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didelių spaudimų Mas- 
e suomių vyriausybės at- 
ii pasirašė naują “drau- 

Penktadienhi!^ imo, bendradarbiavimo 
rpusavio pagalbos” su- 
. Pagal jos nuostatus, 
[va pasižadėjo nesikišti 
unijos vidaus reikalus ir 
tada reikalauti suomių 
lomenės talkos, jei Ru- 
būtų per Suomijos teri-
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IMV PALOOUS
RIAUSIOS RŪŠIES 
ižial, Kava, Arbata, Hot Choco^
— vakariene. Goriausia & ą puolama... Vokietijos

)S kurios sąjungininkės.unams priimami užsakymai. KKip J °

lozas Cinkus
Brook]?

Aplankyti Naujai 4t$id

EW BARBER SBl
•andasi patogioje vietoje

Brooklyi

sutartis neturi nieko 
a, ko nebūtų buvę įrašy- 
ikstesnėse Rusijos kai- 
į sutartyse. Mums čia 
u pabrėžti, kad “The 
York Times,” minėda- 
naują sutartį, priminė 

; m. Maskvos sutartį su 
iva, kuriai “buvo duoti 
i pat užtikrinimai,” bet 
į netrukus buvo sulaužy- 
Lietuva pavergta.
visų Rusijos paglemžtų 
;ų “N. Y. Times” šį kar- 
iminėjo tik Lietuvą. Tai 
, kaip gyvas Lietuvos 
is įtakinguose Amerikos 
:sniuose!
ir tik galime, palaikyki-

Senasis Kaunas, tarp Nemuno ir Neries upių, čia kai kurie pastatai išlikę nuo Vytauto 
laikų, šioj mūsų šventovėj šiandien šeimininkauja svetimi okupantai.

ŠAUKSMAS IŠ TREMTIES

Tiitecavage, Savininkas 
3&^3^>3B®aB®aEfflBaaMagLietuvos vardą gyvą ir 
-----------------------------ausiai žinomą!

AS FUNERAL H01
LUOTAS GRAB0RIUS

engtos patalpos. Ypatinga ps 
įas Kiekvieno Pageidavimo 1

landžio 12 d. suėjo ly- 
treji metai, kai mirė 
klin D. Roosevelt! šią 
itį įspūdingiausiai pa- 
jo anglai. Londone ati- 
;as velioniui pagerbti 
nklas. Kalbėjo ten ve-

as Funeral Home, našlė« karalius Jurgis, 
, e, Churchill ir kiti.
.ndien dar per anksti 
i tikro įvertinimo žo- 
velionio adresu. Istorija 
alės atlikti šalčiau, nuo- 

----------------------------- - au ir teisingiau. Bet vie-

I. BROOKLYN t
EVergree

su telefonas nemiega

T ivo iškilmingais pareiš-
r Naktinis Klubai is ir pažadais, iki šiol

LIANCE HA!
93 Grand St., Brooklyne)
LES ir ALVINA BUTOt pat pavojuje,

_ . tvciiu vauuvjuvo XXXWU.

MaUll (osevelto Keturios Lais- 
įr Atlanto čarteris tebe- 
ia gyvo veiksmo ir ryž
is atsakingų vyrų ištar-

Place
Rytinėje New Yorko daly;

KTINIS KLUBAS
rograma tris kartus savai'

.Istybės sekretorius Mar- 
bal. 12 d. pareiškė, kad 

lizacija šiandien yra to- 
kaip ir 

levelto vadovybės metu.

Sukilimas Kolumbijoje
Išžudė 200 arabu
Žydų Irgun ir Stern orga

nizacijų nariai, susijungę su 
Hagana milicija, balandžio 9 
dieną užpuolę sunaikino ara
bų miestelį Deir Yasin.

Miestelis turėjo 700 gyven
tojų. Iš jų 200 žydai nuko
vė, 200 sužeidė, o likusius^ 
kurie nesuspėjo pasislėpti 
kalnų urvuose, paėmė nelais
vėn.

Nužudytieji yra daugiau
sia moterys ir maži vaikai.

Nepavyko susitarti
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AI
sienų iš- 

į, šaligat- 
, darbus.
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kant lietuvių tremtinių 
dą, ypatingai džiugu 
•yti “Žiburių” savaitraš- 
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iyti, kad išleidžiami 
’aščiai pilni ne tik tur- 
ausio turiningumo, bet 
iai ir techniškai paruoš- 
jnėtuose leidiniuose ben- 
arbiauja tokios pajėgos, 
’ M. Krupavičius, A. Ma- 
t, Z. Ivinskis, J. Grinius, 
Irazdžionis, J. Brazaitis, 

HLNAI Afl yja, j QrįniUS) k. Bra- 
Vartojama Geri*0 is, J. Meškauskas, A. 
dabbo apka&V ipskelienė, S. Sužiedėlis, 

georBeK sa.ellė kltT . ••
u zmoneS; kurie išaugo 
Įninku sąjūdyje, išban- 
me caro ir kaizerio oku- 
jose, nepriklausomybės 

ifpės kovose, bolševikų ir 
ų vergijoje, tremties liūd- 
je. Jie yra geriausias liū
nas apie lietuvių katali- 
šviesuomenės taurumą, 

pigumą ir idealizmą, pa
tą nepalaužiamomis pa- 
gomis visa atnaujinti 
tu j e.
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Tek MArket

i nori Wallace su savo 
namą ja trečia partija?
dabai mums tai būtų 
iu, jei nežinotume, ko 

i Stalinas. Wallace sąjū- 
į visi matome Maskvos

JACK <’■ e taikos nori Wallace, bet 
,šimo ir netvarkos. O ne-

Aš alkanas, — papenėkite 
mane! Aš nuogas, — apvilki
te mane! Aš ligonis, — ap
lankykite mane! Aš benamis, 
— priimkite mane į savo na
mus!

Brangus Amerikos katali
ke! Tai paties Kristaus bal
sas iš suvargusių tavo ma
žesniųjų brolių lūpų. Jie kri
kštyti švč. Trejybės vardu, 
jie įsijungę į Kristaus misti
nį kūną — Bažnyčią, kurios 
ir tu esi narys, bet dabar tas 
kūnas alksta, serga, kenčia ir 
neturi kur galvos priglausti.

Čia pirmoj vietoj šaukiasi 
moksleiviai. Daugybė jų vi
siški našlaičiai. Jų tėveliai 
arba likę Lietuvoje, arba, 
daugelio, išgabenti į Sibirą, o 
kurie ir turi tremtyje tėve
lius, nieko iš jų negali gauti, kos laišką ir už jį melsis.

žiausių brolių, man padarė
te.” (Mt. 25, 40.)

Tokie moksleiviai, kurie 
labiausiai yra reikalingi pa
galbos, jau yra suregistruo
ti, ir jų adresus galima gau
ti šiose vietose:

1. Kun. Jonas Petrėnas, 
(17-b) Freiburg i. Br., Fuer- 
stenbergerstr 7, Germany, 
French Zone.

2. Moksleivių Socialinio 
Skyriaus Vedėjas Juozas Šeš
kevičius, (17-b) Freiburg i. 
Br., Emmendingerstr 36, Ger
many, French Zone.

Bet galima siuntinius siųs
ti tiesiai tų dviejų asmenų 
adresu, o jie sąžiningai juos 
įteiks reikalingiausiems mo
kiniams, kurie jau patys sa
vo geradariui parašys padė-

Plyšta širdis iš skausmo, kai 
tėvai mato savo vaikus alks
tančius.

Jau daugelis moksleivių 
guli džiovos sanatorijose — 
ligoninėse. Bet ir čia pusba
džiai minta, kai tuo tarpu 
džiovininkai turėtų riebiau- j 
šiai valgyti.

Lietuvi katalike! Išgirsk šį 
skausmo pilną balsą iš užjū
rio brolių. Nutrauk nuo savo 
burnos nors vieną kitą kąs
nį. Sudaryk jiems nors vie
ną siuntinėlį su maistu ar 
drabužiais. Pamaitink alks
tantį Kristaus jaunesnįjį bro
lį, apdenk jį apnuogintą, o 
vėliau, jei jam pasiseks pa
siekti Ameriką, priglausk jį 
savo namuose, o Kristus tau 
atlygins, kaip būtum jį patį 
sušelpęs: “Kiek kartų jūs tai 
padarėte vienam šitų ma-

Šį atsišaukimą rašau Jo 
Prakilnybės Šv. Sosto Dele
gato kan. F. Kapočiaus pil
nu pritarimu ir karštu tėviš
ku paraginimu.

T. Jonas Bružikas, S. J.

Sovietai stiprinasi 
Pabaltijy

Sovietai Baltijos kraštuo
se, o ypatingai Lietuvoje, vis 
daugiau telkia karinių pajė
gų. Didelis sovietų karo lai
vyno judėjimas pastebimas 
pietiniuose Baltijos jūros 
uostuose — Gdynėje (Lenki
joje), Piliavoje, Klaipėdoje ir 
Liepojoje (Latvijoje). Aiški
nama, kad sovietai norį užim
ti Daniją, nes biją vakarinių 
sąjungininkų, kurie galį iš 
Danijos išlaipinti desantus 
Lietuvoje ir Latvijoje ir iš 
čia žygiuoti į Maskvą.

Sovietai, esą,, pasimokę iš 
vokiečių, kurie 1941 m. per 
Lietuvą davė jiems smarkų 
smūgį link Maskvos. Dabar 
šitam frontui; vadovauti pa
skirtas Rokosovs-
kis, kuris praeitame kare pa
sižymėjo ties Stalingradu. Jo 
štabas yra Minske ir vado
vauja toms pajėgoms, kurios 
stovi Gudijoje, Lietuvoje ir 
Rytprūsiuose.

Jungtinės Tautos negalėjo 
susitarti dėl Palestinos. Nei 
arabai, nei žydai nesutiko 
keisti dabartinių savo 'pozi
cijų.

Saugumo tarybos pirmi
ninkas Alfonso Lopez pareiš
kė, kad galimybių paliau
boms yra žymiai mažiau, ne
gu jis manė.

Arabų atstovai liudijo sau
gumo tarybai dvi valandas, 
o žydų atstovai — pusantros. 
Svarstomas Amerikos pasiū
lytas Jungtinių Tautų globos 
planas Palestinai.

Kolumbijos sostinėje Bo
gotoje įvyko sukilimas. Suki
lėliai bandė nuversti prez. Pe- 
rezo valdžią. Jie įsiveržė į 
Amerikos žemyno valstybių 
konferenciją, nutraukė posė
dį, išvarė laikraštininkus ir 
delegatams įsakė išsiskirsty
ti. Sukilėliai nelietė nė vienos 
valstybės delegato.

Sukilimas prasidėjo visai 
netikėtai. Gatvėje buvo nu
šautas advokatas Gaytan, li
beralų kandidatas į preziden
tus, vienas žymiausių prez. 
Perezo priešų. Minia tuojau 
pagavo žudiką ir užmušė. Pa
sklidus žiniai apie adv. Gay
tan nužudymą, gyventojai 
pradėjo rinktis į miesto cen
trą.

Minia tuojau metės į prezi
dentūros rūmus, pirmiausia 
išdaužė prezidento langus, o

vėliau įsiveržė į vidų ir užė
mė visą namą. Kita sukilėlių 
dalis ieškojo premjero, kurį 
jie laikė Gaytan nužudymo 
kaltininku. Maištininkai, pa
tyrę, kad jis yra tarptautinė
je konferencijoje, nubėgo te
nai, bet jo jau nerado.

Visame krašte paskelbtas 
karo stovis. Sudaryta nauja 
koalicinė valdžia, kuri bando 
atstatyti tvarką.

Pranešama, kad sukilimo 
metu užmušta apie 300 asme
nų. Kolumbijos sostinė smar
kiai nukentėjusi Didesnieji 
namai išgriauti arba sudegin
ti. Nukentėjo ir bažnyčios. 
Pilna žmonių lavonų.

Išaiškinta, kad šį sukilimą 
suorganizavo Maskvos agen
tai. Jiems rūpėjo pakenkti 
Amerikos žemyno valstybių 
konferencijai.

Brity zonoje 16,485 Išdavikai eis kale-

ČEKU SUKILIMAS LĖKTUVE
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuviai dalyvaus 
parade

Aid

tvarka yra geriausia dirva 
komunizmui.

Ne veltui spauda rašo, kad 
Wallace nori atiduoti Ameri
ką praryti raudonajam Mas
kvos carui.

Kolumbijos

Iš Prahos skridusiame lėk
tuve 20 čekų sukilo prieš lėk
tuvo įgulą ir pabėgo į ameri
kiečių valdomą Vokietiją.

Lėktuvas turėjo skristi į 
Bratislavą, Slovakijos sosti
nę, bet nusileido netoli Miun
cheno.

Čekai tvirtina, kad sukili
mas buvo labai gerai organi
zuotas. Vos tiktai lėktuvas 
pakilo ir pasitraukė nuo Pra
hos, keleiviai suėmė vairuo
toją ir jį uždarė.

Trys įgulos nariai nenorė
jo bendradarbiauti su maiš
tininkais, tai ir jie buvo pa
šalinti.

Lėktuvo vadovybę perėmė 
vienas keleivis, kuris mokėjo 
labai gerai vairuoti. Lėktuvas 
laimingai pasiekė amerikie- 

sostinėje Bo- čių zoną ir gražiai nusileido.
gotoje balandžio 9-10 d. kru- j Vėliau buvo paskelbta^ kad
vinos riaušės dar kartą at- ;nuo komunistų teroro iš Če- 
kreipė atsakingų Amerikos koslovakijos pabėgo 20 įvai-
respublikų vyrų dėmesį, 
koks organizuotas ir vienos 
rankos diriguojamas komu
nizmas !

Kolumbija — viena demo
kratiškiausiai besitvarkančių 
respublikų, tačiau jos sosti
nė neišvengė riaušių, į kurias 
labai panašios meistriškai 
organizuojamos Europoje 
bet kuriuo metu, kada tik 
panori Kremliaus ponai.

Jei toks savo pareiškimais 
atsargus ir santūrus asmuo, 
kaip gen. Marshall, pareiškė, 
kad Bogotos įvykiai yra tarp
tautinio komunizmo padari
nys, tad netenka nė kiek abe
joti, kas yra tikrasis Bogo
tos riaušių kaltininkas.

Žinoma, komunizmo nenu
galėsi vien tik pasmerkimo 
žodžiais.

rių demokratinių partijų vei
kėjų.

Jie planavo bėgti į užsienį, 
todėl vienu metu ir nusipirko 
lėktuvo bilietus į Bratislavą.

Lėktuvo kapitonui, trims 
įgulos nariams ir dviem ke
leiviams pareiškus norą grįž
ti į Prahą, duotas leidimas 
grįžti, o kitiems čekams leis
ta apsigyventi amerikiečių 
valdomoje Vokietijoje.

MOKYTOJĄ PASKELBĖ 
PALAIMINTUOJU

Balandžio 4 d. buvo pa
skelbtas palaimintuoju bro
lis Benildas. Jis buvo Krikš
čioniškųjų Mokyklų Brolijos 
narys ir mirė 1862 m. Pran
cūzijoje. Katalikiškose mo
kyklose jis mokytojavo 20 
metų.

Nuteisė 20 žymiu 
naciij

Nuernburge pasibaigė by
la žymių smogikų vadų, ku
rie vokiečių užimtuose kraš
tuose išžudė daugiau kaip 
milijoną civilių gyventojų.

Amerikiečių teismas, ku
riam pirmininkavo teisėjas 
M. Musman iš Pittsburgh©, 
nuteisė 14 kaltinamųjų pa
karti, 2 gavo kalėjimo ligi gy
vos galvos, 3 nuteisti po 20 
metų ir vienas dešimčiai me
tų.

Iš mirtin nuteistųjų 2 yra 
generolai, 10 pulkininkų, 1 
majoras ir 1 leitenantas.

Teismas pripažino, jog 
kaltinamieji, žudydami be
ginklius nekaltus gyvento
jus, nusižengė žmoniškumui 
ir neverti jokio pasigailėji
mo.

American Overseas 
and United Nations Appeal 
for Children, kurių nariu yra 
ir BALF, oficialus vajaus 
atidarymas įvyks balandžicr 
23 d., penktadienį. Atidary
mo paradas prasidės 10:30 v. 
ryto ir tęsis 2 valandas.

Parade 
specialiu 

Įkyklų tą
Parado 

prie 4th St., East of Broad
way, New Yorke. Iš ten žy
giuos per Times Square ir 
Broadway iki 56th St. ir 7th 
Ave., iš kur skirstysis į ry
tus ir vakarus.

Parade dalyvaus Apreiški
mo parapijos mokyklos mo
kiniai.

Popiet Central Park Mall 
bus programa, kurioje įvai
rių tautų žmonės parodys sa
vo meninius gabumus. Daly
vaus ir lietuviai.

dalyvaują vaikai, 
nutarimu, iš mo- 
dieną paleidžiami.
dalyviai susirinks

Bando nutraukti

Žinios iš Berlyno skelbia, 
kad sovietų karo vadovybė 
bando sukliudyti susisiekimą 
telefonu ir telegrafu. Ameri
kiečiai priešinasi.

Sovietų generolai nori už
drausti Amerikos prekybos 
lėktuvams skristi į Berlyną 
ir reikalauja pranešti rusams 
prieš 24 vai. apie kiekvieną 
skridimą.

Kolumbija nutraukė diplomatinius 
santykius su Sov. Rusija

Kolumbijos vyriausybė pa
skelbė nutraukianti su Sovie
tų Rusija diplomatinius san
tykius.

Bogotoje ir Cali buvo su
imta 18 užsienio agentų. 
Pranešime priduriama: “Kai 
kurie jų buvo paimti gyvi.”

JAV sekretorius Marshal- 
las Amerikos žemyno konfe
rencijos atstovams pareiškė, 
kad kaltė dėl Kolumbijos su
kilimo tenka tarptautiniam 
komunizmui.

Oficialiai buvo pranešta, 
kad konferencija bus tęsia
ma ir ji turės padaryti galą 
komunizmo triumfui Vakarų 
pusrutulio tautų tarpe.

—Amerikos Legijono val
dyba paprašė Kongresą 5 bi
lijonų dolerių paskolos 
ranų namų statybai.

—Apskaičiuota, jog 
jos naminiame kare
daugiau kaip 3 milijonai 
žmonių.

vete-

Kini- 
žuvo

BALF įgaliotinio praneši
mu, 1948 m. kovo 1 d. Britų 
zonos 84-ose stovyklose Vo
kietijoje buvo 16,485 lietu
viai.

Už stovyklų ribų yra 1,187 
lietuviai be DP teisių. Be to, 
iki šiol Britų zonoje yra Ma
žosios Lietuvos Taryboje už
siregistravusių 5,300 Klaipė
dos krašto ir Prūsų lietuvių. 
Tuo būdu iš viso ten gyvena 
22,972 lietuviai tremtiniai.

Visų tremtinių Britų zono
je kovo 1 d. buvo 206,407 as
menys ’ (jų tarpe * 92,241 len
kas, 32,504 latviai, 28,220 uk
rainiečių ir 7,935 estai).

Emigravo iš Britų zonos 
sausio mėnesį 315 lietuvių 
(94 išvyko į Angliją, 94 į 
Australiją, 113 į Kanadą). 
Vasario mėn. emigravo 218 
lietuvių (118 į Didžiąją Bri
taniją, 75 į Kanadą, 11 į 
Prancūziją).

Repatrijavo iš Britų zonos 
sausio mėn. 22 lietuviai (37 
latviai, 2 estai). Vasario 
mėn. repatrijavo 35 lietuviai. 
(46 latviai, 5 estai.)

Iki 1948 m. kovo 1 d. scree- 
ningo komisijų apklausinėti 
9,627 lietuviai. Ję tarpe ne- 
globotinų rasta 68 asmenys. 
Viso Britų zonoje apklausi
nėti 93,864 asmenys. Neglo- 
botinų rasta 693.

jiman
Amerikoje yra nustatyta, 

kad vietinė komunistų parti
ja veikia pagal Maskvos nu
rodymus, o Maskva būtinai 
nori pavergti šį kraštą. To
dėl komunistų partijos nariai 
anglų spaudoje vadinami są
mokslininkais. Tai House Un- 
american Activities komisija 
dabar ruošia įstatymo pro
jektą, kad visi komunistų 
partijos šulai, kaip svarbiau
sieji sąmokslininkai, būtų su
imami ir sodinami kalėjiman.

DVIDEŠIMTIES 21ETę 
PROFESORIUS

Dvidešimties metų amžiaus 
jaunuolis Dr. Andre Bernard 
Amman paskirtas Ženevos 
universiteto matematikos 
profesorium.

Savo studijas jis pradėjo 
1945 m., o 1947 m. jas baigė 
daktaro laipsniu. Kultūros 
istorikai sako, kad nuo aš
tuonioliktojo amžiaus tai yra 
pirmas tokio ankstyvo moks
linio ' subrendimo pavyzdys.

VISKAS TRUMPAI

Naujai atvykę

d. i1948 m. balandžio 10 
New Yorką iš Vokietijos at
plaukusiu laivu Marine Mar
lin atvyko penki lietuviai, ku
rie apsistojo pas gimines bei 
pažįstamus:

Emilija Labanauskienė ap
sistojo pas sūnų Povilą La
banauską, profesoriaujantį 
Marquette University, Mil
waukee, Wise.

Paulius ir Kunigunda Va- 
riakojai su dukra Jina apsi
stojo: 12346 Stroepel Avė., 
Detroit, Mich.

Naši. Elena Klipingaityte 
laikinai. apsistojo New Yor
ke, U. S. Committee for the 
European Children globoje.

Atvykusius, be giminių ir 
draugų, pasitiko BALFo at
stovė Ona Valaitienė.

Anksčiau, kovo 30 d., laivu 
Marine Falcon iš Vokietijos 
atvyko Agota Janutienė, J.A. 
Valst. pilietė, kuri apsistojo: 
10407 
Mich.

Kovo
Flasher
Pranas 
lietis.

Cedarlawn, Detroit,

31 d. laivu Marine 
iš Anglijos atvyko 

Janavičius, JAV pi-
L. G. K.

—Nuo šių metų pradžios 
Graikijos sukilėlių komunistų 
nuostoliai siekia daugiau 
kaip 20 tūkstančių karių. Iš 
jų 9,800 nukauti, kiti gi su
žeisti arba paimti nelaisvėn.

—Washington© žemdirbys
tės Departamento apskaičia
vimu, šių metų Amerikos 
kviečių derlius sieks virš bi
lijono bušelių.

—Čiang - kaišek prisipaži
no, jog pereitą žiemą komu
nistai sunaikino 7 geriausias 
jo kariuomenės divizijas. Ta
čiau su likusiomis jėgomis 
jis tikisi apvalyti Kiniją nuo 
komunistų per 6 mėnesius.

—Buvusiajam New Yorko 
majorui La Guardia pagerb
ti Italijoje jo vardu įsteigta 
ligoninė, kurios pastatymas 
atsiėjo arti pusės milijono 
dolerių.

—Rusai Austrijoje sustab
dė beveik visą automobilių 
judėjimą tarp Vienos ir Bri
tų zonos, reikalaudami, kad 
britų kariai rodytų doku
mentus.

—Balandžio 12 dieną pasi
baigė Amerikos angliakasių 
streikas.

—šeši žymūs atomo ener
gijos mokslininkai amerikie
čiai pareiškė, kad vienintelė 
galimybė karui išvengti yra 
pasaulinė valstybė, kad ir be 
Rusijos.

—Bogotoje dar tebevyksta 
kovos.
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RaStus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Kur prapuolė tas kelelis, 
Kurs pro kryžių ėjo? 
Kur paliko ta seselė, 
Kur mane mylėjo?

Jau kelelis tas užtvertas —
Daržas padarytas,
Ir ašarų daug išgerta— 
Sesuo išvaryta.

Eisiu, eisiu į tą namą, 
Kur ana gyveno, 
Pažiūrėsiu, be nerasiu 
Jos brolio nors vieno.

O gal gyvą dar tebrasiuIr vėl liūdnos žinios iš Lietuvos. Bolševikai prieš
Naujuosius Metus pradėjo masinį gyventojų trėmimą. Šis j Seną motinėlę, 
trėmimas esąs net didesnis už 1941 metais vykdytąjį. q TZ”"; 1’:'
jau ir tada iš Lietuvos prievarta buvo išvežta daugiau 
kaip 40,000 lietuvių.

Lietuvos istorija rašyta nekaltų žmonių krauju ir 
ašaromis. Bet niekas nėra vykdęs ten tokių baisių žiau- Pro žalias gireles, 
rūmų, kaip bolševikai. Ne veltui 1941 metais lietuviai — ...... .. -=

Kuri norint kiek paguostų 
Savąją dukrelę.

Ir nuėjau per laukelius,

Dūsaudamas, vaitodamas, 
Liedams ašarėles.

Oi nelaimė! Ką aš matau!
Širdį ver’ kaip yla;
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

Nebėr brolio jos nė vieno— 
Visi išvaryti,
Ir senutei motinėlei 
Vartai uždaryti.

Oi motute, motinėle, 
Kur tavo dukrelė?
Gal kukuoja ten Samaroj, 
Kaipo gegužėlė.

Oi Dievuliau, kad galėčiau 
Kaip paukščiai skraidyti, 
Lėkčiau per dienas nakteles 
Meilės aplankyti!

BALE pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius New Yorko uoste 
pasitinka naujai atvykstančius tremtinius

gaiš aprūpinti, gerai organizuo- italų komunistai kovojo dėl 
ti kaip ardytojai su vienu tiks- Triesto išlaikymo raudonojo ti
ki: pririšti jūsų kraštą prie rono Tito rankose.

bu.v? Prieš jUOs. sukilę. Ne veltui ir šiandieną garbingai Demokratijos užtarimas ir (Italijai ir krikščioniškos ci-
prieš juos kovoja Lietuvos partizanai.

Patys drebėdami dėl savo kailio, bolševikai planin
gai naikina pavergtąsias tautas. Su skaudančiomis širdi
mis žvelgdami šiandien į Lietuvą, deja, mes matome nesi- -------- , —----- .,
baigiančias ir kasdien didėjančias lietuvių tautos kančias, j ginklais ir Vakarų demokra-

Antra vertus, mes žinome, kad pasaulio tironai ne- t’0~ -----
gali ilgai viešpatauti. Jau ne vienas jų yra žuvęs savo pa- dien jaučiasi blaivesnė po 
ties sukurtame pragare. Neišvengiama tragedija laukia ir Mussolinio pralaimėtų karų 
Stalino diktatūros. Ji žlugs, ir tuo mes tikime. Tačiau 
kiek nekaltų žmonių, prieš žlugdama, nukankins!...

Be galo sunku Lietuvos lietuviams prieš šį raudonąjį 
slibiną kovoti. Bet užtat mes, Amerikos lietuviai, turime 
laisvas rankas. Mūsų veiksmai, žodžiai ir mintys turi būti 
sukaupti vienam tikslui — Lietuvos išlaisvinimui. Mūsų 
meilė kenčiantiems kraujo broliams ir visiems pavergtie
siems. Mūsų neapykanta — bolševizmui!

Kantrybė, darbas ir kova ir vienas tikslas—Lietuva!

Rusijos klasta
Amerikos gausiai sušelpta 

maistu, prekėmis, pinigais,

tijos užtariama, Italija šian-

Šv. Jurgio kova su raudonuoju 
slibinu Italijoje

Komunistų ir socialistų 
frontas

Šį sekmadienį rinkimai Ita
lijoj nulems sumažėjusios 
Europos ateitį bei likimą. 
Jei kpmunistąjųsu savo talki-
ninkais/kairiaisiais sociahs- : 
tais, balsų dauguma laimė- < 
tų valdžią, jau ir Italija atsi- < 
durtų už geležinės sienos su 
milžiniška raudona žvaigžde. 
Žinom, ko susilauktų italų 
tauta su Šv. Petro sostine. ;

100% katalikiškam kraš- ' 
tui, kur jokių kitų tikėjimų i 
nėra, neskaitant keleto mili
jonų aršių ateistų (komunis
tų ir socialistų), per pustre- ; 
čio dešimtmečio ir fašistai i 
su savo vadu Mussoliniu 
skiepijo didelę neapykantą • 
komunizmui ir Rusijai. Ame- ■ 
rikonų, anglų ir lenkų divi- • 
zijų išvaduotų italų net 38% • 
vis dėlto patikėjo komunistų : 
ir socialistų propagandai 
1946 m. rinkimuose. Dabar 
kairieji dar labiau siaučia 0 
atsisėdę ant pažadų kranti
nės, visokiais masalais meš
kerioja.

Anuose rinkimuose socia
listai gavo 20%, o komunis
tai 18% balsų. Nors dešinieji 
socialistai veikia atskirai, 
bet kairieji eina išvien su ko
munistais, su kuriais sudarė 
bendrą frontą. Raudonieji 
yra geriau Maskvos organi
zuoti ir nuolat šelpiami pini
gais, ginklais ir popierium! 
Todėl jie vadovauja tam ben
dram frontui, kuris yra ne 
partijų santarvė (blokas), 
bet tik išplitusi komunistų 
partija.

Socialistai be sąmonės
Italijoj priviso net 22 par

tijos! Jeigu jos turi daug ša
lininkų, negalim to smerkti. 
Bet gaila tik tų aklų komu
nizmo talkininkų, kurie 
marksizmo apakinti nenori 
pasimokyti net iš netolimos 
praeities.

Valdžią paėmę komunistai 
paskiau vistiek juos ant sau
sų šakų iškartų, kaip tai pa
darė pagrobtuose kraštuose. 
Staliniečiai nemoka kitaip at
sidėkoti net ir savo talkinin
kams, kurie visokia talka ir 
bendru frontu nutiesia tiltą 
komunistams į sostą, tautai 
baigiant alsuoti demokrati
nės laisvės oru.

Nori Italijos šokti į Afriką
Maskva ypač rūpinasi tuo 

Italijos “batu,” kuriuo užsi
movus ji taip trokštų įsitvir
tinti Viduržemio jūroje, leng
viau žengti į artimą Afriką 
luLii ——.... ..ir- filial -I— ■ ■ ■ *

kvaitulio bei apsivylimų, stip
resnė ir saugesnė. Amerika 
sugrąžino jai po karo nusa
vintus laivus; anglai ir pran
cūzai gal tą pat darys.

JAV, Britanija ir Prancū
zija jau trissyk siūlė priimt 
Italiją į Jungt. Tautas, bet 
Stalino protestantas Gromy
ko griausmingu “veto!” už
rėkė tą teisingą demokrati
jos balsą! Grom—griausmas. 
Stalinas begėdiškai naudoja
si ta didžiausia Roosevelto ir 
Churchillio dovana “veto” 
(nesutinku, draudžiu).

Italų diplomatai mano, 
kad, norėdamas apramint ita
lų bei pasaulio pasipiktinimą 
Rusijos diplomatija ir nesu
tikimu sugrąžinti Triestą ir

vilizacijos lopšiui. Pirmą kar
tą nenorėdamas po laiko siųs
ti protesto notas dėl komu
nistų smurto, ryžosi iš anks
to paremti tą didžiausią ir 
reikšmingiausią jėgą (šv. Pe
tro Uolą) kovoje prieš komu
nizmą. Trumanas per savo 
pasiuntinį M. Tylorą pasiun
tė šv. Tėvui svarbų laišką, 
kurio turinys ir Popiežiaus 
atsakymas bus viešai pa
skelbta prieš pat rinkimus.
Broliški Amerikos rūpesčiai

Tai viena iš Trumano ne
daugelio kilnių ir drąsesnių 
žygių prieš komunizmą ir Ru
siją. Be to, pats nebūdamas 
katalikas ir nepaisydamas 
protestantų nerimtų protes
tų dėl santykių su Vatikanu, 
Trumanas viešai pripažino ir 
pabrėžė Katalikų Bažnyčios 
reikšmę bei svarbą pasaulio 
pusiausvyrai ir kovoje prieš 
komunizmą. Ir svarbiausia, 
kad JAV Prezidentas veikia 
laiku, bet ne po laiko, kaip

gavo raudonos spalvc 
o visi kiti gyventoji 
lios spalvos pažyj 
vadinamuosius liau] 
dijimus. “Žalieji” yi 
sė liaudis, o “raudi 
komunistinio rojaus 
čiai. Tačiau lietuviai 
nistais nelabai pal 
Mat, neretai pasitai 
ir “partiniai” iš liet

iMphijc
Ijginiiero

^metų

ra ištikimi okupant 
ir juos akylai stebi! 
draugai iš Rusijos : 
matanti” NKVD aki

Kariški pasireng
Raudonosios kar 

šiandien Lietuvoje, 
miai daugiau, kaip 
Didžiausi daliniai yr 
j e, Kaune, Šiauliuos 
suose apskričių ne 
Pastebima nemaža Į 
ir aviacijos dalinių!
muose daug išrikiutj.^ j Mon- 
bonešių ir naikintum .^beveik

$ vyko

, išrinko 
a dvasios 
. įminimo

Salys
/r flldl

tų sveikata, nes jau ilgas 
kaip serga. Visą laiką ; 
dirbo Šv. Kazimiero p 
rengiamam pobūviui, n 
dama savo jėgų ir svei] 
prieš pat Velykas ture 
ligoninėn. Linkime pasv< 

Antanas Buividas se 
muose. Jam prieš kiek 1 
daryta sunki operacija.

Kristupas Žemaitis s< 
muose jau kelintas mėn 
kutiniuoju metu geroka 
nėjo jo sveikata.

ir “žvejoti dvi išlikusias Vi- kojamai aukai, Stalinas gali 
prieš pat rinkimus “atsisaky
ti” nuo 100 mil. dol., kuriais 
Italija priversta “atsilyginti 
už karo nuostolius Rusijai.” 
Šv. Jurgio pavyzdžiu į kovą!

Bet italai rengiasi padary
ti tikrų “nuostolių” Maskvos 
diplomatijai, Kremliaus pla
nams ir niekais paversti visą 
milžinišką komunistų propa
gandą, 
pagaliau 
leista ir 
kovoje 
krikščionių demokratų šulo 
De Gasperio vadovaujama 
Italijos vyriausybė nenusi
gando raudono devyngalvio 
slibino, kuris raitosi, rodo vi
sokius veidus ir rengiasi su
draskyti Italiją. Iš Maskvos 
numatytų aukų Italija pir
moji ryžosi nebūti to slibino 
praryta ir eiti šv. Jurgio pa

duržemio pajūry žuvis — 
Graikiją ir Turkiją. Stalino 
kūjis ir piautuvas dar įkai
tęs po lengvos piūties Euro
poj. Bet jie nors čia atsimuš 
į kietą uolą Italijos bato pa
vidalu, kuris rengiasi smar
kiai trenkti Stalinui!

Tai nujausdami, raudonie
ji savo šmeižtų ir melų pro
pagandą apvainikavo di
džiausiu melu, žadėdami po 
pergalės leisti Katalikų Baž
nyčiai tebeturėti savo įtaką 
visose mokyklose! Didesnio 
melo negalėjo sugalvoti. Pa
ti tam melui netikėdama, ko
munistų partija atsideda tik 
smurtui: tarp 2 mil. narių 
turi parengus apie 200,000 
banditų! Kam? Aišku, ne 
“balsuoti.” Po rinkimų pra
kišim©, o gal ir nelaukdami 
to smūgio, jie pasiryžę ru
siškais ginklais nuversti de
mokratinę valdžią ir įlįsti į 
mielą Italijos “batą”! Kam 
gi daugiau toks skubus gink
luotas pasirengimas?

jau ne “išvadavimas,” 
revoliucija

Tokios Kremliaus galvočių 
pastangos aiškiausiai rodo, 
kad komunistai:

1) nesitiki balsų daugumu 
laimėti Italiją;

2) tikisi atsimušti kaktas 
į katalikiškos tautos sąmo
nės ir valios uolą;

3) gerai žino, kad tik gink
luotu perversmu galėtų ban
dyt nugalėti šį kraštą, svar
bią poziciją Viduržemio jū
roje ir tiltą į Afriką.

4) po Lietuvos ir kt. tautų 
lengvo pavergimo pirmą kar
tą mato būtiną reikalą reng
ti kruviną revoliuciją pasi
priešinimui nugalėti ir tik po 
to stengtis pasigrobti, jei ne 
visą, tai bent žiemių Italiją, 
kur jie stipresni ir kur tal
kon gali iš pirštinės išlįsti 
Stalino dešinė ranka Tito.

Štai, kokios yra raudonųjų 
viltys, troškimai, pastangos, 
bet kartu ir abejonės. Jie tu
ri dėl ko abejoti.

bet

tautų Golgotos kely nuo Lie
tuvos ligi Čekoslovakijos!

Pirmą kartą ir Amerikos 
visuomenė iš anksto rodo di
delį rūpestį dėl Italijos liki
mo ir demokratijos išlaiky
mo tame krašte. Spauda se
niai svarsto galimumus bei 
pavojus Italijai ir ragina ita
lus rašyti laiškus savo gimi
nėms ir draugams Italijoj.

“Daily Mirror” net skelbė 
gražiausią laiško pavyzdį ita
lų ir anglų kalbomis. Būti
nai perskaitykim jį lietuviš
kai:

Broliškas laiškas italams
“Gali klaust kokią teisę turiu 

rašyti tau šį laišką. Rašau tikė
damas, kad vienas brolis gali 
kalbėtis su kitu. Rašau su vilti
mi, kad neužmiršai, jog bend
ras mūsų kraujas yra palaistęs 
Italijos žemę. Siūloma su ta lab
daros dvasia, kurią Paulius įkvė- 

vyzdžiu kovojant su tuo di-'pė mums, sakydamas: “ir nors 
džiausiu piktu — komuniz- 'aš atidaviau savo turtus betur- 
mu. De Gasperiui tenka ta čiams penėti, ir nors atidaviau 
garbinga pirmenybe — ne pa
siduoti, kaip kitų valstybių 
galvos, bet gintis ir kovoti!

Leidžiant net ir tiems pa
tiems komunistams demokra
tiškai balsuoti, rinkimų metu 
tvarkos ir rimties dabos 330 
tūkstančių italų kariuomenės 
ir policijos. Tad iš Rusijos ir 
Jugoslavijos atsiųsti kulko
svaidžiai negalės savo “bal
so” paleisti.

Krikščionybės lopšys 
saugojamas

Matydama Stalino žings
nius per kitas tautas bei pri
siartinus jau prie Italijos pa
sienio ir girdėdama komunis
tų ginklus žvangant jau ita
lų miestuose, Katalikų Baž
nyčia pirmą kartą prieš rin
kimus viešai prabilo į minias 
apie tą raudoną slibiną, iš- 
lindusį iš Kremliaus urvo į 
šviesą. Galingiausioji krikš
čionių demokratų partija ir 
visos katalikų 
liai veikia.

Galų gale ir 
nas iš anksto 
j antį pavojų

Kremliaus aitvaro. Jie leidžia 
šimtus mil. lirų, kad sukeltų su
mišimą ir išduotų jus atsišau
kimais, knygelėmis, garsiakal
biais iš sukvežimių ir visokiomis 
apgavimo priemonėmis. Iš kur 
tie pinigai ateina? Iš skurdžios 
Italijos? Klausk save, broli! Jie 
ateina iš Maskvos!

Ir atverkit savo širdis į giliai 
maldaujančius 80,000 italų karo 
belaisvių, kuriuos Sovietų Rusi
ja tebelaiko.

Šie Rusijos agentai ir kvislin- 
gai jūsų tarpe stengiasi piktais 
šmeižtais ir šlykščiais melais 
nukalti jums geležinius pančius. 
Girdėdami tuos šmeižtus ir me
lus, priminkit jiems, kad: 1) J. 
Amerikos Valstybėse gyvena 4 
mil. italų kilmės amerikiečių, 2) 
6,000 italių atvyko čion ištekėti 
už Amerikos karių. Priminkite 
tiems bedieviams, kad Italija yra 
krikščionybės lopšys.

Pasakyk jiems, kad: 1) Ame
rika jau yra išsiimtus du bilijo
nus dol. Italijai gelbėt; 2) be to, 
privačios įstaigos čia pasiuntė 
35,000 tonų maisto, rūbų, galvi
jų, vaistų ir kt.; 3) amerikonų

Draugiškos Pagalbos Traukiniai 
riedėjo nuo vieno mūsų pakraš
čio ligi kito, prisikraudami 5,000 
tonų maisto. Primink jiems, kad 
jau 500 laivų su pašalpa atvyko 
į Italiją.

Pasakyk jiems, kad ne kas 
kitas, bet Amerika reikalavo 
Triestą sugrąžinti Italijai, kai

Kai jie su įprastu savo veid
mainiškumu sakys, kad Ameri
ka dar daugiau gelbės Italijai, 
nežiūrint kas rinkimus laimės, 
primink jiems, kad mūsų kraštas 
negalės gelbėti komunistinės Ita
lijos. Mūsų Prez. Trumanas taip 
pasakė.

Pagaliau, kai jie tebekels sa
vo pagiežą, tik primink jiems 
aną vyrą Kolumbą.”

Krikščionija kovos su 
komunizmu

Nei vienas kraštas dar ne
turėjo tokių rinkimų, kurių 
taip laukia ir kurių pasekmė
mis būtų taip rimtai susido
mėjęs visas pasaulis ir ypač 
Amerika.

Ir mes, lietuviai, nuošir
džiai tuo rūpinamės. Tik 
mums labai skaudu, kad de
mokratija su Amerika prieš
aky iš anksto nesirūpino Lie
tuvos likimu!

Visa širdim trokštame, kad 
italai nesusilauktų Lietuvos 
tragedijos, bet duotų didelį

ta naujų aerodror j nema
tai: Pociūnuose, Ka . 
Alksniakiemyje, 
vai. 1941 m. ^aoštie; 
tinimai V >kietijos į 
dabar paskubintai t 
užbaigiami.

Kartu su kariniais 
Šimais paskutiniu 
dama per spaudą ir 
labai sustiprinta p 
da prieš Ameriką i 
Gyventojams aiškiu 
tuose kraštuose e 
jami darbo žmonės 
talistinės ir fašis 
džios, esą, ruošias 
Sov. Sąjungą.

Partizanų ko
Lietuvoje mišką 

pilni partizanų, žmo 
kinama, kad tie p 
esą fašistai, vokiš 
ciai ir tokių Lietu 
apie 40,000, iš kurių 
000 likviduota.

Kovai prieš parti 
komos kelios NK 
jos. Įvyksta didelių

£ Rengimo 
/aadova- 
•srakimnią 
0 per G. 

įiriiĮ. Visų 
j^sna.

įftat, pil-

119 Fer-

5 Bet ji bu

iį paauko
ja Romoje.

Vak. demokratijos 
neužmiršta, neap- 

remiama lemiamoje 
prieš komunizmą,

draugijos uo-

Prez. Truma- 
pamatė artė- 
demokratinei

savo kūną Sudeginti ir negaunu 
pašalpos, aš nieko nepelniau.”

Šiandien viso pasaulio akys 
žiūri į Italiją. Juk bal. 18 d jūs 
turėsit rinkimus, kurie nuspręs 
ne vien tik jūsų likimą, bet ir 
daugelio kitų tautų, jei ne viso 
pasaulio, likimą. Jūs galit nulem
ti taiką, kurios mes visi išalkę. 
Atsimink, kad taika nedalina
ma. Turėsite teisę balsuoti, kaip 
žmonės demokratijoje balsuoja 
— slaptu balsavimu, kaip mes 
čia balsuojame. Jeigu jūs bal
suosit už laisvus žmones, jūs lik
sit laisvi. Jei balsuosit už komu
nizmo tironus, daugiau jau ne- 
begalčsit balsuoti.

Atmerkit savo akis į naktį ir 
žiaurumus Jugoslavijoj, Lenki
joj, Pabaltijo valstybėse, Rumu
nijoj, Vengrijoj, Albanijoj, Bul
garijoj, Čekoslovakijoj ir į tam
są, prie kurią Suomija dabar 
dreba. Tų tautų milijonai, ku
rie priešinosi raudonajam tero
rui, dabar tebevergauja Sibiro ir 
rusų Azijos kasyklose ir liejyk
lose.

Atmerkit savo akis į 3,500 
klastingų rusų agentų, kftrie da
bar siaučia Italijoj gausiai pini-

NAUJI ALTORL

Prieš Velykas šv. Ji 
rapijos bažnyčioj įre 
nauji šalutiniai altoriai 
bažnyčia viduje visiški
jinta ir papuošta.

dį nes au

ATVYKUSIŲJŲ AT

Kelios dešimtys trei 
tuvių jau yra atvykę 
phijon ir apylinkėm J 
tarp savęs susiorgai 
mielai talkininkauja vi 
draugijoms. Didžiausi; 
pestis — pagelbėti 
tiems draugams Euro] 
jie siunčia į Europą 1 
gimtinių. Kad dar lai 
tų tremtinius paremti 
šia parengimą, kurio i 
namas tokiems siunti)

Kartkarčiais jie sus 
Kazimiero parapijos V 
baryje, kur mokosi da 
sikalba ir palaiko a 
ryšius tarp savęs. J 
jų veikla. Gal netruk 
bus pamatys ir plač 
menė.

smūgį Rusijos imperializmui, ;į947‘m žfe 8 J 
ir kad tas knkscionybes lop- f?šiški.iK
, , .v , neapdraskytas!,mįškuose esantieji pi 
Juk is to lopšio išaugusi ga
lingoji Kata likų Bažnyčia tu
ri didį pašaukimą ir ateity 
vadovauti krikščioniškam pa
sauliui kovoje prieš Maskvos 
Antikristo jėgas, ligi jos bus 
paverstos į dulkes!

Kapitonas P. Jurgėla

sin

ŠIANDIEN LIETUVOJE
Merdėja karo ir okupacijos 

žaizdose
Karo audroje kraštas žiau

riai nukentėjo. Daug miestų 
subombarduota ir išdeginta. 
Ištisi kaimai ir atskiros so
dybos nušluota nuo žemės 
paviršiaus. Ypač nukentėjo 
Suvalkijos, Vilnijos ir Žemai
tijos sritys. Kaimuose daug 
išnaikinta gyvulių, padargų 
ir namų mantos. Gyventojų 
labai praretėjo: dalį prievar
ta iškraustė vokiečiai, dalis 
pasitraukė nuo bolševikų te
roro, daug jaunimo išėjo par
tizanais į miškus.

1944 m. grįžę bolševikai 
tas žaizdas dar pagilino. Vy
rus nuo 20 iki 40 metų am
žiaus mobilizavo į raudonąją 
armiją. Gyventojus plėšė be 
atodairos. Atiminėjo drabu
žius, maistą, gyvulius ir ki
tokį turtą. Vos dviem mėne
siams praslinkus, pradėjo 
vykdyti gyventojų suiminė- 
jimus ir trėmimus į Sibirą. 
Iki 1945 m. pradžios areš
tuotųjų, ištremtųjų ir pasi
traukusiųjų į Vokietiją ūkiai 
buvo palikti be gyvos dva
sios. Vėliau į juos pradėjo 
gabenti iš Rusijos gilumos 
svetimtaučius su šeimomis. 
Jie apgyvendinami lietuviš
komis pavardėmis.

Mažažemiams ir
miams buvo dalinama žemės. 
Tačiau ta ^‘malone” maža kas 
pasinaudojo: neturi ir iš val
džios negauna lėšų ir medžia
gų trobesiams statyti, neturi 
gyvulių ir padargų.

Miestuose ir kaimuose te
bestūkso griuvėsiai. Vedama

beže-

tik didelė propaganda, bet 
tikrumoje nieko nedaroma 
namams ir sodyboms atsta
tyti. Miestuose, kaip stovėjo, 
taip ir tebestovi griuvėsiai. 
Tik vienas kitas valdžios pa
statas taisomas, ir retenybė, 
jei kur naujas namas stato
mas.
Kaime skurdas, mieste badas

Ūkininkai smaugiami dide
lėmis duoklėmis ir aukštais 
mokesčiais. Darbo jėgos 
ūkiuose labai maža, todėl iš
tisi žemės plotai dirvonuoja, 
niekieno nedirbami. Verčia
ma dėtis į kolchozus ir juose 
kolektyviškai skursti.

Kai kaimas skursta, tai 
miestas turi neišvengiamai 
badauti. Prekybiniam val
džios tinkle maisto produk
tai gaunami tik pagal korte
les. Juodojoj rinkoj, nors ji 
leidžiama, negalima jų įpirk
ti, nes kainos pasakiškai 
aukštos. Valdžios kaina laši
nių svaras atsieina 10 rub
lių, o juodojoj rinkoj — 250 
rb., duonos svaro oficiali 
kaina 4 rb., o rinkoj — 10 r.; 
drabužių eilutė 2,000-3,000 r. 
Paprastas darbininkas per 
dieną uždirba 15-20 rb. Ūki
ninkui valdžia už rugių cent
nerį moka 30 rb., už karvę— 
200 rb.

Tokiose kainų ir algų rep
lėse kaimas skursta, o mies
tas badauja.

Raudonieji ir žalieji
Visi gyventojai Lietuvoje 

nuo 1945 m. yra suregistruo
ti. Jiems išduoti nauji as
mens dokumentai — pasai. 
Komunistų partijos nariai

Ha šiuo 
(s atjaučia 
’'balinki 
■atinhiojii 
rioparapi- 

eiti
daliniai puolė NK 
kautynėse žuvo 2,0 
ir 400 partizanų. Gi 
lapkričio mėn. buve 
kautynės Šimonių 
prie Naručio ežero, 
ten vykdė miško “v 
susidūrė su kovai g 
ruošusiais partizan 
V. D. ten žuvo apie 
partizanų — 200. P 
atėmė 3 lauko patr 
auto mašinas ir su 
tankus.

Partizanai ardo b 
administraciją, išv 
munistų mitingus, p 
laisvina areštuotus i 
tuoj amus lietuvius, 
“raudonąsias gurgu 
pyliavomis sugrąži 
mus, likviduoja vy 
vykdyti suėmimų N 
rius, neleidžia įsik 
sams kolonistams, 
nai yra žmonių g 
lietuvių tėviškės di 
nėjai. '

BĖGA NUO RU
Daug kas giria 

“rojų,” bet jame gyv 
kas nenori.

Statistikos davini 
karo pabaigos iš rus 
mų kraštų į ameri 
ną Vokietijoje yra 
apie 150 tūkstančių 
paskutiniuoju metu 
pradėjo bėgti vokieč 
rinktomis žiniomis, 
nesį tas bėgimas p 
net 40 nuošimčių.

Ir mūsų “bimbini 
rie, kaip pasamd 
Stalino baudžiavą, 
Lietuvon net nosie 
nors nepriklausomy 
kais ne vienas jų te 
kėši.

GYDYTOJAI APS
Neseniai mirė am 

Thomas J. Williams, 
karo veteranas, sula 
metų amžiaus. Prieš 
gydytojai jau buvo 
pažinę mirtį nuo ka 
žaizdų.

.■Andriejaus 
Ėjoirgy- 
ąiėį Jam 
nsadja. Li-
sveikti.

operaci
ją sveiksta

labai ap
daly

sime, ku
rtinkime 
i® suštiki-

STAMBUS “AME 
RĖMĖJAS

Džiugu mums pai 
“Amerikos” laikrašti 
širdžių savo rėmėjų 
džiajame New Yorke 
limesnėse apylinkėse.

Philadelphijoje vi, 
rėmėjų yra šv. Jurgi 
klebonas kun. Dr. V. 
čius. Šią savaitę “Ar 
iš jo gavusi 810.00 
mo Fondui ir 2 pr 
tremtiniams.

ddai serga

ad sustipre-

NOVENOS UŽ LA] 
ITALU O-

Philadelphijos ar 
visose bažnyčiose ii 
laikomos novenos 
rinkimus, kad būti 
bedieviškasis komun 
itališkos kilmės žmo

10 ir Ievos t



matanti"

^ew Yorko uoste 
imtinius

visi kiti » 
os spalvos’

dijimus. "žįj 
sė liaudis, įl 

komunistinio, 
čiai. Tačiau į 
nistais nelaį 
Mat, neretai' 

ir “partiniai-

Philadelphijos Žinios
GRAŽUS MINĖJIMAS

ialandžio 4 d. Šv. Kazimiero 
ap. klebonas kun. Ignas Va- 

ir juos akylį, aunas minėjo savo 15 metų 
Į draugai iš jonavimo šioj parąpijoj su- 

tį. Iškilmingos vaišės vyko 
apijos salėj. Parapijiečiai,KariJL ^aicj. rcu apijicviai,

f- jgai ir pažįstami susirinko
Raudonoj 

šiandien lį 

miai daugiu 
Didžiausi daiį 
je, Kaune, į

erbti savo mylimo dvasios 
o. Vaišių metu sveikinimo 
>as pasakė: kun. V. Vėžis— 
gėjų vardu, jo buvęs vikaras 
i. V. Martusevičius, D. D.,— 

suose apskr;|igų vardu, o prof. A. Salys 
Pastebima^ risų susirinkusiųjų vardu.
' ’ " rogramą nuotaikingai paį-

•ino vytė Pranciška Nash ir 
iniai iš Europos atvykusios 
ivaitės R. Klenytė ir Mon- 
?. Vaišėse dalyvavo beveik 
■ apylinkės kunigai ir nema- 
svečių iš apylinkės. Rengimo

ir aviacijos^ 

muose daugi 
bonešių irnį 
ta naujų * 
tai: Pociūnt;

AMERIKA

MENULIS IR MARSAS

_________________________Balandžio-April 16, 1948

Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai

j tų sveikata, nes jau ilgas laikas, 
j kaip serga. Visą laiką ji uoliai 
dirbo Šv. Kazimiero parapijos 
rengiamam pobūviui, nesigailė
dama savo jėgų ir sveikatos, o 
prieš pat Velykas turėjo išeiti 
ligoninėn. Linkime pasveikti.

Antanas Buividas serga 
muose. Jam prieš kiek laiko 
daryta sunki operacija.

Kristupas Žemaitis serga
muose jau kelintas mėnuo. Pas
kutiniuoju metu gerokai nusilp
nėjo jo sveikata.

maldose gausiai dalyvauja ir ti
kisi, kad teisingumas ir krikš
čionybė laimės prieš bedievybę 
ir komunizmą.

PADĖKA

na-
pa-

na-

rėmėjų 
laimėjo 
dolerių, 
gerada- 

kurie,

istai kovojo dėl
ymo raudonojo ti- 
ikose.

įprastu savo veid-
sakys, kad Ameri-
iau gelbės Italijai, Alksniakienr.
; rinkimus laimės, va^ 1^1 V. ■ ± ,

tinimai V ntetas jteike klebonui dova- 
dabar paštete _ . JJ“ 

užbaigiami

kad mūsų kraštas 
ti komunistinės Ita- 
'rez. Trumanas taip

kai jie tebekels sa- 
tik primink jiems 
)lumbą.”

mija kovos su 

munizmu

is kraštas dar ne- 
ų rinkimų, kurių 
ir kurių pasekmė- 
aip rimtai susido- 
s pasaulis ir ypač

Savo dovaną ir sveikinimą 
- • •' <ė ir veteranų postas per G. 
Kartimte ^e’ posto komandierių. Visų 

. taika buvo labai linksma.Šimais past 
dama per 
abai sustipr, 
da prieš šį 

Gyventoja® 
tuose kraštu 
jami darbo: 
talistinės ii 
džios, esą, r. 
Sov. Sąjungą

LAIMĖJO
:alandžio 4 d. buvo leidžia- 
iš loterijos Cedar Chest, pil- 
brangiausių audinių. Laimin- 
buvo S. Kaulakis, 119 Fer- 
St. Artimieji ir pažįstami

kino laimėjusiąją. Bet ji bu- 
abai geros širdies ir didžiau- 
savo laimėjimo dalį paauko- 
Lietuvių Kolegijai Romoje. 

Lietuvoje Bgija amžinai bus dėkinga 
. įdarei už tokią brangią ir 

is reikalingą auką, nes au- 
ai, ypač lininiai dalykai, 
is labai reikalingi.

lietuviai, nuošir- 
rūpinamės. Tik

ii skaudu, kad de-
su Amerika prieš-

sto nesirūpino Lie

tau!

dim trokštame, kad
įsilauktų Lietuvos
, bet duotų didelį

sijos imperializmui, ^^ m ^u .tos sveikatos. Paskutiniuoju 
krikščionybės lop- g, u jis buvo šv. Jurgio parapi-

pilni parte 
kinama, te: 
esą fašiste 
ciai ir tok 
apie 40,000: 
000 likvite

Kovai prie 
komos kelte
jos Įvyksta- ielaimę ir meldžiasi bei linki

SERGA
jin. Saliamonas Mažeika šiuo 
u kiek serga. Visi atjaučia

Per Šv. Jurgio parapijiečių— 
Šv. Pranciškaus Seserų 
geraširdiškumą Seselės 
daugiau kaip tūkstantį 
Dėkojame šiems mūsų
riams, ypatingai tiems, 
nesigailėdami laiko nei rūpesčio, 
dėjo visas pastangas, kad kortų 
vakarėlis būtų sėkmingas. Gera
sis Dievulis tepadeda jiems vi
suose reikaluose! Mes melsimės 
šia intencija kiekvieną dieną. 
Dėkojame taip pat tiems, kurie 
dalyvavo parengime ir savo au
ka padėjo šią sumą surinkti. Su
naudosime pinigus naujos kop
lytėlės statybai.

Ačiū taip pat didžiai gerbia
mam klebonui Dr. V. Martusevi- 
čiui už paraginimą, paramą ir 
parodytą nuoširdumą. Gausiai 

.. ..............     _ teatlygina Jam gerasis Dievas!
draugijoms. Didžiausias jų rū-1 
pestis — pagelbėti vargstan
tiems draugams Europoj. Todėl 
jie siunčia į Europą labai daug 
siuntinių. Kad dar labiau galė
tų tremtinius paremti, jie ruo
šia parengimą, kurio pelnas ski
riamas tokiems siuntiniams.

Kartkarčiais jie susirenka Šv. 
Kazimiero parapijos Vyčių kam
baryje, kur mokosi dainuoti, pa
sikalba ir palaiko artimesnius 
ryšius tarp savęs. Sveikintina 
jų veikla. Gal netrukus jų dar
bus pamatys ir plačioji visuo
menė.

NAUJI ALTORIAI

Prieš Velykas šv. Jurgio 
rapijos bažnyčioj įrengti

Dabar
atnau-

nauji šalutiniai altoriai, 
bažnyčia viduje visiškai 
jinta ir papuošta.

pa
du

ATVYKUSIŲJŲ VEIKLA

Kelios dešimtys tremties lie
tuvių jau yra atvykę Philadel- 
phijon ir apylinkėn. Jie gražiai 
tarp savęs susiorganizavę ir 
mielai talkininkauja visuomenės

STAMBUS “AMERIKOS” 
RĖMĖJAS

Šv. Pranciškaus Seserys, 
Pittsburgh, Pa.

BALTIMORĖJE RASTAS 
BEETHOVENO RANK

RAŠTIS
Peabody konservatorijos 

bibliotekoje, Baltimore, Md., 
rastas vienas kūrinys, rašy
tas didžiojo kompozitoriaus 
Beethoveno ranka. Rankraš
tis buvo paslėptas tarp mo
derniųjų kūrinių ir žurnalų. 
Tai svarbus istorinės vertės 
dokumentas.

ŠERMUKŠNINE

lopšio išaugusi ga- 
ta likę Bažnyčia tu- 
išaukimą ir ateity 
krikščioniškam pa

lvoje prieš Maskvos 

o jėgas, ligi jos bus 
į dulkes!

apitonas P. Jurgėla

i .;y
• i miškuose s: 

daliniai p 
kautynėse- 
ir 400 pate 
lapkričio Ė

VOJE

Per š. m. kovo mėnesį yra įplaukusios į Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centro iždą šios sumos:
Jonas Ralys, Lowell, Mich......................................................$ 12.00
BALF 32 skyrius, Linden, N. J............................................. 25.00
Omahos, Nebr., lietuvių auka per Vasario 16-ąją

(Dr. VI. Juodeika) .......................................................... 48.50
SLA 342 kp., Easton, Pa. (K. Gedvilas) ............................... 10.00
Napoleonas Pochulp, Chicago, Ill........................................... 5.00
Mykolas Ežerskis, Chicago, Ill.................................................... 1.00
Racine, Wis., per Vasario 16 min. (J. Simanavičius) ....... 300.00
Stanley C. Usalis, Omaha, Nebr............................................. 15.00
Bayonne, N. J., per Vasario 16 min. (kun. J. Karalevičius) 37.65 
Grand Rapids, Mich., per Vasario 16-ąją (A. P. Childs) .... 41.00 
BALF 53 sk. Manchester, N. H. (P. A. Andrejūnas) ....... 160.00
Binghamton, N. J., ALT sk. per Vasario 16-ąją

(F. B. Balchikonis) ........................................................ 314.02
J. Burauskas, E. Dearborn, Mich......................................... 5.00
Ansonia, Conn., ALT skyrius (S. Trapkauskas) ............... 50.00
Kun. M. Paukštis, Chester, Pa...................................... '...... 50.00
Mrs. P. Norkus, Chicago, Ill..................................................... 10.00
Brockton Skeet Club, Inc., Brockton, Mass.........................  300.00
Lithuanian Franklin Club, Brockton, Mass.........................  200.00
Brockton, Mass., lietuviai per Vasario 16-ąją

(kun. J. švagždys) .......................................................... 247.00
Waterbury, Conn., ALT skyrius (A. J. Aleksis) ............... 1,000.00
Birutes Choras, Chicago, Ill..................................................... 25.00
Rockford, Ill., lietuviai Vasario 16 d. proga

per ALT skyrių (P. A. Deltuva) ..................................  379.50
Jurgis ir Ona Tumosai, Diver-Foxcroft, Me......................... 20.00
J. J. Norbut, Chicago, Ill......................................................... 5.00
Chicagos ALT sk. per Vasario 16 d. minėjimą

(A. Valonis) .............................................................. 3,000.00
New Haven, Conn., ALT sk. Vasario 16 d. proga

(M. J. Vokietaitis) .......................................................... 350.00
Brockton, Mass., lietuvių aukos per Vasario 16 d. min.

(C. P. Jurgeliūnas) .......................................................... 153.05
A. L. T. Sandaros 24 kuopa, Brockton, Mass.....................  100.00

Artimiausi mūsų žemės 
kaimynai yra mėnulis ir Mar
sas. Juos mokslas ir seniau, 
ir dabar daugiausia tyrinė
ja. Didelių žiūronų (telesko
pų) pagalba pavyksta suži
noti apie šiuos mūsų kaimy
nus daug naujų dalykų.

Mėnulis yra apskritas ka
muolys, kaip ir žemė, tiktai 
50 kartų už žemę mažesnis. 
Jo tolumas nuo žemės suda
ro vidutiniškai 284,740 my
lių. Kaip žemė sukasi aplink 
saulę, taip mėnulis aplink že
mę. žemė aplekia aplink sau
lę per metus, o mėnulis ap
link žemę — per mėnesį. Be 
to, kaip žemė, taip ir mėnu
lis sukasi aplink savo ašį, 
tik žemė apsisuka per 24 va
landas, o mėnulis per mėnesį.

Grynomis akimis žiūrint, 
mėnulis mums atrodo arba 
kaip šviesus rutulys (pilna
tis), arba pusė rutulio (prieš
pilnis ar delčia), arba tik ma
žas sklypelis, arba ir visai 
nematyti, šitas pasikeitimas 
priklauso nuo to, ar atgręž
toji į mus mėnulio pusė yra 
visa saulės apšviesta, ar tik 
jos pusė, arba maža dalis, 
arba visai nieko.

Mėnulis, kaip ir žemė ir ki
tos planetos, savo šviesos ne
turi, o tik atmuša saulės švie
są, kuri ant jo krinta. Ilgą 
laiką buvo ginčytasi dėl mė
nulio tamsesnių ir šviesesnių 
dėmių. Dabar galutinai išaiš
kinta, kad šviesesnės vietos 
— tai iškeltos lygumos, ku
rios geriau atmuša saulės 
šviesą.

Seniau buvo manyta, kad 
ant mėnulio yra vandens, jū
rų, ežerų. Dabar išaiškinta, 
kad jokio vandens nėra. Už
tat ten negali būti jokios gy
vybės: ne tik gyvių, bet ir 
augmenų. Jokios gyvybės ne
gali būti dar ir dėl to, kad, 
kaip dabar galutinai išaiš
kinta, ant mėnulio nėra oro. 
Visas mėnųjis tai baisūs ty
rai, ant kurių diena ir naktis 
tęsiasi po dvi su viršum sa
vaites. Oras sulaiko saulės 
spindulių karštį ir naktį ne
leidžia žemei atšalti, žemė 
yra lyg apsivilkusi kokiais 
“kailiniais,” kurie dieną su
laiko saulės karštį, o naktį— 
šaltį. Kadangi mėnulis tokių 
“kailinių” neturi, tai dieną 
čia viešpatauja baisus karš
tis, lyg pečiuje, o naktį bai
sus šaltis. Tokiame šalty vis
kas turi žūti ir pavirsti ak
meniu.

Kitas žemės artimiausias 
kaimynas, Marsas, yra žy
miai toliau, negu mėnulis. 
Net ir tada, kai jis labiausiai

prie žemės prisiartina, vis 
tiek jo atstumas siekia apie 
40 milijonų mylių. Vadinasi, 
Marsas yra apie šimtą kartų 
toliau nuo mūsų net ir tada, 
kada jis prieina arčiausia. 
Marsas yra žymiai toliau 
nuo saulės, negu žemė. Užtat 
jis gauna perpus mažiau ši
lumos ir šviesos.

Dabar tikrai nustatyta, 
kad ant Marso yra oras, van
duo, augmenys. Tik Marso 
oras skystesnis, negu žemės. 
Marsas gauna beveik tik pu
sę tos šilumos, kurią gauna 
žemė. Be to, jo skystas oras 
lengvai praleidžia tiek šilu- 
lumą, tiek šaltį. Dieną ten 
viskas greit įkaista, o naktį 
greit atšąla, šitas didelis die
nos ir nakties temperatūros 
skirtumas yra priežastimi di
delių vėjų. Tie vėjai nešioja 
milžiniškus dulkių debesius. 
Augmenija ant Marso visiš
kai menka ir tik tokia, kuri 
nuo šalčio nežūsta, — būtent, 
įvairūs spygliuočiai. Miškų 
visai nėra. Visas paviršius 
padengtas arba menkai apžė
lusiu dirvonu, arba smėlio ty
rais.

■' — .............- ■

iTel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di- 

i dėlė, graži koplyčia, erdvi sale. 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė
Viskas nemokamai Kreipkitės 

dieną, ir naktį

Viso ......................................  $6,863.72
Visiems maloniems aukotojams tariame kuo nuoširdžiausią 

ačiū.
ALT Vykdomasis Komitetas

Tel. Sto 3208

WTEL
Lietuvių Radio Programa 

Trečiadienį 7:00p.m. šešt. 8:00 p.m.
DIREKTORIUS

ANTANAS DZLKAS 
3619 East Thompson Street, 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937

-....... ...... ...... --- --------------------------- —v

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsanmotojas

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

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Kataliku Visuomeninio

Džiugu mums paminėti, jog 
“Amerikos” laikraštis turi nuo
širdžių savo rėmėjų ne tik Di
džiajame New Yorke, bet ir to
limesnėse apylinkėse.

Philadelphijoje vienas tokių 
rėmėjų yra šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. Dr. V. Martusevi
čius. šią savaitę “Amerika” yra 
iš jo gavusi $10.00 Įsikurdini- 
mo Fondui ir 2 prenumeratas 
tremtiniams. K.

J bazarą!

Nuo Kalėdų lig Velykų
Atsitiko daug dalykų.
Ir dar kiek jų, po šimts plynių, 
Atsitiks ligi Sekminių.

bet dėl ligos negalėjo eiti 
eigų.
am. J. Gibas, šv. Andriejaus 
apijos vikaras, susirgo ir gy-

Šv. Marijos ligoninėj. Jam
“ . Li- 

is tikisi greitai pasveikti.
onia A. Palukynas, 244 Mif- 
St., turėjo sunkią operaci- 

kovo 30 d. Dabar sveiksta 
“erson ligoninėj. Ji labai ap- 
estavo, kad negalėjo daly
ti parapijos parengime, ku- 
n tiek daug dirbo. Linkime 
sveikatos ir greito susitiki- 
su savaisiais.

M. Wittkamp sunkiai serga 
ninėj. Jai padaryta operaci- 
duota kraujo, kad sustiprė-

tam* s P‘,a !engva. °Peracip

* „ ic? tiLrici orrnitai ncicvnilzT
prie Narus:

susidūrė sat 

ruošusiais^ 
V. D. tenir 

partizanų- 
atėmė 3kt 
auto mafc 

tankus.
Partial

Buvo triukšmo dėl Berlyno, 
Bet jis greit apsiramino. 
Pagaliau tegu jį šimtas: 
Toks jau amžius dvidešimtas!

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitrašti®-.-

ė propaganda, bet 
e nieko nedaroma 
ir sodyboms atsta- administn- 
stuose, kaip stovėjo, 

tebestovi griuvėsiai.
is kitas valdžios pa-

Nesvarbu mums šiandien karas.
Daug svarbiau yra bazaras. 
Apie karą žmonės spėja, 
O bazaras jau artėja.

Šią dainelę šiandien rašom

munistijt- 
laisvinaač

NOVENOS UŽ LAIMĖJIMUS 
ITALIJOJ

Philadelphijos arkivyskupijoj 
visose bažnyčiose ir koplyčiose 
laikomos novenos už Italijos
rinkimus, kad būtų nugalėtas Ir gausiai lankytis prašom, 
bedieviškasis komunizmas. Ypač Kiekvienam atvykti dera 
itališkos kilmes žmonės tose pa- J “Amerikos” bazarą!

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

★ “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.
★ “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
★ “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa

saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

* “AMERIKA” metams $3.00. Užsienyje—$3.50.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 

šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Daug
skursta, tai “rojų,”W?

kėši.

.isomas, ir retenybė, 
įaujas namas stato-

“raudonį 
pyliavomis I 

mus, likq 

vykdyti A 
rius, ndM 

sams kR 
nai yra M 
lietuvių $ 

nėjai. ' |

Neseki 

Thomas H 

karo 
metų ate j 
gydytoj

eurdas, mieste badas 

kai smaugiami dide- 
□klėmis ir aukštais 
lis. Darbo jėgos 
labai maža, todėl iš- 

šs plotai dirvonuoja, 
nedirbami. Verčia- 

i į kolchozus ir juose 
iškai skursti, 
raimas i .
turi neišvengiamai: kas nenon 

Prekybiniam val- 
akle maisto produk
tam! tik pagal korte- 
dojoj rinkoj, nors ji 
a, negalima jų įpirk- 

kainos pasakiškai 
Valdžios kaina laši- 

ras atsieina 10 rub- 
odojoj rinkoj — 250 
onos svaro oficiali 

rb., o rinkoj —10 r.;
4 eilutė 2,000-3,000 r. 
as darbininkas per 
ždirba 15-20 rb. Ūki- 
raldžia už rugių cent- 
ka 30 rb., už karvę—

Statist^ 

karo pate] 
mų kraft 

ną VoR 
apie 150^ 

paskutinį 
pradėjo^ 

rinktoms" 
nesį tas * 
net 40 'f.

Ir mūs? 
i ne, kai?

Lietuvou -f:: 
nors nfl

se kainų ir algų rep- 
mas skursta, o mies- 
auja.
idonieji ir žalieji 
gyventojai Lietuvoje 
5 m. yra suregistruo- 
ms išduoti nauji as- , 
dokumentai — pasai. | pažinę 

° t u partijos nariai žaizdų.

Albino ir Ievos Trečiokų 25 metų vedybų sukakties minėjimo ir pagerbimo puotos dalyviai. Puota įvyko balandžio 4 d., Hotel Robert Treat salėje, Newark, N. J.
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ČEKOSLOVAKIJOS TRAGEDIJA
P. AŽUTIS

(Tęsinys)
Iš kur ta raudonoji čekų 

milicija?
Čekoslovakijos krizės me

tu, be abejo, daugelis domė
josi čekų raudonosios milici
jos galingumu. Kaip galėjo 
toje valstybėje įvykti tiesiog 
stebuklas, kad vien milicija, 
nedalyvaujant kariuomenei, 
sėkmingai galėjo įvykdyti 
perversmą?...

Bet kas iš arčiau turėjo 
progos stebėti pokarinės Če
koslovakijos gyvenimą, tas ir 
čia neieškos jokio stebuklo. 
Pirmiausia, šie raudonosios 
čekų milicijos kadrai buvo 
rūpestingai paruošti Rusijos 
gilumoje dar šio karo metu. 
Vokiečiams okupuojant Če
koslovakiją, daug čekų pabė- ' 
go, ir tai ne į Vakarų vals
tybes, bet į Rusiją.

Išvijus vokiečius, šie gerai i 
organizuoti ir išmokyti “če
kų emigrantai” pirmieji sku- i 
bėjo į savo tėvynę. Tvirtina
ma, kad daug jų rusai nulei- : 
dę parašiutais iš lėktuvų te- ; 
bevykstant Prahoje sukili- ; 
mui, kad jie, žūt, būt, perim- ; 
tų visą iniciatyvą į savo ran- i 
kas.

Stalino patvarkymu, net < 
prezidentas Benešąs turėjo : 
pasitenkinti “laukimu” Slo
vakijos gilumoje, Košice : 
mieste, iki anie milicininkai • 
Prahoje visa “sutvarkys.” 
Po išsilaisvinimo į Prahą at- ' 
vyko visa čekų vyriausybė, o ' 
prezidento kaip nėra, taip nė
ra... Pradėjo kai kurie čekai 
net abejoti iš viso jo grįži
mu į sostinę. Tuo tarpu ko
munistai išsijuosę dirbo, kuo 
greičiausiai savo partijos na
riais užimdami visas svar
biausias vietas, ypač saugu
mo sritį... Pagaliau atvyko ir 
-prezidentas Benešąs. Milži
niškos ovacijos Prahoje. Iš
kilmėse dalyvauja ir išvargę 
po paskutiniųjų sunkaus dar
bo dienų besišypsą komunis
tai... 
respublikos prezidento kėdę 
garsiuosiuose Hračino rū
muose jie papuošė raudono
mis spalvomis... Belieka pre
zidentui Dr. Benešui užimti 
joje savo dekoratyvinę pozi
ciją!

Rašančiajam teko dar prieš 
16 mėnesių stebėti Čekoslo
vakijos vidaus politinį veidą 
ir matyti “trečiosios čekų res
publikos” galybę, kuria taip 
didžiavosi čekų komunistai. 
Tuo metu čekų karštis ir 
simpatijos komunizmo ir 
bendrai rusų atžvilgiu gero
kai buvo atvėsę. Daugelyje 
buvo pastebima net neapy
kanta savo “išvaduotojams.” 
Materialinis šalies gyvenimas 
buvo blogas, blogesnis negu 
vokiečių okupacijos metu. 
Tiesa, gausūs čekų fabrikai 
dieną ir naktį gamino įvai
rias prekes: medžiagas, ba
tus, automobilius ir net gink
lus. Bet visa tai pilnoje tvar
koje buvo gabenama Mask-

vos link... čekų patriotų vei
duose jau tada buvo matyti 
nusivylimas dėl neaiškaus ry
tojaus.

Pažymėtina, kad jau tuo 
metu labai galinga buvo če
kų raudonoji milicija. Ji net 
prie čekų policijos uniformos 
nesidrovėdavo nešioti komu
nistinio ženklelio, šiai raudo
najai milicijai pagelbėti ko
munistai suorganizavo vadi
namąją “tautinę čekų gvar
diją.” Tai “civilinė” komunis
tų smogikų organizacija.

Amerikiečių armijai pasi
traukus iš laikinai okupuotos 
Čekoslovakijos dalies, “pasi
traukė” ir raudonoji armija 
iš Čekoslovakijos teritorijos. 
Bet tai buvo tik akių apgau
lė. čekai patys pradėjo juo
kauti, kad raudonarmiečiai 
iš vieno miesto išvažiuoja 
(tariamai pasitraukia iš Če
koslovakijos į Rusiją), bet 
užtat į kitą atvažiuoja... Net 
keletą kartų čekų komunis
tai rengė iškilmes raudonar
miečių “išvykimui” iš Čeki
jos pažymėti... Bet tų raudon
armiečių kaip buvo, taip ir 
paliko gana apsčiai ir po vi
sų iškilmingų atsisveikini
mų. Net dar daugiau: pagal 
oficialų rusų-čekų susitari
mą, Stalinas turėjo teisę Če
koslovakijos teritorijoje tu
rėti nemažas raudonosios ar
mijos įgulas, bet tik civiliš
kai apsirengusias. Kiekvieno 
didėlesnio miesto gatvėje 
daug tekdavo girdėti rusiš
kai kalbančių “čekų,” nemo
kančių betgi visai čekų kal
bos...
Raudonosios čekų milicijos 

žiaurumai
Krašto policija paprastai 

valstybėje oficialiai yra ne
priklausanti jokiai partijai. 
Kaip tad kitos opozizinės par
tijos galėjo pakęsti išimtinai 
raudoną savo šalies saugu
mo organą? Gilesnės tam 
priežasties tenka ieškoti ko
munistų gudrioje taktikoje. į riant,

Kad išvaromas Sudetų vokie
tis ateityje nebeturėtų jokių 
pretenzijų į savo prakaitu 
laistytą sodybą, raudonieji 
milicininkai atėmę sudrasky
davo žemės ar namų nuosa
vybės dokumentus. Jei kuris 
pasipriešindavo, ištardamas 
kokį neatsargų žodį, tam rau
donieji milicininkai atimdavo 
net asmens dokumentus ir 
juos sudraskydavo, paleisda
mi žmogų beteisiu vergu. In
ternavimo stovyklose mais
tas būdavo labai blogas. Be
veik visi maži vaikai, iki 4 
metų, išmirė badu. Mirdavo, 
kaip musės, ir suaugę, ypač 
senesnieji žmonės.

Kad tai tiesa, gali paliu
dyti tūkstančiai amerikiečių 
kareivių, kurie tuo metu val
dė Sudetų kraštą. Net Ame
rikos karinės įstaigos gėdin
davosi šių barbariškų, jų pa
čių akivaizdoje ir galioje da
romų niekšybių. Prieš žiau
rų milicijos elgesį jos pradė
jo protestuoti. Amerikiečiai, 
atsiuntė daug drabužių ap
rengti tiems, kuriuos čekų 
milicininkai buvo apnuoginę. 
Bet vos išvykus amerikiečių 
delegacijoms, pargaištingas 
žmonių naikinimo darbas bū
davo tęsiamas toliau.

Bet šie barbariški raudo
nųjų milicininkų žygiai prieš 
Sudetų vokiečius patiko čekų 
tautai... Vargšai čekai pamir
šo, kad raudonasis banditas, 
kuris be atodairos naikina 
vokietį, apsigręžus vėjui, nė 
kiek nepabūgs pralieti ir pa
čių čekų kraujo. Kad tai tie
sa, šiandieną mes aiškiai ma
tome...

Tas Sudetų vokiečių naiki
nimo būdas pasiekė tokį bar
bariškumo laipsnį, kad net 
Vatikanas turėjo į šį nema
lonų ir visą čekų kultūringą 
tautą giliai kompromituojan
tį reikalą įsikišti. Popiežius 
Pijus XII pasiuntė čekų tau
tai per savo nuncijų Praho
je labai griežtą perspėjimą. 
-Popiežius pasmerkė tokį el
gesį su beginkliu buvusiu 
priešu ir tiesiog pagrasė če
kų tautai Dangaus kerštu. 
Popiežiaus žodžiais beta- 

tas prakeikimas, ku-

BALFo veikla tremtiniams įkurdinti IŠ VISUR IR APIE VISKI
PRANEŠIMAI

Visa jau paruošta. Net i Tenka pasakyti, kad kai ku- rį jūs pritaikote savo begin- 
įblikos prezidento kėdę riose srityse raudonieji bu- kliams nugalėtiems prie-

Sunkiai gyvenantiems tremti
niams, be šalpos, kuri nuolat 
teikiama maistu, drabužiais, me
dikamentais ir kitaip, 1945 m. 
BALF pradėjo ir tebevykdo 
darbus tremtiniams imigruoti 
bei įkurdinti. Europoj gyveni
mui dar pasunkėjus, kai laukia 
nežinomas rytojus, reikia trem
tinių išvežimu pasirūpinti nedel
siant, šiandien!

BALF vadovybė lietuvių trem 
tinių įsileidimo reikalais ilgai 
susirašinėjo ir tebesitaria su 
Australijos, Kanados ir Pietų 
Amerikos valstybių vyriausybė
mis. Visą laiką rūpinamasi ii' 
lietuvių tremtinių apgyvendini
mu Jungtinėse Valstybėse.

BALF pirmininkas kun. Dr. 
J. B. Končius ir organizacijos 
atstovai bei pareigūnai lietuvių 
tremtinių reikalais nuolat krei
piasi į Washington© įstaigas. 
Daugelyje įstaigų lietuvių trem
tinių įsileidimo reikalai smul
kiausiai išgvildenti ir tebegvilde- 
nami.

Pasižadėkime priglausti 
tremtinius

Lietuvių visuomenei prieš mė
nesį išsiuntinėta 20,000 klausi
mų blankų. Jais prašoma užtik
rinti įvažiuosiantiems tremti
niams butus ir pagalbą pragy
venimo šaltiniams susirasti. Tie 
blankai kasdien į BALF Imigra
cijos Skyrių grįžta su gražiais 
pažadais. Iki šiol pasižadėjusių 
po savo pastogėmis priimti ir

visos

našlai- 
yra N.

RAIDŽIŲ RENKAMOJI 
MAŠINA

Maždaug prieš 60 metų 
buvo išrasta raidžių renka
moji mašina, kurią dabar pa
gal rūšis vadina linotipais, 
intertipais ir motonipais. 
Pirmąją tokią mašiną išrado 
Odmaras Mergentalis.

Pirmiausia su išrasta ma
šina raides pradėjo rinkti 
Amerikos 
tuvės. Bet 
ninkai tų 
priešinosi,
mašinas, nes manė, kad jos 
atims iš jų darbą.

Dabar visame pasaulyje 
yra daugiau kaip 100,000 to
kių mašinų. Ir Lietuvoje vi
sos didesnės spaustuvės tu
rėjo tokias mašinas.

Moderni raidžių renkamoji 
mašina yra varoma elektra. 
Ją aptarnauja vienas žmo
gus.

laikraščių spaus- 
spaustuvių darbi- 
mašinų įvedimui 
streikavo, daužė

buvo rašyta pereitam 
rikos” numeryje.)

Vajaus pirmininl 
reiškė, kad daug t 
lapelių, aiškinančių š 
buvo išdalinta šios 
svetimšaliams. Vertė 
ruošė reikalingas infi 
jas ispanų, italų, len 
dų kalbomis. Gauna 
formacijos ir kitomis 
mis.

“Kasmet vis daugia 
nių miršta nuo vėžio,” 
ša Bobst. “Vėžys ke 
ną iš kiekvienų dviej' 
Amerikoje. Jis žudo 
mių žmones. Pastan 
voti su šia liga turi b 
stiprintos.”

<idenė, 
-. Kur-

------
Jurkšaičiai, F. česikas, J. M 
ga, St. Ribokas, G. Minalg< 
Klimaitis, P. Radvilas, J. I 
vičius, A. Mikuckis, T. Bu 
tis ir A. Stanišauskas.
ir A. Stanišauskas.

Publikos prisirinko pilna 
lė. Buvo ir svečių iš kitų kc 
ję. Iš New Haven buvo m 
šios lietuvių darbuotojos: M 
kubaitė, J. Kazlauskienė, M 
man ir 0. Kvaratijienė.

Vakaras buvo rengiama* 
rapijos naudai. Manoma, 
pelno liks keli šimtai dol 
Parapijiečiai yra dėkingi c 
ir jo vedėjui. Garbė tokiam 
nimui! Turėtų ir daugiau 
kolonijoj tokių atsirasti ir 
dėti prie lietuviškos dainos

šams, gali kada nors kristi 
ant nugalėtųjų, tai yra jūsų 
pačių”... Bet nedaug čekų į 
tai atkreipė dėmesį. Sudetų 
reikalas nė kiek nepagerėjo.

Ne autoriaus mintis yra 
teisinti Sudetų vokiečius. Če
kų atžvilgiu jie turi taip pat 
nemaža nusikaltimų. Bet če
kų elgesys su Sudetų vokie
čiais niekuo nepateisinamas. 
Juo labiau, kad Sudetuose 
daugių daugiausia galėjo bū
ti šimtas tūkstančių nacio
nalsocialistų, o likusieji buvo 
darbštūs, padorūs, tikinti ir 
nekenčią Hitlerio, kaip pago
niškojo germanų stabo. Be
veik kiekviename kaime Su
detų krašte buvo gražiai tvar
komas vienuolynas. Seserys 
vienuolės turėjo didelės įta-

deliai gerokai “pasitarnavo” 
visai čekų tautai. Tai įvyko 
likviduojant čekams tautines 
mažumas.

Vakarų demokratams nu
sileidžiant, čekai įgavo lais
vas rankas trims su puse mi
lijono Sudetų vokiečių iškel
dinti į Vokietiją. Sudetų vo
kiečiai į Vokietiją buvo visai 
neteisingai keldinami, nes jie 
prieš pirmąjį karą priklausė 
vien Austrijos imperijai.

Raudonieji čekų milicinin
kai suvydavo ištisus Sudetų 
vokiečių kaimus į vieną vie
tą. Čia, nelaimingas aukas 
įvairiai mušdami ir spardyda
mi, visiškai juos apiplėšdavo, 
paimdami, ką tik jie su sa
vimi būdavo pasiėmę — dra
bužius, brangenybes, net 
jungtuvių žiedus, arba išlup
dami iš burnos auksinius dan- 1 daliai visų Sudetų kunigų, o 
tis. Jei kuris vokietis turėjo jie buvo vokiečiai, nacių bu- 
apsivilkęs gražesnį apsiaus- vo laikomi kalėjimuose. O 
tą, ir tą išvilkę atimdavo, dabar čekai sumanė visus gy

ventojus iškeldinti, ir tai virš 
trijų milijonų!...

Sudetų vokiečių apiplėši
mas ir išvijimas iš krašto 
vargu ar pasitarnavo Čeko
slovakijos valstybei. Kadaise 
žydintis savo pramone, že
mės ūkiu ir kultūra gražusis 
Sudetų kraštas šiandieną yra 
virtęs nelyginant tyrais. Vi
sa sugriauta: ūkiai, pramonė, 
kasyklos. Kur - ne - kur gy
vena gyventojas^ o ir tas 
pats, Stalinui pageidaujant, 
yra raudonas. Sudetų sunai
kinimu tegali džiaugtis vien 
bolševikai. Pirmiausia jie pa
darė pusketvirto milijono be
namių ir elgetų, kurie ateity
je turėtų būti geriausia ko
munizmo dirva. Išvarant Su
detų vokiečius, Stalinas lyg 
špygą parodė Vakarams: štai 
kaip jūs, demokratai, ginate 
atskiro piliečio teises: ką aš 
norėjau, tą padariau. O ma
no tikslas — kelti pasaulyje 
chaosą!”...

Čekų raudonieji milicinin
kai ne geriau elgėsi ir su ki
tomis Čekoslovakijoje buvu
siomis mažumomis, kaip 
vengrais, ukrainiečiais ar 
net lenkais. Austrus jie trak
tavo visai kaip vokiečius. 
Taip čekų šešių milijonų tau
ta naikino tokio pat dydžio 
savo tautines “mažumas.” 
Likimas po trumpo laikė lė
mė, kad šiandieną tie patys 
raudonieji milicininkai, at
stovaudami menkai komunis-

kos krašto jaunimui. Du tree- tų partijai Čekoslovakijoje, 
daliai visu Suciptu knnimi n na-lkina kitų čekų partijų

“mažumas,” o kartu ir visą 
nelaimingą čekų tautą.

(Bus daugiau)

net finansiškai tremtinius gelbė
ti yra daugiau kaip pusė tūks
tančio. Vienas asmuo pasižadėjo 
ir pasiruošęs pagelbėti net 30 
atvykstančių tremtinių!

Pažadų gelbėti tremtiniams 
pageidauja mums draugiški Kon
greso atstovai. Tuo norima įro
dyti, kad lietuvių kilmės ameri
kiečiai rūpinasi Europoje vargs
tančiais savaisiais, stengiasi, 
kad Kongresas pravestų lietu
viams tremtiniams palankų įsta
tymą, ir užtikrina; kad jie nebus 
Amerikai našta. Esame tikri, kad 
Kongresas net šiais metais leis 
įvažiuoti apie 100,000 tremtiniu. 
Jų tarpe atvyks tūkstančiai lie
tinių, kuriems reikės butų, nors 
laikinai apsigyventi. Del to, kas 
tik galite tiek gimines, tiek pa
žįstamus ar ir nepažįstamus pri
imti, malonėkite ko greičiausiai 
atsišaukti į BALF Imigracijos 
Skyrių. Už butus tremtiniai ap
simokės. Būsite atlikę didelį gai
lestingumo darbą.

Tremtinius gelbėti — 
tautos pareiga

Iš Europos atvykusių 
čių jau turime 41. Jie
C. W. C. ir BALF globoje. 
BALF išrinktai našlaičių ir vai
kų globos komisijai pavesta su
rasti našlaičiams namus, mo
kyklas, rūpinamasi jų aprengi
mu ir kitokios globos teikimu. 
Šis darbas labai gražiai atlieka
mas.

BALF atstovai Europoje PC 
IRO (Preparatory Commission 
for the International Refugee 
Organization) centre Ženevoj, 
Šveicarijoj, ir skyriuose visoje 
Europoje ir Amerikoje nuolat 
seka galimybes, kaip greičiau
siai, sėkmingiausiai ir daugiau
sia lietuvių tremtinių aprūpinti 
ateities namais.

BALF pareigūnai sunkiai dir
ba, stengdamiesi paveikti įtakin
gus pareigūnus ir įstaigas trem
tinius įsileisti iš visų zonų. Da
bar Wiley biliaus Kongrese pra- 
vedimo reikalu kontaktas palai
komas kasdien. Kongreso nariai 
BALF pareigūnų pilniausiai su
pažindinti su tremtinių reika
lais, o jų patį gyvenimą matė 
Europoje lankęsi atstovai, ku
riems ir ten BALF pareigūnai 
pagelbėjo pažinti jų gyvenimą. 
Senato paskirtoji komisija grį
žo susidariusi apie lietuvius 
tremtinius gerą įspūdį, ką pa
žymėjo net “Kongresiniame Re
korde.”

BALF imigracijos pareigūnai, 
drauge su Lietuvos konsulato 
nariais, jau daugiau kaip tūks
tančiui lietuvių pasiekusių Ame
rikos krantus pagelbėjo prie lai
vo, muitinėse, bagažinėse stoty
se, komiteto raštinėse, susižino
ti su giminėmis, susirasti busi
muosius namus ir su jais susi
siekti.

Nuo pat pradžios korporaty- 
vinius affidavitus išduodančio- 
sioms organizacijoms BALF vi
sada pagelbėjo, ieškojo ir gavo 
lietuviams pagalbos iš jų visų. 
Dabar, artėjant momentui, ka
da tikimės didesniais kiekiais 
lietuvių į Ameriką atvykstant, 
BALF direktoriatas numatė, 
kaip neatidėtiną reikalą, pra
plėsti BALF Imigracijos Skyrių,

SĄŽININGAS TEISĖJAS ’
Yošitada Yamaguči, vie-i 

nas Tokio teisėjų savo dieno
rašty smulkiai aprašinėjo, 
kaip jis kovojo su juodąja 
birža ir pats stengėsi pragy
venti vien iš maisto kortelių. 
Jis uždraudė savo žmonai 
keisti savo turtą juodojoje 
rinkoje į maisto produktus. 
“Kaip aš galiu pats sau leisti 
tokius dalykus, kada kitus 
asmenis už dalyvavimą juo
dojoje biržoje teisiu?”—klau
sė jis.

Neseniai vienas japonų 
laikraštis šį jo dienoraštį pa
skelbė, nes teisėjas dėl mais
to stokos susirgo džiova ir 
mirė.

AMERIKOS LEGIJ 
COOK APSKRIT 

NUGALĖTOJ
Amerikos Legijon 

riaus-Girėno 271 Post 
šinio rinktinė šiemet 
mėjo Cook apskrities č 
natą, nugalėdama S 
zer Post 272 rinktinę, 
nės įvyko kovo 19 d 
thorn Gymnasium, Oa 
Illinois. Dariaus-Girėn 
to rinktinė išėjo laimė 
41 tašku prieš Sch 
Post 36 taškus.

Rinktinę sudaro: R.
B. žilius, R. Vilkas, J. 
laitis, P. Vaičkus, L. I 
nas, B. Bataska, L. G 
A. Bartulis, Al. Peči 
R. Gestaut, Ph. Kra 
Mason, A. Lauraitis,
C. Wanagas ir Ch. K

į vaidinimą atsilankė ir l 
nas kun. J. Kazlauskas ir 
V. Pranskietis.

spali
us žino-

.mmusų

Balandžio 3 d. susituoki 
len Klimas, lietuvaitė, ka 
tikrai gražiai lietuviškai, 
parapijietė, nuoširdi darbi) 

I Lietuvišką bažnyčią ji tikra 

Įėjo. Linkime ir toliau ją 1 
ti ir laimingai gyventi mo 
tėję!

k: aukojo

H Mis.

Išdilto-

Antanas Vaičiulaitis

VILLA CELIMONTANA VARTAI
(Iš Italijos vaizdų)

Kartą naktį išėjome žiūrėti per karą aptemdytos 
Romos.

Gatvės buvo tylios ir tuščios. Vaiskus, pilnas mėnu
lis švietė danguje. Ramūs jo spinduliai krito ant rūmų, 
bokštų ir sodų, skleisdami balzganą kerėjimą. Daiktai 
keitėsi, darėsi slaptingi ir keisti. Liaudies Aikštė — 
Piazza del Rapolo — su dviem tamsiomis boniomis, 
su sambrėškiuose nugrimzdusiais namais atrodė kaip 
kažkoks bizantinio miesto siluetas nakties ir mėnesie
nos nerealiame pasaulyje. Ateis diena, ir šisai žais
mas išnyks. Vėl ten eis žmonės, važiuos automobiliai, 
vėl senukas pardavinės kaštonus ir moterys gėles prie 
anų laiptų. Bet dabar, kai tuščia aikšte eini, jautiesi, 
lyg žengtum į rūmus, kurių šešėlyje rymo neaiškūs 
žmonių pavidalai ir saugo angą į nežinomą šalį, sulie- 
jančią visus daiktus į vieną užmaršties ir svajonės bu
vimą.

Paskui mčs stovėjome Koliziejuje. Jo sienos buvo 
juodos ir sunkios tenai, kur buvo nugulęs šešėlis. Kur 
švietė mėnesiena, stori šių mūrų akmenys rodėsi tra
pūs ir lengvi, lyg nutolę anoje blyškioje vasaros nak-

nei 
ko- 
pa- 
to-

tų šviesoje. Tų stambių akmenų ir tų juodų angų 
akivaizdoje mes buvome nežymūs ir menki, ir toki 
vieniši. Mums niekas čia neprišaukė nei cezarių, 
gladiatorių, nei romėnų minios, sekančios žaidimų

- vą ir pastarą kirtimą parblokštajam. Bet mums 
siliko šios naktų vienatvės ževesys ir susimąstęs,
limas mėnulio blizgėjimas ant šių sienų, ir tas lygiai 
toks pat vienišas, paklydęs šešėlis, kurį metė kryžius, 
įsmeigtas vidury arenos.

Tada mes pasukome ten, kur soduose ir gražiose 
alėjose įmigusi miegojo Villa Celimontana. Ėjome se
na, akmenimis grįsta gatve. Mes girdėjome savo žings
nius ant tų plokščių akmenų, ir rodėsi, tartum tų pė
dų aidas atsimušė šv. Jono ii' Povilo vienuolyno mū
ruose. Už tų storų sienų, kur nors prisišliejęs prie sa
vo menko guolio, ten miegojo ar gal meldėsi mūsų 
žemės sūnus, vienuolis brolis Ignacas. Seniai jis buvo 
palikęs mūsų šalį. Jis klajojo po svetimus kraštus^ 
pervažiavo Sibirą, buvo Ceilono saloje ir kituose kraš
tuose, kol užsidarė už šių kieto vienuolyno sienų. Jis 
kartais ateidavo mūsų aplankyti, jau senyvas, lieknas 
ir truputį linktelėjęs. Brolis Ignacas tada kalbėdavo 
apie Dievo visagalybę, apie savo dienas vienuolyne, 
kurin parėjęs turės atsiklaupti prieš viršininką, ir 
mėgdavo pasišnekučiuoti su mažesniaisiais. Kartą ma
čiau gatve jį einant sukunkusį, liūdną ir tokį vienų 
vieną, kai buvo mus aplankęs ir negalėjo pasikalbėti

MASKVA “PASISKO
Kas dieną iš Paryži 

einąs Maskvos 
“Orient Express” tra 
bendrovei sukelia nep 
tų rūpesčių, nes nuo 1 
rugsėjo mėn. ji jau p 
100 restoraninių ir mie 
jų vagonų, kuriuos ne 
mai pasiskolino Maskv 
čiau neseniai bendrovė 
puikią išeitį: ji pastat 
j on 7 senus lentinius«

VIS DAUGIAU ŽMONIŲ 
MIRŠTA NUO VĖŽIO

“Tūkstančiai svetur gimu
sių amerikiečių šiemet mirs 
nuo vėžio vien dėl to^ad jie 
nežino, kaip laiku pažinti li
gos reiškinius,” — pareiškė 
American Cancer Society pir
mininkas.

Elmer K. Bobst, New Yor-lnus, kurie be jokių t - . iii _ •_ ____ko pramonininkas, sako, kad 
ši baisi liga gresia milijo
nams visų tautybių ameri
kiečių.

“Kiekvienas amerikietis 
turi prisidėti prie šios biau- 
rios ligos išnaikinimo,” pa
reiškė Bobst. “Žmonės turi 
susipažinti su septyniais pa
vojaus ženklais.” (Apie juos

mų “laimingai” sugrį

. te. Kas- 

.'Saitis, 
z&P. Že
lk Yliaus,

Balandžio 5 d. buvo pa 
tas J. Janulis. Paliko dide 
mą (suaugusią). Laidotuvi 
ko iš šv. Jurgio lietuvių 1 
aos, kurią jisai ir visa 
lankydavo. Mišios buvo išk 
gos, prie trijų altorių. P< 
šias jo giminaitis Pranas 
virius pagiedojo “Kad šir 
skausmas suspaus,” var 
pritariant A. Sfanišausku 
nyčioje ir kapuose buvo 
žmonių.

A a. Janulis buvo gerai 
vis. Aukodavo ne tik pai 

' bet ir Lietuvos reikalams
Ilsėkis ramybėje!

Cleveland, Oh

h Br. Ko
pta. Pi-

h, Mis.
."h. Mrs.

PATARIA UŽ KON
TUS NEBALSUO

Visi gerai žino, ka 
kuris daug žada, niel 
duoda. Vis dėlto ats 
lengvatikių, kurie už 
dus parduoda savo ka'

Balandžio mėnesio 
Italijoje vyksta visu 
balsavimai naujai krašt 
džiai išrinkti. Kom' 
partija, norėdama tuos 
mus laimėti, siūlo ital 
šokių rojaus gėrybių, k 
už juos balsuotų. į

Amerikoje gyveną J 
kurie, iš šalies žiūrė 
mato, ką pasauliui dav 
munizmas, susirūpino

' • . Savo

kad darbai neužsivilkintų. Bet 
BALF organizacijai reikia tal
kos. Visus geros valios lietuvius, 
spaudą, radijo draugijas, sky
rius ir įstaigas prašome KO 
GREIČIAUSIAI UŽPILDYTI IR 
BAIGTI SIŲSTI Į BALF IMIG
RACIJOS SKYRIŲ IŠSIUNTI
NĖTUOSIUS KLAUSIMŲ 
BLANKUS. Negavusieji blankų, 
malonėkite kreiptis į BALF tėvynės likimu.
Centrą, tuoj pasiųsime. Visais nėms Italijoje jie iš 
reikalais prašome kreiptis į tūkstančius telegramų, 
United Lithuanian Relief Fund , darni, kad už komunist 
of America, Inc., Immigration balsuotų ir neužsitrauk 
Department, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

amžino vergavimo a 
I pražūties.

Į išviso 
jžlšei-

'W.Mor- 
pirDr. 
pį netoli- 
$saro įs-

j nu- 
iii Šamo 
l'čpobaž- 
3 aiiūdi- 
p Juozą 
jbro ve- 

da-

Katalikiškos spaudos 
korespondentų grupė renį 
dinimą ir šokius. Bus v 
mas linksmas dalykas, 
"Mulkinė ir Mulkintojai.’ 
liks mėgiamiausi Akront 
tai. Vakarui paįvairinti Š 
gio mokyklos suaugesni 
atliks solo ir duetus. T

, tikimasi susilaukti sv<
■ Chicagos — Ig. Sakalo,
■ go" red.

Parengimas įvyks sel 
nį, balandžio 18 d., šv. 
auditorijoj. Pradžia — 4 
popiet šokiai — apie 7 
Gros A. Buknio orkestr; 
riausios vaišės su užkan 

gi vėlyvos nakties, 
įėjimas — 50 centų.

atdaros nuo 3:30 vai. p 
Visi nuoširdžiai kvieč 

slankyti praleisti links 
ką ir paremti kata 
spaudą.

Elizabeth, N

su tais mažaisiais. Daug žemių lankęs ir ilgas laikas 
užsidaręs vienuolyne, iš kurio sodo taip gražiai matyti 
ir Koliziejus, ir Palotinas, ir kitos garsios miesto vie
tos, brolis Ignacas nebuvo išrautas iš žemių žemes, 
žilosios mūsų tautos ir jos reikalų. Kai Mussolini trum
pai valandai susibičiuliavo su rusais ir privertė mūsų 
pasiuntinybę prie Kvirinalo atiduoti, bolševikams, to 
liūdno ir skaudaus išsiskyrimo išvakarėse brolis Ig
nacas atėjo į mūsų lietuvišką pastogę ir mūsų sodus 
atsisveikinti su Lietuvos vėliava, aukštai iškelta vir
šum Romos medžių.

Vienoje šios tuščios gatvės pusėje niūksojo vienuo
lyno mūrai, o antroje — tyli ir gili miegojo Villa Celi- 
montana. Klausydamies naktų ramybės, kurią nūn ar
dė tik mūsų žingsniai, mes praėjome vilos vartus ir iš 
tolo, iš po tų senovinių skliautų, numūrytų viršum 
gatvės, dar sykį žvelgėme atgal. Mes gal norėjome iš
vysti bažnyčios bokštus mėnesienoje, ar gatvės arkas, 
metančias tamsius ruožus ant grindinio, ar gal vilos 
sodų medžius. O prieš mūsų akis atsistojo žavesys ir 
kerėjimas, kurį gali duoti gamta ir žmogaus rankų 
darbas tam vienam, daugiau neateisiančiam momen
tui. Ir gali duoti tokiam gražume ir užbūrime, kad 
pasijunti, lyg žiūrėtum į kokį moną, į tikrą pasaką, 
į tąją neregimą ribą, už kurios jokis menas ir jokis 
žmogus jau negali pakilti ir bent menkiausiu bruožu 
patobulinti.

—Šv. Petro ir Pov 
, bažnyčioje paskutini 

buvo pakrikštyti ši 
. kiai: Mary Louise 1 

pgį. Edward Joseph Augi 
j na Evon Karalevich, 
įįu) pjj. James Shoolin, Mari: 

kopowski, Hene Hel 
>pa-zius- - 

ir
ir tinėmis apeigomis: 

nas Bačiulis, Rozali 
giene, Marijona 
Agota Leikauskienė 
.Rudzionienė.

pasupa-
i parsigi-

Tą kerėjimą mums davė Villa Celimontana 
Gražūs, balti ir su barokiškais išlenkimais, jie 
nesimeta jokiu didžiu puošnumu ar žavesiu. B 
bar, trapūs ir balti, beveik nežemiški, mėnesien 
lieti, anie vartai buvo nei koks staiga pražyd 
das, vienintelis, dai' niekados neregėtas. Rodė 
jie, anie vartai, toki žavūs, pasakiški ir sykiu to 
ri, buvo ištraukti iš burtų viešpatijos ir čia p 
kokiai dar negirdėtai operai ar vaidinimui, ku 
čiau niekados nebus, nes niekas negali daiktan 
tiek žavesio, gražumo ir kažkokio slaptingo 1 
Tai tebuvo šviesa, tebuvo balti ir toki trapūs 
anoje mėnesienos naktyje, bet sykiu ten buvo tie 
žio, grakštumo, žaismo ir netikėtinumo, ir tiek 
kos akimirkos kerėjimo, kad diena po dienos, 
po metų Villa Celimontana ir jos vartai grįžta į 
su tuo pačiu, beveik skaudžiu savo grožybės tik 
gaivumu.

Gyviau man tada suplazda širdis. Aš einu ne 
džiaugsmo vėjuose, labai toli regėdamas aną n 
bią naktį, žaismingus Celimontanos vartus ir sa 
tybėje pajusdamas linktelėjusį brolio Ignaco šeše

Man pasivaideno, lyg per žmones ir dienas 
čiau paslaptį: niekeno nežinomą ir neregėtą ker 
kurio nei parodyti nei apsakyti negaliu, bet ku 
tikras vienos nakties žydėjime ir kurį gal net s 
tikra meile vienas sau puoselėju.

solis-

—Palaidoti buvo s

-Moterystės Sal 
b veda- P^ėmė: Salvatore 

. su Dorota Kaminski 
1^ “Va- 

A.

a asine- 
>0. Yanu-

centas Nevulis su I 
Waitkus (Labana 
Edvardas Mackevi 
Elena Laurinaityte.

—40 vai. atlaidai 
rap. bažnyčioje bus

• 18-20 dd. Pamoksh 
per 9 vai. mišias pin 
V. Karalevičius, ant 
kun. D. Pocius, o
per pamaldas 7:30 
madie*5
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI i 
buvo rašyta II _ _

š 60 metų 
džių renka- 
ią dabar pa- 
i linotipais, 
motonipais.

ašiną išrado 
talis.
išrasta ma- 

adėjo rinkti 
iščių spaus
tuvių darbi
nu įvedimui 
kavo, daužė 
me, kad jos 
ą.
e pasaulyje 
p 100,000 to- 
Lietuvoje vi- 
austuvės tu
nas.
ių renkamoji 
omą elektra, 
vienas žmo-

rikos” numery-
Vajaus pįį 

reiškė, kad
ochester, N. Y
Marijos D-jos susirinkime 
umanymas sušelpti badau- 
is tremtinius. Tam reikalui 
tas komitetas, kurį suda- 
• nariai: O. Apanavičienė, 
Įvas, M. Platt, Mrs. Kur- 

______ j ir O. Moc- 
enė! Nutarta kviesti ir ki- 
•augijas prisidėti prie šal- 
irbo_________ išrinkti ke-
tstovų minėtam sumany- 
ykdyti. šv. Marijos Dr-ja 
sumanymui pirmutinė pa- 
) 100 dolerių.
lanytojų tikslas — pasi- 
tremtyje nedidelę stovyk- 
kartas nuo karto sušelpti 

AMironr " !*ai šalpos reikalingus tos 
^os gyventojus. Prisidėjus 
o sumanymo kitoms drau- 
;, tektų pasirinkti vieną

buvo išdalinta 
svetimšaliams.

jas ispanų, h
dų kalbomis. uWvas’ iV1, riartj 
formacijos į į L Šakienė 
mis.

“Kasmet vij į 
nių miršta nuo 
ša Bobst. "Vėį: 
ną iš kiekvieną' 
Amerikoje. Jisį 
mių žmones, p, 
voti su šia 1$ 
stiprintos."

Jurkšaičiai, F. česikas, J. Minal- 
ga, St. Ribokas, G. Minalga, A. 
Klimaitis, P. Radvilas, J. Bace
vičius, A. Mikuckis, T. Budrai
tis ir A. Stanišauskas. 
ir A. Stanišauskas.

Publikos prisirinko pilna sa
lė. Buvo ir svečių iš kitų koloni- 
ję. Iš New Haven buvo matyti 
šios lietuvių darbuotojos: M. Jo- 
kubaitė, J. Kazlauskienė, M. 
man ir O. Kvaratijienė.

Vakaras buvo rengiamas 
rapijos naudai. Manoma,
pelno liks keli šimtai dolerių. 
Parapijiečiai yra dėkingi chorui 
ir jo vedėjui. Garbė tokiam jau
nimui! Turėtų ir daugiau mūsų 
kolonijoj tokių atsirasti ir prisi
dėti prie lietuviškos dainos dar
bo.

Į vaidinimą atsilankė ir klebo
nas kun. J. Kazlauskas ir kun. 
V. Pranskietis.

Ro-

pa- 
kad

TEISĖJAS 
maguči, vie- i 
ų savo dieno- 

aprašinėjo, 
) su juodąja 
engėsi pragy- 
risto kortelių, 
savo žmonai 
rtą juodojoje 
;o produktus, 
pats sau leisti 
, kada kitus 
yvavimą juo- 
eisiu?”—klau-

enas japonų 
dienoraštį pa- 
ėjas dėl mais- 
rgo džiova ir

COOKAKį
NUGAIŠ

Amerikos į pu stovyklą ir paskelbti 
riaus-Girėnoį 
šinio rinktinė į 
mėjo Cookapsb ’ 
natą, nugalėk 1
zer Post 272 į >s kolonijos, musų many- 
nės įvyko hm aip pat turėtU pasirinkti 
thomGymiĘ g'įkjrjelpti ją, kol trem- 
Illinois. Dariau 
to rinktinė išėjo' 
41 tašku prie;
Post 36 taškus.

Rinktinę suk-
B. žilius, R. Ę 
laitis, P. Vaieb 
nas, B. Batash 
A. Bartulis, Al 
R. Gęstant, Ph 
Mason, A Lae
C. Wanagas irt

ii Amerikos lietuvių spau- 
kad kitos kolonijos žino

toji stovykla yra mūsų 
ir mes ja rūpinsimės.

bus išgelbėti. Tokiu būdu 
|ančių tremtinių skaičius 
I sumažės.
aujantiems šelpti aukojo

Marijos Draugija —$100. 
[>10.00: G. Savage, Dr. B.

Balandžio 3 d. susituokė He
len Klimas, lietuvaitė, kalbanti 
tikrai gražiai lietuviškai, gera 
parapijietė, nuoširdi darbininkė. 
Lietuvišką bažnyčią ji tikrai my
lėjo. Linkime ir toliau ją lanky
ti ir laimingai gyventi moterys
tėje!

IEVA IR ALBINAS TREČIOKAI

profesijų, žinutėje kalbama apie 
Genę Daugelytę ir Janiną Di- 
bulskytę. Genė jau Europoje sie
kusi dentistės mokslo. Dabar ji 
dirba Ontario Mental ligoninėje 
ir nori lankyti odontologijos aka 
dėmi ją. Janina mokėsi į moky
tojas, bet dabar mano studijuo
ti slaugės profesiją. Minimoje 
ligoninėje dirba 16 išvietintų Pa
baltijo merginų, bet žinutė kal
ba tik apie lietuvaites.

SOCIALINIS
DRAUDIMAS

(Social Security)

Aldonos Strumskyte ir Jono Butėno

KONCERTAS
ŠEŠTADIENĮ, 

Balandžio 24 dieną 
8:30 VAKARE

LU ŽMONIŲ 
UO VĖŽIO

svetur gimu- 
Ljšiemet mirs 
dėl to, kad jie 
tiku pažinti li- 
” — pareiškė 
įer Society pir-

MASKVA “PIS
Kas dieną iš r 

einąs Maste 
“Orient Exprs 
bendrovei suks 
tų rūpesčių, k: 
rugsėjo mėiįi' 
100 restoranini.

Į>5: P. Dirso, Mr. & Mrs. 
as, E. Remeikienė.
|>2: Mr. Ragaišis, Mrs. Ba- 
St. Jacob St.), Joseph Ro- 
r. & Mrs. Pabrinkis.
5 — Ch. Sirius.
$1: O. Apanavičienė, M.
lis, M. Platt, J. Bitten, 
ich, A. Kassel, Mrs. Kas- 
m. Kassel, Mr. Gribaitis, 
ickas, Mr. Matulis, P. Že-

N. Jokšas, A. Vaičius, 
zakevičius, Mr. Jonaitis, 
akevičius, P. Norkeliunas,

Balandžio 5 d. buvo palaido
tas J. Janulis. Paliko didelę šei
mą (suaugusią). Laidotuvės įvy
ko iš šv. Jurgio lietuvių bažny
čios, kurią jisai ir visa šeima 
lankydavo. Mišios buvo iškilmin
gos, prie trijų altorių. Per mi
šias jo giminaitis Pranas Sita- 
vičius pagiedojo “Kad širdį tau 
skausmas suspaus,” vargonais 
pritariant A. Sfanišauskui. Baž
nyčioje ir kapuose buvo daug 
žmonių.

A. a. Janulis buvo geras lietu
vis. Aukodavo ne tik parapijai, 
bet ir Lietuvos reikalams.

Ilsėkis ramybėje!

kis, pirmad. — kun. Dr. M. 
Ražaitis, antrad. — kun. M. 
Kemežis.

—Balandžio 25 d. 4 vai. p. 
p. parap. salėje broliai Motu
zai rodys judamus paveiks
lus iš Lietuvos gyvenimo. Vi
si kviečiami atsilankyti.

Newark, N. J

tų spaudoje paliepimus lietu
viams nepiliečiams įsiregistruo
ti Sovietų konsulatuose Sovietų 
piliečiai. Kanados valdžia nuro
dė Sovietų diplomatams, kad 
Kanada nepripažįsta “tarybinės” 
Lietuvos, ir patarė, prieš darant 
panašius žygius, pirma atsiklaus
ti Kanados valdžios.. Kanados 
valdžia sako, jog lietuviai, lat
viai ir estai gali Sovietų palie
pimo nepaisyti.

jų vagonų, kur-t*ohas’ Griškevičia, 
mai pasiskolino !£. _ -

Cleveland, Ohio

>bst, New Yor- 
kas, sako, kad 
gresia milijo- 
.utybių ameri-

amerikietis 
prie šios biau- 
aikinimo,” pa- 

“žmonės turi 
septyniais pa

is.” (Apie juos

". . . . . . . . . . jį vičiene, O. Kovas, Br. Ko-
čiau "neseniai te ts- Senkevičius, Mrs. Pi- 

intonett Rovas, Ir. Rovas, 
lovas, Mrs. Černius, Mrs. 
Ichahy, Mrs. Bartas, 
kis, Mrs. A. Miller, 
eks, Mrs. Dovidonis. 
smulkiomis aukomis 
)ta $180, sušelptos 23 šei-

TUS ML les pasiųsta 23 siuntiniai, 
0 svarų kiekvienas. Siun- 
rišant ir pakuojant, be ko- 
, dar pasidarbavo W. Mor- 
£m. Patašinskienė ir Dr. 
kovaitė. Pastaroji netoli- 
ateityje atidarys savo įs-

jon 7 senus k 
nūs, kurie be | 
mų “laimingai'

PATARIAU

Visi gerai t 
kuris daug & 
duoda. Vis 2' 
lengvatikiu, fc 
dus parduodat 

Balandžio ri 
Italijoje vyte 
balsavimai Har
džiai išrinkti 
partija, norėdr 
mus laimėti, £ 
šokių rojaus 
už juos balsuot

ižsivilkintų. Bet 
icijai reikia tal- 
s valios lietuvius, 

draugijas, sky- 
ls prašome KO 
1 UŽPILDYTI IR 
I Į BALF DIIG- 
RIŲ IŠSIUNTI- 

KLAUSIMŲ 
•gavusieji blankų, 
•eiptis į BALF 
asiųsime. Visais 
ome kreiptis į__
lian Relief Fund darni, kad ui^

Mrs.
Mrs.

viso

o 30 d. nuo skaudžių nu- 
o žaizdų mirė Wol. Sauno- 
alaidotas iš šv. Jurgio baž- 
j bal. 3 d. Paliko nuliūdi- 
vo tėvus ir brolius Juozą

Amerikoje f rą- Buv0 antrojo karo ve- 
kurie, iš 
mato, ką pas; 
munizmas, u 
tėvynės W 
nėms Italijoj 
tūkstančius $

s, todėl ir laidotuvėse da- 
> veteranai.
ams Saunorams reiškiame 
ižuojautą.

Katalikiškos spaudos rėmėjų 
korespondentų grupė rengia vai
dinimą ir šokius. Bus vaidina
mas linksmas dalykas, vardu 
“Mulkinę ir Mulkintojai.” Jį at
liks mėgiamiausi Akrono artis
tai. Vakarui paįvairinti šv. Jur
gio mokyklos suaugesni vaikai 
atliks solo ir duetus. Taip pat 
tikimasi susilaukti svečio iš 
Chicagos — Ig. Sakalo, “Drau
go” red.

Parengimas įvyks sekmadie
nį, balandžio 18 d., Šv. Jurgio 
auditorijoj. Pradžia — 4:30 vai. 
popiet. Šokiai — apie 7:30 vai. 
Gros A. Buknio orkestras. Įvai
riausios vaišės su užkandžiais— 
ligi vėlyvos nakties.

Įėjimas — 50 centų. Durys 
atdaros nuo 3:30

Visi nuoširdžiai 
silankyti praleisti 
ką ir paremti 
spaudą.

vai. popiet.
kviečiami at- 
linksmai lai- 
katalikiškąją

Elizabeth, N. J

idgeport, Conn
nc., Immigration balsuoti} indžio 4 d. įvyko musų pa
ri^ C-ronrl Qfroot ear"? . ...05 Grand Street, amžino vei?’

Y. pražūties.

ą kerėjimą mums davė Villa CA 
žūs, balti ir su barokiškais išlenk 
meta jokiu didžiu puošnumu au 

, trapūs ir balti, beveik nežemiŲ 
, anie vartai buvo nei koks stay 

vienintelis, dar niekados nerege 
anie vartai, toki žavūs, pasakiški - 
buvo ištraukti iš burtų viešpatiją 
jai dar negirdėtai operai ar vaič- 
i niekados nebus, nes niekas 
: žavesio, gražumo ir kažkokio 
tebuvo šviesa, tebuvo balti ir 

je mėnesienos naktyje, bet sykiu^ 
grakštumo, .žaismo ir netikėti®^ 

: akimirkos kerėjimo, kad diena? 
metų Villa Celimontana ir jos 
tuo pačiu, beveik skaudžiu savo gr°? 

vumu. _ ...
lyviau man tada suplazda širdis *, 
lugsmo vėjuose, labai toli regėd^
JICHS. LĮ, ^ClLMlllllgUa LyClllllVllU*^ 

•ėję pajusdamas linktelėjusį broli0.< 
Jan pasivaideno, lyg per žmones1, 
u paslaptį: niekeno nežinomą ir ę 
’io nei parodyti nei apsakyti negŲ, 
ras vienos nakties žydėjime ir 
ra meile vienas sau puoselėju.

s choro metinis parengi- 
Buvo suvaidinta operetė 
nas ir Ieva.” Adomo par- 
aidino Pranas Sitavičius, 

•— Ona Yanušat. Abu pa- 
kaip geri vaidintojai ir 

dainininkai, baritonas ir 
įas. Nors vaidinimas bu- 
okas, bet išėjo labai gra-

> dainavo šie choro solis
tą Radvilaitė, Lilian Ar- 
L Česikas ir J. Bacevičius, 
s, A. Stanišausko veda- 
Į sudainavo “Karvelėli,” 
Veikinimą su giria,” “Va- 
s” ir Lietuvos himną. A. 
iauskas padėkojo publikai 
ūsų atsilankymą.
ig pasidarbavo šie asme- 
L P. Sitavičius, O. Yanu- 

vCJuvoc, įaucu cvu \ • Radvilaitė, V. Brhvičius, 
naktį, žaismingus Celimontanoskaras, Cl. šulinskaite, Fl.

į M. Šulinskaite, B. šums- 
|H. Cook, Lilian Argus, 
činskienė, O. Lučinskienė, 
s Anušauskas, J. ii’ R.

—Šv. Petro ir Povilo par. 
bažnyčioje paskutiniu laiku 
buvo pakrikštyti šie kūdi
kiai: Mary Louise Forster, 
Edward Joseph August, An
na Evon Karalevich, Joseph 
James Shoolin, Marian Prze- 
kopowski, Ilene Helen Kid- 
zius.

—Palaidoti buvo su bažny
tinėmis apeigomis: Kajeto
nas Bačiulis, Rozalija Plun- 
gienė, Marijona Mačienė, 
Agota Leikauskienė, Elena 
Rudzionienė.

—Moterystės Sakramentą 
priėmė: Salvatore Santillo 
su Dorota Kaminskaite, Vin
centas Nevulis su Petronėle 
Waitkus (Labanauskiene), 
Edvardas Mackevičius su 
Elena Laurinaityte.

—40 vai. atlaidai mūsų pa
rap. bažnyčioje bus balandžio 
18-20 dd. Pamokslus sakys 
per 9 vai. mišias pirmad. kun. 
V. Karalevičius, antradienį— 
kun. D. Pocius, o vakarais 
per pamaldas 7:30 vai. sek
madienį — kun. J. Pakalnis-Į

Bal. 4 d. Ieva ir Albinas Tre
čiokai šventė savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo jubiliejų. Ju
biliejaus minėjimas vyko didžiu
lėje Hotel Robert Treat salėje, 
Newarke. Dalyvavo apie 200 as
menų.

Jubiliatai, lydimi puotos ren
gėjų Dilienės, Budrecko, Dilio ir 
kitų, buvo nufilmuoti. Sūnus Al
binas, pasitikdamas motiną, įtei
kė jai baltų rožių vainiką. Svo
čia Iz. Dilienė jubiliatės galvą 
papuošė sidabriniu vainiku.

Puotą atidarydamas, vietos 
klebonas kun. I. Kelmelis sukal
bėjo maldą.

Programai vadovavo adv. K. 
Paulis. Kalbėjo šie svečiai: kun. 
Ig. Kelmelis, V. Abraitis, Dr. M. 
J. Colney, J. Tysliava, gen. kons. 
Budrys, Kazlauskas, jubiliatės 
tėvas, Mrs. Lawson, jubiliatės 
sesuo, Newarko mero atstovas, 
BALF p-kas kun. Dr. J. Kon
čius, O. Valaitienė, svotas Bud- 
reckis, svočia Dilienė, Alb. Tre
čiokas, Jr. Kalbėtojai iškėlė Ie
vos ir Albino Trečiokų nuopel
nus visuomeninėj veikloje ir kt. 
Kalbėjo ir patys jubiliatai.

Puotoje dalyvavo ir dainavo 
Lietuvos operos artistai Jonas 
Butėnas ir VI. Grigaitienė. Jiems 
publika karštai paplojo. Be to, 
gražiai pasirodė savo dainavimu 
ir jauna Petrulių 
rence. Visiems 
prof. J. Žilevičius.

Po programos
pavaišinti skaniu tortu, kurį pa
rūpino vyriausia puotos rengėja 
ir svočia Iz. Dilienė.

Šio jubiliejaus proga Trečio
kai gavo daug sveikinimo teleg
ramų ii’ dovanų. Apie Trečiokų 
jubiliejų rašė ir angliškoji ame
rikiečių spauda.

Tai buvo gražus, kultūringas 
ir palikęs daug įspūdžių jubilie
jus.

A. S. Trečiokas šiuo metu yra 
BALF iždininkas. Ieva Trečio
kienė — taip pat uoli veikėja 
lietuvių organizacijose.

Vis didesnio gyvumo į lietu
viškąjį gyvenimą įneša didėjąs 
skaičius išvietintų lietuvių, ku
rie kiekvienu laivu ir net lėktu
vais dabar atvyksta Kanadon 
apsigyventi. Štai, laivas Stewart 
į Halifaxą vėl atvežė apie 200 
lietuvių. Daugelis seniau apsigy
venusių laukia giminių. Tikima
si, kad Kanados lietuvių skai
čius šiemet padidės maždaug li
gi 20,000.

Vėžlio liga mirė Jonas 
vičius, 44 metų amžiaus.

Bul-

Vietos “Gazette” su pasitenki
nimu įdėjo žinutę iš Toronto, 
kurioje pavaizduojamas atvyku
sių išvietintų merginų lietuvai
čių pasiryžimas siekti mokslo ir

4. Įpėdinių apdrauda
Jūsų senatvės ir įpėdinių 

Federalinė Apdrauda duoda 
jums pajamų šaltinį senatvė
je, o mirties atsitikime už
tikrina jūsų šeimai apsaugą.

Kai miršta darbininkas, 
pilnai apsidraudęs pagal šį 
Social Security Aktą, mėne
siniai apdraudimo išmokėji
mai eis:

jo vaikams, kol jie sukaks 
18 metų amžiaus;

jo našlei, jei ji yra 65 metų 
amžiaus, arba kai su
lauks 65 metų.

Jei miręs darbininkas ne
paliko našlės ar vaikų, jo tė
vai gali reikalauti jo mėne
sinių apdraudos mokėjimų, 
jei jie yra 65 metų amžiaus 
ir buvo mirusiojo išlaikomi.

Vienkartinis pomirtinis iš
mokėjimas yra tada, kai ne
siranda įpėdinių, kurie turė
tų teisę reikalauti mėnesinių 
apdraudos išmokėjimų.

Darbininkas laikomas pil
nai apsidraudusiu, jei jis dir
bo ir gavo mažiausia $50 at
lyginimo už ketvirtį (Social 
Security globoje), už pusę iš
dirbtų ketvirčių, skaitant 
nuo 1937 m. sausio 1 d., ar
ba po to, kai sukako 21 me
tus amžiaus, arba už vieną 
ketvirtį prieš mirtį.

Darbininkas, kuris gauda
vo algos $50 už ketvirtį ir iš
dirbo ne mažiau 6 ketvirčių 
iš 13 paskutinių ketvirčių, 
bus laikomas dalinai ap
draustu. šiuo atveju jo mė
nesiniai apdraudos mokėji
mai bus skiriami jo vaikams 
arba našlei su vaikais, arba 
bus išmokėta vienkartinė su
ma.

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

ALDONA STRUMSKYTĖ 
Pianistė

dukrelė Flo- 
akompanavo

svečiai buvo

Montreal, Canada
“Amerikos” skaitytojai džiu

giai sutiko vėl pradėjusios eiti 
“Amerikos” pirmuosius nume
rius.

Lietuviai labai patenkinti Ka
nados valdžios išbarimu Sovietų 
diplomatų, kurie įdėjo komunis-

JONAS BUTĖNAS 
Baritonas

TIMES HALL
240 W. 44th ST. 
NEW YORKE

(Prieš Astor viešbutį)

Bilietų kainos (įskaitant taksus) $2.40, $1.80, $1.20 
Bilietų galima gauti “Amerikos” įstaigoje

0.0:010:0

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. | 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2 - 5172 |

RUBBERSTA
MADE-TO-ORDER

STE>4Ca_S 
NAWg PVATEB 
POCKET STAMPS 
6KJNATURS STAAtPd 
braso CHECX4 & BAOQES 
»$rV & JMVKHCTORY TASS

BALES & REPAIR OF 
Numbering machines

»U4 BJJu. & pt^ 
PROMOTIONAL D«8P1_AY B*GNS

O'VVJ »«**KJTACTUn£R9 
U or KAACANO DEVICES

86 Walker St, New York 13. N. Y. 
tel- BEekman 3-6828,

J. Šneidcraitis ir A. Andriukaitis -—
Praneškit—Prisiiisim Katalogą Dykai

Jos. Zeidat, J r.
BAR & GRILL 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----  

pas Z E ID AT’S 
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS
------------ - -

“AMERIKOS” RĖMĖJAI Brooklyno Lietuviai Oratoriai

Pereitą savaitę prie “Amerikos” Įsikurdinimo Fondo 
prisidėjo sekantieji:
Kun. V. Martusevičius, Philadelphia 
M. Kerbelis, Amsterdam, N. Y........ .
Veronica Raugalas, Brooklyn ..........
Ver. Kovell, Westfield, N. J.................
A. čepukaitis, Greenville, Pa...............
J. Titienė, Great Neck, L. I................
E. Galčienė, Long Island City...........
Jos. Brown, Rochester, N. Y. .............
Pranas šūkis, Rochester, N. Y...........
Bl. Saunoris, Rochester, N. Y. .........
Rose Burnovaitė, Brooklyn................
G. Matusevičius, Maspeth ...................
Teof. Urbonas, Jamaica ......................
Ona Barbšienė, Brooklyn ...................
Stephen Sinkevich, Brooklyn ............
Z. Close, Ridgewood ............................
J. Mastauskas, Rochester, N. Y.........
V. Apanavičius, Rochester, N. Y......
Urs. šarkus, Brooklyn .........................
A. Kabašinskas, Maspeth ..................

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

$10.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Amerikos” Administracija.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

iTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
i (Jalinskas)
Į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

! - $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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



AMERIKA

^jKOS LIETUVIŲ KATA-

VISUOMENINIO IR
pjLfORlNIO GYVENIMO 

savaitraštis

KAS PENKTADIENĮ

Balandžio-Ap:

"AMERIKA** RENGIA BAZARA

Susirinkęs būrys uolių “Amerikos” laikraščio rėmėjų ir 
bičiulių nutarė “Amerikos” įkurdinimo fondui surengti 
bazarą. Bazaras įvyks gegužės 7, 8 ir 9 dienomis.

Šis rėmėjų būrys jau pasiskirstė pareigomis. Visos apy
linkės parapijos turi savo atstovus, kurie nuoširdžiai dar
buojasi, kad šis bazaras būtų sėkmingiausias.

Rengėjai nuoširdžiai prašo visą lietuviškąją visuomenę, 
kuriai rūpi lietuviškosios spaudos išlaikymas ir jos ugdy
mas, paremti jų darbą gausiai atsilankant.

Šiame bazare bus kiekvienos parapijos parengti stalai, 
ant kurių matysis puikių laimėjimų. Yra sumanymų, ku
rių originalumas visus linksmai nuteiks...

Tegu šis bazaras būna sėkmingiausias, o tokį jį pada
ryti galima tik darbu. Rengėjai tam darbui yra jau pasi
ruošę. Tereikia tik visos lietuviškosios Brooklyno ir apy
linkės visuomenės gausaus atsilankymo.

Brooklyno ir apylinkės lietuviai katalikai savo susipra
timu ir lietuviškosios spaudos rėmimu gali būti pavyzdžiu 
daugeliui kolonijų. Tad ir šį kartą tikimasi, kad jie ne tik 
neužmirš patys atsilankyti, bet ir paragins savo draugus, 
kaimynus ir pažįstamus.

Gegužės 7, 8 ir 9 vakarus rezervuokite “Amerikos” baza- 
rui. Bazaras įvyks Angelų Karalienės parapijos salėje, No. 
4th ir Roebling Sts., Brooklyne.

Platesnių žinių teikia “Amerikos” administracija, 417 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Padėka
Gyvojo Rožančiaus Drau

gija reiškia nuoširdžią padė
ką darbininkėms, aukotojoms 
ir visoms-iems, prisidėju- 
siems prie sėkmingo surengi
mo laimėjimų vakaro, įvyku
sio Ang. Kar. par. salėje ba
landžio 11 d. Pirmininkė

Šv. Jurgio Parapija

Rengėjai!

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

Didž. New Yorko Liet. K. 
Federacijos sgskr. mėn .susi
rinkimas įvyks balandžio 23 
d., 7:30 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje, Brooklyne.

Pereituose Federacijos su
sirinkimuose draugijų atsto
vai pageidavo, kad susirinki
muose būtų skaitomos pa
skaitos. Tad Federacijos aps. 
vadovybės pastangomis, kiek 
aplinkybės leis, tas pageida
vimas bus vykdomas. Paskai
tą šiame susirinkime skaitys 
vienas iš žymesniųjų lietuvių 
vadų.

Fed. apskr. vadovybė labai 
pageidauja, kad visos katali
kiškos draugijos atsiųstų sa
vo atstovus į šį ir į kitus su
sirinkimus, kurie esti kiek
vieno mėn. paskutinį penk
tadienį. Taip pat į susirinki
mus gali atvykti ir visi kiti 
katalikų veikėjai, kad ir ne 
atstovai. Susirinkimai? vyks
ta 7:30 vai. vakare, Apreiš
kimo parap. žemutinėje salė
je, No. 5th ir Havemeyer Sts. 
kampas, Brooklyne.

Valdyba

Angelu Karalienės 
Parapija

Maspctho Žinios

Mūsų Apylinkėje

Bal. 11 d. Angelų Karalie
nės par. salėje įvyko Šv. Var
do Draugijos mėnesinis susi
rinkimas, kurį vedė pirmin. 
V. Žemantauskas. Dvasios 
vadas kun. A. Masaitis su
kalbėjo maldą.

Buvo svarstomi rengiamo
jo pavasario baliaus reikalai. 
Balius bus gegužės 29 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak., Angelų 
Karai, par. salėje. Bus užkan
džių, gėrimų, muzika ir šo
kiai. Įėjimas tik 50c. Bilietai 
jau platinami.

Buvo kalbama ir apie 
“Amerikos” laikraščio nau
dai rengiamą mūsų parapijos 
salėj bazarą, kuris įvyks ge
gužės 7‘, 8 ir 9 d., vakarais 
nuo 7 vai. vak. iki pusiaunak
čio. Šv. Vardo D-jos nariai 
nutarė, kiek galint, tame ba- 
zare dalyvauti ir prie baro 
patarnauti.

Šiame i__  _ __
perrinkta draugijos valdyba, 
kurią dabar sudaro šie asme
nys: pirm. V. žemantauskas, 
vicepirm. J. Mykolaitis, sekr. 
S. K. Lukoševičius, inždin. M. 
Dailydėnas.

Sekantis susirinkimas bus 
gegužės 9 d. ryte, tuoj po 9 
vai. mišių.

Bendra Šv. Vardo D-jos na
rių komunija būna kiekvieno 
mėnesio sekmadienį per de
vintos vai. mišias.

Visi Ang. Kar. parap. vy
rai yra kviečiami prisirašyti 
prie Šv. Vardo draugijos ir 
kartą per mėnesį bendrai da
lyvauti šv. Komunijoje. •

Susirinkimas baigtas mal
da, kurią atkalbėjo dvasios 
vadas kun. A. Masaitis.

S. K. Lukas

Jau įsigyvenęs paprotys 
Šv. Jurgio parapijoj per At
velykį rengti “Margučių Ba
lių.” čia sunešama labai įvai
riai ir meniškai išmargintų 
velykinių margučių, už ku
riuos skiriamos dovanos. 
Šiais metais buvo pasigesta 
a. a. Subatienės gražiųjų 
margučių, už kuriuos vis ji 
laimėdavo dovanas.

Už gražiausius margučius 
dovanas laimėjo šie asmenys: 
1—Tekutienė, 2—Marks ir 3 
— Kralikienė. Už parduotas 

i laimėjimų knygutes trauki
mo būdu piniginės dovanos 
teko šiems: 1—F. McQuinn, 
2 — K. Vaitkevičiui ir 3 — 
Taber.

Šį margučių balių reikia 
laikyti vienu iš sėkmingiau
sių, nes publikos buvo dau
giau kaip 400; ypač daug ma 
tesi gražaus jaunimo. Gro
jant geram Peter Lombert 
orkestrui, visi smagiai pra
leido laiką ligi vėlumos.

Prie užkandžių gražiai dar
bavosi jaunos moterys, o prie 
baro ir bilietų — jauni ir pa
augę vyrai.

Kun. A. Petrauskas, kuris 
dabartiniu laiku eina ir kle
bono pareigas, buvo labai ge
rai nusiteikęs, matydamas to
kį gražų parapijiečių vienin
gumą ir parapijos parėmimą. 
Reikia tikėtis, kad šis paren
gimas parapijai duos gražaus 
pelno. Už parengimo pasise
kimą tenka garbė patiems 
parapijiečiams.

Balandžio 4 d. Viešpaties 
Atsimainymo parapijos salė
je įvyko margučių balius, 
kurį surengė ALRK Moterų 
Sąjungos 30 kuopa. Dovanas 
už gražiausius margučius lai
mėjo Pažuskienė, M. Stra
vinskas, A. Yočienė, M. Bud- 
rikienė, M. Grigaliūnienė ir 
Vyt. Gintautas (8 metų ber
niukas, neseniai atvykęs iš 
Vokietijos).

Pirmininkė Ant. Kivytienė 
padėkojo visai valdybai, vi
soms sąjungietėms ir visiems 
dalyviams už aukas ir už at
silankymą.

Balius buvo gražus ir lin
ksmas.

AMATININKAS SPE
CIALISTAS

Pranas šuipis jau daug me
tų turi batų taisymo dirbtu
vę, 306 Union Avė., Brookly
ne. Savo amatą jis gerai ži
nojo dar Lietuvoje būdamas.

Pranas šuipis yra “Ameri
kos” skaitytojas. Lietuviams 
patartina jį paremti — esant 
reikalui, kreiptis į jo dirbtu
vę.

SKAITYKITE ir PLATINKITE
“AMERIKA”

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

GRAŽUS IR JAUKUS 
KONCERTAS

BALF 100 skyriaus su-,---- ■
ruoštas koncertas, įvykęs ba- gerai patarnaus

Brooklyno Lietuviai Gydyto;

Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-’
VALANDOS.*! 

8 —10 rytoj 
1 — 2 po plet 
6 — 8 vakare 

šventadieniais susii

as second-class matter February 16, 19- 
y it Brooklyn, New York, under the Act of

Pavergtųjų tautų sus

Neseniai šioje parapijoje 
susituokė Juozas Stravins
kas su Birute (Bertha) Šu-

landžio 4 d. New Yorke, pa
sižymėjo ne tik meniškai at
likta programa, bet ir jaukia, 
šeimyniška nuotaika.

Programoje dalyvavo Ze
nona Žitkevičienė — smuiki
ninkė, Stella Končienė — dai
nininkė ir Marija šlekaitytė 
— pianistė. Programos vedė
ja buvo gerai visų pažįsta
moji dainininkė Barbara Dar- 
lys-Drangelienė.

Neseniai atvykusi iš Euro
pos, bet ir anksčiau Ameri
koje gyvenusi M. Avietėnai- 
tė, kaip europietė ir ameri
kietė, plačiu žvilgsniu apibū
dino tremtinių padėtį.

Gryno pelno iš koncerto 
gauta daugiau kaip 100 dole
rių. Jis visas skiriamas lietu
viams našlaičiams šelpti. 10 
dol. gauta už J. Ginkaus tam 
reikalui paaukotą šokoladinį 
zuikį, kuris loterijos būdu ati 
teko A. Vasiliauskui.

Tiek programos dalyvės, 
tiek ir koncerto rengėjos bu
vo lietuvės moterys. Kaip gy
vasis sidabras, čia sukinėjo
si, besirūpindamos koncerto 
pasisekimu, skyriaus pirmin. 
S. Čerienė, M. Kižytė, A. Ga-

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE A INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIU 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

Y.
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I
S Stan. P. Zuhawicz
į (ZUBAVIČIUS)

Išpildo Taksų dokumentus, Biz- , 
nio apyskaitas, Palikimų ir ' 

įpėdinystės raštus. i

VISUOSE MIESTUOSE IR ] 
VALSTIJOSE

Sutvarko knygas visokiems i

bizniams. 1

111 AINSLIE STREET, ]

BROOKLYN 11, N. Y. ITel. EVergreen 4-3049 !
VWVVWWWWWVWWW

susirinkime buvo i Vestuvių pokylis įvyko jauskaįte ir kt.
Maspethe — Navicko svetai
nėj. Linkėtina jaunavedžiams 
gražaus ir laimingo gyveni-

Bravo mūsų moterims!
Pašalietis

mo.

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 | 
VALANDOS J 

9 —12 ryte ! 
1 — 8 vakari

Penktadieniais uždl

i
 Z Tel, EVergreen 4 - 7142

§ SALO ALMU PALOCIUS !
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate š 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALi 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREU

Juozas Cinkus I495 Grand Street, Brookly

GRANDVIEW BARBER SH
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyi

D. Whitecavage, Savininkas

PAUL GUSTAS FUNERAL HON
LAISNIUOTAS GRABORIUS J

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga pas 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo A1

Paul Gustas Funeral Home, Ii
354 MARCY AVE. BROOKLYN (
(Prieš Armory) EVergreei

Mūsų telefonas nemiega

Baras ir Naktinis Klubai

•Kun. Dr. M. Ražaitis yra 
išvykęs kelioms dienoms Chi- 
cagon. )

• Pr. Mocejūnas su žmona 
iš Rochesterio buvo atvykę 
paviešėti New Yorkan.

• Magd. Avietėnaitė bal. 4 
d. dalyvavo V. J. Nukryžiuo
to Seselių rėmėjų metiniame 
suvažiavime Brockton, Mass., 
kur pasakė kalbą.

° Muz. Ant. Visminas iš 
Maspetho praeitą savaitę lan
kėsi “Amerikos” įstaigoje.

• Julija Rajauskaitė, žino
ma pianistė ir sėkmingai 
koncertavusi Lietuvoj, Vokie 
tijoj ir Amerikoj, anksčiau 
gyvenusi Brooklyne, šiuo me- parapijos salėje Armijos vy
tu gyvena Hopewell, Virgi- rai (War Department kariai) 
nia.

• Inž. Povilas J. Labanaus
kas, profesoriaująs Marquet
te University, Milwaukee, 
Wise., buvo atvykęs New 
Yorkan pasitikti iš tremties 
atvažiavusios savo motinos. 
Ta pačia proga jis lankėsi ir 
“Amerikos” įstaigoje.

Bal. 19 d., 8 vai. vak., po 
pamaldų Angelų Karalienes

rodys lietuviškajai visuome
nei įdomius judamuosius pa
veikslus iš pasaulio įvykių.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Įėjimas nemokamas.

Šių paveikslų rodymu rūpi
nasi komisija, susidedanti iš 
Amžinojo Rožančiaus Drau
gijos narių.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

Apreiškimo 
Parapija

vaka-Pereito antradienio 
re baigėsi 40 valandų atlai
dai. žmonės visas dienas pa
maldose gausiai lankėsi. Ne
seniai išdekoruotoje bažny
čioje puikus didysis altorius, 
kuriame buvo išstatytas Švč. 
Sakramentas, buvo labai gra
žiai papuoštas gėlėmis ir 
žvakėmis, kurios tarsi kalbė- 
te kalbėjo apie parapijiečių 
gyvą katalikišką dvasią. Pa
mokslininkai iškėlė švč. Sa- 
jkramento garbę ir pamaldu- 
' mą į Jį, ragindami, ypač šiais 
neramiais ir neaiškiais lai
kais, šį pamaldumą dar pa
gyvinti.

Choras labai gražiai pa
giedojo Singenberger mišpa
rus. Nepaprastai iškilmingai 
skambėjo Mozarto “Magnifi
cat.” Choras parodė savo ga
lybę, jėgą ir gražų, tiesiog 
už širdies tveriantį piano, žo
džiu, atlaidams iš visų pusių, 
matyt, daug ruoštasi, užtat 
viskas puikiai praėjo.

MIRĖ
Balandžio 4 d. mirė Juozas 

Terebeiza, 71 m. amž., laiki
nai gyvenęs Maspethe. Velio
nis buvo kolektorium Apreiš
kimo parapijoj. Priklausė šv. 
Vardo ir Maldos Apaštalavi
mo draugijoms. Palaidotas 
balandžio 8 d. iš Apreiškimo 
parap. bažnyčios.

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Ar "ji Parduodame farmas, lo- 
leMujf tus, krautuves ir dirbtu- I v . i ••

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

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

80 St. Marks Place Manh
Gražiausias Rytinėje New Yorko daly;

NAKTINIS KLUBAS
Puikiausia programa tris kartus savaiti

499

EV

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

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

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

Ateinantį sekmadienį, bal. 
18 d., bus Amžinojo Rožan
čiaus Dr-jos susirinkimas.

M. S-gos 29 kp. susirinkimas
Moterų Sąjungos 29 kuo

pos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, balandžio 21 d., Ap
reiškimo parap. salėje, 8 vai. 
vakare. Visos narės kviečia
mos atsilankyti, nes bus 
svarstoma daug svarbių rei
kalų. Valdyba

Dainiau, metęs džiaugsmą 
Pigų,

Semk iš skausmo, ne iš 
knygų,

Žodį, Dievo žaibui lygų . . .

Puiki Sale Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

AUGUST GUSTAS

Stephen Bredes Jr,
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

Beltaire Florist
BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330
6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
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 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

ko . i 
lri

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 Pl. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

• Balandžio 11 d., New Yor- ūkį. Je 
L Manhattan Center salėje gali žūt
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į masinis visų Sovietų 
k įgos pavergtų Europos 
įįjos tautų susirinkimas, 
[ ^dintas "Freedom Rally.” 

pasakė sen. Styles 
iš New Hampshire, 

senatorius Burton K.
' įteeler ir prof. Oscar Ha-

Sen Bridges kalbos dalis 
b ^visomis susirinkime da- 
I;zujančią tautų kalbomis 
neduota per radiją trumpo
ku bangomis. Lietuviškai 

padavė ją ALT Inf. Centro 
LįoriusK. Jurgėla, kuris 
L įnniausia perdavė tautie- 
h įans Lietuvoje Amerikos 

■ lietuvių Tarybos vardu visų 
Amerikos lietuvių sveikini- 

Lj. vėliau pažymėjo jis tą 
pavergtų tautų susi- 

kiįikinų New Yorke ir per
matė lietuviškai sen. Brid-

- ges kalbos žodžius, kur jis, 
k į kitko, pasakė:

J: ‘šiandien.laisvė ir vėl yra 
auriai grasoma fanatiškų 

p jnonių grupės, kuri savo to- 
i burines užmačias maskuo- 

L ; laisvės ir demokratijos tik
raisiais vardais. Jie paglem
žė į savo kontrolę visus Ry- 
hĮ Europos kraštus. Jie tą 

pjatį yra užsimoję padaryti
j Tolimuose Rytuose.

> Bet galinga pasipriešini- 
Wio banga jau kyla prieš
- juos. Jų filosofija teranda 
■’lietos tik subombarduotų na-

griuvėsiuose ir alkanųjų 
Pelėse. Veikią fabrikai, pro- 
-dakcija, ūkiai ir pramonės 

ponės atstums juos atgal.
^laikaisšie dalykai yra 

r laisvės medžiaga.
Tačiau šiuo metu mūsų at- 

r Matymo planų, kokie jie be- 
nepakanka. Mes čia, 

p Amerikoje, apgailestaujame, 
r hd Kremlius daugelio iš jū
ra neprileido bendradarbiau- 
r u su mumis šiame atstatymo 
jtoe. Jūs esate iš to plano 
-išjungti, bet jūs nesate pa

nirsti. Amerika savo viduje 
turi pasilikti militariškai 

L .Tirta ir išlaikyti savo sveiką
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Saturdays, 5:00 to 5:30 
Station WEVD 1330 kU., 50

DIRECTOR — JACK J. S3
429 Walnut St., Newarl 

Tel. MArket 2-5360

27 lietuviai trei
rl
L W m. balandžio 17 d. lai- 

p Marine Tiger iš Anglijos 
L išvyko buvęs Lietuvos minis- 
L Ma pirmininkas generolas 
rhs Černius su šeima ir lai- 
LRi apsistojo pas ponus 
L Mokus, 84 Van NeSs PI., 
k .wk, N. J., kurie atvyko 
u įjosią jų pasitikti kartu su 
J bučiais ir E. Čiurlyte.

pačią dieną laivu Marine 
. {ąmper iš Vokietijos atvyko

Ro 
lietė, 
nai 
New 
liau 
St., ( 

Vi 
num 
pil.,; 
Clevi

EI
/'* 7.’v1ucujuo aiv)au Jnumi 

g lietuviai tremtiniai, kurių. beį ( 
b p 12 JAV piliečių-repat- apSį; 
kptą, o kiti — su imigra- phili 
k ^vizomis. Atvykusieji iš- berti 
kpstė pas gimines bei kūtė 
L. Anglis; įr

,. ^ys ir Sofija Buragai su norė 
p Romualda ir sūnum tetą 
Mum, apsistojo: 939 —

St, Brooklyn, N. Y. sist( 
Hermanas Eudriulis, JAV peth 

lJW apsistojo: 851 East V 
į St, Cleveland, Ohio. Jo Iren 

Fridrikas Eudriulis gy- 851 
1 A Valstybėse; su| 
^vykusis susirašinėjo

® 1936 metų, bet dabar jo 
^wesas nežinomas.

Grigaliūniene apsi- 
-p; 0138 S. 

Chicago, m.

sist(

dera 
nūn 
S. I

, , — *a'-u'uuv<uv taurei I S

7°J°’ 8138 S. Marshfield lieti
Chicago, Hl. St,

i tonas Goldapas, JAV pil., roli
Ženeva Ave.,Įgyv 

nor 
Jpktoras ir Vanda Matu- į r 

dukra Viktorija ir sū- dra
5 Remigijum apsistojo: 1 

’J'* S. Michigan A”" 
^eago,jn
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