
ao Lietuviai GyduiĮĮ^ ŠTAI KAIP

iValuk
Street

Tek EVorpe^| , 
VALANDOJ 
8-10^

6-8 viįj 
Šventadieniais

ujas prelatas
Velykų
ygos apie Lietuvą
dėtų agento žodžiai

ragai

trika
TOJAS) 

Street

TeL EVe^TMi;., 
VALANDA 
9-Urjt, 
1—8 nijj 

Penktadieniu

įgelis mūsų skaitytojų 
eišėjus laikraščiui suži- 
kad visų mūsų gerbia- 
įr mylimas kunigas Jo- 
alkūnas Jo šventenybės

4-7142
DAUNIŲ PALOPIUS

GERIAUSIOS ROSIES 
žkandžial, Kava, Arbata, Hot Chocohit 
.TOS — VAKARIENE. Gohttta J" .. x
ntas namie iš geriausios metam* rika tured? lr turi PU1“ 
įrengimams, priimami užsakymai jendradarbį, J
Juozas Cinkus

t,

relatu.
augiasi dėl to visi lie- 
l, o juo labiau “Ameri- 
eidėjai ir redakcija, nes 
;o J. Balkūno asmenyje

113apilsen sta.
CHICAGO. H ’

I M

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA 
LIKŲ VISUOMENINIO LR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENI

Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post ait7,'T’AT W PTTNTTVT
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 MEI Al A.V PEIN IS. 1

THE LITHUANIAN WEEKLY

Published By 
Lithuanian Universal Bureau, Inc. 
417 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 

Tel.: EV 8-7012

[ENIS, BALANŲžIO-APRIL 2 DIENĄ, 1948 Nr. 14 (789) Kaina 10c.

n i Aplankyti Naujai

nuoširdų 
ą ir nuolatinį rėmėją, 
lam bendradarbiui šia 
įminga proga nuošir- 
si musų sveikinimai ir 
imai! Sėkmingos dar- 
3, sveikatos ir ištvermės 
sius metus!
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Eičiau yra žmonių, kurių 
e amžinos Velykos. Jie

grojldj icioje randa sau džiau-itreet

D. Whitecavage, Savininkas
įčioje žmogus apsivalo 
jmės dulkių. Kančia tai 
rių mokykla — sako 
tautos dainius Mairo-

PRELATAS JONAS BALKONAS

Sekantis JlValsL 

 

Prezidentas

Šių metų rinkiniai kiekvie
nam Amerikos piliečiui yra 
pasidarę svarbiausiuoju die
nos klausimu. Visur gyvai 
diskutuojama; kas bus sekan 
čiuoju J. V. prezidentu. Kiek
viena partija stengiasi pasi
rinkti tokį kandidatą, kuris 
turėtų daugiausia šansų lai
mėti. Be to, visi nori, kad se
kančiuoju prezidentu būtų 
tvirto charakterio asmuo, 

kuris nesibijotų' komunis
tams pasakyti tiesos žodžio 
biausiu kandidatu dabar lai- 
galėti penktajai kolonai.

Republikonų partijos svar
biausiu kandidatu dabar ali- 
komas gen. McArthur, o kai 
kurie demokratai jo oponen
tu norėtų pastatyti gen. Ei- 
senhowerį', nes dabartinis 
prezidentas Trumanas įsigi
jęs daug priešų pietinėse val
stybėse.

SUVARŽYTAS LĖKTUVŲ IŠVEŽIMAS
Prezidentas Trumanas su

varžė lėktuvų ir jų dalių ga
benimą užsienin, nes tai esan
ti karo medžiaga.

Iki šiol lėktuvų motorai 
buvo pardavinėjami be leidi
mų.

Karo pabaigoje Jungtinės 
Valstybės turėjo daug atlie
kamų ir nereikalingų ginklų, 
mašinų bei motorų, kuriuos 
pardavė privatiems pirk
liams, o šie juos perleido So
vietų Sąjungai.
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;uvos vardas vis plačiau 
čiau garsinamas kita- 
. spaudoje.
ietijoje leidžiamas “El- 
iuletenis” sumini visą 

“Amerikos" k11^ aPie Lietu- 
rašytų svetimomis kal- 
, Susipažinkime 
ju dalimi jų vardų (iš- 
į į lietuvių kalbą).

TdrSV?-’ čia

cwuskeuehei rgos anglų kalba: K. R.

a Basil Fed a — “Lietuvių tautos 
a,” Dr. Owen J. C. No- 
— “Amžinoji Lietuva,”

Popiežiaus Velykinė Kalba
Į didžiulę žmonių minią, 

susirinkusią šv. Petro aikštė
je, Romoje, popiežius Pijus 
XII kreipėsi šiais žodžiais:

“Velykų palaiminimas ‘ur
bi et orbi’ (miestui ir pasau
liui), kurio gauti jūs atėjo
te, reikalauja iš kiekvieno 
jūsų nuoširdaus, džiaugsmin
go ir viešo tikėjimo išpažini
mo, paveldėto iš jūsų tėvų, 
nesugriaunamo tikėjimo į 
šventąją Bažnyčią, nenutrau
kiamos minčių ir veiksmų 
vienybės su saugotojais Šv. 
Petro raktų, kurie buvo jam 
patikėti Dieviškojo Kūrėjo ir 
Bažnyčios Viešpaties.”

Popiežius toliau savo kal
boje pabrėžė, kad gyvenama
sis momentas lemia pasaulio 
įvykius, kurie, galimas daly
kas, bus galutiniai ir nepatai
somi. Jis ragino katalikus 
aktyviau kovoti su Bažnyčios 
priešais.

Baigdamas kalbą, Popie
žius pažymėjo, jog Bažnyčia 
šiandien yra visaip puolama 
ir kaltinama. Ji turi 
įrodyti šių kaltinimų netei
singumą. Bažnyčia kviečia 
visus Romos, Italijos ir pa
saulio žmones į vieną sąjun
gą, paremtą harmonija ir 
meile.

BARUCHAS ITŽ MOBI
LIZACIJĄ

Bernardas M. Baruchas pa
ragino J. V. Kongresą nedel
siant pradėti Truinąno pro
gramoj numatytą rezervo ir 
kariuomenės apmokymą.- Jis 
taip pat pasisakė už paren
gimą plano mobilizuoti pra
monei ir ekonomijai; kad, rei
kalui esant, galima būtų jį iš 
karto įgyvendinti.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KLUBAS LONDONE

“Catholic Herald” (II. 13) 
praneša, jog Londone, East 
End, Anglijos lietuvių katali
kų rūpesčiu atidarytas klu
bas, kuris apjungsiąs nuo se
niau Anglijoj gyvenančius ir 
ką tik atvykusius lietuvius 
katalikus ir duosiąs progos 
jiems tarp savęs susigyventi. 
Klubo pirmininkas J. Lingis.

Kongreso atstovai protes
tuoja dėl aviacijos motorų 
gabenimo Sovietų Sąjungom

Prekybos sekretorius Har
riman pareiškė, jo g jis rū
pinsis neišleisti į Sovietų Są
jungą jokios prekės, kuri ga
lėtų būti panaudota prieš 
Jungtines Valstybes.

Buvo pareikalauta tuojau 
sustiprinti Jungtinių Valsty
bių aviaciją.

Prezidento Trumano pa
tvarkymas neleis išvežti už
sienin visos eilės aviacijos 
motorų, kuriuos sovietų val
džia yra užpirkusi. Patvarky
mas įsigalios nuo balandžio 
15 dienos.

Valstybės Departamentas 
kovo 29 d. priminė, kad Jung
tinės Valstybės niekada ne
buvo pripažinusios Baltijos 
valstybių — Latvijos, Lietu
vos ir Estijos — prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos.

Laiškuose visų 48 valsty
bių gubernatoriams Departa
mentas pareiškė, kad Balti
jos kraštai dar tebėra nepri
klausomi, su savo diplomati
niais atstovais ir konsulais.

Laiškuose, kurie buvo pa
siųsti kovo 26 d. ir paskelb
ti kovo 29 d., Departamentas 
pabrėžė, kad rusų konsulari- 
niai valdininkai neturi lega
lios teisės eiti į Jungtinių 
Valstybių teismus vietoje le
galių Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos piliečių atstovų.
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Švedų laikraštis “Dagens 
Nyheter” 1948 m. vasario 3 
d. rašo apie pabaltiečius:

“Ne mažiau kaip 420,000 
pabaltiečių 1944-1945 m. pa
bėgo iš savo namų, norėdami 
išvengti dvigubos grėsmės— 
Gestapo ir NKVD. Ištyrus 
pabėgėlių socialinę padėtį, 
paaiškėjo, kad 30% jų suda
rė darbininkai ir amatinin
kai, 22% tarnautojai ir inte
lektualai, 12% ūkininkai, 3% 
prekybininkai, 28% jauni
mas (studentai ir jaunesni), 
5% visi kiti. Taigi negalima 
kalbėti apie kokią nors poli
tinę emigraciją, bet apie tik
rą tautų kilnojimąsi.

Didelė dauguma pabėgėlių 
susirado saugias vietas ir ne
rodė jokio noro grįžti. Tada 
rusai nutarė išmėginti nau
jus žvejybos būdus, tikėda
miesi, kad jie duos geresnių 
rezultatų.

Vienas iš tokių buvo mela
ginga radijo propaganda. Iš 
Talino ir Rygos buvo siun
čiami jaudiną atsišaukimai, 
kur, tarp ko kita, buvo sa
koma, kad berželiai beria la
pus kaip ašaras, apverkda
mi Vakaruose dingusių pa
baltiečių liūdną likimą... O 
kai šitos viliojančios giesmės 
pasirodė tuščios, pasikeitė to
nas, ir tada jau buvo siunčia
mi grasinimai: visi kitur 
esantieji bus laikomi krašto 
išdavikais, jei pasiliks trem
tyje. Paspaudimai vaisių te
davė tik Suomijoje. Be to, 
pranešama iš Austrijos, kad 
ten grobiami estai pabėgė
liai.

Esant tokiai padėčiai, ne
sunku įsivaizduoti, kad dau
gelyje vietų tarp pabaltiečių

ima įsigalėti depresija. Vėl 
pasidarė reikalinga kreiptis 
į galinguosius ir į visuome
nės opiniją, juo labiau, kad 
sąlygos Vakarų Europos pa
bėgėlių stovyklose nėra ma
lonios. Praktiškai imant, vi
sų pabaltiečių svajonė yra 
atsiduoti produktyviam dar
bui, bet tai, išskyrus Švedi
ją, pasirodė tegalima atsiek
ti tik labai mažu mastu. Jau
ni, vieniši pabaltiečiai buvo 
išgabenti į Angliją ir gavo 
darbo, bet visi kiti turėjo pa
silikti stovyklose ir likti naš
ta sau ir valdžios organams. 
Daugelis tikisi sukurti sau 
ateitį kitoje Atlanto pusėje, 
bet įvažiavimo nuostatai dau
gumoje Amerikos valstybių 
pastoja kelią. Sumišimas tarp 
pabėgėlių didinamas dar ir 
tuo, kad rusų agentai gudriai 
išnaudoja visus galimumus 
propagandai varyti, platinda
mi laikraščius ir brošiūras, 
kur aštriai puolamas anglo
saksų valdžios organų būdas 
rūpintis stovyklomis.

Reikia pabrėžti, kad pabal
tiečiai pabėgėliai sudaro ne 
tik masę sunkaus likimo iš
tiktų žmonių, bet jie gali bū
ti ir svarbus veiksnys Euro
pai atstatyti. Ir šiam darbui 
jie yra tas gyventojų elemen
tas, kurs visada liks ištiki
mas Vakarams.”

SUOMIJAI GRESIA 
DIKTATŪRĄ

Suomija pergyvena sun
kias bandymų dienas. Visur 
sklysta gandai, Irad vietos 
komunistai, Mas^Vos remia
mi, ruošiasi nuversti dabar
tinę krašto vyriausybę ir 
įvesti komunistų diktatūrą.

Demokratinių partijų va
dai, nesurasdabi kito būdo 
apsisaugoti nuo pavojaus, 
apeliuoja į savo tautiečių są
žinę. Jie sako:

—Suomiai, ar ne gana mū
sų tauta prikentėjo! Kam dar 
kurstyti brolį prieš brolį?

Tačiau tautos išgamos, 
parsidavę Maskvai už auksą, 
sąžinės neturi. Pasityčiodami 
iš tautos kančių, vidaus rei
kalų ministerio žmonos-ko- 
munistės lūpomis jie į tai at
sako:

—Suomija turi sekti Čeko
slovakijos pėdomis.

■—Hansas Elsleris, komu
nistų kompozitorius Holly- 
woode, kurį valdžia norėjo 
deportuoti, savo noru su sa
vo žmona išskrido Europon.

STAMBI PARAMA KINIJAI
Jungtinių Valstybių Kong

resas, smarkiai pakritikavęs 
Kinijos vyriausybę už biuro
kratizmą ir netvarką, vis 
dėlto rado reikalo paskirti 
363 milijonus dolerių pašal
pos ir 100 milijonų apsigink
lavimui prieš komunistus.

ATLEISTI SOVIETŲ 
KOMPOZITORIAI

Dimitrij šostakovič, žy
miausias Sovietų Sąjungos 
kompozitorius, atleistas iš 
Maskvos muzikos konserva
torijos.

Vissarion Šebalin, bėveik 
tokio pat garso kompozito
rius, atleistas iš konservato
rijos direktoriau^ pareigų. 
Aram Khačaturian, taip pat 
žymus muzikas, perkeltas į 
kitą vietą.

Į atleistųjų kompozitorių 
vietas paskirti mažiau pasi
žymėję muzikai.

Įspėjimas Sovietu 
Sąjungai

Kovo 25 d. Jungtinių Vals
tybių karinė vadovybė pa
prašė Kongresą tučtuojau 
sudaryti atitinkamą kariuo
menės pajėgą, kaip įspėjimą 
pasauliui, ypač Sovietų Są
jungai, kad Jungtinės Vals
tybės dėl savo laisvės pasi
ruošusios kariauti.

Visų ginklo tarnybų kal
bėtojai pasisakė už greitą re
zervo ir kariuomenės apmo
kymą.

Pranešta, kad keli povan
deniniai laivai, manoma, kad 
rusų, buvo pastebėti arti 
Jungtinių Valstybių krantų.

Italų spauda apie Lietuvą
Šalia šveicarų spaudos, ku

ri paskutiniais mėnesiais nuo 
lat kelia Lietuvos (ir visų 
Baltijos kraštų) laisvės by
lą, Lietuvos reikalas bene 
stipriausiai atstovaujamas 
italų spaudoje.

Patriotiniai italų laikraš
čiai Lietuvos patirty randa 
sau be galo vertingos me
džiagos šiuo metu vykstan
čiai itin aršiai kovai su ko
munizmu. Toji medžiaga la
bai gausiai panaudojama — 
tiek dokumentinė, juodu ant 
balto parodanti komunistinę- 
sovietinę tikrovę, tiek toji, 
kuri veikia italų jausmus.

Ypatingai tenka paminėti 
italų katalikų spaudą, kuri 
kiekviena proga rodo savo 
nuoširdžias simpatijas ir 
užuojautą katalikiškai lietu
vių tautai. Vatikano organas 
“Osservatore Romano,” be 
kitko, duoda žinių iš lietuvių 
tremtinių Vokietijoje religi
nio bei dorinio gyvenimo.

“Oss. R.” plačiai aprašė at
eitininkų Reino konferenciją 
ir Seehaupto stovyklą, pažy
mėdamas, kad tie suvažiavi
mai praėję tos organizacijos 
žodžių ženkle — “ateitį re
gim tėvynės laimingą... dirb
kim, kovokime dėl Lietuvos.” 
vokime dėl Lietuvos.”

VELYKŲ ĮVYKIAI 
PALESTINOJE

Didžioji Savaitė Palestino
je buvo liūdna ir audringa. 
Didįjį' šeštadienį, arabams 
smarkiai puolant, buvo už
mušta 70 žydų. Velykų sek
madienį įvyko trylika inci
dentų, kuriuose buvo užmuš
ti 5 žydai, 3 arabai ir 2 bri
tai.

Triumpf straipsnį 
caminos de Hitler” 

keliais), kuriame , 
sugretina nacių

SAUGOJA RUMUNIJOS

Rumunijos karalius Myko
las, kurį komunistą' nuvergė 
nuo sosto, dabar vieši 
tinėSe Valstybėse.

Kurį laiką jis viešai visur 
sukinėjosi, bet dabar paskir
ta 15 žmonių jo apsaugai, 
kadangi gauta ainių apie 
ruošiamą pasikėsinimą prieš 
jo gyvybę.

Argentinos katalikų dien
raštis “El Pueblo” įsidėjo Dr. 
Ricardo 
“Per les 
(Hitlerio 
autorius
smurto aktą — Klaipėdos at- 
plėšimą nuo Lietuvos 1939 m. 
kovo 22 d. — ir sovietų ag
resiją prieš Lietuvą 1940 m. 
birželio 15 d. Straipsny su
gretinamas Hitleris su Stali
nu.. Remdamasis Bostono 
laikraščiu “The AYorker,” Dr.Y 
Triumpf tvirtina, kaa is Pa
baltijo kraštų  ̂išvežta maž
daug pusė gyventojų, nuro
do, kad tai tik reikšminga 
pradžia, ir baigdamas rašo, 
jog “žmonija stovi prieš 
klausimą: ar beužeinanti au
dra palaidos pasaulį, ar jo ti
ronus?”

TRUMPOS ŽINIOS
SOVIETAI KALTINA 

ŠVEDUS
Sovietų armijos ir laivyno 

laikraščiai Maskvoje apkalti
no Švedijos kariuomenės va
dą, kad jis planuojąs įsteig
ti Švedijoje bazes Jungtinių 
Valstybių lėktuvams ir para
šiutininkams. Anksčiau so
vietai panašiai buvo apkalti
nę norvegus.

SOVIETAI NEIGIA
Oficiali rusų žinių agentū

ra “Tass*’ pavadino “nesą
mone” Jungtinių Valstybių 
sekretoriaus Sullivano tvirti
nimą, kad povandeniniai lai
vai, manoma, sovietų, buvo 
pastebėti arti Jungtinių Val
stybių krantų.

SIUNTINIAI GRĮŽTA 
ATGAL

Rudenį viena šeima iš Vo
kietijos išvyko į Lietuvą. Tuo 
tarpu jai iš Amerikos buvo 
atsiųstas siuntinys su dėvė
tais drabužiais vaikams. Sto
vykloje likę pažįstamieji, tu
rėdami jos paliktą įgalioji
mą, siuntinį išėmė ir pertvar
kę pasiuntė į Lietuvą. Siun
tinys pasiekė Berlyną ir po 
kiek laiko grįžo atgal į sto
vyklą. Iš Berlyne pridėto 
prierašo matyti, kad siunti
niai iš Vokietijos negali pa
siekti Lietuvos.

Ruošiasi šaukimui 
kariuomenėn

JAV krašto apsaugos sek
retoriaus Forestal štabas pa
reiškė, kad ruošiamas įsta
tymas dėl piliečių šaukimo 
kariuomenėn.

Numatoma, kad nebus šau
kiami 1) karo veteranai ir ki
ti, ištarnavę daugiau kaip 18 
mėnesių, 2) veteranai, apdo
vanoti medaliais už sužeidi
mus kovose, 3) priklausan
tieji nacionalinei gvardijai ar 
kitiems kariniams rezervams, 
4) dvasininkai.

Veteranai nuo 19 iki 25 me
tų amžiaus, ištarnavę mažiau 
kaip 18 mėnesių, būsią šau
kiami.

Šiuo šaukimu į kariuomenę 
būsią paimta 3,000,000 vyrų. 
Numatoma, kad tarnyba tę
sis dvejus metus.

—Kinijos ambasadoriaus 
Wellington Koo žmona grei
tu laiku žada pereiti į kata
likų tikėjimą. Jos motina ir
gi neseniai apsikrikštijo.

—Iš studentų kooperatyvo, 
Cambridge, Mass., plėšikai 
pagrobė $25,000.

—Pereitos savaitės pabai
goje Amerikos vakarinėse 
valstybėse siautė smarkus 
viesulas, padarydamas mil
žiniškų nuostolių. Įvairiose 
vietose užmušta kelios dešim
tys žmonių.

—Laiškų ir siuntinių siun
timas į Palestiną sustabdy
tas. Priimama tik oro pašto 
korespondenci j a.

—Žydų agentūra įteikė 
Jungtinėms Tautoms prašy
mą, kad Palestinon būtų pa
siųsta neutrali kariuomenė, 
kai iš ten gegužės 15 d. pa
sitrauks anglai.

—Didžiąją savaitę New 
Yorko katedrą lankė ypatin
gai didelis skaičius tikinčių
jų. Kad būtų išvengta susi
grūdimo, atsilankiusius į pa
maldas tvarkė policija.

TARDYS LEVVISĄ
Washingtono vyriausybė 

deda visas pastangas, kad iš
vengtų angliakasių streiko.

Teisėjas R. B. Keech pasi
rašė šaukimą, kad angliaka
sių vadas, John Lewis, stotų 
prieš tardymo komisiją ir 
pareikštų savo nusistatymą 
tuo reikalu.

Kol kas Lewis nesiruošia 
to šaukimo paklausyti.
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fit Salas AnrerJka trumpina savo nuoži&ra. Nesunaadotl raštai kores- 
pėnduntanui negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MES IŠTVERSIME
Didžiausias pavienių asmenų, o kartu ir tautų priešas 

yra nusivylimas savimi, nebetikėjimas didžiųjų idealų per
gale ir nemirtingumu.

Toks tautos dvasinis stovis yra pavojingesnis ir už 
žiauraus priešo durklą. Tai gerai žino visi tautų okupan
tai. Pirmiausia jie stengiasi išplėšti pavergtos tautos pasi
tikėjimą pačia savimi ir savo vadais. Jie stengiasi išplėšti 
laisvės atgavimo viltį.

Ar nėra toks dvasinis stovis pavojingas ir mūsų tėvy
nei ir mums lietuviams šiose sunkiose mūsų bandymų va
landose? Ar ir mes nebetikime didžiųjų idealų pergale?...

Lietuvių tauta yra optimistiška ir atspari tauta. Ši 
mažytė gelsvojo Baltijos gintaro saugotoja šimtmečiais 
garbingai išsilaikė visuose tautiniuose ir religiniuose ban
dymuose. Tos dvasinės stiprybės ji sėmėsi neišsenkamose 
tautinės mūsų šalies tradicijose ir idealuose.

Ar gali būti gražesnis ir ryškesnis to įrodymas, kaip 
mūsų vaizduojama “Vargo Mokykla”? Lietuvė motina, pa
sisodinusi ant kelių savo vaiką, beverpdama slaptai moko 
jį iš katekizmo lietuviško rašto... Ne vien tikėjimo tiesų 
ir lietuviško rašto vaikas mokomas, bet taip pat jam įkvė
piama amžiais nemirštanti Lietuvos meilė!

Religiniai ir tautiniai idealai yra nemarūs ir nežiną 
pralaimėjimų. Valandėlei jie gali būti tautos gyvenime 
žiaurios jėgos užslopinti, bęt užtat jie vėl suspindi, lyg auk
sas, nuėmus nuo jo dulkes, visame savo grožyje.

Ir mūsų pavergtos tautos prisikėlimas ateis. Jis ateis 
net anksčiau, negu esame linkę manyti! Juo didesnė prie
spauda, juo aiškiau visi laiko ženklai mums sako, kad ar
tėja išsivadavimas. Mes ištversime! Ir juo didvyriškiau bus 
iškentėtos mūsų tautos ir mūsų asmeninės kančios, juo at
eityje bus didesnis mūsų džiaugsmas!

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis lyg juosta juosia žaliąsias pievas...

•; >. ■■■ v v '

Stasys Santv aras
LAIVAI PALAUŽTOM BURĖM

Prelatas Jonas Balkūnas

Audringom mariom plaukia
Laivai palaužtom burėm — 
Ant kranto stovim nusigandę, 
Su nerimu į baisią kovą žiūrim...

Mėginam švyturį įžiebti,
Nakčia pakyla dūmai laužo,— 
Bet mes tokie mažyčiai žiburėliai — 
Pačių mūs valtį vėtra daužo...

Norėtum peršokt gelmę,
Norėtum perrėkti perkūną,
Bet vos matai pro tolį, 
Kaip laivas viens po kito žūna...

Laikykit, vyrai, vairą, 
Širdy laikykit viltį! — 
Ateis Dangaus Šviesa per dangų 
Ir dūkstančiom vilnim palieps nutilti...

LIETUVA ŠELPIA KARALIAU
IlfflOS TRAGEDI.

Su džiaugsmu sutikdami 
žtnia^knjjyįnigas Jonas Bal
kūnas, Maspeįh° V. 
mainymo parapijos klebonas, 
pakeltas prelatu, norime bent 
trumpai supažindinti skaity
tojus su jo gyvenimu.

Prel. Jonas Balkūnas gimė 
1902 m. spalio 22 d. Maltby, 
Pa. Savo tėvų žemę — Lietu
vą jam pirmą kartą teko iš
vysti esant labai jauno am
žiaus, vos šešerių metų. Lie
tuvoje buvo neilgai. Grįžę at
gal Amerikon, tėvai savo sū
nų leido į mokyklas Ply
mouth, Duryea, Pittston, Pa. 
1912 m. Balkūnai vėl išvyks
ta į Lietuvą ir apsigyvena 
Marijampolėje. 1914 m. Jo
nas jau lankė gimnaziją, bet 
kilęs karas pertraukė mokyk
los darbą. Tada jis mokėsi 
privačiai, o 1917 m. vėl įsto
jo į gimnaziją Marijampolė
je. 1919 m. stojo Seinų kuni
gų seminarijon, kurioje mo
kėsi trejus metus. 1922 m, 
kartu su tėvais atvyko į 
Ameriką ir čia buvo priim- Lietuvos nepriklausomybės 
tas Brooklyno vyskupo.

Amerikoje kunigų semina- Buvo ten priimtas aukščiau- 
rijos mokslus baigė Niagara 
Falls, N. Y. Kunigu įšventin
tas 1926 m. gegužės 29 d. 
Pirmoji paskyrimo vieta bu
vo šv. Liudviko parapija (ki
tataučių), Brooklyne, bet jo
je buvo neilgai. Tų pačių me
tų rudenį paskirtas vikaru į 
Apreiškimo lietuvių parapi
ją, kurioje dirbo iki 1928 m. 
birželio mėnesio, kai jo svei
kata visiškai susilpnėjo ir tu
rėjo išvykti į Denver, Colo
rado, gydytis net vieneriems 
metams. 1929 m. gegužės m. 
paskirtas vikaru į Angelų 
Karalienės parapiją, Brook
lyne, kurioje išbuvo iki 1933 
m. spalio 1 d. Po to paskirtas 
V. J. Atsimainymo parapijos 
klebonu, šiose pareigose sėk
mingai dirba ir šiandieną.

Prelatas J. Balkūnas turi 
daug nuopelnų lietuvių tau
tiniame kultūriniame ir vi
suomeniniame darbe. Nuo 
gimnazijos laikų Lietuvoje 
ateitininkas, lietuvių katali
kų šviesuomenės organizaci- 
čia gyvena dar daug gerų lie-

jos narys. Nuo seminarijos 
Apieriįjpje ^Įaikų nuolatinis 
Sėtuvių ičaialikų \.sp&^d0§' 
bmnJradarbis,xptifrncistas. Jo 
straipsniai įvairiausiais klau
simais puošė “Ameriką,” 
“Draugą,” “Garsą,” “Darbi
ninką,” “Studentų Žodį” ir 
kitus laikraščius.

Jis nuoširdžiai darbuojasi 
katalikų akcijoje. Daug kar
tų buvo organizacijų centro 
valdybose, užimdamas atsa
kingiausias vietas. Trejus 
metus iš eilės vadovavo Ku
nigų Vienybei; kelis kartus 
buvo Kunigų Vienybės sek
retorium, redagavo “Kunigų 
Vienybės Biuletenį.”

Visą laiką buvo kataliky
bės ir lietuvybės sargyboje. 
Dalyvavo masiniuose visuo
meniniuose susirinkimuose, 
lankėsi svarbiose įstaigose 
Lietuvos ir lietuvių reikalais. 
1938 m. viešėjo Lietuvoje, 
kur atstovavo Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenei

20 metų sukakties minėjime.

šių Bažnyčios ir valstybės įs
taigų. Lietuvai patekus į bol
ševikų vergiją, Kunigų Vie
nybės pavestas, atliko svar
bius žygius pas Bažnyčios 
vadovybę.

Prelatas J. Balkūnas visa 
širdimi yra atsidavęs tremti
nių šelpimo darbui ir rūpina
si jų įkurdinimu.

Daug nuopelnų prel. J. Bal
kūnas turi ir savo parapijai. 
Nuo 1933 m. rudens iki šiol 
Maspethas pakeitė savo vei
dą. 1935 m. pastatydinta baž
nyčia. Susilaukta naujos kle
bonijos, pripirkta daugiau že
mės. Parapijos narių skaičius 
nuolat auga. Pakviestos se
selės pranciškietės, Įsteigta 
naudingų organizacijų. Para
pijiečių talka, glaudus bend
radarbiavimas leidžia įvyk
dyti didelius darbus, surasti 
jiems reikalingų stambių lė
šų.

Ilgiausių ir gražiausių me
tų mūsų mylimam ir gerbia
mam Prelatui!

—Kiir Gyvi Lietu\ iai Acgy\ ena
Amerikos lietuviai per 30 

metų duodavo aukų Lietuvai, 
tikybinėms, patriotinėms ir 
labdaros organizacijoms. Be 
to, pinigais sušelpdavo savo 
gimines ir draugus, kad tie 
pagerintų savo ūkį, išeitų 
aukštąjį mokslą ir pan. To
kia piniginė parama Lietu
vos žmonėms kartu stiprino 
ir valstybės turtą. Bet antro 
pasaulinio karo audra sugrio
vė visų Lietuvos žmonių gy
venimą. Sunaikino Lietuvos 
valstybę. Pavergė tautą. Ke
lis šimtus tūkstančių lietuvių 
vokiečiai išvežė darbams. 
Dar daugiau jų išvežė ir te- 
beveža rusai.

Kiek ten mūsų tautos li
ko, atsidūrė už plieno uždan
gos. Nutraukti ir amerikie
čių ryšiai su ja. Jau negali
me saviesiems ten pagelbėti. 
Tiktai galime ir turime gelbė
ti nelaimingus mūsų tautie
čius, kurie liko išblaškyti po 
plačią Europą. Daugumas jų 
gyvena stovyklose, kurias įs
teigė Hitlerio valdžia. Kai 
amerikiečiai ir anglai kitas 
tautas išvadavo, tai niekas 
neišvaduoja lietuvių ir kitų 
karo tremtinių iš baisios 
būklės tose stovyklose!

Šie- 'remtiniai neturi nei 
jokios 'alstybės piliečio, nei 
papras; žmogaus teisių. 
Mat, jie|vis dar tebėra DP. 
Joks kraštas beveik visai ne
įsileidžia jų, — suliesėjusių, 
be pinigo, be pripažintos pi
lietybės. Kas iš svetimų kraš
tų atvyksta ieškoti pigiausių 
darbininkų, tai renkasi jau
nus ir stipriausius, sveikiau
sius. šimtai jau pagaliau tu
ri affidavitus, bet maža Lie
tuvos kvota atideda juos ke- 
leriems metams.

Tos DP žmogystos sugrūs
tos stovyklose, kuriomis pa
versta vokiečių kareivinės 
arba belaisvių barakai. Po 
12—16 žmonių sukimšta į 
kambarį, kurio sienos plonos. 
Menkai kūrenama. Nėra bal
dų. Dar UNRRA apdovanojo

visus DP vienodais apsiaus
tais — iš plonų kareiviškų 
antklodžių, kuriuos jie nusi
dažo ar persiuva. Toli gra
žu ne visi lietuviai gavo dra
bužių iš BALFo ar giminių, 
kurių daugumas neturi ar ne
žino. Labai trūksta kojinių. 
Šiokius tokius batus nuolat 
taiso. Apie skrybėles nė ne
svajoja.

Geraširdė Amerika duoda 
net bilijonus dolerių kitiems 
kraštams, kur žmonės savo 
namuose gyvena, šį tą turi ir 
dabar dar geriau įsigyvens. 
Iš tų Amerikos bilijonų tik 
trupiniai skiriami visų pa
mirštiems DP. Buvusi UNR
RA duodavo jiems, palygin
ti, menką maistą. Bet dabar 
IRO dar labiau jį pablogino. 
Ir kodėl? Kur tas žmonišku
mas ir teisingumas, kurio 
šauktis DP turi jau per silp
ną balsą?

Kilnios širdies lietuviai, įsi- 
gilinkit ir gerai pagalvokit, 
ką nuo praėjusios žiemos tie 
vargšai valgo. Malonėkit pa
siklausyti, ką kelios tremti
nės iš skirtingų stovyklų man 
rašė:

“Štai, vienos savaitės mai
sto davinys vienam žmogui: 
margarino 88 gramai (vienas 
geras valgomas šaukštas), 
sūrio 32 gr. (vienas kąsnis), 
cukraus 210 gr. (pusantros 
stiklinės), manų kruopelių 
100 gr. (3 su puse uncijų), 
juodų miltų 2 šaukštai (ne- 
sveria), mėsos 266 gr. (9 un
cijos) ir juodos duonos. Be 
šio davinio, dar gauname 
kasdien pietums po samtį avi
žinių drybsnių (visada ta pa
ti sriuba), virtų vandeny, o 
kartais pabaltintų nugriebtu 
pienu. Tai normalus suaugu
sio žmogaus davinys. Cigare
čių, saldumynų, vaisių ir dar
žovių visai negauname. Tik 
vyrai gauna šiek tiek cigare
čių. Pernai gaudavom kiek 
daugiau riebalų ir cukraus, 
riešutų, saldainių, biskvitų.”

Dabar atsakykite į klausi-

GREAT NECKO BALF 
VEIKLA

Great Necko BALFo 20 sk. 
pereitais metais sukėlė ir per
davė BALFo centrui apie 
$1,558.00 pinigais ir kelis ve
žimus daiktais — drabužiais, 
avalyne ir konservuoto mais
to produktais. Į pereitų metų 
rudenį įvykusią vakarienę 
lietuvių našlaičių fondui pa
remti atsilankė apie 60 sve
čių. Kalbas pasakė prel. J. 
Balkūnas, kun. Lekešis ir S. 
Čerienė iš BALFo centro raš
tinės.

Vakarienės metu aukų su
rinkta $47.75. Vakarienės 
pelnas $79.25. Viso $127.00 
perduota našlaičių fondui.

Po $5.00 aukojo: T. Vasiliaus
kienė, H. Vekikienė ir Jonušie
nė.

$4.00 — P. Určinas.
Po $2.00: P. šalins, M. Rusie- 

nė^$14Q----- A. Seskus.
Po "$1.00: J. Blažonis, S. Zi- 

bartienė, K. Gutauskas, A. Wil- 
tropf, V. Kasparienė, T. Surdo- 
kas, A. Bartkienė, J. Armanie- 
nė, B. Zaravičienė, K. Sauseris, 
B. Daknienė, V. Boza, V. Čeba- 
torienė, M. Viktasienė, L. Ček- 
likas, Kcns, Kazaitienė, B. Su- 
prančikas, A. Vasiliauskas, A. 
Valantinas, P. Kurtinaitis, B. 
Daknys; E. žorskienė — 50c., 
A. Vaičiulienė — 50c., E. Tur- 
lienė — 25c. Trūkumą pridėjo 
Lažaunikienė — 76c., A. Vasi
liauskas — 15c.

Aukojo daiktais: Lažaunikie
nė, Glodkienė, Bukantienė, žors
kienė, Zakarkienė, Blažonis, Al
len, Kens, Gutauskienė, Krau- 
čiūnienė, Petrauskienė, Rusienė, 
Viktasienė.

Šeimininkės — Bukuntienė, 
Gutauskienė, Lažaunikienė ir S. 
Vasiliauskienė namuose paruošė 
po kalakutą, šeimininkėms prie 
stalų padėjo Allen, Krauch, Pet
rauskienė, Glodkienė, Kasmo- 
čienė ir kiti.

Gėles aukojo Vasiliauskienė, 
Petrauskienė, Kraučiūnas ir 
Bartkus.

Kalėdinių atvirukų parduota 
per Wm. Wolf už $10.00.

Visiems už aukas pinigais, 
daiktais, darbu, laiku ir pla
tinusiems bilietus širdingas 
ačiū.

Pinigai perduoti našlaičių 
fondui.

Wm. Wolf

Turtinguose Rytprūsiuose 
buvo gražus miestas — Ka
raliaučius, vokiečių vadina
mas Koenigsbergu. Jo apy
linkėse daug kur buvo gali
ma sutikti ir lietuviškai kal
bančių gyventojų. Dabar šis 
miestas smarkiai apgriautas. 
Jis valdomas rusų ir pakrikš
tytas visai kitu vardu—Ka
liningradu (tokių subolševi- 
kintų miestų vardų Rusijoje 
yra daug, kaip, pavyzdžiui, 
Leningradas, Stalingradas ir 
t.t.). Karaliaučiaus gyvento
jai badauja. Įdomių dalykų 
apie tai mums pateikia Vo
kietijoje leidžiamas laikraš
tis “Tėviškės Garsas.” Tik 
pasiskaitykim:

Teko daug skaityti ir gir
dėti, kad iš rytų į Lietuvą 
nuolat vyksta elgetauti vir
tinės badaujančių rusų.

Taip pat ir buvę Lietuvoje 
rusų nelaisvėje vokiečių ka
riai, grįžę namo, pasakoja, 
kad lietuviai gyventojai juos 
šelpdavę ir ne vienam jų yra 
išgelbėjo gyvybę. Kai kurių 
pasakojimai yra patekę ir į 
vokiečių spaudą.

Iš vokiečių spaudos sužino
me, kad į Lietuvą vyksta el
getauti ir Karaliaučiaus vo
kiečiai.

Š. m. sausio 31 d. vokiečių 
laikraštyje “Flensburger Ta- 
geblatt” Nr. 13 įdėtas raši
nys apie vokiečių gyvenimą 
Karaliaučiuje, kurį apibūdina 
atbėgėlė iš ten vokietė Hil
degard.

jos žodžiais, senų p; 
šių žmonių ir mažameti 
kų beveik nematyti 
liaučiaus gatvėse. į 
praeitoji žiema ir bad 
varė juos į kapus. Pn 
žiemą gatvėmis važinė!’^tnim^ 
laidotuvių vežimas ir F 
davęs nuo šalčio ir ba< 
rusius. Gatvėse maty 
raudonarmiečiai, n| 
vokiečiai ir iš rytų i 
kolchozininkai. Ligonų 
same mieste tik dvi,a 

medicinos pagalba maži 
prieinama. Vokiečių ' 
daržai ir darželiai nu]

Mums įdomiausia 
pabaiga, kur paliečia 
Lietuva.

Į klausimą, ar nebfl 
palengvintų sunkią vo 
dalią, Hildegard atsaa

—Taip! Lietuviai ii įį didy- 
jo Karaliaučių.

Naktimis vokiečiai] 
paauglius vaikus slapi 
siųsdavę su rusų prd 
traukiniais į Lietuvą] 
atsirasdavę sušelpti pa] 
tusių ūkininkų. Vaikai 
ros dienų grįždavę na 
čiai pavalgydinti ir j 
bulvių arba vaisių kra

Karaliaučiaus gyv 
neturėję teisės iš savi 
nuimti vaisių derliaus 
nenuostabu, jegu naktį 
tisos šeimos iškeliaut 
pas giliai religingus ll 
ūkininkus už šiltą valg 
ti laukų darbų.

P. AžUTIS
Čekų komunistai t; 

irašto žmonių nuotai 
rai jautė. Ir jie velniš 
sojosi iš trumpareg 
tautiečių. Šypsojosi 
kams einant pageic 
prasme, ir ant dauge 
pastatų ir pirkių si 
bantis portretuose t 
sis čekų “išvaduotoji 
linas...

PREZ. BENEŠO VA

»P* 
jaunis-
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Pasiskirsčiusius mn 
apie Benešą 

Apie Čekoslovakiji 
dento vedamą politi 
gabumus tiek pasaul 
ir pačioje čekų taut 
labai įvairių pažiūri 
mas jam lėmė būti 
Čekoslovakijos valst 
rėjo Masaryko moki: 
timiausiu bendradai 

L Visur turėti didelį mokyto 
sada reiškia ir pači 
liu tapti!

Tarp Tomo Mas 
Eduardo Benešo yr 

Luta} de- betgi skirtumas. M 
;/ikijai su- tikrai buvo įkūręs 

L padalini- vakijos respubliką 
Luldovai ją lių demokratijos ] 
k ir padare Nepaprastai idealia 
•ton? vals-išspręstas didelis 

tautinių mažumų kl: 
Kalbant apie Dr 
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teligenciją ir nūs 
politikoje pasaulini 
Benešąs yra didelis 
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Brooklyno Vyčiai dirba

mą: ar žmogus su tokiu mai
stu gali ilgai gyventi ir svei
kas, stiprus būti? Amerikoje 
geriau valgo už nusikaltimus 
nubausti kaliniai!

Brangūs lietuviai, o ypač 
geraširdės lietuvės, kurios 
mokate nelaimingus užjausti! 
Pagalvokite apie tokius bai
sius faktus ir atsiminkite 
tuos vargšus. Kas affidavi- 
tais, kas maisto ir drabužių 
siuntiniais, suteikite jiems 
džiaugsmo! Neturintieji gi
minių ar pažįstamų, siųskite 
per BALFą. Parodykime, kad 
tuvių ir tikrų krikščionių!

Sofija Jurgeliene

Vyčių 41 kuopa 1948 me-i grafu atspausdintų 
tus pradėjo su pagyvinta' galima gauti “Amen 
veikla. Išrinkta nauja valdy- ’ " 
ba: dvasios vadu kun. N. Pa
kalnis, pirm. K. Kazlauskas, 
vicepirm. J. Wilson ,sekr. Ba
lys Laučka ir iždininku Edv. 
Tumasonis.

Baskutinieji susirinkimai 
pagyvinti paskaitomis iš 
“Vyčio.”

Krepšininkai
Sudaryta krepšinio koman

da. Jai priklauso jaunieji na
riai: Leschinski, Hroch, Kes- 
konis, Kastor, Kiskis, Lau
rinaitis ir R. Kazlauskas. Per 
paskutiniuosius tris mėne
sius komanda laimėjo 18 žai
dimų. štai paskutinieji rezul
tatai :

Vyčiai — — 57
St. Stanislaus — 38
Vyčiai — — 50
Lady of Consolation 32
Vyčiai — — 62
St. Mary’s — — 24
Krepšinio komandai vado

vauja kuopos sporto vadovas 
Ray Kazlauskas.

Greit Vyčių 41 kp. sporti
ninkai pradės “baseball” se
zoną. Tikimasi, kad šiais me
tais baseballininkai bus tiek 
pat pasiruošę, kiek pernai, ir 
vėl laimės tarpkuopinį čem
pionatą.

Išleido veikalą
Šiais metais 41 kuopa iš

leido P. J. Naumiestiškio 
pjesę “Baisusis Birželis.” Ši 
pjesė buvo parašyta specia
liai vyčiams. Kol kas veika
las tėra išspausdintas mime- 
ografu, bet netrukus pasiro
dys ir knygutės formoje. 
Džiugu, kad vyčiai išdrįso 
imtis ir tokių didelių darbų, 
kaip knygų leidimas. Mimeo-

dakcijoje. Kaina tik 50
Komunija ir pusto

Gegužės 2 dieną per 
mišias Apreiškimo bal 
je Vyčių 41 kumpos na] 
ims'komuhiją, o po t( 
jaukūs pusryčiai. Pi 
metu trumpą kalbą’ 
kys ką tik iš Europa 
kęs svečias. Valdybai 
kad visi nariai dalyvi 
j e šventėje. Kais rusais

Šokiai
Didžiuliai pavasarini 

kiai įvyks gegužės ml 
dieną Angelų Karaliej 
leje. Jau dabar pradl 
jiems visu stropumu r| 
Šokių rengimo komitel 
galvojo kažką naujo, t| 
siems bus įdomu sužil 
pamatyti, kokius ten “i 
vus” tie vyčiai išgalvoji

Kodėl taip sekasJ
Jei Brooklyno vyčiai 

gražiai dirba ir narių] 
čium auga, tai tik todėl 
jiems visa širdimi pritaį 
Dvasios Vadas Aprei] 
parapijos klebonas kd 
Pakalnis. Jau keli meni 
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pa susirinkimams ir par 
mams. Už šį.lietuviško 
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gi-
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nacionalizmui, pos 
kydamas slovaku; 
vokiečius, Karpatų 
čius ir vengrus.

Į vokišką Sude 
Benešąs siuntė i 
valdininkais. Iš tei 
gai didžiuosius 
centrus perkeldam 
mijos ar Moravijc 
tuo daugeliui Sud 
tojų atėmė duoi 
Sudetuose prasidė 
bas, o kartu ir n
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toje, če-
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ELPIA
ūsiuose Jos žodžiais, J
— Ka- šių žmonių ir nįj 
vadina- kų beveik

liaučiaus gatvėse I 
praeitoji žiema į, 
varė juos j hfcL ________
žiemą gatvėmis t g arčiau sekant 
laidotuvių vežuuį 
davęs nuo šalčiuj

ČEKOSLOVAKIJOS TRAGEDIJA
P. AŽUTIS

o apy- 
ro gali
nai kal- 
bar šis 
riautas. 
akrikš- 
u—Ka- 
rolševi- 
lusijoje 
yzdžiui, 
adas ir 
yvento- 
dalykų 
ria Vo- 
laikraš-

Tik

(Tęsinys)
lekų komunistai 

planingai
veikė

iš nacių 
vadavusios čekoslovaki- 

visuomeninį gyvenimą.• -----¥ 1KJ o./ »

rusins. Gatvėse > -o labai aiškiai galima pa
raudonarmiečiai, jeti, kaip šalies komunis- 
vokiečiai ir išiy planingai siekė iš pat pir- 
kolchozininkai. j dienos užvaldyti visą 
same mieste tii 
medicinos pagalį- 
prieinama. Vok; 
daržai ir darželį

Mums įdomia? visur buvo garsinamas ir 
pabaiga, kur $ 
Lietuva.

Į klausimą, ar; £ daug rusai prisidėjo prie 
palengvintų šunį
dalią, Hildegard^ iškai visuose frontuose

—Taip! Lietuv: 
jo Karaliaučių.

Naktimis <
paauglius vaikus kontroliuoja...
siųsdavę su rusi; 
traukiniais į Ut 

ikę ir į’

. Tas planas, aišku, buvo 
iš anksto sudarytas Mas

ėje.
lekų komunistų iniciaty-

Čekų komunistai tas visas 
krašto žmonių nuotaikas ge
rai jautė. Ir jie velniškai šyp
sojosi iš trumparegių savo 
tautiečių, šypsojosi, daly
kams einant pageidaujama 
prasme, ir ant daugelio čekų 
pastatų ir pirkių sienų ka
bantis portretuose tariama
sis čekų “išvaduotojas” Sta
linas...

PREZ. BENEŠO VAIDMUO

ir gir- 
Lietuvą 
uti vir
ių, 
etuvoje 
;čių ka- 
įsakoja, 
jai juos
i jų yra
ii kurių

binamas raudonosios ar
as vardas visoje šalyje:

karo laimėjimo, kaip did-

sužino- 
ksta el- 
aus vo-

atsirasdavę sušelp 
tusių ūkininkų. Vi 
ros dienų grjžfc 
čiai pavalgydinti 
bulvių arba vaisi;

broliškųjų slavų tautų 
vę kovėsi raudonoji armi- 
ir kaip, to išvadoje, didy- 
Stalinas net Goethes Wei- 

Visur 
ų raudonieji ruošė mitin- 
ir liaudį “švietė,” kad če- 

tautą ne vakarų demokra- 
bet rytų liaudies mylėto- 
išvadavo; kad vakarų de- 
cratai Čekoslovakijai su- 
;ė Miuncheno padalini-

BALF pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius New Yorko 
uoste pasitinka naujai atvykusius tremtinius. Paveiksle 
matome Vincės Jonuškaitės-Zaunienės-Leskaitienės, Lietu
vos operos artistės, šeimą, tik atvykusią iš tremties. Ant
roje eilėje Ona Valaitienė, pasitinkanti naujai atvykstan
čius BALE vardu, ir Lietuvos Generalinio Konsulato atta-

IŠ VISUR IR APIE VISK4
MANDAGUMAS NE VISA- (didžiavimų apie išradimus.

DA APSIMOKA
Mes dažnai girdime sakant, 

jog būti mandagiam visada 
apsimoka, nes už parodytą 
mandagumą iš visai svetimų 
kartais kai kas paveldi didelį 
turtą.

Tokios nuomonės buvo ir 
Virginija Mann iš Milton, 
Mass.

Besėdint ant suolelio Bos
tono sode, priėjo prie jos ne
pažįstamas vyrukas ir pa
klausė, kuri valanda. Virgi
nija pasidėjo ant suolelio pi
niginę ir pasižiūrėjo į laikro
dį, o nepažįstamasis tuo tar
pu pačiupo jos piniginę ir pa
bėgo.

Jie net girdavosi, kad viso
kius vaisius, kurie Rusijoje 
neauga, jiems fabrikai padir
bą. Tam patvirtinti jie saky
davosi patys savo akimis 
Maskvoje matę du didžiulius 
fabrikus, kurie apelsinus 
(orandžius) gamina. Tik šių 
išradimų kitos valstybės 
“nesugeba pasisavinti.”

gu nesiskaityti. Todėl visi 
pradėjo rūkyti fabrikų gamy
bos cigaretes, ir už tai jų da
bar niekas “sissy” nevadina.

Jau karo pradžioje ameri
kiečiai per metus surūkyda
vo 172 bilijonus cigarečių. 
Bet kadangi karo metu rū
kymas įėjo į madą moterų 
tarpe, kurios yra azartiškes- 
nės rūkytojos, negu vyrai, ir 
kadangi rūkyti pradėjo daug 
jaunuolių, tai dabar per 
tus amerikiečiai surūko 
bilijonus cigarečių, arba 
ną bilijoną per dieną,
būdu per metus rūkalams jie 
išleidžia net $3,400,000,000.
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l
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specia- 
s veika- 
s mime- 

i pasiro- 
formoje.

išdrįso 
į darbų, 
Mimeo-

vadinamąją “raudonąją 
albą” ir eidavo vasarą sa- 
oriškai padėti ūkinin- 
is. O tuo laiku, išvarius' 
iečius, taip maža buvo 
šte darbininkų. Komunis- 
brovėsi pirmieji į fabri- 

i, tuo norėdami laimėti pavykdavo išsipainioti, 
bininkijos simpatijas. " -
ka pripažinti, kad didele 
mi jiems tai pavyko. Tai

Pasiskirsčiusios nuomonės 
apie Benešą

Apie Čekoslovakijos prezi
dento vedamą politiką ir jo 
gabumus tiek pasaulyje, tiek 
ir pačioje čekų tautoje, yra 
labai įvairių pažiūrų. Liki
mas jam lėmė būti garsiojo 
Čekoslovakijos valstybės kū
rėjo Masaryko mokiniu ir ar
timiausiu bendradarbiu. Bet
turėti didelį mokytoją ne vi-, Anicetas Simutis, 
sada reiškia ir pačiam dide-l 
liu tapti!

Tarp Tomo Masaryko ir 
Eduardo Benešo yra didelis 
betgi skirtumas. Masarykas 
tikrai buvo įkūręs Čekoslo
vakijos respubliką ant dide
lių demokratijos pagrindų. 
Nepaprastai idealiai buvo jo 
išspręstas didelis valstybės 
tautinių mažumų klausimas.

Kalbant apie Dr. Benešą, 
tenka pripažinti jo aukštą in
teligenciją ir nusimanymą 
politikoje pasauliniu mastu. 
Benešąs yra didelis realistas. 
Deja, likimas Benešo prezi
dentavimo metu spendė jam 
visokias nepalankias pinkles, j
iš kurių, deja, tam politikos leris, kiekvienam aišku, bet 
akrobatui ne visur laimingai1 Benešąs laikė save dideliu 

|Fav/™avv i^paiuivŪ. I demokratu, o savo valdomą 
j Jau pačiame tautinių ma- šalį _— demokratijos idealu, 
žumų tvarkyme Benešąs ne-į Todėl, kaip tokioje, čekoslo- 
išsilaikė tinkamoj aukštu- Į vaki joj e vargu ar kas patei- 
moj, o pamažu pasidavė siau- sins minėtą^ Benešo čekiškai

kinčius slovakus, labai jaut-1 pulkus į Sudetų kraštą, iš- 
riai įžeidė slovakų tautinį ir! gaudo vokiečių nacių agen-
religinį jausmą. Ir kitas tau
tines mažumas, kaip vengrus, 
ukrainiečius ar Tešino len
kus, buvo stengiamasi kiek 
galima greičiau nutautinti. 
Tos Benešo politikos dėka, 
Čekoslovakijoje susidarė vaiz 
das, kad šešių milijonų gero- riui ’’talkininkavusios, 
kai kultūringa čekų tauta Ii- ruošdamos
ko lyg krašto privilegijuotais’Miuncheno konferenciją, Be- 
bajorais, valdančiais aštuo- 
nių milijonų tautines ‘mažu
mas”...

Kad prezidentas nenaudo
jo prieš tautines mažumas tų 
metodų, kuriuos naudojo Hit-

tus. Toks prezidento drąsu
mas tiesiog siutino Hitlerį, 
ir jis Benešo vardą su praga
rišku įsiutimu visada savo 
kalbose ištardavo... Kiek če
kai pasakoja, jei demokrati
nės valstybės nebūtų Hitle-

su- 
Čekoslovakijai

“IŠRADINGI” SOVIETAI
Rusų spauda giriasi savo 

piliečių išradingumu. Taip, 
pavyzdžiui, sako, elektros 
lemputę daug anksčiau prieš 
Edisoną išradęs rusas Lody
ginas, tik šią lemputę, kaip 
ir daugelį kitų rusų išradi
mų, pasisavinusios kitos vals
tybės, pritaikydamos tuos iš
radimus gyvenimui ir paleis- 
damos apyvarton.

Mes, kurie Lietuvoje turė
jome progos su rusais, daž
nai susitikti, irgi esame už
tektinai prisiklausę jų pasi-

grafu atspausdir 
galima gauti “Ahe 
dakcijoje. Kaina til

Komunija ir pa
Gegužės 2 dieną; riai parodo prieš šešiolika 

mišias Apreiškimo lesių įvykę dar tada gana 
je Vyčių 41 kuops: lokratiški rinkimai, ku
inas komuniją, op ase komunistų partija iš- 
jaukūs pusryčiai 
metu trumpą telkimuose 
kys ką tik iš Er tiją balsavo ūkininkai, 
kęs svečias. Vate 
kad visi nariai (te 
j e šventėje.

laimėtoja. Ypač tuose 
už komunistų

tautinę krašto politiką. Ne
pateisino savo šalies prezi
dento linijos ir rimtai galvo
ją čekų politikai, kaip rašan
čiajam ne iš vieno asmeniš
kai teko daug kartų patirti.

Cada čekų kaimynai, len- 
ir vengrai, ne juokais grū- 

si su okupantais rusais 
£ politinėje, tiek net ir po
odinėje ginklų kovoje, če- 

Didžiuliai pav& vien šypsojosi... “Kam 
kiai įvyks gegnžė? lilai pykintis ir kovoti 
dieną Angelų Kan eš šalies išvaduotojus: 
Įėję. Jau dabar f 
jiems visu stropEfcaunistais, mes su jais iš- 
Šokių rengimo iš
galvojo kažką na
šiems bus įdomu.' 'ai visur sekasi”... Net dar 
pamatyti, kokius; >Siau- Viena įtakinga čekų 
vus” tie vyčiai iš? nenybė patarė net katali- 

’ ms stoti į komunistų par- 
Kodėl taipk kad tuo kraštui būtų at- 

Jei BrooklynoT 5ta daugiau naudos, o ne 
gražiai dirba įrėžiau ir Bažnyčiai...

išvaduotojus:
s gražiai sugyvename su

n darbuojamės krašto at- 
.tyme, ir mums todėl taip

čium auga, tai til = 
jiems visa širdimi; 
Dvasios Vadas i 
parapijos kleboci' 
Pakalnis. Jau 
kaip krepšininkai 
sale savo pratybų 
Niekad neatsakė 
pa susirinkimą®: 
mams. Už šį liet' iio, yra blaškomas, kaip lengvutis, šalnų pakąstas 
nimo rėmimą if r 
savo dvasios vtf-
Pakalniui skolin? ns purvą, tremtinys Narutis, o jo šiurpų balsą at-

ro masto grynai čekiškam 
nacionalizmui, posūniais lai
kydamas slovakus, Sudetų 
vokiečius, Karpatų ukrainie
čius ir vengrus.

Į vokišką Sudetų kraštą 
Benešąs siuntė vien čekus 
valdininkais. Iš ten sąmonin
gai didžiuosius pramonės 
centrus perkeldamas į Bohe
mijos ar Moravijos centrus, 
tuo daugeliui Sudetų gyven
tojų atėmė duonos kąsnį. 
Sudetuose prasidėjo nedar
bas, o kartu ir nepasitenki
nimas čekų globojimu.

Ir Slovakijoje Benešąs, 
žūt būt, norėjo pravesti če- 
kinimo politiką, tam tikslui 
daug čekų tautybės valdinin- prezidentas laikėsi, ir tai ne 
kų į ten siųsdamas aukštoms žodžiais, bet darbais. Hitle- 
tarnyboms. šie čekų valdinin- ris reikalauja atiduoti Sude- 
kai, religijos atžvilgiu dau- tus, tuo tarpu Benešąs kraš- 
giausia būdami indiferentai te skelbia visuotinę mobiliza- 

Į ir su panieka žiūrį į giliai ti-'ciją, pasiunčia kariuomenės

Benešąs kovoje su 
Hitleriu

Benešo garbei tenka pasa
kyti, kad jis daug drąsos pa
rodė kovoje su Vokietijos 
diktatoriumi. Vis labiau įsi
tempiant diplomatiniams 
santykiams tarp Vokietijos ir 
Čekoslovakijos dėl Sudetų vo
kiečių, Hitleris visokiais var
dais savo kalbose išplūsdavo 
prezidentą Benešą. Bet čekų

nešas nebūtų bijojęs su vo
kiečiais pradėti net karo. Ne 
veltui po Sudetų krizės Be
nešąs vienoje savo kalboje į 
čekų tautą su pasididžiavimu 
galėjo pasakyti: “Mūsų prie
šai savo grasinimais suardė 
mūsų sveikatą ir sukrėtė mū
sų nervus, bet nepalaužė mū
sų dvasios.”

Benešo tragedija
Bet tas pats Benešąs, ku

ris taip narsiai laikėsi prieš 
rudąjį diktatorių, visiškai 
nusileido raudonajam dikta
toriui. Ir tai žingsnis po 
žingsnio, pradedant jo persi
kėlimu iš Londono į Maskvą 
ir baigiant komunisto Gott- 
waldo ultimatumo priėmimu. 
Kodėl prezidentas Benešąs 
pasirinko kelią į Maskvą, yra 
daug spėliojimų.

Rašančiam šias eilutes vie
nas dabar esąs Vakarų Euro
poje užsienių ministeris, bu
vęs su Benešu tremtyje Lon
done, šį dalyką išaiškina 
taip: Tarp egzilinės čekų ir 
lenkų vyriausybės kilęs nesu
sipratimas, kam, grįžus po 
karo, atiteks mažas Tešino 
kraštas. Kaip žinoma, Tešino 
kraštas (trys apskritys) 
prieš karą priklausė čekams, 
bet per Čekijos pasidalijimą 
tą mažą kamputį perėmė len-

kai. Kadangi Tešinas yra ak
tualus dėl jame esančių ak
meninės anglies klodų, įvykę 
aštrūs ginčai. Lenkus palaikę 
amerikiečiai ir anglai; tuo 
tarpu Maskva palaikiusi Be- 
nešo pusę, pažadėdama Teži
ną Čekoslovakijai. Dėl Teži
no Benešąs, gerokai susikir- 
tęs su Vakarais, su visa savo 
vyriausybe persikėlęs į Mas
kvą. i

Kiek ši versija turi tiesos, 
sunku ką daugiau pasakyti, 
nors ji eina iš labai įtakingo 
žmogaus, kuris Benešą už tai 
jau prieš 3 metus labai smer
kė. Benešui, kaip politikui 
realistui, nemaža įtakos ga
lėjo turėti ir kartūs Miunche
no prisiminimai su Vakarų 
demokratiniu pasauliu. Vaka
rai čia gerokai čekų akyse 
susikompromitavo, tuo tarpu 
Staliną nuo tos politinės klai
dos gelbėjo jo nedalyvavimas 
toje konferencijoje. Na, pa
galiau “didieji trys”, gal būt, 
jau Teherane būsimos Čeko
slovakijos ateitį buvo užant
spaudavę taip, kad Benešui 
neliko daugiau nieko pasirin
kti, kaip, klusniai įsėdus į lėk 
tuvą, iš Londono skristi pas 
visų tautų didįjį “globėją” 
Staliną...

(Bus daugiau)

Žmogus be pavardes
Rumunijos karalius Myko

las, kuris dabar gyvena Wa
shingtone, yra prityręs šofe
ris ir lėktuvo pilotas. Taigi 
jis ir čia užsinorėjo pats vai
ruoti savo automobilį ir nuė
jo išsiimti šoferio leidimo.

—Tamstos vardas? — pa
klausė valdininkas.

—Mykolas, — atsakė pa
klaustasis.
/|_~'^n^ras vardas (pavar- jos valstybėje, jie susisuko 

savo gūžtą ir pravedė skyry
bas lengvinančius įstaty- 

‘ mus, kad galėtų patraukti
daugiau klijentų.

Biznis ėjo gerai, ir Reno 
miestelis beveik išimtinai iš 
skyrybų bylų gyveno. Tai pa
jutę, kiti miesteliai į Reno 
pradėjo žiūrėti su pavydu ir 
galvojo, kaip čia tą pelningą 
biznį iš jo paveržti.

Konkurenciją Reno mies
teliui jau buvo bepradedąs 
daryti Las Vegas, N. M., bet 
štai paskutiniuoju metu jį 
pralenkė Juarez miestelis, 
Meksikoje.

Sakoma, kad skyryboms 
tokie palankūs įstatymai, jog 
nėra reikalo nė ten apsigy
venti. Tik užpildei pareiški
mą ir per advokatą pasiuntei 
per sieną, o už vienos dienos

Biznis iš skyrybą
Amerikoje yra didelis nuo

šimtis skyrybų (divorsų) by
lų. Daugiausia persiskyrimų 
vyksta turtuolių, ypač Holly
wood© žvaigždžių tarpe, kur 
nesiskaitoma su pinigu.

Tam tikra žmonių grupė 
sumanė iš to padaryti gerą 
biznį. Reno miestelyje, Neva-

de) ?
—Neturiu.
—Tai kaip tu pasirašai ant 

popierių?
—Mykolas.
—O kaip kiti tave vadina?
—Karalius Mykolas.
—A! — suprato valdinin

kas, su kuo turįs reikalą ir, 
pasakęs “O-Kay,” išrašė ka
raliui šoferio leidimą vardu 
ir pavarde “Michael.”

ŠIMTAMEČIO RECEPTAS
New Brightone gyvena se

nas jūrų kapitonas, Dennis 
Tormey, kuriam balandžio 7 
dieną sukanka lygiai 100 me
tų.

Kadangi kapitonas yra dar 
gana stiprus ir gerai atrodąs, 
laikraščių korespondentui pa
rūpo jį paklausti, kokiu re
ceptu jis naudojasi, kad taip jau gausi palankų atsakymą, 
gerai išlaikė sveikatą. į Už tą “malonumą” advoka-

—Aš nesilaikiau jokių svei- Į tas iš tavęs paims tik 20Q do 
katos taisyklių, — atsakė se- lerių. ---------
nukas, — smarkiai rūkiau, Į Visa bėda, kad Amerikos 
valgiau ir gėriau, kiek nore- teismai Juarez skyrybų ne
jau ir ką norėjau. Dar ir da-' 
bar per dienų dienas aš čiul
piu tabaką arba rūkau pyp
kę.

nori pripažinti.

Vladas Būtėnas

KANČIŲ KELIAIS
O, šėlstantis rudens vėjau, debesys tamsūs ir klas- 

gi, neškit tėviškei, neškit dangaus Viešpačiui liūd- 
žinią, kad Lietuvos jaunimas, apvainikavęs tėvynės 
kurą didvyriškų žygių vainikais, rudųjų ir raudo
ją klastingomis iltimis išrautas iš ramaus namų ži-

ivo lapas ir žiauriai išmetamas iš tautiečių šeimos, 
ip didžiausias nusikaltėlis! — šaukė, parpuolęs į ru-

rtojo pakrypusių barakų sienos, jo aidas ašaras 
audė tautiečiams tremtiniams, susirinkusiems atsi- 
nkinti su tais, kuriems antrą kartą metamas skau- 

Jie buvo kariai ir kovojo prieš sąjun-Lietuva ne s kaltinimas: 
sovietų pavergta- linkus.” 
ma. Jai išlaievit- ■—Susitiksime ten, kur mėlynakės mūsų laukia, kur 
prisidėkime prie į Pametės girios ošia kraujo broliams pergalės mar- 
jo Lietuvai Gelt# 3- Lietuvos vėliava, kurios sargyboje partizanas iš-

PADĖKA

žiai Gerb. Dvasiškijai 
ir

nūsų Biznieriams, 
Sveikinimais paremusiems 
unerikos” laikraštį, 
oširdžiai dėkojame.

dmai stovi, švies mums sunkiausiose valandose, kai 
is paskutinė vilties kibirkštėlė ir nebematysim te- 
nčios aušrinės! — kaip amžinas testamentas, nuai- 
jo išmesto iš tautiečių tarpo narsiųjų Vilkapio vyrų 
do leitenanto Stasio žodžiai dar valandėlei pasilie- 
ntiems DP teisėse likimo draugams.
Ir, įaudę juostą į rudens purvą, sunkvežimiai dingo 
glotame akiratyje... Dingo ir draugai... Tik tarp niū- 
l barakų sienų liko jų gyva dvasia...
Ten šiaurės Lietuvoj, kur Pyvesa sau vagą skina 
r banguojančius javų laukus, per lankas, apaugu- 
is sodria žole, melsvą padangę remia aukštos pušys, 
jų tyliame prieglobstyje tūno dažnai apylinkės gy- 
ntojų minimas Vilkapis.
Daug padavimų žmonės pasakoja apie tą neperei- 
mą raistą, kur ne tik žmogus, bet ir saulės spindu- 
i neužklysta, apie tą baisią velnių ir raganų kara- 
!tę.

Bėgo dienos, slinko metai. Vėl Lietuvos vieškelius 
trypė svetimųjų kojos. Vieni galvotrūkčiais išbėgo, 
pribuvo kiti.

Rudasis maras, tarsi vėžys, išsikerojo Lietuvoje. 
Reicho kumštis kasdien minkštėjo, jėgos tolydžių sil
po. Bet gruoboniški nagai vis ilgėjo ir darėsi plėšres
ni.

Rugpiūčio rytas buvo nuostabiai gražus. Padangių 
karalaitė saulutė žaidė melsvoje erdvėje ir siuntė mei
lius spindulius paskutinėmis vasaros dienomis besi
džiaugiantiems gyventojams. Debesėlis buvo retas sve
čias.

Aplink viensėdžius, tarsi laimė, bangavo vasarojus, 
o dirvose nioksojo vienišos žagrės. Vienišos ir apleis
tos nuolatinių savo palydovų artojų.

—Kur jie? — klausė šnarantis vasarojuje vėjas.
—Kui' jie? — stebėjosi pravažiuojąs dulkėtu vieš

keliu nepažįstamas rūstus karys su blizgančiais žai
bais ant krūtinės.

—Kur jie? — atsiliepė varpų garsai, atplaukę ban
guojančiais vasarojaus laukais iš tolumoje šviečian
čios baltos varpinės.

—Jie ten, kur juodbėriai prunkščia, kui' dunda gat
vės nuo žirgų kanopų, kur dulkių debesys kyla į žyd
rą padangę. Ten, tik ten, pamaldžioje minioje, atsišvie- 
čia veidai žydinčio Lietuvos jaunimo.

—Keleivi, nukreipk akis ten, kur šviečia balti bokš
tai! Ten, prie Aukščiausiojo kojų parpuolę, meldžiasi 
šimtai jaunuolių, prašydami dangiškos palaimos vargs
tančiai tėvynei. Ten žolinės atlaidai, ten maldos tyros, 
kaip kristalas, kyla į dangų.

Prie žalumynais išpuošto altoriaus drebančiose ku
nigo rankose kilo į aukštį balta ostija. Viešpaties gar
bei suskambo varpai ir varpeliai, lenkėsi galvos, pla
kė širdys, nežinios ir skausmo pripildytos.

Tuo tarpu pasigirdo šiurkštus kanopų bildesys... 
Reicho budeliai trypė ir šūkavo bažnyčioje.“Amerikos” Adn^’

Amerikos rūkytojai
Prieš 35 metus Amerikoje 

nedaug kas rūkė fabrikų ga
mintas cigaretes. Tada buvo 
madoje pačiam susisukti pa
pirosą. Kiti gi, vietoje rūkę, 
čiulpė tabaką. Į rūkančius ga
tavas cigaretes tada buvo 
žiūrima kaip į pliuškius, ku
rie nesugeba sau papiroso su
sisukti.

Dabar gi atėjo “kiti lai
kai,” ir seni papročiai išnyko. 
Karas išmokė taupyti laiką, 
o geri uždarbiai leido su pini-

PANIUŠKINAS APIE 
TAIKĄ

Sovietų ambasadorius Alek 
sandras Paniuškinas pasakė 
sovietų draugams kalbą, ku
rioje net kelis kartus pabrė
žė, kad Sovietai nori taikos. 
Karo nuotaiką, anot jo, ke
lia Amerikoje veikiančios 
tarptautinės reakcijos jėgos 
ir Winstonas Churchillis.

Tai sena giesmė. Kas nori 
visą pasaulį po savim pa
jungti? Ar ne Sovietų Rusi
ja?

Vaisius negali gimti, kol 
visas medis nebus peržydė
jęs. G. Papini

—Ar jų širdyse neverda kerštas, ar neliepsnoja pyk
čio ugnis? Juk jie negali sutramdyti Nemuno artojo 
nepalaužiamos dvasios. Nepavyko sudaryti SS legijo- 
no, šuniui ant uodegos nuėjo visi priešlėktuvinės apsau
gos ir statybos batalionai... O Lietuvos jaunuolis di
džiųjų atlaidų dienoje stovi savo tėvų pastatytoje baž
nytėlėje, prašydamas Viešpatį naujos ištvermės ir stip
rybės kovoje prieš budelius.

Jie išdrįso purvinomis kojomis įžengti į Viešpaties 
namus ir iš ten išplėšti atsparios tautos sūnus.

Iš visų šventoriaus kampų į išeinančius iš bažnyčios 
žmones sužiuro kulkosvaidžių vamzdžiai, vartuose ži
bėjo vilkų akys...

šlykščiausias smurtas prieš ramios tautos sūnų pra
sidėjo. Prasidėjo kerštas už nepavykusį sudaryti legi- 
joną, už tvirtą pogrindžio veikimą ir nepalaužiamą dva
sią.

Miestelio gatvių akmenys alsavo ašaromis. Liūdnai 
skambėjo varpai, išlydėdami į nežinią Lietuvos jauni
mą. Alpo baltagalvės motinos, klupo mylimos ant ak
menų, kuriais nuriedėjo sunkvežimiai, veždami mažo-t 
sios tautos aukas už didįjį teisingumą. Kankinių vei
dus bučiavo saulutė, tarsi siųsdama paguodą ir stip
rybę iš aukšto dangaus, o gatvių užkampiuose atsikar
tojo graudūs atodūsiai...

—Vilkapi, tu buvai baisus ir paslaptingas. Ne vel
tui padavimai kalbėjo apie velnius, kuriuos po savo ne
matomais kerais slėpei!...

Sunkvežimiai dideliu greičiu riedėjo per Pyvesos til
tą į vakarus.

Granatų dūžiai staiga perskrodė tylumą, sutratėjo 
šūviai. Dulkių sūkuriai pakilo į padangę.

Paslaptingasis Vilkapio siaubas tarė savo lemiamą 
žodį, tarė žodį šūvių ugnimi. Gelbėdami draugų gy
vybes, Vilkapio vyrai drąsiai žvelgė mirčiai į akis.

—Geriau amžiams priglausim galvas Lietuvos lau

kuose, negu pasiduosim pavergėjams, kovojantiems 
prieš teisingumą! — tai šventasis mažosios tautos sū
nų testamentas... Tuos žodžius, įrašytus širdyse, kar
tojo leitenanto Stasio vadovaujami vyrai, kaudamiesi 
su esesininkais, kai vieškelio dulkėse švietė draugų 
pralietas kraujas, kai šūvių aidai skelbė mažosios tau
tos nariams, kad jos sūnūs kaunasi už didįjį teisingu
mą.

Daug jų amžiną atilsį rado Pyvesos pakrantėse, 
daug nebegrįžo į tėvų namus, pas motinėles, pas my
limas mergaites...

Tėvynės žemė priglaudė savo sūnus, tautiečiai jiems 
kryžius pastatė, įamžindami didvyrių vardus.

Laimingi, kurie amžiną atilsį rado tėvynės žeme
lėje. Prie jų kapų tamsioje neviltyje ateis jaunesnieji 
broliai ir semsis didvyrių dvasios. Ateis ir sesutės juo
dos nakties priedangoje, papuoš vienišus brolių kapus 
Lietuvos laukų gėlėmis...

Bet... neužteko šių aukų... Atvyko nauji budeliai...
Tamsūs vakarai prarijo mažosios tautos sūnus ir jų 

vadą leitenantą Stasį. Juos išvežė ten, kur krito bom
bos, kur tūkstančiai vergų, atvežtų iš kitur, su di
džiausiu skausmu širdyse turėjo kasti apkasus, staty
ti bunkelius ir parengti kliūtis tiems, kurie neša pa
vergtoms tautoms išlaisvinimą.

Vakarų karys išlaisvino pavergtas tautas, bet Lie
tuvos sūnus tebeina kančių keliais ir tėvynėje, ir iš
trėmime...

Vakaro šešėliai bučiavo rudens laukus. Tremtinys 
Narutis ieškojo ramybės šėlstančiame vėjuje, o skaus
mo perpildyta širdis kartojo:

■—Jaunieji broliai, jūs nakties glūdumoje ateinate į 
Pyvesos pakrantes prie brolių kryžių, jūs meldžiatės 
į dangaus Viešpatį už žuvusius kraujo brolius, pra
šote ištvermės ir stiprybės nūdienėje kovoje su rau
donuoju slibinu. Bet ar jūs žinote, kad teisingasis va
karų karys nesuprato ramiosios Nemuno šalies vaikų 
vargo ir kančios?



ŠERMUKŠNINE

Philadelphijos Žinios
; ir
> Putnam, Conn

Yla-

gyv. >Naujas BALFo Drabužių Vajus

kariuo-

Vincas,
•M

Tik dar niekas nesuprato, 
Ar ji Staliną kur mato. 
Ką planuoja ar ką daro, 
Bijo saules jis, kaip maro.

daug didžių karalių, 
vargšų daug bedalių, 
karo makalynę,

Vilnių, mato Romą, 
Ievą ir Adomą.

Iš pat ryto ant Grand Stryto 
Skaisti saulė nusirito.
Kai pas mus jinai viešėjo, 
Visos kertės pašviesėjo.

STAIGA MIRĖ
a. Domininkas Skiotis, 
Watkins St., netikėtai 
kovo 15 dieną. Velionis

M

Turi saulė puikią vietą: 
Tai bent mato visą svietą. 
Mato 
Matė

Matė
Matė
Matė
Matė Hitlerį Berlyne.

jei visi stotume į bendrą 
darbą, mūsų kolonija galėtų 
-orūpinti daug šeimų, ku
rioms net būtinai pagalba 
galinga ir kurios šaukias; 
i mus tos pagalbos iš įvairii 
Um. M

Naujosios Anglijos Nekal 
to prasidėjimo Seserų Gildo 
>ūtro valdyba metinį seim 
laukia gegužės 16 dieną (pe 
Sekmines), Nekalto Prasidi 
jimo Vienuolyne, Putnar 
įonn. Visi Kongregacijos^ r 
mėjai kviečiami jam ruošti 
geimo programa bus įdon 
Žada dalyvauti aukštų sv 

čių.
Camp Immaculata, liet 

viškoji mergaičių vasar

227 
mirė 
buvo rastas be sąmonės. Nu
gabentas ligoninėn, mirė są
monės neatgavęs. Iškilmingai.
palaidotas kovo 20 d. Pali- pines. Tegul ilsisi ramybėje.

IŠSIUNTĖ DRABUŽIUS
Šv. Kazimiero parap BALF 

skyrius kovo 6 d. vėl išsiuntė 
Centrui 235 svarus drabužių, 
rašomosios medžiagos ir ki
tų gėrybių. Drabužiai ir to
liau renkami prie parapijos 
ir tuoj siunčiami. Iškaba pa
ragina ir svetimtaučius 
mums aukoti. Nemaža gerų 
drabužių gavome iš nelietu
vių.

Kun. Saliamonas Mažeika 
kovo 13 dieną pradėjo eiti vi
karo pareigas Šv. Jurgio pa
rapijoj.

kusios dukrelės ir jų artimie
ji skaudžiai tai pergyvena, 
nes a. a. Skiotienė dar taip 
neseniai atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Didokas būrys arti
mųjų guodė velionio dukteris 
ir palydėjo Domininką į ka-

Pavasario daina
Traukini, vyrai, linksmą dainą, 
Nes pavasaris ateina.
Visas Brooklynas atgijo
Ir žiemos jau nebebijo.

Balandžio-Apri

Lietuvos Generalinio Konsulato
Paieškomi Asmenys

1948 m. balandžio 15 die-Į užsiausti, padilusias dalis ap- 
ną pradedamas naujas, pla
tus BALF drabužių vajus. 
BALF direktorių prašymu, 
šis naujas vajus vykdytinas 
visoje Amerikoje iki gegužės 
31 d.

BALF skyriai, draugijos, 
parapijos ir šiaip geros va
lios lietuviai ir lietuvių drau
gai prašomi šiam vajui tuoj 
pradėti ruoštis. Juk pernai 
ar užpernai tremtiniams pa
dovanoti drabužiai šiemet jų 
jau nešildys, nes jau sudėvė
ti. Lietuviai tremtiniai jų pra
šo daugiau. Dabar kaip tik 
valome savo drabužių spin
tas pavasariui, tad geriau
sias laikas juos padovanoti.

Vietoj kandims — geriau 
tremtiniams

Žiemos šalčiams pasibai
gus, šiltesniuosius drabužius 
kabinsime į spintas. Vely
koms įsigijome naujus dra
bužius, kiti įsigys dar šiltes- 
niems orams prasidėjus.

Šių metų mados tiek vy
rams, tiek moterims labai 
pakeistos. Visiems drabužiai 

j šiemet siuvami daug laisves
ni, didesni, platesniais atvar- 

bažnyčioj: Krikšto^vafe'b^ tais.ir Pakeltais antpečiais, 
bo Jonas Kavaliūnas ir Ele- Apsivilkdami peroykstj dra-

VEIKIA CHORAS
Šv. Kazimiero parapijos 

choras pradėjo savo repetici
jas. Jis tikisi pagausėti na
riais ir ateinantį rudenį pasi
rodyti su lietuviška daina 
plačiai Philadelphijos visuo
menei. Sveikinam ir laukiam. 
Chorui vadovauja jaunas mu
zikos vyras Jonas Mickūnas.

GIMĖ
Sausio 27 d. Jonui ir Ele

nai Tareilams gimė dukrelė. 
Pakrikštyta Joanos Elenos 
vardais kovo 14 d., šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje. 
Krikšto tėvais buvo Jonas ir 
Eleonora Evans.

Albertas ir Myrtelė Raže
liai vasario 18 susilaukė duk
relės, kuri kovo 21 d. pakrikš
tyta Anitos vardu. Krikšto 
tėvais buvo Jonas ir Darata 
Raželiai.

Elena Megrail gimė sausio 
9 d. ir pakrikštyta vasarioį 
29 d., šv. Kazimiero parap.

taisyti.
Taigi pradėkime visoje 

Amerikoje vajus. Rinkime 
drabužius ir juos siųskime į 
BALE sandėlį. Daugiausia 
reikia vyrams apatinių skal
binių, kelnių ir avalynės, 
batų, kojinių.

Kur galima, surenkite vie
šą drabužių rinkimą, vykda
mi per namus ir drabužius 
pasiimdami į savo centrelius. 
Kai kurie miestai ir biznie
riai tam tikslui pagelbsti, 
duodami savo sunkvežimius. 
Klebonai, radijo stotys ir 
laikraščiai talkininkauja, pa
skelbdami vajų ir rinkimo 
centrus.

Kokių tik informacijų no
rėsite, ar skelbimams tekstų, 
malonėkite kreiptis į BALE 
Centrą. Visi, tiek pavieniai, 

įtiek organizacijos, tiek Vajų 
'Komitetai, nieko nelaukdami, 
drabužius tuoj siųskite, ad
resuodami :

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1422

Už tos uždangos, už plieno 
Taip ir baidos jis kiekvieno. 
Bijo rusų, bijo mūsų, 
Bijo net ir savo ūsų.

Betgi saulė puikiai žino, 
Kiek žmonių jis nukankino.
Vieną kartą ji matys, 
Kaip jis kojas pakratys.

^JijjMonkaitis. Kūdikio moti- 
na jisrliėtūvkitė Lucija Ker- 

nagytė.

Agnes Ambrazienė susilau
kė antro sūnaus, kuris per 
Velykas pakrikštytas Alfon
so vardu. Krikšto tėvais bu
vo Antanas Rimgaila ir Fi
lomena Barauskienė.

Saukienė - Kamara 
Agota, iš Vilkaviškio 
Brooklyne ar New Yor

Šermukšnis, August 
viečių parap.

šikšnys, Bronius, iš Š 
vai., Šiaulių apskr. |

Simanavičius, iš Kurs 
Šiaulių apskr.

Šimkienė - Rimaitytč, 
Klovainių, gyv. Indiano

Šimkus, Stasys, gyv.
Šimkutės, Ona ir jos i 

Tenenių parap.
Simonaitis, Velerijone 

naitienė ir Simonaitytė, 
Šiluvos (šidlavos) vai., 
apskrities.

Skinkiūtės, Marė ir 
Mariampolės apskr.

Šlekys, Povilas, sūn 
iš Panevėžio apskr.

šniurkienė-J uknevičiū 
iš Alytaus vai.

Steponavičius, Jurgis,: 
vai., Šiaulių apskr.

‘ Starkevičiūtė - De 
iš Pilviškių vai., gyv. Ne

Staškevičius, Mykolas 
Juozo ir Antaninos 
iš Šiaulių apskr.

Šyvokienė - Juknevičių 
na, iš Alytaus vai.

Tumas, iš Pavasių k.| 
čių vai., Utenos apskr.

Urbietis, Steponas ir 
iš Šiaulių, gyv. Chicago

Ūselytė, Petronėlė, iš 
nos vai., Tauragės aps

Vaitkaitė - Zaburienė, 
Platelių vai., Kretingos 
Aurora, III.

V aitkevičiūtė-Gilbertie 
Mariampolės, gyv. Broo

Vasauskaitė - Galecki 
resė, duktė Jurgio V 
prašo atsiliepti gimines i 
tarnus.

Zaburienė - Vaitkaitė, 
Platelių vai., Kretingos a 
Aurora.

žemaitis, Petras, iš 
vai., Kėdainių apskr.

Zigmantą, Mikalojus, 
nūs Kazys ir Mikalojus, 
limo vai., Panevėžio aps 
ūkį netoli Chicagos.

Žukauskas, brolis Jo

Adamonis, Jonas.
Adomaitis, Antanas, iš Žalio

sios vai., Vilkaviškio ap., ir sū
nus Juozas, gimęs Amerikoje, 
gyv. Clevelande.

Adomaitis, Antanas, Jonas, 
Juozas ir Pranas, iš Šiluvos vai., 
Raseinių ap.

Adomavičius (Adomaitis) An
tanas, sūnus Anupro, iš Kėdai
nių ap., gyv. Chicagoje.

Aleksynas Jonas ir Aleksynai- 
tė Ona, iš Šilavoto vai., Mariam
polės apskr.

Alminauskaitė, Juzefą, Švėkš
nos valsčiaus.

Andriulis, Vincas, iš Kelmės 
parap., gyv. Elizabeth.

Antanaitis, Juozas, Krekena
vos vai., Panevėžio ap., gyveno 
Hazleton, Pa.

Antanėlis, Juozas ar jo šeima.
Arčišauskas, Leonas, sūnus 

Antano, iš Tryškių vai., Šiaulių 
apskr.

Arlauskas, Benediktas, iš Ne- 
varėnų vai., Telšių apskr., Ne- 
rimdaičių kaimo.

Armonavičius, Jonas, iš Biržų- 
Pasvalio apskrities.

Auga, Augustas, Jonas, Karo
lis ir Robertas, iš Sartininkų v., 
Tauragės apskr., gyv. St. Louis.

Aukštuolis, Julius ir Petras, iš 
Valkininkų vai., Trakų apskr., 
gyveno Waterbury.

Aukštuolis, Vincas, žmona 
Apolonija ir sūnūs Petras 
Pranas.

Bagdanavičius, Edvardas, 
žmona Teofilė Cieshanowicz, 
Kauno-Vilijampolės.

Bagdanavičius, Teodoras, 
žmona Ona ir sesuo Zicka 
Kauno-Vilijampolės.

Baginski, Izidor ir Jadvyga, 
gyv. Bostone.

Baldauskis, Klemensas, iš Pa
pilės vai., Šiaulių ap., Chicagoj.

Binkevičiūtės - Gabriūnienės
Onos giminės ir pažįstami 
šomi atsiliepti.

Brizgintienė-Lučinskaitė, 
rijona, iš Andriejavo vai., 
tingos ap., gyv. Chicagoje.

Bubliauskienė - Karaliūtė, Ka
zė, iš Ylakių vai., Mažeikių aps.

Čepas, Bladas, iš Ariogalos 
vai., Kėdainių apskr.

Černauskas, Pranas, iš Vilka
viškio vai.

Ciechanowicz - Bagdanavičie- 
nė, Teofilė, ir vyras Edvardas, 
iš Kauno - Vilijampolės.

Čiuplytė - Sandienė, Marija, iš 
Mariampolės apskr.

Dabkus, Juozas, sūnus Juozo, 
gyv. Chicagoje.

Danowski, Bronislaw ir Jo
hanna, iš Kėdainių.

Dapkus, Juozas, iš Utenos.
Daugnora, Konstantinas, iš

Ariogalos vai., Kėdainių apskr.
Dauparas, Petras, iš Linkuvos 

valsčiaus.
Davidavičienė - Geštautaitė, 

Ona, gyv. Chicagoje.
Devis - Starkevičiūtė, Anna, 

iš Pilviškių vai., gyv. New York.
Gabriūnienės - Binkevičiūtės

1 Onos giminės ir pažįstami pra- 
’ šomi atsiliepti.

Gailius, Kostas, iš Ylakių vai., 
Mažeikių apskr.

Gaižiūnas, Jonas, iš Biržų ap.
Galkus, Antanas, ir žmona

Budžiūtė, iš Telšių vai.
Gedutis, Klemensas.
Gedvilą, Kazys.
Geštautaitė - Davidavičienė, ( 

Ona, gyv. Chicagoje.
Gibas, Vincas, iš Punsko vai., 

Seinų apskr.
Gilbertienė-Vaitkevičiūtė, nuo 

Mariampolės, gyv. Brooklyne.
Girdauskas, Juozas ir Jurgis, 

sūnūs Izidoriaus ir Viktorijos, 
iš Vilkaviškio apskrities.

Gvozdovas, Valteris, iš Luo
kės, Telšių apskr., gyv. Livings
ton, Ill.

Jackus, iš Švėkšnos vai.
Janušas, Leonas.
Janušas, Valerijonas, iš Židi

kų vai., Mažeikių ap., ir vaikai 
Stasė ir Valius, gyv. Brighton, 
Mass.

Januškevičius, Jonas, iš Pane
vėžio, ir jo sūnus Henrikas.

Jasinskis, Vytautas, gyvenęs 
Telšiuose, studijavęs universite
te Kaune ir Prekybos Institute 
Klaipėdoje.

Prane,
želio 27 dieną ir baigsis 1 
pos 25 dieną. Į stovyklą m< 
gaitės priimamos nuo 7
16 metų. Smulkesnių infi 
macijų galima gauti: R 
Sister Superior, Immacul 

i Conception Convent, R. F.

Jučaitė, duktė Petro, iš Švėkš
nos vai.

Jučaite, Elena ir Ona, Švėkš
nos valsčiaus.

Jucius Kazys, iš Švėkšnos vai.
Kamarauskaitė - Saukienė,

Agota, iš Vilkaviškio aps., gyv. 
Brooklyne ar New Yorke.

Karalius, Vincas, ir Bubliaus
kienė - Karaliūtė, Kazė, iš 
kių vai., Mažeikių apskr.

Karašauskicnė Marijona, 
Baltimorėje.

Karpinskas, Jonas, iš Luokės 
vai., Telšių apskr.

Kavaliauskas, sūnus Jono, iš 
Kauno.

Kazlauskas, Aleksandras ir 
Ona.

Kurinsky, Anthony, buvo Vo
kietijoje su Amerikos 
mene.

Laigonas, Antanas ir 
iš Marijampolės apskr.

Latvytės, Marijona ir
iš Plokščių parap., Šakių apskr., 
gyv. Brooklyne.

Lučinskaitė-Brizgintienė, Ma
rijona, iš Andriejavo vai., Kre

tingos apskr.
Marcinkevičiūtės, trys sese

rys, dukterys Prano, iš Rudami
nos, seserys Adelės, Anelės ir 

; Juozo.
, Mažeikaitė - Pužienė, Kotry

na, iš Betygalos vai., Raseinių 
l apskrities.

Minelga, Antanas ir Vincas.
Miškinaitė, Marijona, iš De

beikių vai., Utenos apskr.
Monkevičius, Leonas, gimęs 

Amerikoje, ir seserys Marijona 
ir Ona, gyv. Chicagoje.

Nainys, Antanas, iš Pašviti
nio vai., Šiaulių apskr.

Noreika, Stasys, iš Šilalės vai., 
Tauragės apskr.

Pečiulis, du broliai, iš Veive
rių vai., Mariampolės apskr.

Petravičiūtė, Adelė, gyvenusi 
Šilalės vai., Tauragės aps., gyv., 
rodos, Philadelphijoj.

Pliuškis, Pranas, gyv. Detroit.

H

iš

iš

#oi' 
too-

$250,000 Lietuvai vai 
nebus didelė suma, je' 
tautieti, prisidėsi savo 
auka!

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

a gi pa-

■horth

417 Grand Street Brooklyn 11,

mirtos

iš vie-

ikt iš-

to, kurie 
štiš tė-

įpat 2, Putnam, Conn. Tel. 145
Piknikas įvyks liepos 25 

baigiant stovyklą. Jis, k 
ir ankstyvesnieji piknil 
bus su kultūrine progra 
kurią sudarys vaidiniu 
lietuviški šokiai, dainos.^ 
si prašomi šią dieną įsidė 
ti ir iš anksto ruoštis ab 
ti pasidžiaugti jaunųjų Ii 

‘ vaičių programa.

Aukojo 1,000 doleriu 
BALFui

BALF Centras gavo Jono 
Gustančio auką lietuviams 
tremtiniams Europoje šelpti. 
Auką persiuntė BALF Chica
gos apskrities organizatorė 
Elzbieta Samienė.

Šis nuoširdus labdarys yra 
Bonnie Bee Super Food 
Marts, Melrose Park, Ill., ir 
Beloit, Wis., savininkas. Per
eitais metais Gustaitis per 
BALF Chicagos apskritį pa
dovanojo vaikučiams maisto 
maždaug už tokią pat sumą.

Už Jono Gustaičio auką 
tuoj įgyta maisto, ir jis jau 

j kelyje į Europą. BALF Cent
ras ir tremtiniai už tokias 
stambias aukas badaujan
tiems gelbėti nuoširdžiai dė
koja.

Visokeriopas dovanas ir to
liau prašome siųsti:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 

105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

ir

ir 
iš

jo 
iš Rochester, N. A

Gražus minėjimas 
Rochesterio lietuviai 

kiai prisimena čia įvj 
gražų Lietuvos neprikiš 
mybės 30 metų sukaktie: 

nėjimą.
Šv. Jurgio bažnyčioje 

atlaikytos pamaldos, 1 
metu turiningą pamoksi 
sakė neseniai atvykęs ii 
tuvos diakonas Robertas

PAREIŠKIMAS
išaiškinti nesusipratimui
Man atsiuntė šiomis dieno

mis iškarpą iš vieno nepava
dinto vardu Amerikos laik
raščio, — ji skamba šitaip:

“Nori dovanoti savo kny
gyną Amerikos universitetui. 
Lietuvos atstovas Šveicari
joj Dr. J. Šaulys turi labai 
didelį ir labai vertingą kny
gyną, kurį nori padovanoti 
kuriam nors žymiam Ameri
kos universitetui, pirmoj ei
lėj Yale universitetui. Kny
gyne yra labai daug medžia
gos apie lietuvius, Lietuvos 
istoriją, kultūrą ir pan.

Dr. J. šaulys mano, kad 
tokį brangų ir retų knygų 

j knygyną Šveicarijoj laikyti

pra-

Di-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Sto 3208

__ _

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

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijoje

Lietuviu Radio Programa 
Trečiadienį 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.

DIREKTORIUS
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street, 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga,
dele, graži koplyčia, erdvi salė.

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

ŠYPSENOS

Ma-
Kre-

bužį, jaučiamės labai atsili
kę. Kai tuos drabužius paka
binsime į spintą kitiems me
tams, kas atsitiks? Jie už
ims labai reikalingą ir bran
gią vietą, juos apkandžios 
kandys... Rezultate — kitais 
metais jie bus dar senesni ir 
daugiau, atsilikę, be to... kan
džių apgraužti. Taigi, nors 
šiandien dar ir gerai atrodan
tis drabužis, per vasarą pa
kabo jęs ir užėmęs brangią 
spintoje vietą, žiemai tikrai 
bus nepakenčiamas, ir tada 
mes jo atsikratysime...

Pagelbėkime tremtiniams 
iš anksto drabužiais

Iš kitos pusės, tremtyje 
esantis lietuvis vasarą turi- yra nesaugu, nes ir "šveicari- 
mais drabužiais šiaip taip ga- ją gali užpulti bolševikai ir 
Ii ir bus priverstas apsieiti, knygyną sunaikinti, kaip jie 
Bet pereitos žiemos gerai pa- ’ padarė su Lietuvos knygy- 
kankintas, bijos sekančios 
žiemos šalčių. Kuo reikės vil
kėti kitai žiemai atėjus, ne
žino. Tremtiniui bent tą ne
malonų jausmą galime pa
lengvinti pašalinti. Galime iš 
anksto jam padovanoti dar 
gerai atrodantį drabužį da
bar, kad prieš sekančią žiemą 
jis tą drabužį galėtų gauti 
vasarą. Jis gal ruošiasi žie
mai jau išvykti ar vietoje pa
silikti. Tad turės progos dra
bužį paruošti ar pataisyti, o 
jei norės, išsikeisti su kitu, 
kurio drabužis jam geriau 
tiktų.

Drabužius malonėkite duo
ti tokius, kuriais tremtiniai 
galėtų naudotis. Pristatymas 
į sandėlį, jų paruošimas ir 
persiuntimas taip pat reika
lauja išlaidų. Be to, dovano
jame drabužius tremtiniui, 
kad jis jais galėtų apsireng
ti. Ir prastesnius drabužius 
tremtiniai moka labai gerai 
pasitaisyti, • kandžių skyles

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

nais. Todėl saugiausia vieta 
knygynui būtų Amerikoje.”

Tai yra nesusipratimas. 
Teisybė, turiu, palyginti, di
doką lietuviškųjų dalykų 
knygyną ir kitų dalykų rin
kinį. Į visa tai esu įdėjęs 
daug meilės ir sudėjęs visas j 
savo gyvenimo santaupas. 
Tokių dalykų lengvai neišsi
žadama. Gi savo padėtyje 
dovanoti tą savo turtą be nie
kur nieko, ir norėdamas, ne
galėčiau.

Teisybė taip pat, kad aš 
jau nuo kurio laiko, nepri
klausomai nuo politinių kon
junktūrų, rimtai esu susirū
pinęs savo rinkinių apsauga, 
kad jie po mano mirties 
(kiekvienam reikia skirtis 
su šiuo pasauliu!) neišsibars
tytų ir liktų išsaugoti lietu
vių tautai. Mano idėja buvo 
ir yra, kad geriausias tam 
būdas būtų pavesti tuos rin
kinius didžiausios mūsų išei
vijos centro — Amerikos lie
tuvių globai.

Kaip visa tai įvykdyti, aš 
esu pasirengęs surašyti pro
jektą, dėl kurio prašysiu pa
sisakyti Amerikos lietuvių 
visuomenės atstovus.

Jei pasirodytų, kad Ameri
kos lietuvių visuomenei ma
no projektas (ar pati jo idė- 

/l ja) būtų iš viso nepriimtinas

Puikus svetys
—Malonėkite tamstos dar 

kiek sriubos.
—O! Ačiū!
—Na, nors šaukštelį...
—Tai aš verčiau į kišenę 

paimsiu, jeigu sidabrinis.

Valgykloje
Svečias pavalgęs sako tar

nui:
—Pas tamstą švaru, aš 

dar nė vieno tarakono sriu- 
|boje neradau.
I —O, niekados tamsta ne
rasi! Mes juos visus išrenka- 
me iš sriubos dar virtuvėje!

Tiksliai pasakė
Gydytojas klausia ligonį:
—Pasakyk man tamsta, 

kurioje vietoje pajutai patį 
didžiausią skaudėjimą?

—Didžiausią skaudėjimą 
pajutau turgavietėje, besto
vėdamas arti Maušiuko kar- 
čiamos.

ar jos nedomintų, tuomet tik 
liktų kreiptis į kurią nors 
Amerikos mokslo įstaigą ir 
tartis su ja dėl tų rinkinių 
išsaugojimo, kaip lietuvių 
tautos depozito, kuris kartu 
galėtų tarnauti mokslo rei
kalams.

Tuos kelis žodžius radau 
reikalinga pranešti skaitan
čia j ai visuomenei, idant aukš 
čiau cituotoji man nežinomo 
laikraščio iškarpa nesuklai
dintų visuomenės apie tikruo
sius mano sumanymus.

Dr. J. šaulys

na, iš Betygalos vai., Raseinių 
apskrities.

Rachlewicz, Kazys ir Michal, 
iš Dotnuvos.

Reuter, Gustav, spėjamai 
Lietuvos, gyv. New Yorke.

Rimaitytė - Šimkienė, Julė, 
Klovainių, gyv. Indianoje.

Romažauskis, Vincas, iš Ario
galos vai., Kėdainių apskr.

Slyvinskas, Jurgis, sūnus Juo
zo ir Marės Salatkiūtės.

Stankevičienė - Didžbalytė, 
Agota, gimus Amerikoje, augu
si Šakių apskr.

Strazdas, Povilas, brolis Dap
kuvienės, gyveno Brooklyne.

Stugevičienė, Aleksandra, iš 
Šiaulių.

Szareika, Piotr ir Kazimira, iš 
Semeliškių vai., Trakų apskr.

Szareika, Stanyslaw (Ste- 
nech), iš Semeliškių vai., Trakų 
apskrities.

Szareika, Vincenty, iš Seme
liškių vai., Trakų apskr.

Tereilienė, Veronika, iš Ute
nos apskr.

Tijūnėlis (ar Ciunelis) Petras, 
iš Kaltinėnų parap., Švenčionių 
apskr.

Uvainytė, sesuo Marijonos Da
nilevičienės, iš Mažeikių apskr.

Sandienė, Marijona, sesuo Da
nilevičienės, iš Mariampolės ap.

župerko, Ksavera, dūk 
co ir Liudvikos, iš Kėdai

Ieškomieji arba apie j 
nantieji maloniai prašoir 
liepti:
CONSULATE GENER 

LITHUANIA
41 West 82nd Street
New York 24, N. ¥

Ar žinai, lietuvi, kad 
rikos Lietuvių Taryba 
Antrąjį Lietuvos Gel 
Vajų? Paremki tad jį 
dosnia auka, o tėvyn 
bus dėkinga.

-fod,. .V „. . 4.
eras is Bmghamtono, 
tahar mokosi ŠV. Bedabar mokosi Šv. Ber 
Seminarijoje.

Minėjimą parapijos 
atidarė ir pravedė kun. 
Bakšys, Šv. Jurgio par 

, klebonas. Savo įžan 
, kalboje nušvietė liūdną 
. vos padėtį ir perskaitė 
j kietijos, Fellbacho - 

garto stovyklos, gautą 
čių padėką Rochester^ 
viams už Kalėdų dovai

Meninę programą 
Izabelė ir Dr. Karolii 
vaitės, padainuodamo 

iI^ogĮtą gražių lietuviškų d 

cipamj. Malonu buvo girdėti ii 
ti šias Amerikos lieti

’Hamtė 
■M jaus- 
Storio

Susijęs su Lietuvos 
vimu ir tremtinių įkur< 
darbas reikalingas yra 
ginių išteklių. Paremki 
tautieti, ALT vykdomą 
tuvai Gelbėti Vajų, s 
mas jam kuo didžiausią ją 
gų sumą.

“AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaul 
“AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyve 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
“AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyveni 
šaulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir 
padėti.

r “AMERIKA” metams $3.00. Užsienyje—$3.50.

Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užs 
šį laikraštį šiuo adresu:

kurios, kad ir baigusic 
tąjį mokslą, visur m 
prisideda prie liet 
veiklos.

Taip pat keletą daii 
dainavo ir diakonas 
tas Balčius. Reikia p: 

pasiųs- kad j° balsui buvo p

Eilėraščių pade 
mažametės tremtin 

išrinki, k Nijolė Avižienytės 
W Tremtinių padėtį

į neseniai atvykę iš V 
■ Mėtojo į Antanas ščiuka ir 
. ^Wilmwidas Butrimas. 

^Wį Per minėjimą aul 
, j^jvos gelbėjimo reikal 
W ta $217.10. Už auka

I jo tautiniais drabuz 
įrengusi Zofija A\ 

Nariu įtardama nuoširdų 
/J18 ta ką ačiū. Taip pat p 
_ lietuvė, reiškė Rochesterio 
Mus, riaus pirmininką 

^Vi- Norkeliūnas.

Minėjimas baigt 
himnu.

^ąy531100aukoioIu 

Po $6.00: kun. J.
M Levickas, A. Saulis, 

tė, F. šlapelis, V. \
Į čižienė, P. Norkeliū 

Po $2.00: B. Šere

ta

w ,0 Po $2.00: B. Šere 

kus, M. Ventis, V. :
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zėkš- šikšnys, Bronius, išž j *e aj t 
vai., Šiaulių apskr, r'

zekš-
o 14 d. mūsų vyčiai bu-

5 vai. 
nė, 
gyv.

liaus-
Yla-

. gyv.

uokės

no, iš

s ir

lo Vo- 
ariuo-

ūncas,

3ranė, 
apskr.,

i, Ma-
., Kre-

sese- 
udami- 
elčs ir

Kotry- 
Laseinių

Šiaulių apskr. , .
Šimkienė - Rtoaibli uvyk'l. Pas Harnson- 

Klovainių, gyv. H® V vyTs lr ten .XY1™'

Šimkus, Stasys, gyv.ę
Šimkutės, Ona ir j® 

Tenenių parap.
Simonaitis, Velerijot 

naitienė ir Simonaitytė. 
Šiluvos (Šidlavos) vai,; ; 
apskrities.

Skinkiūtės, Marė ii 
Mariampolės apskr,

Šlekys, Povilas, sę 
iš Panevėžio apskr,

Šniurkienė-Jukne< 
iš Alytaus vai.

Steponavičius, Jurgį 
vai., Šiaulių apskr,

' Starkevičiūtė • De?: "■ 
iš Pilviškių vaL, gyv. N

Staškevičius, Mykeį
Juozo ir Antaninos!
iš Šiaulių apskr.

Šyvokienė - Juknev®
na, iš Alytaus vai.

Tumas, iš PavasiųL
čių vai., Utenos apsfc

Urbietis, Steponas!
iš Šiaulių, gyv. Cfe 

Ūselytė, Petronėlė,
nos vai., Tauragės ę lmoje numatyta lietu-

suvaidino nuotaikingą 
diją “Biznieriai” ir 
ją komedijėlę “Moterų 
jė,” “Linksmieji bro- 

vadovaujami Vinco 
i, apdainavo vietinės 
i jos organizacijas ir at- 
b asmenis. Mūsų kolorri- 
olistas Pranas Andrei- 

palinksmino svečius 
•mis lietuviškomis dai- 
i. Iš Kearny vyčių tar- 
mutė, bet daug žadanti 
rinkė taip pat sudaina- 
etą dainų.
;rąjį sekmadienį po Ve- 
balandžio 11 d., 6 vai. 
o, “Washington” salėje 

parapijos ruošiamas 
įs “Margučių” balius, 
lietuvių orkestras, va- 
jamas Derish, iš Kear-

ds mūsų parapijos or- 
icijos jau iš anksto ruo- 
domiam vakarui, kuris 
gegužės 2 d. taip pat 
lington” salėje. Vakaro

incas.
iš De-

gimęs 
larijona

Pašviti

dės vai.

š Veive- 
pskr. 
gyvenusi 
3s., gyv.,

Vaitkaitė - Zaburie 
Platelių vai., Kretinu 
Aurora, UI.

Vaitkevičiūtė-Gilber.
Mariampolės, gyv.Bn

Vasauskaitė ■ Galėt 
resė, duktė Jurgio 
prašo atsiliepti gimimfo 21 d. parapijos sve- 
tamus. įvyko vietinio ALT

Zaburienė - Vaitkaus susirinkimas, ku- 

 

Platelių vai., Kretin^adovavo pirm. M. Vo- 
Aurora. s. *

žemaitis, Petras, iškaityti aukštų asme- 

 

val., Kėdainių apskr, Įskai — atsiliepimai į

Zigmantą, Mikoloj Jeijas, kurios buvo pri- 
nūs Kazys ir Mikalojų 
limo vai., Panevėžio e 
ūkį netoli Chicagos.
Žukauskas, brolis

minstrel” ir šokiai.

v Haven, Conn
skyr. susirinkimas

Detroit.

Raseinių

• Michal,

ir pasiųstos minint 
s nepriklausomybės 
ų sukaktį. Visi malo- 
ūsų rezoliucijas atši

Jei visi stotume į bendrą 
darbą, mūsų kolonija galėtų 
aprūpinti daug šeimų, ku
rioms net būtinai pagalba 
reikalinga ir kurios šaukiasi 
į mus tos pagalbos iš įvairių 
kraštu. M.

Putnam, Conn,
Naujosios Anglijos Nekal

to Prasidėjimo Seserų Gildos 
Centro valdyba metinį seimą 
šaukia gegužės 16 dieną (per 
Sekmines), Nekalto Prasidė
jimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn. Visi Kongregacijos rė
mėjai kviečiami jam ruoštis. 
Seimo programa bus įdomi. 
Žada dalyvauti aukštų sve
čių.

Camp Immaculata, lietu
viškoji mergaičių vasaros 
stovykla, šiemet prasidės bir
želio 27 dieną ir baigsis lie
pos 25 dieną. Į stovyklą mer
gaitės priimamos nuo 7 iki 
16 metų. Smulkesnių infor
macijų galima gauti: Rev. 
Sister Superior, Immaculate 
Conception Convent, R. F. D. 
2, Putnam, Conn. Tel. 1451.

Piknikas įvyks liepos 25 d., 
baigiant stovyklą. Jis, kaip 
ir ankstyvesnieji piknikai, 
bus su kultūrine programa, 
kurią sudarys vaidinimas, 
lietuviški šokiai, dainos. Vi
si prašomi šią dieną įsidėmė
ti ir iš anksto ruoštis atvyk
ti pasidžiaugti jaunųjų lietu
vaičių programa.

$1.50—V. Saunoras.
Po $1.00: M. Zinkus, P. Pikū- 

nienė, P. Skilius, M. Valeskienė, 
P. Kaminskienė, P. Gudei, No- 
vek, M. Grižinienė, M. Gervic- 
kas, V. Urbonas, M. Platt, A. 
Letkauskas, J. Miglinas, A. 
Rumbutis, D. Rovas, Iz. Rovas, 
B. Stukas, T. Karolienė, A. Gu
delienė, B. Buškus, J. Rickis, M. 
Kanapickas, M Samolis, A. Sa
baliauskas, S.'Butrimas, H. Kun
drotas, A. Nevinskas, A. Arlaus
kas, S. Jonaitis, J. Virbickas, A. 
Selenis, A. Gudeli, M. Budris, M. 
Valiūkonaitė, D. Stugis, J. Vai- 
cinkevičius, J. Oats, J. Bitten, 
P. Pikūnas, R. Shanock, V. Za- 
garavičius, A. Belekevičius.

Buvo ir daugiau aukojusių, 
bet per rinkėjų kaltę nebuvo 
įrašyti į sąrašą, už ką rinkėjai 
labai atsiprašo.
Misijos Šv. Jurgio parapijoj

Misijas šioje parapijoje ve
dė pranciškonas Tėvas Jur
gis Gailiušis. Visą savaitę
žmonės gausiai lankė bažny
čią, klausydami nuoširdžių 
pamokslininko žodžių. Iš tų 
žodžių buvo suprasta, koks 
turi būti katalikas šiais ne-
ramiais laikais.

Dalyvis

Elizabeth, N. J.

Rochester, N. Y.

nesustingę, vikriai ir galin
gai vargonus valdo.

Scherzo

Bridgeport, Conn.
Velykos bažnyčioj praėjo 

labai iškilmingai. 6 vai. ryto 
bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Mišias atnašavo kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas, procesiją 
tvarkė kun. W. Pranskietis. 
Choras, vedamas A. Stani- 
šausko, labai gražiai pasiro
dė. Mišių solo dalis gražiai 
atliko solistai: Anna Radvi
laitė, M. Shulinskaitė, L. Ar
gust, CL Shulinskaitė, B. 
Šumskytė, Fl. Ruoss, H. Vil- 
son, J. Batsevičius, S. Sitavi- 
čius, F. česikas, V. Brilvi- 
čius, J. Barnotas, S. Ribokas, 
P. Radvilas. Parapijiečiai dė
kingi parapijos chorui ir jo 
vedėjui už visados gražų pa
sirodymą.

Balandžio 4 d. choras sta
to operetę “Adomas ir Ieva.” 
Tai yra muzikalinis veikalas 
su gražiomis dainomis. Kiek
vienas jį turi pamatyti, nes 
vaidintojai ir dainininkai yra 
geri. Choras pasirodys su 
naujais solo ir choro daino
mis. Rengimo pelnas eina pa
rapijai.

Kovo 21 d. buvo rodomi 
Motuzų-Beleck^ judamieji 
paveikslai. Jie žmonėms pa
tiko. Tik gaila, kad vakaras 
buvo labai lietingas, tad žmo
nių atsilankė neperdaugiau- 
sia. Kalbėjo J. Valaitis ir V. 
Beleckas.

Parapijos choro ansamblis 
dalyvaus Vytauto draugijos 
50 metų jubiliejaus minėji
me, kuris įvyks balandžio 17 
dieną.

Velykos buvo šaltos ir tik
rai šaltos. Nuo jūros pūtė 
šaltas vėjas.

—HMM———

SOCIALINIS DRAUDIMAS
(Social Security)

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
Pereitą savaitę prie “Amerikos” Įsikurdinimo Fondo

prisidėjo sekantieji:
Šv. Kazimiero Seserys, Silver Creek, Pa. — — $5.00
Alf. Stankevičius, Bronx....................................................... 5.00
M. Karaktynas, Brooklyn ................................................... 5.00
Ver. Ragelienė, Brooklyn...............................................  5.00
Ignas Muckus, Brooklyn .......................................................   4.00
Kun. Virmauskas, So. Boston ........................................... 3.25
Mrs. Anna Stankus, Woodhaven ................................... ;->2.00
And. Štreimikis, Brooklyn ................................................... 2.00
Charles Kauneckis, Brooklyn.......................................   2.00
Ag. Sniečkienė, Waterbury................................................... 2.00
I. Milukienė, Richmond Hill ................................................ 2.00
Elz. Zajelskienė, Brooklyn..................................................... 2.00
P. Rimša, Brooklyn................................................................ 2.00
J. Sprainaitis, Paterson ...................................................... 2.00
F. Gajauskas, Long Island ................................................... 1.00
V. Valaitienė, Brooklyn ........................................................ 1.00
Kun. P. Skrodenis, Chicago, UI. — — — 1.00

Be to C. Naujokas iš Philadelphijos užrašė “Ameriką” 
tremtiniams, o Alf. Stankevičius pridavė du vietinius pre
numeratorius.

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

jamai iš 
irke.
i, Julė, iš
)je.
i, iš Ario- 
skr.
ūnus Juo- 
is.
balytė, 
oje, augu-

, „ .fcas laiškas nuo Elss- zuperko, Foot House of Re.
co ir Liudvikos, is

Ieškomieji arba rijJame pranešama, kad 

 

nantieji maloniai prc|?asiųsta rezoliucija bu- 
liepti:

CONSULATE GENt|LITHUANIA1

atives, Washington,

rolls Dap- 
oklyne. 
andra, iš

azimira, iš 
į apskr.
aw (Ste
fai., Trakų

pausdinta “Congres- 
ecord” kovo 1 dienos 

J. Gautas taip pat ir tos 
| vienas egzempliorius.

41 West82ndSt,ezoliucija įdėta su pa- 

 

New York20|lšworth B. Foot reikš- 
įžanga. Nors rezoliu- 

^flvo kiek ilgoka, bet iš- 
Ar žinai, lietuvi,įinta žodis į žodį. Šis 

rikos Lietuvių Mastas gerb. Ellsworth 
Antrąjį Lietuvos F palankumas suteikė 
Vajų? Paremki ts:|džiaugsm° vietiniams 
dosnia auka, oti ” 
bus dėkinga.

, iš Seme- 
;kr.
;a, iš Ute-

lis) Petras, 
Švenčionių

$250,000 Lietuvi 
nebus didelė su® 
tautieti, prisidės 
auka!

ms, ypač tiems, kurie 
ę dirbti ir aukotis te

Susijęs su Lie 
vimu ir tremtinii} 
darbas reikalingas 
ginių išteklių, 
tautieti, ALT vyt;| 
tuvai Gelbėti W 
mas jam kuo di 
gų sumą.

“Amerikos” Administracija.

čia toliau spausdiname So
cial Security mums prisiųstas 
taisykles. Jų pradžia “Ameri
kos” užpereitame (12) nume
ryje.
2. Kaip jis pritaikomas

Norint gauti mėnesinį se
natvės mokestį, reikia turėti 
lygiai 65 metus amžiaus, būti 
pilnai apdraustam ir išpildy
ti aplikaciją.

Kad būtumėte pilnai ap
draustas, jūs turite bent pusę 
laiko dirbti po Social Securi
ty apdrauda. Skaičiuojame 
taip:

Pirmiausia imame metų 
ketvirčius, pradedant 1937 
metų sausio 1 diena ir bai
giant ta diena, kada jums su
ėjo 65 metai amžiaus. Gautą
ją sumą padalijame iš dviejų, 
kadangi reikia turėti vieną 
ketvirtį padengimui kiekvie
nų dviejų ketvirčių per tą lai
ką. “Ketvirčiu padengimui” 
paprastai vadinamas kalen
dorinis ketvirtis, kurio metu 
jūs uždirbote mažiausia $50 
algos.

Kur reikalaujama ne ma
žiau 6 ir ne daugiau 40 ket
virčių, įstatymas sako, kad 
jūs būtumėte išdirbę mažiau
sia 6 ketvirčius, bet nereika
linga turėti daugiau kaip 10 
ketvirčių.

Jei jūs gimėte 1875 m. lie
pos 1 d., jums užtektų išdirb
ti 6 ketvirčius, kad gautumė
te senatvės apdraudą, bet jei 
jūs gimėte 1882 m., sausio 1 
d., jums reikia išdirbti 40 
ketvirčių, kad gautumėte pil
ną apdraudą, sulaukę 65 me
tų amžiaus.

Ši taisyklė paaiškina, kaip 
reikia skaičiuoti ketvirčius, 
reikalingus pilnam padengi
mui, bet tuos padengimui rei
kalingus ketvirčius jūs gali
te įsigyti visada, net po to, 
kai jums suėjo 65 metai. Ka
ro metu daugelis žmonių pra
dėjo dirbti po Social Security 
65 metus amžiaus, ir įsigijo

sau teisę, pasitraukdami iš 
sau teisę pasitraukdami iš 
darbo, gauti mėnesinę ap
draudą.

Norėdami gauti daugiau 
informacijų, kreipkitės į ar
timiausią Social Security ad
ministracijos raštinę. Jų yra 
keturios Brooklyne ir viena 
Long Island City.

Jei jūs gyvenate 22, 6, 11, 
21 ar 27 pašto zonose (kurios 
priklauso Glendale ir Ridge
wood) , kreipkitės į 258 Broad 
way, Brooklyn 11, N. Y., 
prie Williamsburg Bridge 
Plaza. O jei gyvenate kitose 
zonose, artimiausią raštinę 
rasite telefonų knygoje..

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

Verbų sekmadienį teko 
klausytis gražių bažnytinių 
giesmių šv. Mykolo bažnyčio
je, kur vargoninkauja vienas 
Amerikos lietuvių žymiausių 
muzikų J. čižauskas. Į šį kon
certą atsilankė pusėtinas bū
rys lietuvių svečių: iš Brook
lyn©, Lindeno ir kitų vietų. 
Buvo ir komp. J. Žilevičius 
su ponia.

Pirmiausia muz. J. čižaus
kas vargonais atliko preliu
diją, kurią parašė kompozi
torius S. Overton ir dedika
vo J. Čižauskui. Antras nu
meris buvo “Hosanna,” para
šytas paties J. čižausko ir de
dikuotas Šv. Mykolo parapi
jos kunigams. Jo kūrinį atli
ko šios parap. mišrus choras.

Visi kūriniai buvo įžymiau
sių kompozitorių, net 15-tam 
šimtmety Viadana sukurtą 
“Confitemini Domine” miš
rus choras atliko. Svečias 
muzikas Ed. Voitovičius pui
kiai pagrojo smuiku, čižaus
kui vargonais palydint.

Tačiau maloniausia buvo 
išgirsti abiejų čižauskų bal
sus. Nuoširdžiai gėrėjomės, 
kada Jonas ir Marijona Či- 
žauskai atliko gražų kūrinį 
“Justus ut Paima.” Ne daž
nai begirdime mūsų mylimos 
artistės balsą, taip pat ir Jo
nas čižauskas jau pas mus 
retenybė. Todėl dabar taip 
mielai klausėmės jų gražių 
balsų ir jaudinomės... Kaip 
ir visuomet, pasirinko gražią, 
melodingą, lietuvių klausai 
patinkamą giesmę - duetą. 
Marijona čižauskienė vis dar 
lengvai ima aukštąsias gai
das — tai koloratūrinis sop
ranas. Tas malonus sopranas 
dar, rodosi, tik vakar taip 
dažnai skambėjo visoj Ame
rikoj, — ne tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai gėrėjosi Čižaus
kų balsais, kada jie dalyvau
davo amerikiečių operose...

Laikai keičiasi. Kad ir pa
lengvėle, bet einame senyn. 
Tas pats ir su mūsų garsiai
siais čižauskais — ir jie nei
na jaunyn. Be to dar, kaip 
gaila, Marijona Čižauskienė 
turi širdies nesveikavimus. 
Jos kilni lietuviška širdis, 
bedalindama mums tokias 
brangias menines dovanas, 
dabar jau pavargo, reikalau
ja poilsio, verčia mūsų lakš
tutę nutilti... Užtat Čižauskai 
mums dabar ir bėra reteny
bė...

Tadgi į šį bažnytinį kon
certą mes ir atvykome iš apy
linkių, kad žinojome, jog iš
girsime čižauskus. Ir nenu- 
sivylėm. čižauskai puikiai 
atliko duetą, o jiems gabiai 
■vargonais pritarė muz. Ed. 
Voitovičius. Pabaigoje Jonas 
Čižauskas smarkiai pagrojo 
vargonais “Toccata.” čižaus
kas dar turi gana daug ug- 
ningumo, o jo pirštai nė kiek

TUOJAU UŽSISAKYKITE

“LIETUVIŲ ŽINIAS”
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:

Gražus minėjimas
Rochesterio lietuviai pui

kiai prisimena čia įvykusį 
gražų Lietuvos nepriklauso
mybės 30 metų sukakties mi
nėjimą.

Šv. Jurgio bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos, kurių 
metu turiningą pamokslą pa
sakė neseniai atvykęs iš Lie
tuvos diakonas Robertas Bal
čius iš Binghamtono, kuris 
dabar mokosi Šv. Bernardo 
Seminarijoje.

Minėjimą parapijos salėje 
atidarė ir pravedė kun. Jonas 
Bakšys, šv. Jurgio parapijos 
klebonas. Savo įžanginėje 
kalboje nušvietė liūdną Lietu
vos padėtį ir perskaitė iš Vo
kietijos, Fellbacho - Stutt- 
garto stovyklos, gautą vaiku
čių padėką Rochesterio lietu
viams už Kalėdų dovanas.

Meninę programą atliko 
Izabelė ir Dr. Karolina Ro- 
vaitės, padainuodamos kele
tą gražių lietuviškų dainelių. 
Malonu buvo girdėti ir maty
ti šias Amerikos lietuvaites, 
kurios, kad ir baigusios aukš
tąjį mokslą, visur maloniai 
prisideda prie lietuviškos 
veiklos.

Taip pat keletą dainelių pa
dainavo ir diakonas Rober
tas Balčius. Reikia pastebėti, 
kad jo balsui buvo per maža 
salė.

Eilėraščių padeklamavo 
mažametės tremtinės Ilona 
ir Nijolė Avižienytės.

Tremtinių padėtį nušvietė 
neseniai atvykę iš Vokietijos 
Antanas Ščiuka ir Dr. Ed
mundas Butrimas.

Per minėjimą aukų Lietu
vos gelbėjimo reikalui surink 
ta $217.10. Už aukas padėko
jo tautiniais drabužiais apsi
rengusi Zofija Avižienienė, 
tardama nuoširdų žemaitiš
ką ačiū. Taip pat padėką pa
reiškė Rochesterio ALT sky
riaus pirmininkas Petras 
Norkeliūnas.

Minėjimas baigtas tautos 
himnu.

$11.00 aukojo Juozas Brak- 
nys.

Po $5.00: kun. J. Bakšys, M. 
Levickas, A. Saulis, E. Pelekai- 
tė, F. šlapelis, V. Vismanas, J. 
Čižienė, P. Norkeliūnas.

Po $2.00: B. šerelis, K. Zlot- 
kus, M. Ventis, V. Butrimas, J. 
Kairys, A. Magelytė.

Ir menkiausias žmogus 
kartais ilgstasi būti Amžino
sios Išminties — Meilės — 
Galios tarnyboje.
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LIETUVIŠKA UŽEIGA 
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia------

pas Z E ID A T’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
-------

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

vos atstovas Washing 
ovilas žadeikis, parna
sų rezoliuciją “Gong
ai Record,” pasiuntė 
llsworth B. Foot jaus- 
padėkos laišką, kurio 
ą skyriaus pirminin- 
eikės prisiųsti pats 
rth B. Foot.
inkime nutarta iš vie- 

Įkyriaus tuojau pasiųs- 
,;|/T centrą 350 dolerių.

skyr. susirinkimas 
aigus ALT susirinki- 
rasidėjo BALF sky- 

usirinkimas. Pirminin-
Jokubaitė padėkojo 

is metais buvusiai

BALES & REPAIR OF 
Numbering Machines

86 Walker St. New Yoxk 13.M Y.. 
Tel BEekman 3-6B20

J. Šneifleraitis ir A. Andriukaitis
Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

irijonos Da- 
kių apskr.
i, sesuo Da- 
unpolės ap.

Pinigai Pasilaikymui

IMERUOKITE IR PLATI*
s Lietuvių Katalikų Visuomenink jai už gražią darbuotę 
(tūrinio Gyvenimo Savaitraštis

lipina daug įvairių žinių iš platai 

rašo eilė pasižymėjusių lietuvi 
?ba vargstančių ištrėmime Euro?; 

kelbla kaip mūsų broliai ir sese# 
tna jų šalpos darbas, kaip jiems

letams $3.00. Užsienyje-$3>

pažįstamus užsisakyti arba Jo” 
šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
Bro*’

te visus stoti į talką 
valdybai ir vieningai

Stingai . svarstytas 
ariu klausimas. Nariu 
ti kiekvienas šios ko- 

lietuvis bei lietuvė, 
darni $1.00 per metus, 
visai mažą sumą. Vi- 
iami būti Bendro Lie-
alpos Fondo nariais, 
rta į BALF centrą pa- 
š vietinio skyriaus 100

aityti 
uti iš 
Kalėdų 
asiųsti 
uta laiškų, prašančių 
s!

padėkos laiš- 
tremtinių, ku- 
švenčių metu 
paketėliai. O

šiandieninės aukštos pragyvenimo 
3 kainos paima didelę dalį civilio 
uždarbio. Tuo tarpu U. S. Armijoj 
ir U. S. Oro Jėgose padėtis yra 
skirtinga. Alga didesnė, negu bent 
kuomet pirmiau ir jos lieka jums 
daugiau. Jūsų maistas, uniformos, 
butas, medikalė ir dantų priežiūra 
suteikiama, ir be jokių išlaidų 
jums.

ARMIJOS DIENA— 
BALANDŽIO 6

Gaunate ir kitas naudas taipgi. 
Puikus išlavinimas daugelyje spe
cialybių ir amatų, pridedant pro
gas kilti aukštyn besimokinant, 
sudaro kareivio darbą geriausiu, 
koks gali būti. Pilnų detalių pa
siteiraukite jums artimiausioje U. 
S. Armijos ir U. S. Oro Jėgų Rek- 
rutavimo Stotyje.

U. S. ARMY and U. S. AIR FORCE 
RECRUITING SERVICE

URE

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
Į (šalinskas)
Į Lalsniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

M M

i Tel. NEwton 9-4464

1 Estate of A. J. Valanti ėjus J
1 VERONICA R. VALANTIEJUS .
i Lalsniuotas Graborius (J
I GENERAL INSURANCE AGENT
1 54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y. !

248 GRABAM AVE., BROOKLYN, N. Y.
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Mūsų Mielas Jubiliatas
Ne kiekvienam tenka švęs

ti 60 metų savo amžiaus su
kaktį. Todėl kiekvieną to am
žiaus sulaukusį, mes stengia
mės vienokiu ar kitokiu būdu 
paminėti. Dar iškilmingiau ir 
pagarbiau minime sukaktis 
tokių žmonių, kurie ne vien 
tik sau gyvena, bet bent dalį 
savo jėgų skiria visuomenės 
ir savo tautos gerovei.

Tokį' jubiliejų dabar šven
čia visų plačiai pažįstamas ir 
gerbiamas Bronx, N. Y. gy
ventojas Alfonsas Stankevi
čius.

Jubiliatas gimė 1888 m. ba
landžio 7 dieną Vaiškūnų 
kaime, Siesikų valsčiuje, Uk
mergės apskrityje. Lietuvoje 
yra likęs jo sūnus Julius.

Atvykęs į Jungtines Ame
rikos Valstybes, Alf. Stanke
vičius visą laiką pasiliko tik
ras lietuvis, karštai mylįs sa
vo gimtąjį kraštą ir didžiai 
branginąs lietuviškąjį žodį.

Alfonsas Stankevičius 
mums pažįstamas kaip veik
lus visuomenininkas ir nuo
širdus lietuviškųjų reikalų 
rėmėjas. Kur tik didesni lie
tuvių parengimai, ten mato
me Alf. Stankevičių pirmi
ninkaujantį. Kilniems suma
nymams jis nesigaili nei dar
bo, nei sveikatos, nei laiko, 
nei pinigų.

Jaunamečiai lietuviai trem
tiniai, atvykę į Bronxo jau- 
namečių prieglaudą, visuo
met yra jo aplankomi ir ap
dovanojami. Kurių nespėja 
aplankyti, tiems vėliau jis

Auš- 
buvo 
Alf.

Alfonsas Stankevičius
siunčia dovaną į tą vietą, kur 
jie apsistoja gyventi.

New Yorko lietuviai 
ros Vartų parapijiečiai 
netekę lietuvio kunigo.
Stankevičius daug pasidar
bavo atgauti šiai parapijai 
lietuvį kleboną. Savo dosnu
mu jis sugebėjo surasti ben
dram darbui gerų žmonių.

Alf. Stankevičius daug yra 
aukojęs kultūriniams lietuvių 
reikalams. “Amerikos” laik
raščio leidėjai ir redakcija 
taip pat ne kartą pajuto jo 
bičiulišką ir dosnią širdį. Jo 
rūpesčiu New Yorke buvo su
rengti “Amerikos” naudai du 
parengimai. Gerai suprasda
mas spaudos reikšmę, jis už
prenumeruoja mūsų laikraš
tį ir savo giminėms.

Ilgiausių metų mūsų ger
biamam jubiliatui!

NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI
1948 m. kovo 23 d. iš Europos 

į New Yorką atplaukusiais dviem 
laivais atvyko 44 lietuviai trem
tiniai.

Laivu “Marine Tiger” atvyko 
22 lietuviai, jų tarpe JAV pilie
čiai repatriantai, o kiti su imig
racijos vizomis. —

Paulius Bikinas, JAV pilietis, 
apsistojo: 185 Pius St., Pitts
burgh, Pa.

Anatolius ir Eugenija Elsber- 
gai apsistojo: 617 Indiana Avė., 
Trenton, N. J.

Ona Grajauskienė su sūnum 
Romualdu apsistojo: 409 Jersey 
Ave., Cliffside, N. J.

Konstancija Grajauskaitė ap
sistojo: 409 Jersey Ave., Cliff
side, N. J.

Adomas Jasas su dukra Lili
ja, JAV piliečiai, apsistojo: P. O. 
Box 345, War, W. Va.

Alfonsas ir Rozalija Plepiai su 
sūnum Rimantu apsistojo pas p. 
Vileišius, 52 Frank St., Water
bury, Conn.

Teresė Šakienė su sūnum Ju
lium, JAV pil., apsistojo: 545 
Hudson Ave., Rochester, N. Y.

Marija Sirutytė apsistojo: 4622 
S. Marshfield St., Chicago, Ill.

Joanna šeflerytė apsistojo: 
6410 S. Talman Ave., Chicagoje.

Daktaras Vytautas Slavinskas 
su žmona Marija apsistojo: 617 
Allegheny Ave., N. S., Pitts
burgh, Pa.

Vincentas ir Pranciška Šur- 
mos su dukromis Dalia ir Lai
mute, JAV pil., apsistojo: 200 
Fermon St., Philadelphia, Pa.

Albinas Verbyla apsistojo: 156 
Hillside, Edwardsville, Pa.

Laivu “Marine Jumper” atvy
ko 22 lietuviai, jų tarpe 6 JAV'

supiliečiai repatriantai, o kiti 
imigracijos vizomis.

Valentina Antanavičiūte, ap
sistojo: 3042 Eastwood Avenue, 
Chicago, Hl.

Juozas Bagočiūnas, JAV pil., 
apsistojo: 1022 Scotten Avenue, 
Detroit, Mich.

Marė Civinskienė apsistojo 
pas p. Devenius: 52 Frank St., 
Waterbury, Conn.

Vladas ir Uršulė Civinskai su 
dukromis Beatriče ir Kristina 
apsistojo pas p. Devenius: 52 
Frank St., Waterbury, Conn.

Jonas Čepulis, JAV pil., apsi
stojo: 2553 E. Madison St., Phi
ladelphia, Pa.

Regina ir Zigmas Dalangaus- 
kai su sūnum Romualdu ir duk
ra Laimute apsistojo: 24 Sexon 
St., New Britain, Conn.

Pranas ir Aldona Drąsučiai 
su dukra Jolanta apsistojo: 547 
E. 101st St., Cleveland, Ohio.

Juozas Gumas, JAV pil., ap
sistojo: 28 Biren St., Lewiston, 
Maine.

Jonas Junevičius, JAV pil., ap
sistojo: 3426 S. Halsted Street, 
Chicago, UI.

Julija Skripkienė su dukra 
Aldona, JAV pil., apsistojo: 331 
Walnut St., Newark, N. J.

Vaclovas ir Stanislava Urbo
nai apsistojo: 10706 Maer Avė., 
Detroit, Mich.

Dr. Kostas Volodkevičius iš
vyko pas gimines į Chicagą.

Be giminių ir draugų, atvy
kusius uoste pasitiko Bendro 
Amer. Liet. Fondo rūbų sandė
lio vedėjas J. Valaitis su žmona 
ir Lietuvos Gen. Konsulato atta
che A. Simutis su žmona, kurie 
padėjo atlikti formalumus.

L. G. K.

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

Lietuvių Radijo Draugijos
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

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

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

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

Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

Mūsų Apylinkėje
;• Kovo mėnesį suėjo pen- 

keri metai nuo poeto Juliaus 
Baniulio mirties.

° M. Avietėnaite per Vely
kų šventes viešėjo pas gimi
nes Worcester, Mass.

® L. Šimutis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas, šią savaitę lankosi Wa
shingtone pasitarimams.

• Rašytojas St. Zobarskas 
kuriam laikui apsigyveno 
New Yorke.

• Dailininkas M. Dobužins- 
kis, gyvenęs New Yorke, yra 
išvykęs į Paryžių.

® K. R. Jurgėlos knygą 
“History of the Lithuanian 
Nation” galima gauti Infor
macijos Centre, 233 Broad
way, New York 7, N. Y.

• Julius Vasiliauskas iš 
Dorothy, N. J., įsigijo nuo
savybę Atlantic City.

® Skulptorius V. Kašuba 
su šeima šiomis dienomis at
sikėlė gyventi į New Yorką.

• Dr. P. Padalskis šią sa
vaitę lankosi Washingtone 
pasitarimams.

• A. Simutis su šeima per 
šventes viešėjo pas Jasins- 
kus, Risley, N. J.

• J. Boley, Vyčių pirmi
ninkas, Velykų šventes pra
leido Pittsburghe, savųjų 
tarpe.

• Algis Budrys, generalinio 
Lietuvos Konsulo sūnus, stu
dijuoja žurnalistiką ir grafi
ką Miami, Floridoj.

• Dr. K. Račkauskas dėsto 
Fordham universitete, New 
Yorke.

• Dr. B. Kazlauskas šven
čių proga iš Detroito buvo 
atvykęs mūsų apylinkėn ir 
lankėsi Scranton, Pa.

garsai kėlė tikinčiųjų širdis 
prie Dievo. Choras jau yra 
padaręs didelę pažangą. Į 
chorą stoja naujų jėgų, iš 
naujai atvykusių lietuvių.

—Prelatas Balkūnas kele
tui dienų išvyko į St. Louis, 
kur dalyvauja svarbioje kon
ferencijoje.

—Prieš Velykas, Didįjį 
šeštadienį, iš Romos atskrido 
lėktuvu kun. Vaitkevičius. 
Laikinai apsistojo Maspetho 
klebonijoje.

—Atvelykio sekmadienį pa
rapijos salėje Moterų Sąjun
ga rengia margučių balių. 
Rengėjos kviečia visus daly
vauti.

Apreiškimo 
Parapija

Skyriaus pirmin. J. Gla- 
veskas trumpoje kalboje nu
sakė vėliavų reikšmę.

Adelė Kižis ir Violeta 
Pranskus, publikai prita
riant, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Delegatais į siuvėjų suva
žiavimą, kuris prasidės ge
gužės 10 d. Atlantic City, iš
rinkti: D. Averka, J. Ambro- 
zaitis ir J. Peterson.

Suvažiavimui paruoštos re
zoliucijos: dėl Lietuvos lais
vės atgavimo ir dėl DP įsilei
dimo.

Delegatas J. Buivydas ir 
komisija vedė kovą darbui 
atgauti. Armakausko, Mičiu- 
lio ir šalaviejaus siuvyklose 
iš dalies jau jis atgautas. 
Numatoma, kad darbo bus 
pakankamai.

Brooklyno Lietuviai Gydytoj.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9228
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitartu

P. J. M.

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta:

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkt 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIT1

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

plis gi- 
įė ir bu-

'įtarime 
L įjuos te- 

•įjos arti' 
U 0 jo 
L#iš- 
L lietuvio

AMERIKOS LIETUVIŲ 

LIKŲ VISUOMENINI 
KULTORlNlO GYVE 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTA1

—Didžiojo Penktadienio 
naktį parapijos jaunimo 
draugijų nariai budėjo per 
visą naktį prie Kristaus kars
to. Malonu buvo matyti, kaip 
didelis skaičius jaunuolių, iš
sižadėję miego, kalbėdami 
rožančių ir kitas maldas, pa
aukojo naktį, budėdami ir 
melsdami Aukščiausiąjį ap
saugos ir visam pasauliui tei
singos, krikščioniškais dės
niais pagrįstos taikos ir ra
mybės.

—Velykų rytą procesijai 
vadovavo, iškilmingas mišias 
už parapiją laikė ir pamoks
lą sakė parapijos klebonas 
kun. N. Pakalnis. Be dauge
lio kitų minčių, klebonas la
bai gražiai pavaizdavo, kad 
ir žmonių kančios, kaip Išga
nytojo, baigiasi prisikėlimu 
daug geresniam, laiminges- 
niam gyvenimui; taip ir Lie
tuvos šių dienų kančios baig
sis, ir prasidės naujas dar 
šviesesnis gyvenimas. Klebo
nas savo ir parapijos kunigų 
vardu pasveikino visus pa
rapijiečius Velykų proga.

—Choras pilname savo są
state nepaprastai gražiai pa
giedojo Rosewig “G-dur” mi
šias ir to paties kompozito
riaus “Regina Coeli.” Visos 
pamaldos praėjo iškilmingo
je nuotaikoje. Velykų dieną 
per visas mišias buvo pilna 
bažnyčia žmonių. Atskirai 
tenka paminėti, kad per 9 v. 
vaikų mišias parapijos ber
niukų ir mergaičių choras, 
muz. P. Sako vadovaujamas, 
labai gražiai giedojo velyki
nes giesmes.

PRANAS ŠUIPIS 
Čeverykų Taisymo Dirbtuve 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTU LIKERIU 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

Stan. P. Zubawicz
(ZUBAVIČIUS)

Išpildo Taksų dokumentus, Biz
nio apyskaitas, Palikimų ir 

įpėdinystės raštus.
VISUOSE MIESTUOSE IR 

VALSTIJOSE
Sutvarko knygas visokiems 

bizniams.

Ill AINSLIE STREET, 
BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-3049

Dainininke St. Končiene

NEUŽMIRŠKITE ATSI
LANKYTI

Visi atsilankykite į BALFo 
rengiamą koncertą našlaičių 
naudai. Jis įvyks sekmadie
nį, balandžio 4 d., 7:30 vai. 
vak., American Commons sa
lėje, 40 East 40th Street, New 
York. Programoje dalyvaus 
St. Končienė, Z. Rajauskai- 
tė-žitkevičienė ir M. šlekai- 
tytė. Kalbės neseniai atvyku- 

1 si iš tremties M. Avietėnaitė.
Bus šokiai ir užkandžiai.
Bilietai — $1.00

SIUVĖJAI PAGERBĖ 
VĖLIAVAS

Kovo 24 d. nepaprastame 
siuvėjų 54-to lietuvių sky
riaus susirinkime buvo pa
gerbtos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos.

Komisija įsigyti Lietuvos 
vėliavai parūpino ir jos pa
gerbimui programą.

Vėliavas laikė Rūta Aver- 
kaitė ir Teresė Vaičiulytė, 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais.

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lo- 
'Pvrp/ tus> krautuves ir di-bt a- 

"H ” 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

499

EV

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidarii

GRANDVIEW BARBER SHO
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn,

Maspetho Žinios
—Velykų šventėse parapi

jiečiai sužinojo džiugią nau
jieną, kad jų didžiai gerbia
mas klebonas kunigas Jonas 
Balkūnas Jo šventenybės Pi
jaus XII pakeltas prelatu. 
Lietuviai džiaugiasi nauju 
prelatu ir siunčia jam daugy
bes sveikinimų. Velykų šven
tėse prelatas Jonas Balkūnas 
gavo iš visos Amerikos dau
gybę telegramų, sveikinančių 
jį su nauju paaukštinimu.

—Šiais metais Velykų 
švenčių pamaldos buvo labai 
iškilmingos, su asista. Pa
mokslą pasakė svečias kuni
gas iš Romos, žmonių per vi
sas mišias buvo labai daug. 
Parapijos choras, vedamas 
muziko P. A. Vismino, visus 
žavėjo gražiu giedojimu. Gra
žūs ir skambūs “Aleliuja”

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330
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D. Whitecavage, Savininkas
ZielUOja, 

Hį prie- 
H Xei Vy- 
L-jiai pas 
ptaskojo. 
& ieškojo 
Fįieglaadą

V)

| PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
Ž LAISNIUOTAS GRABORIUS

4 Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga pašiau)
V dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atvej

5 Paul Gustas Funeral Home, Inc<
S 354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, J
į) (Prieš Armory) EVergreen 7-
x Mūsų telefonas nemiega

Baras ir Naktinis Klubas

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)
Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI

80 St. Marks Place Manhat
Gražiausias Rytinėje New Yorko dalyje 

NAKTINIS KLUBAS
Puikiausia programa tris kartus savaitėje

I
STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS
KONTO AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavlmą, šaligat
vių cementavimą Ir kt. darbus.

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

Stephen Brcdes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

į panašūs

kh kitaip 
L .’audonai, 
k "kurio- 
hstypa-

ištarei-

■ šau
lį! Lietuvoje 
rli kriama,” 
LgAiiTiomet 
I ■: daugiau 
Įirtožmo- 
J'A neturi 
H. Y-ės" 0 
■41 ponų

itaVest-

pačiai me
tis Loh-

Clement A. Ve 
(VOKETAmS] 

Advokatas

47-40 — 74thSf
Jackson Heights,

NEwtown 9-5!

p Trejus 
tre

ti patriotai

6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 5J 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 4 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

Dekoruotoji
Dažytojas^

IŠ ORO IR IŠ VIDJ
PELNAI APDRAUSTA

Vartojama Geriausia M
DARBO AFKAINAVDIAS

GEORGE ANDES
Telefonuokite:

PResident 2-421

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
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!

Saturdays, 5:00 to 5:30 p
Station WEVD — 1330 Ml., 5000

DIRECTOR — JACK J. STUB 
429 Walnut St., Newark 5, 

Tel. MArket 2-5360

Entered as second-class ma 
office at Brooklyn, New Yo

ATEINA

p proga 
radami-

h aiiams: 
p Rosen- 
feąRen-

p sovietai 
Hdjieneži- 
Rji) var- 
h-iuta yra 
Rlloloto- 
k Gedvi- 
I Mosuosi-

DAvenport 6-023.^0 rei- 
gyvas

I lapijų ir
.Fj|^iėsama,

RALPH KR

FOTOGRA
65 - 23 GRAND AVE|;’ ^gijų 

Maspeth, N. Y.l'^ prie

MEMORIES of LITHUANIA
* šokėjai, 

Į J {atėmę, 
tosios
Wilinei 
^materia-

Nuo pat 1939 m. si 
sitarimų su Hitleriu 
grobia vieną kraštą 
Pirmiausia juodu pa 
Lenkiją. Toliau, naci 
minant, sovietinio 
lizmo aukomis tamp 
va, Latvija ir Estija 
baigiantis, Sovietų p 
danga nusileidžia ti 
riu, Europa perskeli 
čioje jos širdyje. Į 
mo reples patenka Ji 
ja, Bulgarija, R 
Vengrija, Albanija, 
dalis Vokietijos ir A 
Čekoslovakija taip ] 
kvos rankose, nors ; 
gino atrodyti sau i 
liui kaip nepriklausi 
stybė.

Vakarų pasaulis t 
džiosios demokratin 
bės Stalinui darė nu< 
nuolaidos. Vylėsi, ki 
stos. Paaukojo kelio] 
stybių nepriklauso 
150 milijonų žmoni 
bei teisę gyventi. Ir 
kad būtų išvengta r 
ro.

Ir tik po Prahos 
Čekoslovakijos užs

1 ministerio Jan Masa 
' giškos mirties Stalii 
1 dintas į kaltinamų; 
t Saugumo Taryba sv 
' lės iškeltą kaltinii 

Sov. Rusiją. Ji kalti 
koslovakijos neprik 
bės išplėšimu, jos ck 
jos ir ekonominės sa 
naikinimu, netiesioj 
resijos veiksmu.

JAV ir D. Britani 
vai Saugumo Taryl 
tin ir Cadogan, pad 
aštrius pareiškimus 
atžvilgiu. Už čekos 
laisvės išplėšimą ji: 

. net karu. Gromykc 

. ta, kad ne Sov. Ru 
A Valstybės vykdc 
ištinę politiką ir s 
valdyti pasaulį. J 
aktikos pulti ir 

kad Sovietai nė pir 
judinę čekoslovak 
vergti. Pati tauta n 
si eiti į Sovietų glė 
perversmas esąs ; 
vien tik Cekoslovj 
daus reikalas. Sovi< 
tai atsisaką tą 
svarstyti.

i Tačiau devyni iš 
kos Saugumo Tary

■ reikalauja, kad So 
atsakytų į klausimi 
kė SSSR užs. reika 
nisteris Zorinas Pi 
versmo išvakarėse 
metu; kuriam tik 
sutrauktos raudono 
jos divH4'
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