šokių mo
kyklą, atidarė tokią mokyklą 
Philadelphijoj. Pamokos vyksta 
ketvirtadienio vakarais, šv. Ka
zimiero parapijos salėj, 7:30 vai. 
Užsirašyti galima vyčių valdy-

PASVEIKO
Vasario 29 d. staiga buvo su

sirgęs Domininkas Rimdeika, 
1706 E. Moyamensing Avė.. Tuoj 
buvo nugabentas šv. Agnieškos 
ligoninėn, kui' po gydymų jo 
sveikata greit pasitaisė. Dabar 
jis ilsis namuose, stiprindamas 
savo sveikatą.

Mrs. Sophie Kirsh, 1702 East 
Moyamensing Ave., jau stiprėja 
po sunkios ir pavojingos opera
cijos, kuri buvo padaryta praei
to mėnesio pradžioje.

Artimieji ir pažįstamieji 
džiaugiasi, kad tie mieli lietuviai 
sveiksta.

Kaip buvo įsakyta
Moteris, išeidama iš namų 

visai dienai, užrakino duris. 
Bet, prisiminus, kad jai gali 
iš krautuves ką nors atnešti, 
paliko prie durų raštelį:

“Nieko namuose nėra, pra
šau nieko nepalikti.”

Vėlai grįžusi į namus, ra
do viską išvogtą. O prie jos 
palikto raštelio buvo toks 
prierašas:

“Ačiū, mes pasistengėm 
nieko nepalikti.”

—Sūnau, niekados neati
dėk rytojui, ką gali šiandien 
padaryti.

—Gerai, mamyt, tai duok 
šiandien baigt valgyt saldai
nius.

JAUNIMO REKOLEKCIJOS
Lietuvos Vyčiai surengė gavė- 

nines rekolekcijas, daugiausia 
jaunimui, kovo 5-6-7 dienomis 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj. Rekolekcijoms vadovavo T. 
Jeskevičius, S.J. Jo sakyti pa
mokslai ir šventoji valanda bei boję, 218 Tasker St., ai' pas p. 
pasikalbėjimai su klausimais vi- Daugnorienę, 502 N. Marshall 
sus giliai paveikė. Rekolekcijos St. Dar galima į mokyklą keletą 
užbaigtos bendra komunija ko- priimti, nors vietų nedaug. Pra- 

. vo 7 d. | šome paskubėti.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Du draugai, A. Arlauskas ir 

J. Burokas, įsteigė savo AB 
spaustuvę. Jie atlieka spaudos 
darbus lietuviams ir kitiems. 
Tiedu lietuviai sėkmingai dirba 
savo naujoj darbovietėj nuo šių 
metų pradžios.

Tel. Sto 3208

pasirodys balam 
rapijos svetainė 
girną rengia pa 
ras. Pelnas skir 
pijai.

Bilietai gauna 
ristus, vargonin 
joj ir pas pavie 
parapijos darbu 
įsigykite iš an] 
vaidinimas bus 
mas šioje koloni

Harrison-]
New Je

Navy Depart: 
aukštino Eleam 
iš Kearny Ensig 
Navy Nurse Corįgydamas

Joriu. Svečių bar yra pasku 
i! . t 1 !• NTtTsis. Aš jau visuomet pasi kolonijų States Navai Hc 

pinsiu, kad tu turėtum pi sonville, Florida 
Y_ 2.2 i , 1žastį.

kompozi- 
Sį. Kiaušy- 
''$ai jautėsiTel. POPlar 4110

Charles J. Romai JriM mal-
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. I 
delč, graži koplyčia, erdvi s 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai Kreipkite 
dieną Ir naktį

WTEL
Lietuvių Radio 

Trečiadienį 7:00 p.m.
DIREKTORIUS

ANTANAS
3619 East Thompson

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent

Tel. DEW 5136

Šeši 8:

Jos. Kavalausk
LIETUVIS GRABOR

Laisniuotas Penna ir New Je 
valstijose

Nuliūdimo valandoje pr 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Ujimai, ze- 
y j perkūno

$ yra galin
as, kuomet to- 
.gvaldo, kaip

rįss p. Gri- 
viii sužiuro- 
bd čia kas 

jgmiasi prie 
' įlsas stiprus,

Jiidhiijibu- 
$ primadona! 
įjojau mums

& Jis vis dar 
ą®. Vargo

Kovo 14 d. n 
jiečiai važiavo į 
pamatyti gavėn 
—Kančios vaidir

Maldos Apašts 
gija ir Seselės 
kovo 21 dieną, : 
muosius gavėni 
lūs. Pradžia 7 va 
A. P. C. salėje,

Draugų 1 
—Kaip manai, 

myli mane Petra 
—Žinoma, myl 
—0 iš ko spn 
—Aš pastebė 

visas moteris m; 
ir tave.

Gera žm
—Na, Jonai, k: 

kė, kai vakar pa 
namo7

'-beveik
1 b galva jau
ių pusnynas. | —Gi nieko. Su

ijandinan- 
ęaiiĮ melodi- 
:trip pat ir 
tat visa 
ir vargonai

2a ant Kai
li Et sienos 

□b gi Žody- 
‘ ibai žavin-

o lietu- 
melodi-

!-šyaos prof,

mis.
—0, tai gerą 

Bet kodėl tavo ai 
lynavęs?

—Mat, ji mes 
netyčia su vazom 
tą pataikė...

Lietuvos Ne

Kurie buvo 
si. dabar vėl 
W] gabių

Atsilankę 
skirstėsi,

ža pasiuntinėlė; mažojo brolelio augintojėlė; žaliųjų 
rūtelių sėjėjėlė; įvairiaspalvių gėlynų derintojėlė; gel
tonkasė verpėjėlė; audėjėlė, virėjėle.” Kokia tai švelni 
poezija!

Morici, baigdamas savo studiją apie lietuvių liau
dies dainas, išreiškia norą, kad tos tautos dvasia būtų 
labiau susidomima ir labiau būtų ji pažinta ir supras
ta. Ta tauta daug yra nusipelniusi kultūrai taip savo 
garbės, kaip ir vargo dienose, sulaikydama antplūdį 
barbariškų rytų ordų, kurios grėsė vakarams, o vargo 
dienose — išsaugodama gyvą, nors ir slopinamą, gar
bingos savo tautybės ir kilnios kalbos liepsną prieš Ry
tų ir Vakarų priespaudas, kurios stengėsi ją sunaikinti.

Kitas didis veiksnys, rodąs lietuvių tautos kata- . 
ūkišką sąmonę ir religinį gajumą, tai faktas, kad Lie
tuva, atgavus laisvę ir nepriklausomybę, greit suprato 
reikalą sudaryti su šv. Sostu konkordatą. Puikus tai 
konkordatas, kuris, labai greito jo sudarymo dėlei, bu
vo pavadintas “žaibo Konkordatu.” Jis, pripažinda
mas visas priklausomas teises civilinei valdžiai, pripa
žįsta taip pat ir Kat. Bažnyčios misiją tautoje, bažny
čios teises auklėti savo dvasininkus ir administruoti 
sakramentus. Konkordatu buvo įkurta bažnytinė me
tropolija Kaune, keturios vyskupijos ir apaštališkoji 
prelatūra. Tikinčiųjų moterystė buvo pripažinta kaip 
sakramentas. Tėvams religinio vaikų auklėjimo teisė 
valstybinėse mokyklose. Tikintiesiems teisė organizuo
tis į Kat. Akciją religiniais ir dvasiniais tikslais.

O dabar ką turime galvoti, mano brangūs bičiu
liai lietuviai? Ir ką turime daryti?

Skurdi ir siaura filosofija, kuri stebi tik nykstan
čius dalykus ir apsiriboja daryti sprendimus pagal že
mišką įžiūrėjimą, nepakeldama įvykių ant aukštesnio

laipsnio, gali jus nutrenkti į giliausią nusiminimą, kaip 
atsitiko su daugeliu žmonių šituose karo, naikinimo ir 
kraujo metuose. Bet lietuviai katalikai turi gyventi pa
gal savo tikėjimą ir į dalykus žiūrėti amžinųjų dalykų 
šviesoje.

136 psalmė vaizduoja ištremtuosius izraelitus ant 
vieno Babilonijos kanalų kranto tylius ir be galo nu
siminusius; jokia tradicinė daina neišplaukia iš jų lū
pų, ir palapinės stovi beveik apmirusios pakrantės to
polių pavėsyje.

šitokioje šviesoje mes vaizduojamės jūsų brolius, 
ištremtus prie Sibiro upių ir ežerų, kurie psalmės žo
džiais kalba:

“Prie Babilono upių ten sėdėjome, kad verktumė
me atsiminę Sioną; prie topolių, jų viduryje, savo mu
zikos instrumentus pasikabinome.

Mūsų ištrėmėjai dainos noru ir mūsų saugotojai 
linksmybės geismu užsidegę reikalavo mūsų sakyda
mi: kurią nors Siono giesmę užgiedokite.

Kaip gi mes giedosime Dievo giesmę svetimoje že
mėje? Jei kada užmirščiau tave, o Jeruzale, tebūnie 
paraližuota mano dešinė!

Teprilimpa mano liežuvis prie mano gomurio, jei 
tavęs kada nepaminėsiu: jei kada neiškelsiu Jeruzalės 
savo džiaugsmo viršūnėje.”

Bet jūs savo žemiškąją tėvynę prisimenate su aki
mis pakeltomis į dangiškąją tėvynę ir, išgirdę šv. Pau
liaus žodžius šiose šventosios liturgijos dienose, prisi
minkite: Laikas yra trumpas: tie kurie verkia, bus kaip 
tie, kurie neturi dėl ko verkti; tie, kurie linksmi, kaip 
kad tokie nebūtų; tie, kurie naudojasi pasauliu, kaip 
kad juo nesinaudotų; greitai prabėga šio pasaulio iš
vaizda.

Pakelkite savo tikėjimą į Dievą Tėvą, Dievą Vi
sagalį.

Kaip Dievas leido kitoms tautoms tapti tautų mo
tinomis ir jas atvesti į krikščioniškąjį tikėjimą, taip 
dabar suteikia tą didžią malonę jums, t. y. bendra
darbiauti Jo Karalystės išplatinime! Kaip jau esate 
darę praeityje.

Šv. Pauliaus iš Jeruzalės išvijimas buvo Dievo 
leistas, kad jis pasidarytų vienas iš Krikščioniškosios 
Romos įkūrėjų ir jo kapas taptų katalikiškojo pasau
lio maldingųjų kelionių tikslu.

Tepaguodžia jus taip pat ir šitoji tiesa: atsimin
kite, kad į kurią vietą bepatektumėte, ten rasite bro
lių. Mes, jūsų broliai, noriai skiriame jūsų reikalams 
savo išgales. Taip pat ir socialinė katalikų doktrina 
yra už jus.

Prieš šešis šimtus metų šv. Kotryna Sienietė tapo 
krikščioniškojo solidarumo apaštalu ne tik socialinėje 
plotmėje, bet taip pat tarptautiškoje, tarp atskirų žmo
nių, kaip ir tarp tautų.

Šito solidarumo pagrindu yra Jėzus Kristus, Mis
tinio Kūno Galva. Mes visi pakrikštytieji priklausome 
kaip nariai šitam Kūnui, ne fiziniam, o antgamtiniam, 
bet realiam, realizmui, kurio galva yra Kristus.

Būkite įaugę kaip gyvos šakelės į šitą vynmedį, 
kuris yra Kristus — sako šventoji. Dievas savo dova
nas nelygiai padalina todėl, kad kiekvienas iš mūsų 
būtų įpareigotas padėti savo artimui.

Taip pat ir tautos: kiekviena turi savo privalu
mus, ir kiekviena pagal savo privalumus ir apdovano
jimą turi įnešti savo dalią žmonijos gerovei.

Šitie samprotavimai, mintys per Suarez ir Vito
ria tapo iškelti į juridinės doktrinos sritį. Jie buvo skel
biami popiežių, ypač šių dviejų pasaulinių karų metu. 
Benediktas XV ano kars metu paskelbė, kad tautos

nemiršta, o išardytos ir išblaškytos būtinai vėl 
stato.

Pijus XII trijose kalbose, pasakytose per 
Kalėdų proga 1939, 40 ir 41 metais sako: turi bū. 
rantuota laisvė, nepriklausomybė visoms tautoms, 
žoms ir didelėms, galingoms ir silpnoms.

Yra būtina atsisakyti nuo pragaištingo tarp 
nių santykių principo — jėgos ir kad jėga 
teisę; arba kad naudingumas yra politikos taisy

Yra reikalinga skelbti teisinį ir ekonominį 
darumą, bendradarbiavimą tautų vienos su kita 
gal savo sugebėjimus, ypatybes, teises.

Reikalinga sukurti tarptautines institucij 
rios sugebėtų įsigyti prestižo ir respekto.

Reikalinga atkreipti dėmesį ir skaitytis su 
riais neturtingųjų tautų reikalais taip pat ir tad 
tie reikalai ir nėra siaurąja teise paremti.

Į Babiloną ištremtai izraelitų tautai Izaij 
pranašavo išsilaisvinimą šiais žodžiais:

“Kelkis, kelkis, pakilk, Jeruzale!
Nusikratyk dulkes, atsisėsk.
Mesk nuo kaklo pančius, o belaisve, 
Apsitaisyk savo jėga,
Savo didybės rūbais apsirenk.”

Karo viešpatavimo metu pranašystė 
tremtiniai, Ezdro ir Neernijo vadovaujami, 
tėvynę.

Mes galime Jeruzalės vieton įdėti Lietuvą

Mkad čia 
^didžiosios

'Jinvimas
Paliečių

Lietuvos Nepriklau; 
tų paskelbimo sukai 
įvykusiame vasario 15 
ter Hall, New Yorke 
lietuviai už Lietuvos 
bes atstatymą kovai tę

Po $100.
Lietuvių Siuvėjų L 

bara Rogers ir N. b

Po $25J
Alt Stankevičius, < 

ir A Povilanskas.

Po $20J
J. Šukys, Mitchel i

Po $10.<
Kun. J. Aleksiūnas, 

nis, A Vikrikas, O. š. 
riene, J. Ginkus, J. Ri 
šauskas, kun. M. Raž 
nė, kun. Karalevičiu 
V. Trainis, P. Baltai 
adv. J. Anseli, A. Mat 
lonis.

s. Petro ir

Seton

ko- 
Draugi- 
rodomi

Po 5$.C
V. Stašinskas, A. 

bauskas, J. Andrieja 
kienė, Račius, M. 
nas, A Vaishvila, / 
Schegaus, Jakštienė, 
J. Baranauskas, V. K 
viki, R. Kručas, T. Gi 
Krušinskienč, Puidokr 
Pr. Vaitukaitis, žilins 
la, K. Garbanauskas, 
la, P. Padalskis, Miki 
šis, J. Baltus ir Vaitl 
84.00 Kriaučiūnas.

Po $8.(
Kregždienė, J. Sme 

l meta.

įrodomi 
tremtimi

teroro

Kelkis, kelkis, pakilk, Lietuva!
Nusikratyk dulkes, atsisėsk,
Mesk nuo kaklo pančius, o belaisve, 
Apsitaisyk savo jėga, 
Savo didybės rūbais apsirenk. M ope-

Po $22
M. Varais, J. Būti 

R Pusčius, J. Gelgoi 
P. šiupls, kun. J. Guri 
tuollal, A. Karušaitis, 
nys, G. Bekeris, Joku 
koševičlus, Mazurkevi 
llenė, Lubinskas, Mih 
nas, N. N., Šamas ir '

Po $1.(
J. Menderis, Shiler, 

nas, Grlveckas, J. Z 
Pūkas, J. Skarulis, 
Adomaitienė, V. Paul 
navičius, Paulauskas, 
Matulionienė, V. Ivor 
T. Zupka, L. Radzev 
K. Lučkus, A. Micko' 
Jurgeliui* ”



nos

Kovo-March
i-March 19, 1948

Pasiaukojimas
—Jei tamsta nesutik?

£ KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
lango.

Elizabeth, N. Jpusiau požemyje.
—Ar manot, kad ai 

čiau, jei gyventumėt Jražiai atliko kantatą 
čiau? reitą sekmadienį lietu- 

v. Petro ir Povilo parap.▼y i - , V. JL GLJ.V XX X UCliaU.

artą prancūzų njy ygįOje jabai gražiai buvo 
Bernardas Fontenelis - - - -
paklaustas kokios jis yu

* • y JLXA XXX

mones apie gražias W. ^ryžiaus. x
Graži moteris,--^ j jėgos ir svečiai artis- 

rasytojas, — yra rojiui jeĮUvog Valstybės Ope- 
pragaras sielai ir naife 
ugnis vyrų kišenei

yta Dubois kantata
;yni Kristaus žodžiai

>.” Pildė vietinės

pasirodys balandžio 4 d. pa
rapijos svetainėje, šį paren
gimą rengia parapijos cho
ras. Pelnas skiriamas para
pijai.

Bilietai gaunami pas cho
ristus, vargoninką, kleboni
joj ir pas pavienes moteris, 
parapijos darbuotojas, 
įsigykite iš anksto,
vaidinimas bus dar tik 
mas šioje kolonijoje.

asas

nas,

lolistai p. Grigaitienė ir 
įtėnas. Be to labai daug 
jo ir mūsų parapijos 
nas, kun. J. Simonaitis, 
ngė, vadovavo ir vargo-

Visi 
Šitoks 

pir-

niai 
ilę:

Nuramino
—Brangioji, perspėji

mes vesime, tu turėsibį akompanavo komp. Juo- 
bai kantri. Aš labai j j 
susierzinu be jokios p 
ties.

—Nesirūpink tuo, fe ncertą, neišvardydamas

iilevičius. .
io kartu tik trumpai no- 
aminėti apie šį bažnyti-

sis. Aš jau visuomet p vietiniu giedorių. Svečių 
............... I si onijų 

Brooklyno. 
rgonus meistriškai val- 
ūsų įžymusis kompozi-
3 J. Žilevičius. Kiaušy-

pinsiu, kad tu turėtu: 
žastį.

Ilarrison-Kearny, 
New Jersey

Navy Departamentas pa
aukštino Eleanorą Uloziūtę 
iš Kearny Ensign laipsniu į 
Navy Nurse Corps. Jinai da
bar yra paskirta į United 
States Naval Hospital, Jack
sonville, Florida.

nan, 
:tros

Tel. POPlar 4110

Charles J. Rouh'‘lbai r^,kiai iautg^ 
jfektai: verksmai, mal- 

(Ramanauskas) , 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon &

Philadelphia, Pi
Modemiška laidojimo Istų 
dels, graži koplyčia, erir

Pakeleivingiems suteki 
nakvynė

Viskas nemokamai Knų 
dieną ir naktį

Kovo 14 d. mūsų parapi
jiečiai važiavo į Union City 
pamatyti gavėninio veikalo 
—Kančios vaidinimų.

okė-
li.

amų 
uris. 
gali 
esti,

, ra- 
s jos 
toks

įgėm

leati- 
ndien

duok 
aldai-

VIETOS ŽINIOS :
Iš siu ve j ųl veiklos

lai, pasigailėjimai, že- 
drebėjimo ir perkūno 
smai. Vargonai, ypač 
bažnyčioje, yra galin- 
strumentas, kuomet to- 
■ankos juos valdo, kaip 
ozitoriaus Žilevičiaus, 
iigirdo gražusis p. Gri
mes balsas, visi sužiūro- 
vargonus, kad čia kas 
nepaprasto randasi prie 
choro. Balsas stiprus, 

ius, — klausytum ir 
ytum!... Neveltui ji bu- 
hmo Operos primadona! 

Trečiadiėnj*7:oopjn. Mtt.6ii|kui pagirdo jau mums
, girdėtas balsas — Jo- 
įtėno balsas. Jis vis dar

Maldos Apaštalavimo drau 
gija ir Seselės sekmadienį, 
kovo 21 dieną, rengia juda
muosius gavėnios paveiks
lus. Pradžia 7 vai. vakare, L. 
A. P. C. salėje, Kearny.

WTEL
Lietuvių Radio Prop

DIREKTORIUS

ANTANAS DZIKA
3619 East Thompson St ypaŽUS, stiprus. Vargo 

Philadelphia, Pa
Telefonuokite: Regent

, tragiški pergyvenimai 
žai tepakeitė, — beveik 
iu!... Tik jo galva jau 
laltutė, kaip pusnynas, 
falas gražus, puikiai 
is. Yra labai jaudinan- 
omentų, gražių melodi- 

j, o taip pat ir 
itingumo. Kuomet visa 
a choras ir vargonai 

Laisniuotas Penna ir N« ėjo interpretuodami žy
mos šauksmą ant Kal- 
s kalno, tai net sienos 
oėjo. Antrame gi Žody- 
ik ištisai labai žavin-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalau^rz

LIETUVIS GRABO®

valstijose

Nuliūdimo valandoje p 
šauktis prie manęs

1601-03 So. 2ndS|zika liūliavo. Dalinai ir
Philadelphia, Pi ne žodyje buvo lietu- 

. ausiai malonių melodi-

AS DAUNTS
Torius ■ Balsamuotojaj

I ST., PHILADELPHIA 23, Pi

;ardytos ir išblaškytos būtinai

nant iš bažnyčios prof. 
Čius vargonais užgrojo 
ių maršą. Kurie buvo 
įsiruošę išeiti, dabar vėl 
ikė, kad išgirstų gabių 
ro pirštų lakstymą var- 
klaviatūroj. Atsilankę 
,i patenkinti skirstėsi, 
girdo, ko retai kur ga- 
šgirsti. O ypač, kad čia 
atliko mūsų didžiosios 
pajėgos!

Šnipšt
trijose kalbose, pasakytose p# ------------

1939, 40 ir 41 metais sako: turit1 aliečių suvažiavimas 
ė, nepriklausomybė visoms taut^ 
•ms, galingoms ir silpnoms.
la atsisakyti nuo pragaištingo K 
principo — jėgos ir kad jėga 
id naudingumas yra politikos $ 
alinga skelbti teisinį ir ekonof W. Fields, gabus Seton 
Iradarbiavimą tautų vienos su t College mokytojas, 

ibėjimus, ypatybes, teises.
;a sukurti tarptautines instituš 

įsigyti prestižo ir respekto.
;a atkreipti dėmesį ir skaitytis1 
gųjų tautų reikalais taip pat ir1 
■ nėra siaurąja teise paremti, 

ną ištremtai izraelitų tautai 
silaisvinimą šiais žodžiais: 
kis, kelkis, pakilk, Jeruzale! 
kratyk dulkes, atsisėsk.
< nuo kaklo pančius, o belais^ 
taisyk savo jėga, 
» didybės rūbais apsirenk."

Jersey Sodaliečių 
inis suvažiavimas įvy- 
čiadienį, kovo 17 dieną, 
zal. vakare, šv. Petro ir 
) parap. salėje. Kalbėjo

Draugų tarpe
—Kaip manai, Maryte, 

myli mane Petras?
—Žinoma, myli!
—O iš ko sprendi?
—Aš pastebėjau, kad jis 

visas moteris myli, tai 
ir tave.

ar

myli

Gera žmona
—Na, Jonai, ką sakė taviš- 

kė, kai vakar paryčiui grįžai 
namo?

—Gi nieko. Sutiko su gėlė
mis.

—O, tai gerą žmoną turi. 
Bet kodėl tavo antakis pamė
lynavęs?

—Mat, ji mesdama gėles 
netyčia su vazonu man į kak
tą pataikė...

Buvęs siuvėjų pirminin
kas Bielskus mirė 4 savai
tės atgal. Siuvėjų 54-tas sky
rius pagerbė jo karstą gra
žiu gėlių vainiku.

Prieš tris savaites mirė Pr. 
Petrulis. Šimėno siuvyklos 
darbininkai suaukojo jo pa
gerbimui netoli $100.

Šių metų kovo 3 d. mirusi 
S. Subatienė yra buvusi siu
vėjų ruoštų vakarienių šei
mininkių pirmininke. Siuvė
jų piknike praeitą vasarą jai 
buvo pavestas bufetas našlai
čių naudai, iš to buvo surink
ta ligi $75 pelno. Vėliau iš 
jos ir kitų iniciatyva suruoš
tos vakarienės buvo sudary
ta našlaičiams auka ligi 500 
dolerių.

Siuvėjai įsigijo Lietuvos 
vėliavą, kuri bus viešai pa
gerbta siuvėjų susirinkime 
kovo 24 d. Tą pačią dieną bus 
renkami 3 delegatai į siuvė
jų konvenciją. Pageidautina, 
kad visi siuvėjai susirinktų 
ir išrinktų gerus delegatus. 
Nebalsuokite už komunistus 
nė vienas!

Siuvėjų darbai sumažėjo. 
Iš 13 lietuviškų siuvyklų nė 
pusė pilnai nedirba. Šimėno 
siuvykla nori 6 savaitėms vi
siškai užsidaryti.

J. P. M.

Mirė

Pranas Petrulis, 56-10 Rem
sen PI., Maspethe, mirė va
sario 26 d. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Oną, dukte
rį Oną, sūnus Bernardą ir 
Kostantą, marčią Julę, • brolį 
Petrą, Lietuvoje brolius Juo
zą, Joną, Antaną ir Alek
sandrą, iš Vokietijos gruo
džio mėn. atvykusį pusbrolį 
Joną Gintautą ir jo 3 vaike
lius. Kilęs iš Jauniūnų kaimo, 
Subačiaus vai., Panevėžio ap. 
U. S. A. išgyveno 32 metus.

Lietuvos Nepriklausomybes Kovai Aukos

tų paskelbimo sukakties minėjime, 
įvykusiame vasario 15, 1948 m. Webs
ter Hall, New Yorke, patrijotingieji 
lietuviai už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą kovai tęsti aukojo šiaip:

Po $100.00
Lietuvių Siuvėjų Lokalas 54, Bar

bara Rogers ir N. N.
Po $25.00

Alf. Stankevičius, Barbara Darlys 
ir A. Povilanskas.

Po $20.00
J. Šukys, Mitchel ir N. N.

Po $10.00
Kun. J. Aleksiūnas, kun. N. Pakal

nis, A. Vikrikas, O. šarkaitė, J. Bud
rienė, J. Ginkus, J. Raščius, J. Tama
šauskas, kun. M. Ražaitis, Pr. Lapie
nė, kun. Karalevičius, kun. Gečys, 
V. Trainis, P. Baltauskaa, A. Lelis, 
adv. J. Anseli, A. 
lonis.

Matulis ir Ed. Pau-

5$.00
A. Simutis, Yoku-

Marijona Stanonis, 70-14 
60th Avė., Maspethe, mirė 
vasario 29 d. Liko nuliūdime 
jos vyras Antanas, sūnūs An
tanas ir Kazimieras, dukte
rys Mrs. Ona Krolik, Mrs. Ve
ronika Munson, žentai Stan-1 
ley ir James, brolis Juozas' 
Tauras, anūkėliai Carl ir Ja-f 
ney Krolik, Karlann ir James 
Munson, Larry, Bruce, Jerry 
Ronald Bobby Stanonis. USA 
išgyveno 40 metų.

ko mieste, 86 Walker Street, 
prie Canal ir Broadway.

Žiūrėkite jų skelbimą, ku
ris yra spausdinamas kiek
vienam “Amerikos” nume
ryje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA GA
MINTI ANTSPAUDOMS
Du lietuviai, Jonas šneide- 

raitis ir Alfonsas Andriukai
tis, buvę Jungtinių Valstybių 
kareiviai, dabar; veteranai, 
praėjusiais metais atidarė įs
taigą gaminti guminėms ant- 
spaudoms »(Rubber Stamps 
and Notary Seals) meda
liams,, graviūroms ant meta
lo ir plastikos ir graviruo
toms iškaboms (signs).

Jų įstaiga vadinasi Con
cord Stamp ir yra New Yor-

IŠ LRKSA 134 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Kovo 7 d. kuopos susirin
kime perskaitytas Katalikų 
Federacijos atsišaukimas, 

i prašant aukoti lietuvių kata- 
l likų visuomeniniams reika
lams.

Aukojo šie nariai: Inž. P. 
ir Mrs. T. Barzilauskai—$10, 
Kazys Krušinskas — $5, An
tanina J. Smith — $2, Jonas 
šeščila — $2, Ona Bieliaus
kienė $1, Antanas Venskus 
— $1, Jurgis Strogis — $1, 
Jokūbas Zabarauskas $1, Ka
tarina Kiverienė — $1, Ka
zys Eidukaitis — $1. Viso 
$15.00.

Pinigai pasiųsti Fed. iždin. 
kun. J. Balkūnui.

Krušinskas, 
kuopos ižd.

Reikale visuomet kreipkis 
pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi mūsų laikraštyje.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

TUOJAU UŽSISAKYKITE

“LIETUVIŲ ŽINIAS”
MŪSŲ

Juo tauta turi daugiau biz
nierių, juo ji yra pajėgesnė, 
nes visokiems reikalams biz
nierius visuomet suranda 
daugiau laisvo laiko ir pini
go. Pavyzdžiui paimkime žy
dus, kurie beveik visi yra 
biznieriai. Savo tautos reika
lams jie sudeda šimtus mili
jonų dolerių.

Todėl ir mes raginkime 
viens kitą biznio nevengti ir 
savo biznierius, ypač naujus, 
stenkimės palaikyti.

Mes turime labai mažai 
biznierių. Deja, ir tie ne visi 
turi laiko ar noro aktyviai 
visuomeniniame veikime da
lyvauti, nors pinigu paremti 
gerus tikslus nė viensw^neat- 
sisako. Tuos biznierius, ku
rie visur dalyvauja, mes ži
nome, tačiau bus ne pro šalį 
su jais ir platesnę visuomenę 
supažindinti. Atsiradus pro
gai, čia pasistengsiu tai pa
daryti.

Šiandien yra šv. Juozapo 
šventė. Taigi šia proga noriu 
čia paminėti du Juozus, kurie 
aktyviai prisideda prie kiek
vieno lietuvių tautinio ir vi
suomeninio veikimo ir kurių 
vardus jūs galite rasti beveik 
kiekviename aukų lape. Tie 
Juozai — tai J. Mačiulis ir J. 
Ginkus.

Juozas Mačiulis nuo seniai 
yra plačiai žinomas kaip 
veiklus visuomenininkas ir 
geras kalbėtojas, todėl, ypač 
ankstyvesniais laikais, susi
rinkimuose būdavo nepamai
nomas žmogus. Dabar trupu
tį paseno, nuo energingų kal
bų susilaiko, bet jei susirin
kimas nepajėgia rimtesnio 
klausimo išspręsti, jo reikš
mingas, gerai apgalvotas žo
dis visada padeda atrišti ne-

BIZNIERIAI
tas. Rimto klausimo įgyven
dinimui Ginkus nepasigaili 
nei darbo, nei jėgų: dovanai 
išreklamuoja jį per savo ra
dijo pusvalandžius ir pirmas 
ant stalo patiesia stambų 
banknotą, kad ir kiti susi
prastų, jog be aukų nieko 
nenuveiksime.

Todėl visi, kas nori savo 
sumanymus ar parengimus 
sėkmingai pravesti, visada 
talkon kviečiasi J. Ginkų. .

J. Ginkaus lietuviški radi
jo pusvalandžiai yra vieni ge
resniųjų Amerikoje. Tačiau 
ne visiems jie patinka. Mat, 
yra išsigimėlių, kurie eina 
prieš Lietuvos reikalus, o J. 
Ginkus tokiems nebijo kar
čios tiesos pasakyti.

Tačiau Ginkaus saldainiai 
ir šalta košė (ice cream) pa
tinka visiems. Jo “Saldainių 
Palocius” gausiai lankomas 
ne tik lietuvių, bet ir svetim
taučių. Erdvios patalpos ir 
gausus ledų rūšių pasirinki
mas vasaros šiltomis dieno
mis čia patraukia kiekvieną, 
norintį atsivėdinti. Gi šiuo 
metu “Saldainių Palociuje” 
eina gyva prekyba Velykų do 
vanomis: gražiais krepšiu
kais, velykiniais zuikiais ir 
meniškai papuoštais šokola
do kiaušiniais.

Be to, J. Ginkus yra uolus 
šio laikraščio rėmėjas.

Šiandien šiuodu Juozu mes 
sveikiname jų vardadienio 
proga ir linkime jiems ilgiau
sių metų!

M. Milukas
P. S. Abiejų Juozų adresai 

yra jų skelbimuose “Ameri
kos” paskutiniame puslapyje.

Vienintelis lietuviškas 
laikraštis vakarinėj 
Pennsylvanijoj. Eina kas 
penktadienis.

Pilnas pasaulinių žinių, straipsnių visais opiaisiais 
mūsų dienų klausimais, įvairumų ir ko tik norit.

KAINA METAMS $3.00 
Prenumeratą siųskite:

“LIETUVIŲ ŽINIOS”
2211 Sarah Street Pittsburgh 3, Pa.

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

^AVEŽ
“AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.
“AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.

fe- “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa
saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

fe “AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 

šį laikraštį šiuo adresu:
“AMERIKA”

Brooklyn 11, N. Y.417 Grand Street

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Grabo rius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Modemiška Koplyčia Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y. 2Po

V. Stašinskas, 
bauskas, J. Andriejauskas, Brazaus
kiene, Račius, M. Barkus, V. Urbo
nas, A. Vaishvila, A. žvingilas, B. 
Schegaus, Jakštienė, F. Markevičiai, 
J. Baranauskas, V. Kalvelis, Ch. Sa- 
viki, R. Kručas, T. Gudeika, Kubiliai, 
Krušinskienė, Puidokas, Baranauskas, 
Pr. Vaitukaitis, Žilinskas, P. Montvi
la, K. Garbanauskas, adv. K. Jūrma
la, P. Padalskis, Mikalauskas, Darrua- 
šis, J. Baltus ir Vaitkevičius.
$4.00 Kriaučiūnas.

Po $3.00
Kregždienė, J. Smetona ir Ed. že

mėta.

Lietuvos Nepriklausomybės 30 me- rickas, A. Bandonis, S. Bandoms, J. 
Navickas, Višnius, W. šalnis. Skirius, 
M. Buika, J. Višnius, A. Lučka, Ed. 
Tumasonis, H. Kalvaitis, N. N., Vil
kas, Tubelytė, Jankauskas, Tolišius, 
A. Žalys, Varneckienė, žukienė, či- 
žauskienė, Žakevičienė, &akevičius, 
Kubilius, Kairis, Bacevičienė, Mrs. 
Rean, Šimonienė, Kairienė, J. Tama
šauskas, Misevičius, K. Razanauskas, 
Bilevičienė, Garšvienė, šalaviejienė, 
žičkvik, B. švablėnas, N.N., N.N., 
Snieška, Košuba, Klimantas, P. Jo
cys, O. Barkauskienė, J. Baltramai- 
tis, O. Kazlauskienė, Jurkaitis, Ku- 
čiauskienė, Lietuvaitienė, Bajoriene, 
A. Smetona, Smetonienė, Umantienė, 
Tamulaitis, Balkūnienė, Paškauskie- 
nė, Rima, Kairys, Putinienė, Vrub- 
levskis, Mikusevičius, Plaktonis, Šave
lis, M. Gailius, S. Tenis, Pesiuška, Sty
ro, P. Lendauskas, O. Sniečkus, J. 
Sadauskas, J. Rimavičius, Al. Rajaus- 
kas, M. Kent, S. August, N.N., A. Ži
linskas, N.N., A. Banevičienė, O. Be-
nikienė, K. Palionienė, N.N., V. Milu- atmezgamą mazgą.
kas, n.n„ f. Larinskas, b. Grigas, z. j Privačiame gyvenime Juo- 
Petrikiene, L. stanaityts, j. Jonaitis, zas Mačiulis verčiasi draudi- 
ris, w. Morkūnas, j. Petarwn, j. Mic-,m0 reikalais ir namų parda- 
kevičius, k. Lakačauskas, a. Kaz- i vimu. Tiesa, jo klientūra nėra 
lauskas, Staškus, Krasnis, Kučinskie- tokia plati, kaip mėgstančių 

r, ..-.-- T T.._ biofuoįi agentų, kurių obal- 
sis “pagauk ir parduok bet 
ką.” J. Mačiulis verčiasi tik 
rimtu bizniu, ir todėl, kas per 
jį pirko namą, džiaugiasi, pil
nai patenkintas J. Mačiulio 
patarnavimu ir yra jam dė
kingas.

J. Mačiulis yra vienas veik
liausių “Amerikos” steigėjų 
ir buvo pirmu šio laikraščio 
administratorium.

Juozas Ginkus turi Brook- 
lyne savo lietuvišką radijo 
programą, todėl kai kas jį 
vadina “žmogum, kuris už 
pinigus šneka.” Visuomeni
niame gyvenime J. Ginkus 
yra be galo veiklus. Jūs jį 
sutiksite kiekviename lietu
vių susibūrime, kur tik ta
riamasi gyvybiniais tautos 

-i - > J- t Tarybos sekretoriui D. J. Averkai, 339 ■ reikalais. TUOSe SUSirinki-
. Solistai ir vaidintojai Jurgeiiūtė, v. Budanavičius, f. Zub- (Wilson Ave., Brooklyn, 21, n. y. | muose jis yra tikras entuzias-

idgeport, Conn
rinantį sekmadienį, ko
ri., Jaunų Vyrų Draugi- 
įvetainėje bus rodomi 
is brolių Motuzų-Belec- 
damieji paveikslai. Pra- 
r vai. vakare. Kalbės J. 
ris ir kiti. Bus rodomi 
ai iš lietuvių tremtinių 
limo ir bolševikų teroro

špatavimo metu pranašystė $ V0Pe- .
zdro ir Neemijo vadovaujami,- l^la v^^nis BALFo^ 8

ne Jeruzalės vieton įdėti Lietui

is, kelkis, pakilk, Lietuva! 
kratyk dulkes, atsisėsk, 
< nuo kaklo pančius, o belaisvi 
taisyk savo jėga, 
> didybės rūbais apsirenk.

is, kur darbuojasi šio 
gimo komisija — A. 
itis ir P. Remeika, 
linai visi atsilankykite!

nė, J. Jurgevičius, Ruigienė, J. Jur
kus, šablinskas, J. Simukaitis, U. Sa- 
šienč, Baksa, Kraujalis, A. Kviklienė, 
R. Kuptvilienė, A. Andriuškevičienė, 
Arbačauskienė, Vaitkus, Kaukorienė, 
Jurkūnienė, Pusnikas, Grišaitis, Gri
gaitienė, Ig. Vengris, P. Lesevičius, E. 
Ambros, žvirblis, Bartnikienė, Gaidys, 
Alminas, Mackevičius, M. Pranas, 
Bertuli, J. Milišauskas, J. Neveraus- 
kas, A. Černiauskas, P. Gerulskis, 
Spūdis, Maslauskas, Žilinskas, Burgel, 
Rimkūnas, Aimanas, Kižius, žemaitis, 
Jurevičius, Krištaponis, Markūnas, W. 
Wolf, Mikalauskas, Jankus ir Kastor. 

Viso aukų surinkta $1,101.50. 
Visiems aukotojams tariame širdin

ga ačiū už paramą Lietuvai jos taip 
skaudžiu momentu. Tikėkime, kad 
Jūsų aukos ir darbai grąžins Lietuvai 
ir jos žmonėms laisvę.

New Yorko Lietuvių Taryba

P. S. Jeigu aukotojų sąraše pasitai
kytų klaidų pavardėse arba visai ne
būtų paskelbta ar paskelbta netiks- 

I T. Zupka, L. Radzevičius, P. Dulkė, į liai, malonėkite pranešti N. Y. Liet.

Po $2.00
M. Varnis, J. Butkal, Radzevičių*, 

H. Pusčius, J. Gelgota, B. Benderis. 
P. šiupis, kun. J. Gurinskas, M. Aukš
tuoliai, A. Karušaitis, J. Vence, žvi- 
nys, G. Bekeris, Jokubauskas, P. Lu
koševičius, Mazurkevičienč, V. Samu- 
lienė, Lubinskas, Milukas, K. Bagdo
nas, N. N., Samas ir Tamulaitis.

Po $1.00
J. Menderis, Shiler, Briedis, Vaičiū

nas, Griveckas, J. Zibartavičlus, V. 
Pūkas, J. Skarulis, M. Karaktynas, 
Adomaitienė, V. Paulauskas, J. Trai- 
navičius, Paulauskas, Ambrazaitienė, 
Matulionienė, V. Ivonis, J. Meilūnas,tai gražiai vyksta ope-1

. Adomas ii lova repe- ' k. Lučkus, A. Mickevičius, N. N.,

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

RUBBER STAMPSW!
Modern
MADE-TO-ORDER

STENGI t-S 
NAME PLATES 
POCKET STAMPS 
SIGNATŪRŲ STAMPS 
D RAS O CHECKS & CADGES 
KEV Or INVENTORY TAGS

BALEB & REPAIR DF 
Numbering Machines 
£n$rauny iSujna

PROMODONAL DISPLAY BK3NS 
WINDOWS ANO COUNTERS

*«ANUFACTUR£Ra
___ U OF MARKINO DEVICES

įį? 86 Walk ar St, Now York 13, N. Y.

TEL. BEEKMAN 3-6B2B
J. šneideraitis ir A. Andriukaitis 

Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464 I
Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

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

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.



AMERIKA Kovo-March

Rašykime Kongresui ir Senatui
Žemiau paduodame Katali- (gravating present acute hous- 

kių Moterų rezoliuciją dėl DP, ing shortage in crowded urban 
įsileidimo Amerikon. Patar- areas 
tume visoms draugijoms ir 
pavieniams asmenims pasiųs
ti savo kongresmanui ir se
natoriams panašią rezoliuci
ją. Veikime greit ir plačiai.

Whereas we Americans have 
stated officially that we do not 
believe in sompulsory repatria
tion;

Whereas from 1940 through 
1946 allowable quotas, if comp
letely filled, would have given 
us 1,076,733 immigrants; we ac
tually received 161,971, while 
914,762 quota numbers were ne
ver used;

Whereas there are many job 
opportunities and residence fa
cilities available in the rural 
areas of the country, particul
arly in the mid-west, which, 
during the war, lost more than 
a million people;

Whereas Europe’s Displaced 
Persons were among the first 
victims of totalitarian agres- gijos ar parapijos, kuri ne- 
sion, and the first who dared to pasiųstų rezoliucijų. Reika- 
oppose dictatorship, they have I laukime įstatymo pravedimo 
demonstrated that strength of 
character which would be an 
asset to our country;

Whereas effectual programs 
of resettlement for Displaced 
Persons can be undertaken with
out worsening or further ag-

since resettlement will 
take place in these areas;

Whereas the United States, as 
a Christian nation, functioning 
today as the moral leader among 
the nations of the civilized 
world, has a responsibility in 
common humanity to resettle 
its share of Displaced Persons 
under I. R. C. agreement;

Therefore, be it resolved that 
the Brooklyn Diocesan Council 
of Catholic Women join other 
groups in petitioning Congress 
to effect such emergency chan
ges in our immigration law as 
will thereby make possible the 
entry into the United States of 
such numbers of Displaced Per
sons as the Congress in its pru
dent judgement might elect pro
vided this legislation be fair to 
all, be non-discriminatory and 
be all-inclusive.

Tenebūnie nė vienos drau-

Verbų Sekmad. verbų šven-' sekmadienį, kovo 21 d., 3 vai. 
tinimas prieš 8 vai. mišias ir 
prieš 11 vai. sumą. Bus Ver
bų Procesija. Po pietų—reko
lekcijų užbaiga.

Didįjį Ketvirtad., bus vie
nos mišios, 9 vai. Išpažinčių 
bus klausoma ligi mišių. Po 
mišių — procesija su švč. Sa
kramentu, kuris bus išstaty
tas 3 dienas, ligi Velykų.

Didįjį Penktad. — pašven
tinimo mišios 8 vai. Bus Kry
žiaus Procesija su Kančios į- 
rankiais ir Kryžiaus Adora
cija. Vakare, 7:30, Kryžiaus 
Keliai.

Did. šeštad. — vandens ir 
ugnies šventinimas 7:30 ryte. 
Mišios 9 vai. Vakare, 7:30 v., 
kompletai su pamokslu.

Per Velykas — Prisikėlimo 
mišios su procesija — 5:30 v. 
Po to bus Palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Kitos mišios: 8

I ir 9 vai. Suma 11 vai.
Per Atvelykį, balandžio 4 

d. vakare, parapija rengia 
tradicinį margučių balių. Pa- i 
rapijos šeimos prašomos pa- < 
siimti du baliaus bilietus 
vieną laimėjimų knygutę.

po pietų.
Pereitą sekmadienį po mi-

PADĖKA

ir

Pereitą sekmadienį po mi- Vasario 26 d. mirus mano 
■ sijų užbaigimo pamokslo pa-, vyrui ir šeimos tėvui a. a. 

rapijos salėje įvyko Šv. Pran- Pranui Petruliui, reiškiame 
ciškaus Tretininkų vizitaci- širdingą padėką parapijos ku- 
ja. Vizitavo Tėvas Leonardas nigams — klebonui J. Balkū- 
Anidriekus, O. F. M. Vizita
cija pavyko gerai. Įstojo nau- čiui ir čekavičiui už lankymą 
jos 6 narės.

Pereitą sekmadienį parapi- da*s bažnyčioje ir patarimus 
jos choras per 8 vai. mišias bei suraminimą, mums esant 
ėjo prie komunijos. Po mi- skaudžioj valandoj. Vargon. 
šių turėjo bendrus pusryčius.1 A. Visminui ir Stankūnui šir- 
Šis gražus paprotys yra prak- dingai dėkojame už gražų 
tikuojamas jau nuo buvusio 1 giedojimą, 
parapijos vargonininko a. a. 
Jono Jankaus laikų, už kurio 
vėlę choras buvo užprašęs šv. 
mišias ir per kurias pasimel
dė savo gražiu giedojimu.

Per 8 vai. ir 11 vai. mišias 
aukojimo metu choras puikiai 
pagiedojo Dubois “Paskuti
niųjų Septynių Kristaus žo
džių” tretįjį žodį.

Verbų sekmadienį parapi
jos choras per sumą giedos 
Dubois “Pask. 7 Kristaus žo
džių” šeštąjį žodį, Šuberto 
“Pueri Hebreorum” ir “Ho
sanna Filio David.”

nui, P. Lekešiui, J. Kartavi-

jo sergančio, gražias pamal-

Dėkojame broliui Petrui 
Petruliui, atvykusiam net iš 
Oregon, Ore. Taip pat dėko
jame už šv. mišių užprašymą 
ir gėlių vainikus Rožančiaus 
draugijoms, Altoriaus, Mot. 
Sąjungos 30 kp. Visiems gi
minėms ,kaimynams, drau
gams bei pažįstamiems dėko
jame už palydėjimą jo į šv. 
Jono kapines ir mums išreikš 
tą užuojautą.

Tegu gerasis Dievas jums 
tai atlygina!

Nuliūdusi,
O. Petruliene ir

uz

šeima

161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Mūsų Apylinkėje

• Kun. J. Kidykas, S. J., 
paskirtas rūpintis lietuvių 
jėzuitų reikalais šioje šalyje.

• Įšventinami į kunigus ko
vo 19 d. Antanas Čeponis ir 
Antanas Tamulis. Juos įšven
tina Springfield, Ill. vysku
pas Griffin tos vietos kated
roje.

• Vyt. Bacevičius kovo 13 
d. dalyvavo koncerte Hunter

menininkais.
• “Newsweek” kovo 8 die

nos numeryje plačiau rašo 
apie Metropolitan operos 
žvaigždę Polyną Stoską, ku
ri praėjusį šeštadienį daina
vo per radiją naujoje opero
je “Peter Grimes.”

• Kun. J. Jutkevičius, Wor
cester, Mass., yra numatęs 
parašyti šv. Kazimiero gyve
nimą anglų kalboje.

• Kun. Juozas Varnaitis, 
viešėdamas Maspethe pas sa
vuosius, aplankė “Amerikos” 
redakciją. Po keleto dienų 
grįžo į Pueblo, Colorado, kur 
Šv. Patriko parapijoj garbin
gai eina klebono pareigas.

• T. Dr. Leonardas Andrie- 
kus, O. F. M., sėkmingai ve
dąs misijas Brooklyn© lietu
vių Apreiškimo parapijoj, 
šiomis dienomis lankėsi “A- 
merikos” redakcijoj. Jis į J. 
Amerikos Valstybes neseniai 
yra atvykęs iš Italijos.

• Muz. J. Brundza, šv. Jur
gio parap. vargoninkas, šio
mis dienomis lankėsi “Ame
rikos” redakcijoje.

VELYKOS!

Tel. EVergreen 8-9229 
VALANDOS:
8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitariu

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDzkLMŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias p 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

Juozas Cinkus . j
495 Grand Street, Brooklyn, N

* Visi Kviečiami Aplankyti Naujai
c

še su

ajgUKOS LIETUVIŲ Kj 
VISUOMENINIO ’

gjLTOfUNIO GYVENHV 

SAVAITRAŠTIS

gju kas penktadie

Application for i 
pending at Broo

Kongrese ir Senate. Sukrus- 
kime ir užverskime juos laiš
kais. Pasakykime dabar, kad 
nebalsuosime už juos, jei ne
stos už DP įsileidimo įstaty
mą. Tegul visi žino mūsų, lie
tuvių, valią.

Angelų Karalienės 
Parapija

Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka

Pirmadienį — Stebuklingo 
Medaliko novena 7:30 vak.

Trečiad. — Graudūs Verks
mai, palaiminimas ir klausy
mas išpažinčių.

Ketvirtad. — Iškilmingos 
mišios 8 v. ryte, procesija į 
kalėjimą tuojau po mišių. 
Bažnyčia bus atdara visą die-' 
ną, iki 10 vai. vakaro.

Penktad. — Pamaldos pra
sidės 8 v. ryte. Po t-o bus Kry
žiaus pagerbimas ir procesi
ja į grabą. Vakare, 7:30 vai., 
Kryžiaus Keliai ir šv. Kryž. 
relikvijų pagerbimas.

šeštad. — Ugnies ir van
dens šventinimas 8 vai. ryte. 
Mišios 9 vai. Vakare, 7:30 v., 
bus kompletas ir išpažinčių 
klausymas.

Velykų dieną—Pirmos mi
šios ir procesija su Švč. Sak
ramentu 6 vai. ryte. Kitos mi
šios: 8:30, 11 ir 12:15 vai. 
Popietinių pamaldų nebus.

Atlaidai
Keturiasdešimt valandų at

laidai prasidės kovo 21 dieną 
ir baigsis kovo 23 dieną.

Šv. Jurgio Parapija
Metinės rekolekcijos, pra

sidėjusios kovo 14, sėkmin
gai vyksta. Veda misionie- 
Tėvas Pranciškonas iš Maine.

Didžiosios Savaitės pamal
dos vyks kaip kasmet.

VELYKOS!

LIETUVIŲ SALDAINIŲ KRAUTUVE
495 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: EV 4-7142

NAMIE GAMINTI:
• ZUIKIAI
• KIAUŠINIAI
• DOVANOS

• VELYKINES KAŠIUKES
• SALDAINIAI DEŽUTESE

Viskas specialiai pritaikyta Velykų šventėms.
Visus kviečia atsilankyti Saldainių Krautuvės Savininkas,

JUOZAS, ONA ir JUOZUKAS GINKAI

VELYKOS! VELYKOS!

Maspetho Žinios 1
A. A. KUN. VINC. PINKUS

Didžiosios Savaitės programa
Did. Ketvirtad.—9 vai. mi

šios ir procesija. -Bažnyčių 
lankymas.

Did. Penktad. — 8 vai. mi
šios ir procesija prie grabo. 
7:30 vai. vak. Kryžiaus Ke
liai.

Did. šeštad. — 7 vai. ug
nies ir vandens šventinimas. 
8 vai. mišios. Išpažintys: 3 
iki 6 ir 7 vai. p. p. 7:30 vai. 
vak.—kompletai.

Velykų Sekmad. — 6 vai. 
Prisikėlimo mišios ir proce
sija. Kitos mišios: 8, 9, 10, 11 
ir 12:15 vai. Mišparų nebus.

Sekmad., kovo 21, parapi
jos salėje bažnytinis choras 
stato veikalą “Piloto Duktė.”

Atvelykio sekmadienį pa-
rapi-jos-saleje -Moterų- Sąjun-
ga rengia margučių balių.

Kovo 14 d. BALFo 16 skyr. 
surengė vakarą — prakalbas. 
Ta proga buvo suaukota 
tremtiniams taukų ir kavos 
apie 200 svarų ir pinigais 36 
doleriai 64 centų. Maistas 
siunčiamas tremtinių lietuvių 
vaikams į Vokietiją.

Kovo 11 d. mi'rė Adomas 
Lukševičius. Palaidotas iš 
lietuvių Atsimainymo bažny
čios Maspethe kovo 16 dieną.

Apreiškimo 
Parapija

Kovo 11 d. mirtis išplėšė 
iš mūsų tarpo nuoširdų lie
tuvį kunigą Vincą A. Pinkų.

Kun. V. Pinkus gimė 1911 
metais. Įšventintas kunigu 
1936 m. Nors čia gimęs ir au
gęs, gražiai kalbėjo lietuviš
kai. Pažino lietuvių literatū
rą. Buvo labai linksmo ir pa
trauklaus būdo. Apie trejus 
metus yra išbuvęs šv. Jurgio 
parapijos vikaru. Paskuti
niuoju metu dirbo nelietuvių 
tarpe — vikaru šv. Leonardo 
parapijoje, Brooklyne.

Su velioniu atsisveikinti 
susirinko apie 80 kunigų, jų 
tarpe ir vyskupas. Dalyvavo 
ir apylinkės lietuviai kunigai.

Velionis paliko liūdintį sa
vo brolį Joną.

Ilsėkis Viešpatyje, brangus

—Long Branch, N. J., gais
ras sunaikino didelę skalbyk
lą. Nuostolių padaryta už 
150,000 dolerių.

GIMTADIENIS

Šių metų kovo 7 
savo namuose gerai 
mi muz. ponai Dulkiai

dieną 
žino-

suren- 
gė savo dukrelei Onutei gra
žią “Linksmo šešioliktojo” 
gimtadienio puotą, į kurią 
atsilankė apie 40 svečių, Onu
tės draugių-ų.

Puota iš tikrųjų buvo jau
ki ir linksma. Gražius linkė
jimus pasakė kleb. kun. J. 
Aleksiūnas, kun. A. Masaitis, 
kūmai p. J. Garšva su ponia 
Gudiškis ir daugelis kitų, ku
rie, nors ir skirtingais žo
džiais, bet ta pačia mintimi 
linkėjo Onutei saulėtų die
nų, žengiant į jaunatvės ry
tojų. Už visus linkėjimus ir 
dovanas celebrante visiems 
nuoširdžiai dėkojo.

Šia proga Angelų Karalie
nės parap. choras sveikina ne 
tik p-lę Onutę, bet taip pat 
ir jos tėvelius, linkėdamas 
gražios ateities ir daug daug 
linksmų gimtadienių.

Prasčiunietis

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje •

489 Grand Street 
I

Brooklyn, N

D. \Vhitecavage, 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 & INSURANCE

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

TeL Virginia 7 -1896

BAR & GRI
LIETUVIŠKA AL

KANADOS
BLACK HORSE

JOSEPH ZE
411 Grand Sir 
Brooklyn 11. N

įėjusi 
į še-

fasavo

taikos 
risuo-

STRUMSKIO DEGTINES KRAUTUVES 
Šventėms Pasiūlymai Degtinių ir Vynų
DEGTINĖS: 
Four Roses 
Schenley — - 
Calvert---------
Imperial------
Mt. Vernon — 
Philadelphia —

VYNAI:
5th $4.41 Mission Bell------ Qt. 85c.

___ 99 4.05 Guild--------------- 99 90c.
99 4.05 Christian Bros. —- 5th 1.39
99 3.65 Gallo-------------- Qt. 98c.

Quart 4.33 Koma — — — 99 98c.
99 4.95 Austin Nichols — Gal. $3.20

Ir daug kitų degtinių, vynų, koniakų ir Scotch

STagg 2-1451 ’ A
F. GRAŽYS ir SŪNUS Ž

KONTRAKTORIAI X
Atlieka mūrinių namų sienų iš- Z) 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- (S 
vių cementavimą ir kt. darbus. e)

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

PARDUODAMI NAMAI

Basil Fedor
VYNO, DEGTINES 

IMPORTUOTŲ LIK!
KRAUTUVE

102 GRAND SIRE 
BROOKLYN 11, N. 

EVergreen 7-4829'

W- 
she, 

rai-

aViso-

AMERIKA

Pamaldos Did. Savaitę
Verbų sekmad. verbų šven

tinimas bus prieš 7 vai. mi
šias. Verbos bus dalijamos 
per visas mišias. Prieš sumą 
bus procesija.

Did. Trečiadienį vakare — 
Graudūs Verksmai, pamoks
las ir palaiminimas Švč. Sak
ramentu.

Did. Ketvirtad. mišios — 9 
vai. Po mišių — procesija į 
Kristaus kalėjimą.

Did Penktad. pamaldos 
prasidės 8 vai. ryte. Ryte ir 
vakare Kryžiaus adoracija.

Did. šeštad. ugnies ir van
dens šventinimas prasidės 
7:30 vai. Vakare, 7:30 vai. 
bus Completorium ir pamok
slas.

Parapijos Katalikų Jauni
mo draugijų nariai D. Penk
tadienio naktį budės prie 
Kristaus grabo. Budėjimas 
prasidės 9 vai. vak. ir baigsis 
Didž. šeštad. ryte 7 vai.

Velykų ryte rezurekcija— 
prisikėlimas, procesija ir mi
šios prasidės 5:30 vai. ryto. 
Kitos mišios: 8, 9, 10, 11 ir 
12:15 vai.

Jau baigiasi trečioji misi
jų savaitė. Misijos moterims, 
dėka Tėvo Leonardo Andrie- 
kaus, O .F. M., pasibaigė su 
didžiausiu pasisekimu. Vyrai 
taip pat gausiai lanko misijas 
ir klausosi gražių ir ugningų 
Tėvo Misijonieriaus pamoks
lų. Vyrams misijos baigsis

322 UNION AVĖ

Perkant “cases’,’ duodama nuolaida

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-2089

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP. 
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS 

OFISAS.

496 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Gyvenimo Vieta:

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

JUDAMI'PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

3 ŠEIMŲ namas East New York, ang
lies šiluma. Vienas aukštas tuščias. 
$136 nuomos men. Mortgičius $4,300. 
Kaina $9,000.
ŠEIMŲ namas Brooklyne. šiluma 
angliais. $2,100 nuomos metams. 
Kaina $8,000.
ŠEIMŲ namas, kiekvienas butas tu
ri o penkis kambarius. Namo didis 
25 x 100 pėdų. Daktaro ofisai pir
mame aukšte. Taksų kaina 282 dol., 
vanduo 60 dolerių Namas randasi 
Ridgewoode. Kaina $11,000
Platesnių informacijų kreipkitės i

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

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

6

6

Clement A. Vol
(VOKETAITIS)j

Advokatas!

41-40 — 74thSti
Jackson Heights, J

NEwtown 9-591

Balandžio 18 d. Ital 
pmą. įvyks visuotinis balsav 
bfrie- naujai krašto vyriausybi 

rinkti. Vietiniai komuni 
Maskvos remiami, deda 1 
pastangas per tuos rink 
pravesti kuo daugiausia 
atstovų, kad galėtų k: 
valdymą pagrobti į savo

as-

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

ir Queens, Nassau, Sufolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už priei
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

Parduodame farmas, lo
tus, krautuves ir dirbtu
ves, taipgi išnuomojame.

Teisingas patarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

GRAND ST. 361 UNION AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

4-3487 RE 9-1506

E5B 
EIŠfi

499

EV

į Stan. P. Zubawicz :■
į (ZUBAVIČIUS) į
■J Išpildo Taksų dokumentus, Biz- į
į nio apyskaitas, Palikimų ir ■«
? įpėdinystes raštus. ■"
į VISUOSE MIESTUOSE IR į 
į VALSTIJOSE J
į Sutvarko knygas visokiems ,■ 
■> bizniams. J,

į 111 AINSLIE STREET, į 
į BROOKLYN 11, N. Y. į 
j! Tel. EVergreen 4-3049 •;
VWVWWWWWVVWVVWW '“'Vb*

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph Vastimas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

Dekoruotoji
Dažytojas s

IŠ ORO IR IŠ VIDA
PILNAI APDRAUSTA

Vartojama Geriausia M 
DARBO APKAINAVIMAS

Tačiau jei balsavimas 
tą ją nenaudai, jie ginkli 
galba ruošiasi nuversti 
bartinę vyriausybę ir ki 
susovietinti.

Laikraščių korespondi 
praneša, jog šiaurinėje

ir

GEORGE ANDER
Telefonuokite:

PResident 2-421

DAvenport 6-02|
RALPH K R i

FOTOGRAE
65 - 23 GRAND AVĖ

Maspeth, N. Y.:

W 
iftvie- 
i Iri irjlijoje, kur yra daug kom 

tą, nakties metu dažnai s 
do svetimų valstybių Ii 
vai, kurie komunistams 
gabena ginklų ir numet; 
šautus — sukilimo insi 
torius.

Jungtinės Valstybės ri 
susirūpino pagelbėti It* 
šioje sunkioje valandoje, 
ridento Trumano parėc 
greitu laiku Italijai bus 
duota 29 prekybos laivai 
atlyginimas už kare kc 
kuotus arba nuskand:

p irta-
M-

MEMORIES of LITHUANIį
RADIO HOUR

Saturdays, 5:00 to 5:30 p
Station WEVD — 1380 ML, 5000 M

DIRECTOR — JACK J. STUKJ
429 Walnut St., Newark 5,|

TeL MArket 2-5360

numigtas gali būti dideli) 
rojumi šalies gerovei ir 
gurnui. Amerikos vyri< 
te irgi atlieka visokius 
jojimus,” kad tik atsak 
še pareigose neliktų k 
aistų ar jų pataikūnų.

Bet koks didelis skirti 
gyvenime! Komunistai 
priešus demokratus žiau 
siu būdu likviduoja, o d 
kratai savo priešus tik 
kelia j kitą miesd* 
kitoki ’
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