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DAINIŲ PALO® 
GERIAUSIOS RŪŠIES 

landžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolu, 
ŪŠ — VAKARIENE. Geriausiu
as namie Iš geriausios smetom,Į 
engimams priimami užsakymui

Juozas Cinkus

buvo sužlugdyti na- 
rasidėjo nesusiprati- 
sovietais. Į juos kas

is labiau atkreipiamas 
o dėmesys.
iš viso to išeis? Neži- 
ku tik viena. Taika ir 
pasaulyje dar negreit 
ataus.
taikos — ruoškis ka- 
sakydavo senovės ro- 
Taip šiandien ir daro-

Gali taip atsitikti ir 
Amerikoje

Aplankyti Naujai Abi

/IEW BARBER SI 

ri randasi patogioje vietoje

•eet

tinis Lietuvos “kara- 
' Sniečkus, pūsdamas 
s dūdą, piktinasi, kad 
je yra Amerikos ir 
s garbintojų.
ria prikalti prie gėdos 
o keliaklupsčiavimą 

Lmerikos ir Anglijos 
linės ‘demokratijos’ 
” rašo jis.
kus nori lietuviams iš- 
i, kad amerikiečiai ir 

BrooH yra Pikčiausi Lietuvos

, Whitecavage, Savininkas
a, tuo netiki nė vie- 

uvis, išskyrus jį patį 
s panašius “karahu-

akių neapdum- 
pikčiausią priešą jie 

TAS FUNERAL kur panašios kab
iNIUOTAS GRABORIUSI

Europos Valstybių SąjungąBalandžio 11 d., New Yor- ūkį. Jei nebudėsime, laisvė 
ke, Manhattan Center salėje gali žūti.” 
įvyko masinis visų Sovietų 
Sąjungos pavergtų Europos 
ir Azijos tautų susirinkimas, 
pavadintas “Freedom Rally.” 
Kalbas pasakė sen. Styles 
Bridges iš New Hampshire, 
buv. senatorius Burton K. 
Wheeler ir prof. Oscar Ha- 
lecki.

Sen. Bridges kalbos dalis 
buvo visomis susirinkime da
lyvaujančių tautų kalbomis 
perduota per radiją trumpo
mis bangomis. Lietuviškai 
perdavė ją ALT Inf. Centro 
direktorius K. Jurgėla, kuris 
pirmiausia perdavė tautie
čiams Lietuvoje Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu visų 
Amerikos lietuvių sveikini
mus. Vėliau pažymėjo jis tą 
masinį pavergtų tautų susi
rinkimą New Yorke ir per
skaitė lietuviškai sen. Brid
ges kalbos žodžius, kur jis, 
be kitko, pasakė:

“Šiandien,laisvė ir vėl yra 
žiauriai grasoma fanatiškų 
žmonių grupės, kuri savo to
talitarines užmačias maskuo
ja laisvės ir demokratijos tik
raisiais vardais. Jie paglem
žė į savo kontrolę visus Ry
tų Europos kraštus. Jie tą 
patį yra užsimoję padaryti 
ir Tolimuose Rytuose.

Bet galinga pasipriešini
mo banga jau kyla prieš 
juos. Jų filosofija teranda 
vietos tik subombarduotų na
mų griuvėsiuose ir alkanųjų 
eilėse. Veikią fabrikai, pro-

įrengtos patalpos. Ypatinga pf tremtinių stovyklas, 
amas Kiekvieno Pageidavimo£s Vokietijoj, nuolat 

Jja s0VietU agentai,
Stas Funeral Honie.l| apsivilkę sovietų ka- 

ės uniforma. Girdėti, 
ie agentai lankosi ir 

os DP stovyklose, 
a, kad valdžia jų ne- 
žia. Sovietai pas sa- j jukcija, ūkiai ir pramonės 

neįsileidžia, o jiems 
i durys visur atviros, 
iai būtų laikas už- 

įjiems visas duris, 
lenam iš tokių agentų 
ko prikalbinti lietuvių 
į Lietuvą. Priešingai, 
i įpykę kartais apmė- 
j akmenimis. O tada 
i” turi ko greičiausiai 
rklos bėgti.

BROOKLYN^E.

Mūsų telefonas nemiega

ir Naktinis Kiniu

LLIANCE Hi
. 193 Grand St., Brooklyne)
RLES ir ALVINA BUIW

s Place Mali
s Rytinėje New Yorko di >rai j Tenekiša nosies,
AKTINIS KLUBAS 
>rograma tris kartus savi

ityje lietuviai gražiai

•eikia!

įmonės atstums juos atgal. 
Mūsų laikais šie dalykai yra 
laisvės medžiaga.

Tačiau šiuo metu mūsų at
statymo planų, kokie jie be
būtų, nepakanka. Mes čia, 
Amerikoje, apgailestaujame, 
kad Kremlius daugelio iš jū
sų neprileido bendradarbiau
ti su mumis šiame atstatymo 
plane. Jūs esate iš to plano 
išjungti, bet jūs nesate pa
miršti. Amerika savo viduje 
turi pasilikti militariškai 
tvirta ir išlaikyti savo sveiką

Šie dir. Jurgelos lūpomis 
lietuviškai pasakyti žodžiai 
pirmą kartą nuaidėjo per 
“Voice of America.” Kitų 
kalbėtojų kalbos buvo ang
liškai vėliau per tą pačią sto
tį perduotos.

Visi kalbėtojai savo kalbo
se palietė pavergtas Pabalti
jo tautas ir jų žiaurų perse
kiojimą.

Vienu balsu priimtoje re
zoliucijoje, pareiškiančioje, 
kad “šiandien pagrindinis 
klausimas nebėra taika ar 
karas, bet vėl tenka pasirink
ti laisvę ar vergiją,” reika
laujama: 1) mobilizuoti vi
sus Jungt. Valstybių resur
sus, priimti laikinę rinktinę 
tarnybą bei visuotinį karinį 
apmokymą ir padidinti oro 
pajėgas; 2) paskelbti Ame
rikos pasiruošimą atstatyti 
visų Sov. Rusijos ir komuniz
mo dominuojamų tautų lais
vę ir visur ginti ją; 3) pa
naudoti Amerikos pajėgumą 
ir įtaką priversti Rusijai at
sitraukti iš visų nepriklauso
mų Europos ir Azijos tautų; 
4) paskelbti, kad daugiau ne
begalioja Teherane, Jaltoje 
ir Potsdame padaryti susita
rimai, kurie Sov. Sąjungos 
panaudojami kaip priemonės 
pavergti Europos ir Azijos 
tautoms ir, nežiūrint to, te
betarnauja santykių pagrin
du tarp Vakarų demokratijų 
ir Sov. Sąjungos; 5) neati
dėliojant pašalinti iš Ameri
kos visus Sovietų režimo sa
telitų diplomatinius ir kitus 
agentus ir jų vietoje vėl pri
pažinti diplomatines teises 
teisėtoms vyriausybėms ar 
atitinkamų tautų patiki
miems atstovams; 6) tuojau 
pradėti derybas su laisvais ir 
teisėtais visų Europos tautų 
atstovais sukurti Europos 
Federacinės Sąjungos planą.

Šio turinio rezoliucija bu
vo kiekvieno susirinkimo da
lyvio pasirašyta ir pasiųsta 
senatoriams ir kongresma- 
nams.

Amerikos Kongresui pra
nešta, kad kruvinoji revoliu
cija, kuri sunaikino Kolum
bijos sostinę Bogotą, buvo 
komunistų sukurstyta ir kad 
panaši revoliucija galėtų kil
ti Amerikoje.

Amerikos Centralinės Inte
ligencijos galva admirolas R. 
Hillenkoetter pareiškė, kad 
užmuštas liberalų vadas Ko
lumbijoje Jorge Gaitan pri
lygsta Amerikos Henry Wal
lace, kuris žaidžia su kairiai
siais ir komunistais.

Amerikoje randasi ta pati 
dirva, kuri radosi Kolumbijo
je, tik ten aplinkybės buvo 
patogesnės, pasakė Kongre
sui Hillenkoetter. Neseniai iš 
Pietų Amerikos grįžęs atsto
vas Jackson, kuris revoliuci
jos metu buvo Kolumbijos 
sostinėje, pasakė, kad raudo
nasis tvanas pagaliau pasiekė 
Vakarų pasaulį. Kas atsitiko 
Bogotoje, atsitiks ir New 
Yorke, Chicagoje ir San 
Francisco, nebent mes, kurie 
dar gyvename laisvėje ir pan
čiuose nesurakinti, pasiruoši
me lemiamai kovai su priešu.

John L. Lewis ir Amerikos 
kasyklų darbininkų unija 
pripažinti kaltais už neklau
symą teismo įsakymo sustab
dyti streiką ir grįžti į darbą.

J. L. Lewis nubaustas 20,- 
000, o darbininkų unija 
unija 1,400,000 dol. pinigine 
bauda.

Federalinis teisėjas T. Al. 
Goldsborough sutiko su val
džios pasiūlytomis bausmė
mis, bet pareiškė, kad jis bu
vo linkęs nubausti Lewisą 
kalėjimu.

Valst. prokuroro padėjėjas 
Morison teismui pareiškė, 
kad šios baudos, Teisingumo 
Departamento nuomone, yra 
pakankamos už kriminalinį 
nusižengimą. Jis pasiūlė, kad 
pridėtinė bausmė už civilinį 
nusižengimą būtų rezervuo
jama šiam penktadieniui. Ga
limas dalykas, valdžia norėjo 
palaukti ir pažiūrėti, kas at
sitiks anglių kasyklose.

šešiolikos valstybių atsto-, priešinimą komunizmo ver- 
žimuisi. Penkios Vakarų Eu
ropos valstybės yra sudariu
sios karo sutartį. Kitos vals
tybės tuo tarpu bendradar
biaus tik ūkio srityje.

Sutartį pasirašiusios vals
tybės galės pasinaudoti Mar- 
shallo planu, t. y. tais pini
gais, kuriuos Jungt. Valsty
bės yra paskyrusios atstaty
ti Europos ūkiui. Jungt. Val
stybės šiam reikalui yra pa
skyrusios 5,300,000,000 dol.

Naujos organizacijos pir
mininku išrinktas D. Brita
nijos užs. reik, ministeris Er
nest Bevin. Organizacijos 
centras bus Paryžiuje.

Buvo kviečiama bendra
darbiauti ir Sovietų Sąjunga, 
bet ji atsisakė ir uždraudė 
savo kontrolėje esančioms 
valstybėms bendrai dirbti su 
Vakarais.

vai, suvažiavę Paryžiun, su- < 
darė Europos Organizaciją 
Ekonominiam Bendradarbia
vimui.

Sutartį pasirašė: Austrija, 
Belgija, D. Britanija, Dani
ja, Prancūzija, Graikija, Ai
rija, Islandija, Italija, Liuk
semburgas, Norvegija, Olan
dija, Portugalija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija ir Vokie
tijos amerikiečių, britų bei 
prancūzų kontroliuojamos zo
nos.

Sutarties įžangoje sako
ma: “Tvirta ir nesvyruojan
ti Europos ekonomija prisi
dės prie taikos palaikymo.” 
Sutartį pasirašiusios valsty
bės sutiko stengtis kaip ga
lima greičiau atsistoti ant sa
vo kojų ekonomiškai.

Ši Europos valstybių orga
nizacija sudarys rimtą pasi-

Churchillio atsiminimai'

Žydai valdo 
Tiberiją

Reikalauja iš Sovie
tą atlyginimo
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ižią spaudą, pasižymi 
ne ir visuomenine vei-

j juos jungia vienas 
—tėvynės laisvė. Džiu
to ir mums, Amerikos 
,ms.
vargas, kurį tremti- 
vargsta, nemažėja... 
iūdnų žinių gauname 
ties. Kaskart vis didė- 
)va sergančiųjų skai- 
Kai kurie iš nevilties 

Dekore .sižudo, kitiems trem- 
venimas smarkiai pa- 
lervus...
ų gailestingumo darbą 
| tie Amerikos lietu- 

Vartojams Gerfc urie šelpia tremtinius. 
darbo APKA01' igu, kad šalpos darbu 

gai rūpinasi katalikų 
zacijos. Tiek joms, tiek 

Telefone vieniams jų nariams 
pių balsas nėra balsas 
Įe.

Atvyko generolas Černius su šeima ir 
27 lietuviai tremtiniai

47-40—74
Jackson Helf
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svarbu, kad žmogus fi- 

i lavintųsi.
irto reikšmę didžiai 
io nepriklausomos Lie- 
jaunimas. Visi gerai 
ename, kaip Lietuvos 

Alininkai laimėjo Euro- 
irmenybes. Gyva sporti- 
kla reiškiasi ir lietuvių 
inių tarpe.
ms itin džiugu, kad ir

Saturdays 5:00 to ikos lietuviškasis jau-
7 ' sPortuoJa’ Juo labiau,
""' portininkų tarpe mato- 

* katalikų organizacijas. 
:mės ir laimėjimų mūsų 
.ninkams!
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TeL MArket

1948 m. balandžio 17 d. lai
vu Marine Tiger iš Anglijos 
atvyko buvęs Lietuvos minis- 
teris pirmininkas generolas 
Jonas Černius su šeima ir lai
kinai apsistojo pas ponus 
Trečiokus, 84 Van Ness Pl., 
Newark, N. J., kurie atvyko 
į uostą jų pasitikti kartu su 
Simučiais ir E. Čiurlyte.

Tą pačią dieną laivu Marine 
Jumper iš Vokietijos atvyko 
27 lietuviai tremtiniai, kurių 
tarpe 12 JAV piliečių-repat- 
rijantų, o kiti — su imigra
cijos vizomis. Atvykusieji iš
siskirstė pas gimines bei 
draugus:

Kazys ir Sofija Buragai su 
dukra Romualda ir sūnum 
Irenijum, apsistojo: 939 — 
42nd St., Brooklyn, N. Y.

Hermanas Eudriulis, JAV 
pilietis, apsistojo: 851 East 
72nd St., Cleveland, Ohio. Jo 
tėvas Fridrikas Endriulis gy
vena J. A. Valstybėse; su 
juo atvykusis susirašinėjo 
iki 1936 metų, bet dabar jo 
adresas nežinomas.

Nina Grigaliūnienė apsi
stojo: 8138 S. Marshfield 
Ave., Chicago, Ill.

Jonas Goldapas, JAV pil., 
apsistojo: 2001 Geneva Ave., 
Detroit 3, Mich.

Viktoras ir Vanda Matu
čiai su dukra Viktorija ir sū
num Remigijum apsistojo: 
10604 S. Michigan Avenue, 
Chicago, UI.

Rožė Mickevičienė, JAV pi
lietė, su dukra Klarisa laiki
nai apsistojo pas gimines 
New Yorko apylinkėje, o vė
liau sustos: 3360 Emerald 
St., Chicago 16, Ill.

Vincas Minkūnas, su sū
num Antanu-Rimvydu, JAV 
pil., apsistojo: 7536 Star Av., 
Cleveland 3, Ohio.

Elena Raubertienė, su sū
numis Vytautu ir Kazimieru 
bei dukra Regina, JAV pil., 
apsistojo: 511 N. llth St., 
Philadelphia, Pa. Elena Rau
bertienė, prieš ištekant Pet
kutė, yra gimus J. A. Valst. 
ir turi čia giminių, kuriuos 
norėtų susirasti, ypač savo 
tetą Jankartienę.

Kazimieras Skabeika, ap
sistojo: 66-24 52nd Av., Mas- 
peth, N. Y.

Vincas Švarcas su dukra 
Irena, JAV pil., apsistojo: 
851 E. 72nd St., Cleveland, O.

Augustinas ir Tatjana Vol
demarai su dukra Irena ir sū
num Jurgiu apsistojo: 10530 
S. Indiana, Chicago, Ill.

Stasys Žukauskas, JAV pi
lietis, apsistojo: 569 River 
St., Aurora, Ill. Jo tėvas Ka
rolis Žukauskas ilgą laiką 
gyveno Chicagoje; atvykusis 
norėtų jį surasti.

Atvykusius, be giminių ir 
draugų, pasitiko BALFo at
stovė Ona Valaitienė ir Gen. 
Konsulato attache A. Simu
tis

Tiberiją, žemesniosios Ga
lilėjos sostinė, šiuo metu yra 
pilnoje žydų administracijos 
kontrolėje. 6,000, arabų gy
ventojų turėjo iš-miesto išsi
kraustyti. 1

Miesto komendantas pa-

dėjo eiti sargybas prie žydų 
ir arabų namų. Yra išleistas 
perspėjimas, kad bus griež
tai baudžiamas bet koks nu
sižengimas prieš valdžios bei 
arabų nuosavybę arba prieš 
krikščionių bei arabų šven
tąsias vietoves.

Dr. Judah L. Magnes, heb
rajų universiteto prezidentas 
ir Haddassah tarybos pirmi
ninkas, atskrido į New Yor- 
ką. Čia jis lauksiąs Jungtinių 
Tautų pasiūlymų dėl paliau
bų Palestinoje, ypač Jeruza-

Oficialiame britų praneši
me tvirtinama, kad sovietų 
kovos lėktuvas, balandžio 5 
d. susidūręs viršum Berlyno 
su britų transporto lėktuvu, 
skrido be rusų komanduojan
čių sluoksnių žinios.

Skaitydamas pranešimą 
Žem-Rūmuose, užs. reik, mi- 
nisteris Bevinas pareiškė, 
kad britų valdžia reikalaus 
iš sovietų atlyginimo. Kadan
gi rusai atsisakė dalyvauti 
šio įvykio nagrinėjime ir 
anksčiau paskelbė visiškai 
skirtingą jo aiškinimą, tvir
tinama, kad jie atmes britų 
reikalavimą. Tuo atveju Bri
tanija kreiptųsi į tarptautinį 
Hagos teismą.

Žurnalas “Life” pradėjo 
spausdinti Winstono Chur
chillio atsiminimus iš antro
jo pasaulinio karo. Atsimini
mai spausdinami ir New 
Yorko dienraštyje “The New 
York Times.”

Kai Churchillis atsistojo 
D. Britanijos vyriausybės 
priešakiu, jis pasakė šiuos vi
sų gerai prisimenamus žo
džius: “Aš nieko kito jums 
negaliu žadėti, kaip tik krau
ją, darbąt ašaras ir prakai-

vyriausi karo vedėjai ir po
karinės taikos planuotojai.

Komunistai Italijoj

Rinkimai Italijoje baigėsi 
krikščionių de okratų laimė
jimu. Komul. $#is ir jų 
draugams nepasisekė. Komu
nistų rinkiminis šūkis buvo: 
“Jungtinės Valstybės, ar Ru-

ją, uai O.CX1X 0,0 11 pianai- niin ” T.aimPin 1 
tą.” Tuo tarpu totalitarinių J '

PAMETĖ KOMUNIZMĄ

NEKALTI PRISIPAŽĮSTA 
KALTAIS

Sovietų kompozitoriai, 
riuos komunistų partija 
kaltino už tai, kad jų kūry
boje esą buržuazinės dvasios, 
viešai išpažino savo kaltes ir 
prižadėjo ateity pasitaisyti.

Tas pats atsitiko ir su 
Maskvos didžiojo teatro per
sonalu, kuris pateko į juodą
ją knygą už “prieš liaudį nu
kreipto meno skleidimą.” Di
rektorius, dirigentas ir visi 
teatro dainininkai prisipaži
no, kad “partijos kritika yra 
teisinga.”

Tokie pat dalykai vyksta 
ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, bu
vo apkaltinti rašytojai, ir jie 
turėjo prisipažinti kaltais ir 
pasižadėti pasitaisyti. Teisin
tis jie negalėjo, nors ir buvo 
visai nekalti.

ku- 
ap-

NUTEISĖ NACIŲ RADIJO 
KOMENTATORIŲ

Bostono federalinis teis
mas pripažino kaltu valsty
bės išdavimu amerikietį Bes
tą, kuris karo metu tarnavo 
nacių radiofone pranešėju.

Bestas prisipažino padaręs 
trumpomis bangomis 300 ra
dijo pranešimų, tačiau tai da
ręs norėdamas prisidėti prie 
kovos prieš bolševizmą.

Bestas yra metodistų pas
toriaus sūnus, gimęs South 
Caroline j e.

Paskutiniuosius penkerius 
metus muvęs Londono “Dai
ly Worker,” komunistų dien
raščio, žinių redaktorius 
Douglas A. Hyde išstojo iš 
komunistų partijos ir perėjo 
į katalikų tikėjimą. Kartu į 
katalikybę pereina ir jo žmo
na, kuri taip pat buvo komu
nistų partijos narė. Buvo ap
krikštytos ir dvi jų dukrelės.

Hyde komunistų partijoj 
išbuvo 20 metų. Jį labai pa
veikė Čekoslovakijos įvykiai, 
visiems aiškiai parodę, kad 
pasaulio komunistai yra tik 
Maskvos vergai. Jis pareiškė, 
kad komunizmo laimėjimas 
atneštų tik vargą ir visapu
sišką vergiją.

režimų vadai apgaudinėjo 
savo tautas gražiais paža
dais.

Šiam istoriniam Churchil
lio veikalui yra duoti tokie 
šūkiai: kare — ryžtingumas, 
pralaimėjime — neklusnu
mas, pergalėje — kilnumas, 
taikoje — gera valia.

W. Churchillis dabar turi 
74 metus amžiaus. Tačiau jis 
aktyviai tebedalyvauja poli
tiniame gyvenime, vadovau
ja konservatorių partijai ir 
yra energingas, kovingas ir 
darbštus.

Jo atsiminimai yra įdo
mūs, nes jis su velioniu JAV 
prezidentu Rooseveltu buvo

stybės.
Jau antradienio rytą, 2 va

landą, kada buvo suskaičiuo
ta apie 10 procentų visų bal
sų, rinkimų rezultatai atrodė 
šiaip: krikščionys demokra
tai —1,465,210; liaudies fron
tas — 770,373; respublikonai 
ir dešiniojo sparno socialis
tai — 284,878; tautinis blo
kas — 78,370; italų socialis
tų sąjūdis — 22,322; monar- 
chistai — 18,455.

—Brazilijos arsenale įvyko 
smarkus sprogimas. Užmuš
ta ir sužeista apie 200 žmo
nių. Sprogimo kaltininkais 
laikomi komunistai.

Bandė naują atominį ginklą 
------------------- >

BOLŠEVIKAI PUOLA 
EISENHOVVERĮ

PATARIA SIŲSTI 
KARIUOMENĘ

Jungtinių Tautų Palestinos 
komisija patarė tarptautinei 
organizacijai tuojau sudary
ti ir siųsti Palestinon atitin
kamą kariuomenę.

Gegužės 15 d. britų ka
riuomenė pasitrauks iš Pa
lestinos, o tada, manoma, ten 
gali prasidėti didelis kraujo 
praliejimas.

Maskvos radijas puola ge
nerolą Eisenhowerį, sakyda
mas, kad jis esąs reakcionie
rius. Dešinieji demokratai ir 
republikonai norį išrinkti jį 
prezidentu ir tuo būdu tęsti 
agresyvinę užsienio politiką. 
Bolševikai vadina Eisen- 
howerį Churchillio pastum
dėliu ir smerkia jo veiksmus 
vadovaujant kare.

ATLEIS IŠ DARBO 200,000 
DARBININKŲ

Didžiulėse General Motors 
kompanijos dirbtuvėse dėl 
plieno stokos sustabdomi 
darbai. Dėl to šios savaitės 
gale manoma iš darbo atleis
ti 200,000 darbininkų.

GREITAS LĖKTUVAS

Anglijoj buvo išbandytas 
naujas lėktuvas. Jo vairuoto
jas sakosi pasiekęs naują 
greičio rekordą, nuskrisda- 
mas per valandą net 605 my
lias. Ankstyvesnis rekordas 
buvo 564 mylios per valandą.

—Kinų valdžios kariuome
nė atėmė iš komunistų svar
bią tiekimo bazę Hokien, ku
ri yra komunistų valdomoje 
Kopei provincijoje.

—Suomijos premjeras Pek
kala graso atsistatydinti, jei 
parlamentas nepatvirtins su 
rusais padarytos sutarties. 
Pasirodo, kad ta sutartis suo
miams nėra tokia lengva, 
kaip anksčiau buvo skelbia
ma.

Atominio tyrinėjimo komi
sija pranešė, kad Eniwetek 
Atoll Marshall salyne buvo 
išbandytas naujas atominis 
ginklas.

Apie šio atominio ginklo 
bandymą pranešta labai trum 
pai, net nenurodoma, koks 
tai ginklas būtų. Nepasako
ma nė data, kada bandymai 
vyko. Pranešime aiškinama, 
kad taip daroma saugumo 
tikslais.

Kongrese spekuliuojama, 
kad šis ginklas yra patobu
linta atominė bomba, kuri 
išsprogdinta visiškai slaptai. 
Esą norėta palyginti, kiek 
naujoji bomba yra geresnė 
už bombas, numestas ant Hi
roshima ir Nagasaki 1945 m.

Taip pat spėliojama, kad 
šis “naujas ginklas” galėjo 
būti bandomas ore, kaip ato
minis debesis. Visi šie spėlio
jimai neturi tikro pagrindo, 
nes atominio tyrinėjimo ko
misija atsisako duoti bet ko
kių platesnių informacijų.

Po šio pranešimo preziden
tas Trumanas pareiškė, kad 
jis Kongresui siūlysiąs pa
likti Atominės Jėgos Komisi
ją iš tų pačių penkių žmonių 
ir David E. Lilienthal, kurie 
iki šiol atominiams tyrimams 
vadovavo.

a
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Seniai sparnų drobulėse nutilo vėjas, 
Tiktai malūno griaučiai liko apipuvę...
O tu, malūnininke, prieblandų šešėliuos 
Žiūri, kaip kuosos švaistosi po jo kepurę.

Raftus £t fintas Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami. Jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

Nuriedo saulė už tamsėjančio alksnyno,
Lyg praeitis, kurios sugrįžtant lauki, 
Kad vėl su vėjais žiebtųsi daina giminė 
Ir garsas skrietų apšarmojusiom palaukėm...

VARDAS, KURIS JIEMS TINKA
Matai, kaip kyla debesys rausvi, audringi, 
O kuosos klykaudamos pranašauja vėją... 
Vis tiek sparnai galingi ilsisi sustingę, 
Gyvybės kovą amžiams pralaimėję...

BALTIEČIŲ TREMTINIŲ 
PASITARIMAI

Lietuvių, latvių ir estų vyr. 
komitetai Vokietijoj kas mė
nesį šaukia bendrus pasitari
mus. Paskutiniame pasitari
me, be kitko, nutarta nesi
leisti į ginčus su vokiečių ir 
žydų spauda DP klausimais. 
Vokiečių ir žydų spauda la
bai dažnai visai neteisingai 
puola DP. Nutarta tokius 
straipsnius rinkti ir siųsti 
atitinkamoms įstaigoms.

kad
Ta-

Jums linksmą naujieną, 
tėvynėje atgauta laisvė, 
da mes vėl visi susirinksime 
jos atstatyti.

Šį mūsų pasveikinimą ma
loniai prašome gerbiamą Ta
rybą perduoti Bendrajam 
Amerikos Lietuvių Fondui, 
Lietuvos Ministeriui ir Kon
sulams š. Amerikoje ir vi
siems lietuviams.”

Tikimasi, kad geg: 
nėšio gale jau galės i 
dą lankyti ir Ameril 
viai.

iJJOS TRAGEDIJA
■pAžuns

Pasaulyje yra daug skurdo ir vargo. O žmogus ieško 
laimės. Jis stengiasi pagerinti savo gyvenimą. Tačiau kaip 
dažnai, tikėdamasis rasti laimę, jis patenka į dar didesnį 
vargą!

Klydo tie, kurie matė savo laimę komunizme. Jie dabar 
prislėgti didžios nelaimės. Jie patys sau dubę išsikasė.

Patys sau duobę kasa ir tie Amerikos lietuviai, kurie, 
įtikėję komunizmu, nesupranta jo pragaištingo veikimo. ‘ dant Rusijos grobimus ir to-

goje 10 metų. Betgi to dar j naikinti. Bet jie įrodė, kad 
nedaro. j vyriausybė gerai žino, kas iš-

Valstybės galvos žodžiai —x-----' ‘KT- ■l:’- --
tik rūsčiai skamba, o liūdni 
faktai juos dar pašiepia.
Prezidentui šaukiant į kovą 
prieš komunizmą bei nuro-

vežama į Rusiją. Ne tik že
mės grąžtai, vamzdžiai, ma
šinos, bet net ir lėktuvai ir 
jų motorai!

Visuomenei bei Kongreso 
atstovams pasipiktinus irį vauvj y/ xxvxxx uxxiuxn <4 y llvkj CLxl UCX J kJ JJ1 CLIO U A A Ag KJ V VlIlAlltV • , \4 C11X u XVUmAJv'O g X v maaai U.O xx vv cx Ukj Uv V ClIliO CAOA Axx U A A A LA O 11

Jie nemato ir negirdi to, kas yra, o fanatiškai tiki tuo, ko Ūmesnius siekimus ir jam protestuojant prieš tokią pra- „„i...... v__ —i_____t„ i__ _ 4:__________ . I 4.J1, _ ______žūtingą vyriausybės politi-nera. Jie turi galvas, bet negalvoja. Ir kam jiems galvoti: taip kalbant ne tik Kongre- žūtingą vyriausybės politi- 
juk už juos galvoja “visa žinantis” Stalinas. I se, bet prieš tai ir New Yor- ką, Prezidentas kovo 26 d.

Ir Hitleris buvo “visa žinantis.” Bet su savo melu jisįke Šv. Patriko dieną, anapus tą politiką truputį sušvelni- 
toli nenuvažiavo. Stalinui, tiesa, pavyko nuvažiuoti gerokai Hudsono upės apkaltintos no: uždraudė nuo balandžio 

" ~. " 15 d. be tam tikro leidimo iš
vežti tik lėktuvus ir jų dalis, 
mažus ginklus, kulkosvai
džius ir kai kuriuos taikymo 
įtaisus.

Tuojau po to prekybos sek- 
ret. Harrimanas (buvęs am
basadorius Maskvoj ir pats 
nusistatęs prieš komuniz
mą) mėgino pateisinti vy
riausybę, aiškindamas, kad 
negalima visai sustabdyti 
prekybos su Rusija, iš ku
rios Amerika perka (savo su-

toliau, bet... Saulė, ir toji nėra amžina, o šis — tik dūžtanti 
lėlė.

Kodėl jie netiki šimtais tų, kurie yra pabėgę iš bolše
vikų pragaro? Kodėl jie juos kaltina visokiais nebūtais da
lykais? Todėl, kad jie nežino, ką daro.

Jie giria dabartinę Lietuvos santvarką ir juodina vi
sus, kas jai nepritaria. Tačiau jie nežino, kad Lietuvos liau 
dis nekenčia Stalino ir jo garbintojų. Vaizduodamiesi einą 
su Lietuvos liaudimi, jie kaip tik eina prieš ją.

Liūdna ir skaudu klausytis šių komunistinių fanatikų. 
Jie ir pikti, kaip vilkai. Įmanytų — visus sudraskytų. Tik
rus lietuvius jie vadina naciais, lyg nežinodami, kad dar 
baisesnis vardas yra bolševikas, kuris tinka jiems.

Ar neteks jiems kada to vardo išsigąsti?

Vyriausybes žodžiai ir darbai
Kovo mėn. prez. Trumą- Graikijoje, kad komunistai iš 

nas ir valst. sekr. Marshallas c:i=~----- :-'~J
viešose kalbose nurodė pavo- ) 
jus laisvoms tautoms bei i 
Amerikai ir pirmą kartą pa- : 
minėjo komunistinę Rusiją, i 
iš kurios tie pavojai gresia, i 
Jtea^Us^K^grese „pasa=. j 
kė: “Po karo Sov. Sąjunga 
ir jos agentai sunaikino išti- : 
sos eilės tautų nepriklauso
mybę ir demokratinį pobūdį 
rytinėje ir vidurinėje Euro
poje. Tie žiaurūs veiksmai ir 
aiškus siekimas pavergti ki
tas, dar laisvas Europos tau
tas šiandien sukėlė kritišką 
būklę Europoje.”

Sekr. Marshallas Kalifor
nijos universitete pareiškė: 
“Dar niekad istorijoje pasau
lio būklė taip negrėsė mūsų 
idealams bei reikalams, kaip 
dabar. Slegianti būklė yra dėl 
to, kad Europoje kartojasi 
plačiai plintantis ir smulkiai 
išplanuotas nacių režimas.”

Tomis savo kalbomis Pre
zidentas ir užsienio politikos 
vairuotojas norėjo sukelti 
Amerikos visuomenę ir nuro
dyti jai jau artimus tikrus 
pavojus iš komunistinės Ru
sijos, kuri siekia nugalėti li
kusią Europą ir po to visą 
pasaulį. Lig šiol jie savo kal
bose tik primindavo “vieną 
tam tikrą tautą” arba “agre
sijos jėgas.” Pagaliau viešai 
įvardino tą tautą ir tas jė
gas — Rusiją ir komunizmą.

Tai buvo svarbios ir įspū
dingos kalbos. Bet jomis nie
ko naujo nebuvo pasakyta 
Amerikos visuomenei, kuri 
visa tai gerai žino. Lietuviai 
ir kitų Rusijos pavergtų tau
tų žmonės čia jau seniai tai 
žino. Deja, tik čekų auka pri
vertė šiuos aukštus pareigū
nus .griežčiau prabilti. Vi
suomenė seniai troško ir ti
kėjosi, kad gal dabar jau iš 
tikro pakitęs Amerikos už
sienio politika. Visi seniai 
laukė griežtesnės politikos 
prieš paties Prezidento nuro
dytą pavojų — Rusiją. Ir kaip 
apsivilta!

Prezidentas pasakė daug 
dalykų, kuriuos ir amerikie
čių visuomenė gerai žino. Vi
si žinom, kad komunistai kri
minaliniu perversmu pasigro
bė Čekoslovakiją, kad jau ė- 
mė traukti ir Suomiją po ge
ležine uždanga, kad raudonie
ji partizanai kelia netvarką

eilės rengiasi jau ir Italiją 
nugalėti be karo, kad stipri
nasi jie Prancūzijoje, kad vi
sur stengiasi kenkti Ameri
kos pagalbai Marshallo pla
nu ir t.t. “Rusijos pyragų”

rai žino, kad Stalinas eina 
imperialisto Petro Didžiojo 
keliais ir yra baisesnis už pa
tį carą Joną Žiaurųjį ir kad 
Europa braška nuo jo žings
nių. Aišku, tiek amerikiečiai, 
tiek visa žmonija seniai ir la
bai trokšta,' kad raudonasis 
caras būtų galų gale nuvary
tas bent į užpečkį.

Bet įsismarkavęs (grei
čiausiai dėl artėjančių rinki
mų) Prezidentas tenkinosi 
bendru Europos apibūdini
mu, stengdamasis įpiršti re- 
publikonų vyraujamam Kon
gresui Marshall© planą ir vi
suotinį jaunimo parengimą, 
savo kalboj dargi vengdamas 
žodžio “kariškas.”

Jei valstybės galva taip 
jau išdrįso viešai kaltinti Ru
siją dėl siekiamo grobimo 
dar kitų tautų, tai, aišku, jis 
turėjo neabejojamą stiprų 
pagrindą tam įrodyti. Jis 
gauna tikrų žinių iš žvalgy
bos ir kitų šaltinių. Ir kodėl 
jis bent kai kuriomis žinio
mis bei faktais nepastiprino,

Rusijos laivai krovėsi labai 
svarbią karinę Amerikos me
džiagą ir retas mašinas! Kai 
Prezidento kalba airiams ka
talikų šventėje nuskambėjo 
po visą pasaulį, kelių New 
Yorko dienraščių atstovai 
stengėsi sužinoti, kas krau
nama į tuos laivus, kuriuos 
net ginkluoti rusai saugojo 
ir neleido daryti nuotraukų, 
o patys fotografavo New 
Yorko prieplauką! Aišku, jie 
ne žaislus ar medvilnę krovė
si. Teirautasi valdžios įstai- vartojamą ketvirtį) manga- 
gose, ką rusai vis dar tebe- 
veža iš Amerikos, dargi to
kiu įsidėmėtinu Trumano ir 
Marshallo kalbų metu. Nei 
prekybos, nei valstybės de
partamentai — niekas viešai 
nepasakė, kas į tuos laivus 
kraunama.

Ne tik spauda tuo susido- 
domėjo. Iš antrojo pasauli
nio karo grįžę katalikai vete-

nezo (marganco), platinos ir 
chromo.

Rusų laivai labai skubėjo 
susikrauti. Amerikos darbi
ninkai krovėjai (tarp jų 
daug katalikų karo vetera
nų) paskelbė net tikybinį 
streiką, atsisakydami dirbti 
po 6 vai. vak. Did. Penkta
dienį bei šeštadienį ir visai 
nedirbti s. Katali

aps.- vadas T. Carlinas pa
reiškė: “Mes nesitenkinam 
veteranų piketavimu priešve- 
lykinę savaitę. Neužtenka 
vyriausybės priežiūros tik 
po bal. 15 d. Iki tol Rusija 
gali išvežti visą medžiagą, 
kokios norės. Vienintelis 
mums kelias — toliau veikti 
tiesiogiai.” Kat. veteranai 
baigė piketavimą kovo 31 d., 
po to, kai vyriausybė pasiža
dėjo “ištirti” išvežimus.

Svarbu, kad Kongreso at
stovai rimtai susidomėjo

piketuoti. Ir tai negelbėjo. 
Pagaliau tuo susirūpino Kon
greso atstovai ir pakėlė bal
są. Ir jie ėmė teirautis tuose 
departamentuose, kas lei
džiama po gąsdinančios Pre
zidento kalbos išvežti į ka
ringą Rusiją, tautų grobikę. 
Pasirodo, kad niekas “neži
no,” kas išvežama ir kas da
rosi. Viena valdžios įstaiga 
nežino, ką daro kita. Ar pa
tys užsienio politikos vairuo
tojai žino, ką daro? Viešai 
nurodydami būtiną reikalą_____  _____ _________
kovoti prieš komunistinę Ru-1 spaudos triukšmu ir vetera- 
siją ir stabdyti ją, jie tuo pat nų piketavimu ties rusų lai
mėtu stiprina ją svarbiausia 
karine Amerikos medžiaga!

Štai mūsų vyriausybės žo
džiai ir darbai!

Bet New Yorko spaudos 
atstovai vis tiek patyrė, ką 
tie 3 rusų laivai vežė: milži
niškus generatorius (dinamo 
mašinas), žemės grąžtus, me
talinius vamzdžius, kitokias 
mašinas bei įtaisus. Kai ku
rie kroviniai svėrė net po 18 

įtonų! Tai vis brangi medžia- 
nepabrėžė, nedramatizavo sa
vo kalbos? Būtų geriau sukė
lęs tiek Kongresą, tiek vi
suomenę ir sujudinęs visą pa 
šaulį, kuris su dideliu dėme
siu seka, ką Amerika darys.

O ką gi Amerika daro? Ar 
po tokios Prezidento kalbos, 
kaltinant Rusiją, po Mar
shallo pabrėžimų ir po jų 
abiejų nurodyto pavojaus net 
pačioms Jungt. Am. Valsty
bėms, Amerika sukruto į 
darbą? Jei vyriausybės gal
vos taip griežtai ir aiškiai 
pasisako, savaime supranta
ma, turėtų pakitėti ir užsie
nio politika. Kodėl po tokios 
kalbos Prezidentas nereika
lavo sustiprinti karo jėgas 
ore, nuskusti rūdis nuo pa
šalintų karo laivų ir padau
ginti kovotojų divizijas? 
Amerikiečių spauda tokius 
klausimus kelia ir skelbia, 
kad pagal įstatymą. Preziden
tas turi teisę bet kada siųs
ti “sveikinimus” po karo pa
leistiems kareiviams, kurie 
laikomi kariuomenės atsar-

UŽDARĖ LAIKRAŠTĮ
“Draugo” korespondento 

St. Devenio pranešimu, Vo
kietijoje daugiau nebeišeina 
lietuvių ’ tremtinių savaitraš
tis “Tėviškės Garsas.” IRO 
spaudos priežiūros organai 
atšaukė jam leisti duotąjį 
leidimą. Oficialiai sakoma, 
kad amerikiečių zonoj maži
namas tremtinių laikraščių 
skaičius, šiaip gi manoma, 
jog IRO “Tėviškės Garsą” 
uždarė dėl to, kad jis dažnai 
atviru žodžiu pakritikuodavo 
šios organizacijos darbą ir 
elgesį.

Daromi žygiai, kad ateity
je “Tėviškės Garsas” vėl ga
lėtų pasirodyti.

VENEZUELOS LIETUVIAI 
SVEIKINA

Iš tremties į Venezuelą jau 
persikėlė netoli šimto lietu
vių. Vasario 16-tos minėjimo 
proga jie nutarė įkurti Lietu
vių Sąjungą Venezueloj. Per 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
jie atsiuntė JAV lietuviams 
velykinį sveikinimą:

“Mes, lietuviai, gyvenan
tieji Venezueloje, Šv. Velykų 
proga sveikiname gerbiamą 
Lietuvių Tarybą, Tamstų 
bendradarbius ir visus pado
rius lietuvius, mylinčius bran 
gią tėvynę Lietuvą, linkėda
mi visiems linksmai giedoti— _ 11X1 V XkJX^AXlQ lllllkMllllll blVkl^Ul

^“^^rATSnujr-^egu Dievas pade
da Jums laimingai dirbti mū
sų brangios tėvynės labui. 
Tegu būna Jums linksmas lie
tuviškas pavasaris, ir šv. Ve
lykų varpai tegu parneša

vais, kurie taip skuba išvežti 
karines Amerikos gėrybes. 
Ne tik pradėjo tai tyrinėti, 
bet žada ir kovoti prieš vy
riausybės politiką. Ginkluo
tų jėgų pakomisijos narys 
atstovas Shaferis pareiškė: 
“Mes vis tiek pasiryžę su
stabdyti išvežimą bet ko, 
kas gali būti naudojama 
prieš mus, karui kilus.” At
stovas Mundtas teisybę pa
sakė: “Vyriausybė sako, kad 
mes gaunam iš Rusijos svar
bius karui mineralus. Jų tu
rėtume gauti iš kitų šalti
nių: chromą iš Turkijos, 
manganezą iš Indijos, Brazi
lijos ir iš savo krašto. Juo 
labiau pasitikim Rusija dėl 
mineralų, kurių mums trūks
ta, juo labiau silpninam savo 
krašto apsaugos santvarką.” 

Štai vyriausybės darbai, 
kurie griežtai nesutinka su 
žodžiais. Prezidentas apkalti
no Rusiją nuolatiniu tautų 
grobimu ir reikalavo iš Ame
rikos jaunimo aukoti gyvy
bę, kai teks kariauti prieš 
Rusijos imperializmą. Bet 
kartu jis gelbsti Rusijai ge
riau pasirengti karui prieš 
Ameriką, kurią komunistai 
jau seniai šmeižia, niekina ir 
šlykščiausiai apie ją meluo
ja. Atsimenam komisaro Vy- 

I šinskio ir amerikiečio laik- 
Tie dolerių medžiotojai visai ‘ raštininko W. Winchello su- 
užmiršta, kad, pardavę ru-1 sikirtimus ir Rusijos puoli
kams karines medžiagas ir mus atskirų Amerikos laik- 
šiandien iš to pasipelnę, ryt' raščių dėl vieno kito teisingo 
gali būti tų pačių rusų su- posakio. O čia JAV Prezi-

ga, labai reikalinga šių laikų 
karui: kasti aliejui ir gamin
ti tepalams ir gazolinui, ku
rio reikės rusų lėktuvams, 
bombarduojant naujus kraš
tus (gal net ir tą pačią Ame
riką!), tankams, sunkveži
miams ir amerikoniškiems 
džypams, kuriais sovietų ka
rininkai bei komisarai važi
nės po plačią Europą naujam 
terorui vykdyti!

Balsą ėmė kelti prieš tokią 
pražūtingą vyriausybės poli
tiką visos karo veteranų or
ganizacijos, spauda, visuo
menė. Pasipiktinę tokiu Tru- 
mano ir Marshallo ir jų vy
riausybės įstaigų “nežinoji
mu ką daro,” Kongreso at
stovai ėmė tyrinėti ir tardy
ti Rusijai ką nors pardavu
sius verteivas, kurie, jei įma
nytų, tai ir pačią atominę 
bombą Maskvai parduotų!

LIETUVIAI MANCHESTE- 
RY, ANGLIJOJ

Kovo 21 d. Manchesterio 
lietuviai turėjo savas mišias 
su lietuviškomis giesmėmis 
ir pamokslu.

Po pamaldų vienuolyno sa
lėje įvyko lietuvių susirinki
mas. Jį atidarė S. Misiukevi- 
čius. Rašytojas kun. J. Kuz- 
mickis padarė pranešimą. Į 
bažnytinį lietuvių komitetą 
buvo išrinkti: V. Astrauskas, 
S. Misiukevičius ir E. Puo- 
džiūnaitė.

Manchesterio lietuviai turi 
savo klubą ir knygynėlį. Ta 
čiau, lietuvių skaičiui didė
jant, klubo patalpos yra per 
mažos. Norima įsigyti dides
nes.

IZABELĖ ROVAITĖ 
EUROPOJE

Tremtinių reikalais BALF 
siunčiama, į Europą yra iš
vykusi Izabelė V. Rovaitė. Ji 
yra ilgus metus dirbusi lab
darybės ir socialinės gerovės 
įstaigose Rochesterio mieste.

Linkėtina, kad savo misi
ją ji sėkmingai atliktų.

LIETUVIŲ MENO PARO
DA AMERIKOJE

Tremtyje gyvena daug lie
tuvių dailininkų. Jie yra su
ruošę visą eilę meno parodų. 
Apie jų darbus gražiai yra 
atsiliepusi net ir nelietuvių 
spauda.

Šiuo metu tremties daili
ninkų kūrinių paroda organi
zuojama Amerikoje. Lietuvių 
tremtinių menu susidomėjo 
amerikiečių karinė vadovybė. 
Ji pirmoji panoro parodą pa
matyti.

AMERIKOS LIETUVIAMS

Lietuvių Tremtinių Ama
tininkų ir Darbininkų Profe
sinės Sąjungos II-sis skyrių 
atstovų metinis suvažiavi
mas, įvykęs 1948 m. vasario 
mėn. 21-22 d. Augsburge, 
siunčia Jums, sesės ir broliai, 
Amerikos lietuviai, ir Jūsų 
garbingoms organizacijoms 
karščiausius sveikinimus.

Kartu su visa lietuvių 
tremtinių bendruomene ir 
mes, amatininkai ir darbinin
kai, susiorganizavę į Profesi
nę Sąjungą, dėkojame Jums, 
sesės ir broliai, už jautrų rū
pinimąsi mūsų Motinos Tėvy
nės likimu ir sieloj imąsi 
tremtyje esančių tautiečių ne
laime ir vargu.

Jūsų mylinčią ir guodžian- 
čią ranką nuolatos juto trem
tiniai amatininkai ir darbi
ninkai. Už Jūsų gi pagalbą, 
tiek atstatant Nepriklauso
mą Lietuvą, tiek ją atkuriant 
ir dabar kovojant už jos iš
laisvinimą iš laukinės bolše
vikinių tironų priespaudos, 
Tėvynė amžinai liks Jums dė
kinga.

Mes, lietuviai amatininkai 
ir darbininkai, vadovauda
miesi savo patyrimais iš pir-

dentas viešai apkaltino Rusi
ją žiauriu imperializmu — ir i 
Maskvos spauda ir diploma
tai nė neišsižioja! Tik jų lai
vai skuba atsivežti Ameri
kos gėrybių.

Ne be reikalo net kitos 
tautos stebisi — ko Ameri
ka nori iš Rusijos!

Ne be reikalo Amerikos 
spauda, visuomenė ir Kong
resas jau net labai piktinasi 
tokiu nedovanotinu vyriau
sybės politikavimu.

Petras Jurgėla

LIETUVIŲ MOKI 
BRAZILIJĄ

Sao Paulo ir jo [ 
čiuose veikia keturi! į# 
vių mokyklos, bet jos 
ma tik portugališkai 
maža mokinių dalia 
lietuviškai, nors pagl 
mus, greta portugalij 
lietuviai turi teisę m< 
lietuviškai.

TRAGIŠKAI MIRA 
SUSIRAŠINĖJO

Lietuvių stovykloje 
no pakrašty gyvenę 
Tamašauskas susi 
laiškais su savo žmoi 
šia Lietuvoje. Prieš 1 
jis gavo laišką iš sav 
tarno komunisto LI 
kad jo žmona ir dūkį 
vo sušaudytos, kaip] 
šnipinėjime. Ta žiniai 
veikė Tamašauską, i 
pradėjo sirgti pers^ 
liga. Jis pabėgo iš d: 
tės, kalbėdamas, jog 
enkavedistai. Pabėgęs 
kai mirė.

šefo. Daugelis jų sužeidžia 
mi, kiti areštuojami ar išvai 
iomi. Protesto ženklan bebe 
gą nuo bolševikų studentą 
žvelgdami į didingąjį Hrači 
ną ir šv. Vito gotinę bazil 
ką, šaukė: “Beneše, mes n< 
rime turėti Masaryko respul 
lity! Prezidente, nekapiti 
liuok ir neužtrauk vergi j o 
savo tautai!”

i Ar prezidentas tąją valai 
, dą girdėjo šiuos jaudinančii 

savo šalies jaunųjų idealia' 
šūkius, sunku ką pasakyti 

į Tikrumoje tuo laiku buvo j; 
j per vėlu: prezidentas Ber 

ias buvo jau raudona j s 
Gottwaldui kapituliavęs...

Jau ne pirmas kartas, k? 
Prahos studentai narsiai 
na į nelygią kovą prieš sa 
šalies pavergėjus. Jau če 
tautos garbinamas didvy 
Žiška su Prahos studentų ; 
galba narsiai kovojo pr 
įsibrovėlius. Nacių okup; 
jos metu studentai pasip: 
šino nacių smogikams. T; 

■ čeky studentai žygiavo ] 
čeky tautos globėjo šv. V 

i lovo milžiniško paminklo ’ 
i lovo aikštėje. Bet juos pas 

ko nacių policininkai, gu 
i mis mušdami, o vėliau ui

U kitas rydami universitetą ir iš 
darni juos darbams į Vok 

ft
Ir šiandieną ne gere 

likimas laukia čekų stu 
tų. Prasiskverbiančios 
geležinę uždangą žinios 
neša apie daugelio jų s 
tavimą ar išmetimą iš un 
ritėto. Bet jauni čekų i 
listai anos demonstra 

! metu čekų tautai, o
• pat ir savo raud
■ sieros kankintojams pas
■ "Mes nepalaužiamai kc
• me prieš kiekvieną dik 

rą, nežiūrint, ar ji iš va

L#

fa

■^0)0 

į teini

keltui

< Prahos

/fiott- 
įiro 

0’ir su 
jfflido-

LįinesL'" 
k®- 
ks kita

Tarp laiškų iš | 
BALFui, įvairioms įsi 
ir spaudai pasitaikd 
graudžių, baisių:

“Mes tikimės ir laį 
su didžiausiu pasiilgiu 
gausime paramą ir gi 
kurį laiką nustumti ni 
bado šmėklą, kuri į 
mus savo ranką ir noi 
ti iš mūsų gyvybę...] 
gauname... labai maži 
bužių gauname... nu 
ir ne visiems jų užtefl 
kuriuose randame do’ 
jų pavardes ir adręsuį 
galime tiesiog padėko 
tų arba kortelės pa) 
arba visai jų turto I 
tojai nebuvo pridėję) 
tenka padėkoti tik pei 
ir spaudą...”

“... Mūsų jauniausia 
lis... ligonis. Jis praši 
to. Bet neturime ko I-’Ai- 
Maisto neužtenka... 4 a 
šeimai. Gauname pusę! 
duonos, pustrečios ii 
sviesto, 5 uncijas mes 
keletą uncijų kruopų.,1 
tei. Ar ilgai galima gj 
gaunant tokį maistą?! 
vo šeima nutariau, jei p 
rą mėnesių nieko ge| 
nebus numatyta ir da 
maisto negausime, t. j 
ma nebus padidinta,) 
nusistatę... baisu net’ 
nyti... nusižudyti! Ga: 
badaut ir nesinori d 
neviltyje gyventi! Ge 
tiems gyventi, kurie 1 
ko j e turi giminių iri 
pagalbos, bent turi vilt 
su savo šeima iš niek 
tur negaunu paramos,. .. 
riu nei pinigo, nei joki 
kių būdų pragyventi. M

kits pa- 
Ltitan-

m ir
.ia’is

pa, ete- 
3 auto- 
koiiša-

i prieš

Čekoslovakijos dram: 
vaidinta. Uždanga nusi

nnl-
K’*
pntis. paslėpdama raudonųjų t 
baome-
h liepa-

ke am-

kruvinus veiksmus. Če 
vakija, kaip ir Lietuva 
rytų slibino auka. Bei 
tvirtai tikime, kad ši 
ringą valstybė, atpirki 
vo klaidas, kelsis nauja 
mokratiniam gyvenime

mosios 1940-1941 m. bolševi
kų okupacijos ir dabar gau
namomis žiniomis apie šio 
meto padėtį Lietuvoje, kons
tatuojame, kad bolševikai, 
darbo klasės ir aukščiausio 
socialinio teisingumo vardu, 
priešingai bet kokiam žmo
niškumui ir pagrindiniams 
demokratijos, teisės ir teisin
gumo principams, vykdo ti- 
roninį imperializmą ir pačios 
darbininkijos dar negirdėtą 
dvasinę ir fizinę priespaudą. 
Protestuodami prieš bolševi
kinę priespaudą darbininki
jos atžvilgiu, mes, lietuviai 
amatininkai ir darbininkai, e e I XY1 KJ V4V4 ^4^) J U4» XT4
jungiame savo pastangas su ka tik BALF Bet BAI

i siųstas dovanas išskil 
tarp daugelio, lieka tie! 
žai... Bet gaila ilgiau ka 
ti savo kūdikius, baisi 
daut ir iš lėto mirti...”!

Panašių laiškų gauna 
gybė geros valios Amą 
lietuvių ir lietuvių t| 
draugų.

Dabar vyksta drabuži 
jus. Dabar vyksta maiši 
jus. Dabar vyksta vajii 
sokeriopai pagalbai W 
niams. Gelbėkime juosi 
leiskime šiems žodžiam 
ti balsu tyruose. Atsili 
me, suteikdami dovaną 

j ką. Kenčiantiems ligol 
|ir bevilčiams sutėikim| 
ir pratęskime jų gyvę 
Aukokime per BALFąl 
kime viską į United Li 
nian Relief Fund of Am 
Inc., 105 Grand St., E 
lyn 11, N. Y.

pnkijos

K". Prahos 
• >idovo 
3»

VOKIEČIŲ GENER( 
ABEJOJO

Gen. Franz Halder, 
vokiečių štabo viršii 
liudijo aštuoniolikos v 
generolų ir vieno ad 
byloje. Jis teismui pj 
kad vokiečių generol

ipavo
^lenusi-
- aortai. jojo, ar Hitleris tikrai
• tesiarti- pulti Lenkiją.

pilies Hitleris buvęs įsai 
jotinę dėti puolimą rugpii 

čiaudo- dieną, bet greitai į

viso pasaulio darbininkijos ir 
visos dorinės žmonijos pas
tangomis, sutramdyti bolše
vikinio teroro siautėjimą 
prieš lietuvius ir daugybę ki
tų sovietinio totalitarizmo 
pavergtų tautų.

Mūsų Sąjunga, akivaizdo
je didžios Tėvynės nelaimės, 
siekia konsoliduoti visas fi
zinio darbo ir amato žmonių 
jėgas, nežiūrint įsitikinimų 
ir politinių pažiūrų įvairumo, 
vieningai kovai už Lietuvos 
reikalą, taip pat, kaip ir Jūs, 
užjūrio sesės ir broliai, esa
te vieningi ir nepalaužiami.

Tvirtai tikime, kad mūsų 
visų vieningos pastangos įti
kins viešąją pasaulio nuomo
nę mūsų tautos ir tėvynės rei
kalo teisingumu ir apvaini
kuos mūsų bendrą kovą lai
mėjimu. Visada liekame su 
jumis, brangūs sesės ir bro
liai, Amerikos lietuviai.

Suvažiavimo įgalioti pasi
rašyti :

V. Gervickas — pirm. 
Al. Andriūnas — sekr.

nepa- Kaip žinoma, kara 
-^Istybės dėjo 1939 metų rugsė

“Amerikos” redakcijai 
atsiliepti Antaną Ansiukai 
venantį Lewistone, Maine, 
gautas jo vardu laiškas iši 
pos.

Motiejus Valančius

VESTUVĖS
Vj^upas Motiejus Valančius (1801- 

55), lietuvių tautos rašytojas, švie- 
§8 ir auklėtojas, yra surašęs savo 

lietuvių tautos papročius. Tie 
Wial ir Sandlen mums yra mieli 
‘tais.
(a spausdiname ištrauką iš M. Va-

“Palangos Juzės."

p Chanas Vaištaras, į Kempalius 
gėrimų. Su juo drauge atvyko 
pas. Visų pirma piršlys, stiklą 
Ms, tėvai’," paskiau: “Sveika, 
Į; Saąjį užstalėj, o Petronėlę už 
p?Ji klausė tėvo:
K’
bitskj,

J moterį!

LJsakė.
R tustinai, kuri, kibusi už
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jieną, kad 
aisvė. Ta- 
sirinksime

Tikimasi, 
nėšio galėjau 
dą lankyti ir 
viai. EKOSLOV AKUOS TRAGEDIJA

P. AŽUTIS

Aldonos Stnimsky- 
tes ir Jono Būtėno 

koncertas
inimą ma- 
biamą Ta- 
Bendrajam 
ų Fondui, 
ui ir Kon- 
:oje ir vi-

CHESTE- 
tJOJ

inchesterio 
vas mišias 
giesmėmis

luplyno sa- 
į susirinki- 
Misiukevi- 

in. J. Kuz- 
anešimą. Į 
į komitetu 
Ystrauskas, 
ir E. Puo-

WC šaka, yra radijo progra
mos. Jos yra trys: “Catholic 
Hour,” “Hour of Faith” ir 
“Faith of Our Time.” šiame 
darbe puikiai kooperuoja 
American Broadcasting Com 
pany ir Mutual Broadcasting 
System. Tas valandas trans
liuoja savo klausytojams 
šimtai vietinių radijo stočių. 
Nors tai yra surišta su dide
lėm išlaidom, tačiau nauda 
yra milžiniška. Kalbas per 
tas radijo valandas sako pa
tys žymiausieji katalikų ora
toriai — dvasiškiai misionie
riai, mokslininkai, universi
tetų profesoriai.

Išvadoj galima tiek pasa
kyti, kad organizuotieji 
Amerikos katalikai daug ir 
gerai veikia. Mūsų, lietuvių 
katalikų, veikimo centrui — 
ALRKF yra garbė būti to di
džio ir naudingojo sąjūdžio 
nariu.

ALRKF, kaip žinoma, jau 
nuo 1932 metų yra NCWC 
nariu. Tai turėtų būti gyvu 
paskatinimu stiprinti Lietu
vių Katalikų Federaciją nau
jais skyriais ir aukomis jos 
veiklai.

Pažymėtina ir tai, kad 
NCCM vadovybė priėmė A.L. 
R.K.F. atstovų kvietimą pri
siųsti savo reprezentantą į 
jos organizuojamą Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresą, 
kuris bus šių metų spalio 
mėn. Chicagoj.

ALRKF Sekr.

Lietuvos vardą, aiškiai 
brėždamas reikalą dirbti 
jos išlaisvinimo iš piktų 
resorhj rankų.

Lietuvių atstovai

Šiame NCCM suvažiavime, 
tiek sesijose, tiek pobūvyje, 
dalyvavo iš viso krašto ka
talikų vyrų organizacijų at
stovai, kurių tarpe buvo tei
sėjų, advokatų, medikų ir t.t. 
Dalyvavo ir Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos sekre
torius L. Šimutis ir Juozas 
Laučka, valdybos narys. Juo
du yra NCCM direktoriate ir 
aktyviai tame sąjūdyje daly
vauja, atstovaudami ALRK 
Federacijai. Tai jiems duoda 
galimumų sueiti į kontaktą 
su pačių didžiausių ir įtakin
giausių Amerikos katalikų 
organizacijų lyderiais, ir tuo 
pačiu būdu plačiau praveria- 
mos durys katalikiškoj spau
doj ir kitur lietuvių tautos 
aktualiesiems reikalams 
garsinti ir jos žūtbūtinėj 
voj paramos paprašyti.

Aktualieji klausimai
NCCM suvažiavime, be ūki

nių organizacijos reikalų, 
pranešimų, valdybos rinkimo 
ir t.t., svarstyta daug svar
bių dienos reikalų. Ilgai ap
sistota prie “The McCollum 
Case” — prie Vyriausiojo 
Teismo nuosprendžio laikyti 
religijos dėstymą valdžios 
užlaikomose mokyklose ne- 
konstituciniu dalyku. Visų 
prieita 'ne vienos nuomonės, 
kad šioj o Teismo nuo
sprendis ^a neteisingas ir 
jis, tiesiogiai ar netiesiogiai, 
pažeidžia ar siekia pažeisti 
religiją. Šio klausimo refe
rentais buvo žymūs teisinin
kai.

Katalikų studentų vadai 
(Phil Demarais ir John Si
monds) labai gyvai ir įdomiai 
referavo apie katalikų stu
dentų sąjūdžius Jungt. Vals
tybių universitetuose. Vienas 
iš jų atstovavo Newman 
Club Federation, kitas—Na
tional Federation of Catholic 
College Students. Pirmoji 
Federacija veikia nekatalikų 
universitetuose, antroji — iš
imtinai katalikiškuose. Są
jūdis esąs gyvas, platus, aiš
ku, ir labai naudingas, o 
šiais laikais būtinas. Jis ver
tas stiprios paramos. Ir lie
tuviai katalikai studentai tu
rėtų dėtis prie šio sąjūdžio.

Misija per radiją

Ekonominiais ir sociali
niais klausimais išsamų ir tu
riningą pranešimą padarė 
kun. R. McGowan, NCWC so
cialinio departamento direk
torius. Pranešimas davė gerą 
vaizdą, kaip rimtai rūpinasi 
socialiniais krašto reikalais 
Amerikos katalikų centras— 
NCWC.

Gyvai ir tikrai nuoširdžiai 
buvo svarstomi ir tremtinių 
įkurdinimo reikalai.

Vienas iš didžiųjų darbų, 
dirbamų katalikų vyrų tary
bos — NCCM, kuri yra Ne

pa- 
dėl
ag-

šefo. Daugelis jų sužeidžia
mi, kiti areštuojami ar išvai
komi. Protesto ženklan bebė
gą nuo bolševikų studentai, 
žvelgdami į didingąjį Hrači- 
ną ir šv. Vito gotinę bazili
ką, šaukė: “Beneše, mes no
rime turėti Masaryko respub
liką ! Prezidente, nekapitu
liuok ir neužtrauk vergijos 
savo tautai!”

Ar prezidentas tąją valan
dą girdėjo šiuos jaudinančius 
savo šalies jaunųjų idealistų 
šūkius, sunku ką pasakyti... 
Tikrumoje tuo laiku buvo jau 
per vėlu: prezidentas Bene
šąs buvo jau raudonajam 
Gottwaldui kapituliavęs...

Jau ne pirmas kartas, kaip 
Prahos studentai narsiai ei
na į nelygią kovą prieš savo 
šalies pavergėjus. Jau čekų 
tautos garbinamas didvyris 
žiška su Prahos studentų pa
galba narsiai kovojo prieš 
įsibrovėlius. Nacių okupaci
jos metu studentai pasiprie
šino nacių smogikams. Tada 
čekų studentai žygiavo prie 
čekų tautos globėjo šv. Vac
lovo milžiniško paminklo Vac 
lovo aikštėje. Bet juos pasiti
ko nacių policininkai, gumo
mis mušdami, o vėliau užda
rydami universitetą ir išvež- 
dami juos darbams į Vokieti
ją-

Ir šiandieną ne geresnis 
likimas laukia čekų studen
tų. Prasiskverbiančios pro 
geležinę uždangą žinios pra
neša apie daugelio jų areš
tavimą ar išmetimą iš univer
siteto. Bet jauni čekų idea
listai 
metu 
pat 
siems 
“Mes
me prieš kiekvieną diktatū
rą, nežiūrint, ar ji iš vakarų, 
ar rytų!”...

Čekoslovakijos drama su
vaidinta. Uždanga nusileido, 
paslėpdama raudonųjų tironų 
kruvinus veiksmus. Čekoslo
vakija, kaip ir Lietuva, liko 
rytų slibino auka. Bet mes 
tvirtai tikime, kad ši kultū
ringa valstybė, atpirkus 
vo klaidas, kelsis naujam 
mokratiniam gyvenimui!

(Pabaiga)

šiandieną Čekoslova
kijoje...

indieną mes stovime 
įvykusį faktą: čekoslo- 

os komunistams raudo- 
perversmas pavyko vi- 

mtu nuošimčių. Nauja- 
dies diktatorius Klemen- 
xottwaldas su pasitenki- 
; pypkę, savo didžiojo 
:vos mokytoJo pavyz- 

rūkydamas, gali čekų 
Lietuvių ston u meluoti ir skelbti gy- 

no pakrašty )jams apie patekančią iš 
m—naują saulę... Pergalė 

dėlių kovų, o vien dėka 
anosios milicijos drąsu- 
r čekų tautos lepšišku- 
rnervų netekimo. Veltui 
ė, žiūrėdami į šturmuo- 
us raudonuosius, Prahos 
otai dar jausmingai 
i: “Tegyvuoja demokra
te kulkosvaidžių!” Gott
is jiems šiandieną įro- 
kad “demokratija” ir su 
jsvaidžių pagalba raudo- 
e Čekoslovakijoje gy-

Sao Paulo i? 
čiuose veikia 
vių mokyklos.^ 
ma tik porinį 
maža mokiniq; 
lietuviškai, nos' 
mus, greta poį 
lietuviai turitį 
lietuviškai.

etuviai turi 
'gynėlį. Ta 
ličiui didė- 
ios yra per 
įgyti dides-

TRAGKKAb
SUSIRAS

Tamašauskas 
laiškais su gar
sia Lietuvoje, b 
jis gavo laišką^ 
tarno komuna 
kad jo žmonai? 
vo sušaudytos, , 
šnipinėjime. Te
veikė Tarnas; 
pradėjo sirgti: 
liga. Jis pabėgo 
tės, kalbėdami

JVAITE
>JE

įlais BALF 
opą yra iš- 
Rovaitė. Ji 

dirbusi lab- 
nės gerovės 
erio mieste.

savo nrisi- 
tliktų.

MO PARO
DOJE

na daug lie- 
Jie yra su- 
eno parodų, 
gražiai yra 
r nelietuvių

rnties daili- 
roda organi
ne. Lietuvių 

susidomėjo 
lė vadovybė, 
j parodą pa-

kai mirė.

Išgirskime
Tarp laiškų 

BALFui, įvairi:: 
ir spaudai ps 
graudžių, baisi:

“Mes tikimės:

saulis pamažu apmirs 
Slovakijos tragediją, nes 
vos strategai sąmonin- 
p žvilgsnį nukreips kita 
imi. Tik vienas kitas 
pabėgėlis papasakos pa
iri apie krašte vykstan- 
masinius suiminėjimus, 
prmus, savižudystes ir 
lusiu mastu pravedamusgausime paraE 

kurį laiką niEfcfcinkų valymus, 
bado šmėklą,! 
mus savo ranki 
ti iš mūsų gyr 
gauname... labu 
bužių gauname 
ir ne visiems jų . 
kuriuose rande 
jų pavardes irti 
galime tiesiog į 
tų arba korte

L m. bolševi- 
• dabar gau- 
lis apie šio 
uvoje, kons- 

bolševikai, 
aukščiausio 

;umo vardu, 
okiam žmo- 
įgrindiniams 
isės ir teisin- 
s, vykdo ti- 
mą ir pačios 
ir negirdėtą 
s priespaudą. 
>rieš bolševi- 

darbininki- 
les, lietuviai 
darbininkai,

Pastangas su Vn f,v RALF.- 
'bininkijosir|giųstas dov^

rašant šias eilutes, ete- 
angomis pasiekia auto- 
inia, kad raudonieji ša- 
lespotai įkūrė milžiniš- 
:oncentracijos stovyklą 

patriotams kankinti.
verksmo ir dantų grieži- 

~ lėta būsianti Leitmeri-
Judetų krašte. Kokia li- 
ironija! Ten, kur prieš 

arba ar kitus g‘rdėj°si be
lojai nebuvo ė “ Sudetų vokiečių vai- 

J , ,* pi ei onrlion s> noire, no.
tenka padėkoti’, 
ir spaudą..."

“... Mūsų jam. 
lis... ligonis. Jis 
to. Bet neturm 
Maisto neužtek 
šeimai. Gaunat 
duonos, puste 
sviesto, 5 uu® 
keletą uncijų k 
tei. Ar ilgai gi 
gaunant tokį t 
vo šeima nutate 
rą mėnesių & 
nebus numatyti 
maisto negalite demonstraciją,
ma nebus pat- jęsyas — pasiekti prezi- 
nusistatę... bate 
nyti... nusižudę 
badaut ir nešit 
neviltyje gyrte 
tiems gyventi.;' 
koje turi gimt 
pagalbos, bent C 
su savo šeimai 
tur negaunu pa 
riu nei pinigo J 
kių būdųpragf

ai, šiandieną patys če- 
irės nekaltai kankintis, 
ndieną, kaip ir anuo me- 

‘ankintojais bus tie pa- 
raudonieji čekų milici- 
li... Ir daugelis nelai- 
ų čekų aukų tik šian- 
: prisimins anuos pra- 
kus popiežiaus žodžius...

rimas — Čekoslovakijos 
laisvės viltis

udoniesiems milicinin- 
bešturmuojant Prahos 

;o gatves, šv. Vaclovo 
srsiteto studentai suruo-

nonijos pas- 
mdyti bolše- 

siautėjimą
• daugybę ki- 
totalitarizmo

i, aki vaizde
lės nelaimės, 
oti visas fi- 
mato žmonių 
: įsitikinimų 
irų įvairumo, 
už Lietuvos 

, kaip ir Jūs, 
broliai, esa- 

jpalaužiami.
i, kad mūsų •

1 • J • I

anos demonstracijos 
čekų tautai, o taip 
ir savo raudonie- 
kankintojams pasakė: 
nepalaužiamai kovosi-

sa- 
de-

VOKIEČIŲ GENEROLAI 
ABEJOJO

Gen. Franz Halder, buvęs 
vokiečių štabo viršininkas, 
liudijo aštuoniolikos vokiečių 
generolų ir vieno admirolo 
byloje. Jis teismui pareiškė, 
kad vokiečių generolai abe
jojo, ar Hitleris tikrai įsakys 
pulti Lenkiją.

Hitleris buvęs įsakęs pra
dėti puolimą rugpiūčio 25 
dieną, bet greitai įsakymą 
atšaukęs.

Kaip žinoma, karas prasi-

irą ir prašyti per savo
“aciją prezidentą nenusi-

raudonajam smurtui.
giuojančią ir besiarti- 
ią prie Hračino pilies 
Slovakijos patriotinę 
lomenę pasitinka raudo- 

milicininkų šautuvų
ės. Studentams nepa-
ta matyti savo valstybės! dėjo 1939 metų rugsėjo 1 d.

tarp daugelio, k 
žai... Bet gailai 
ti savo kūdikit- 
daut ir iš lėto t

Panašių lai£ 
gybė geros vt 
lietuvių ir 
draugų.

Dabar vyksta 
jus. Dabar vy^ 
jus. Dabar vyk 
sokeriopai Įtadienį 
niams. Gelbėk 
leiskime šiemP 
ti balsu tyr«^ 
me, suteikdami

Motiejus Valančius

ŽEMAIČIU VESTUVES
Vyskupas Motiejus Valančius (1801- 

1875), lietuvių tautos rašytojas, švie
tėjas ir auklėtojas, yra surašęs savo 
meto lietuvių tautos papročius. Tie 
papročiai ir šiandien mums yra mieli 
ir įdomūs.

čia spausdiname ištrauką iš M. Va
lančiaus “Palangos Juzės.”

astangos įti- ,ir bevilčiam^ 
aulio nuomo- 
r tėvynės rei- 
l ir apvaini- 
Irą kovą lai- 

liekame su 
sesės ir bro- 
etuviai. 
galioti pasi-

i*1 i
ir pratęskim? ‘ 
Aukokime ptf; 
kime viską H5 
nian Relief F01: 
Ine., 105 GraJ’ 
lyn 11, N. Y.

kas — pirm.
imas — sekr.

“Amerikos" 
atsiliepti Antan3‘ 
venantį Lewiston 
gautas jo vard'J;" 
pos.

Į piršlys Antanas Vaištaras, į Kempalius 
duodamas, atsivežė gėrimų. Su juo drauge atvyko 
isis su kitais svečiais. Visų pirma piršlys, stiklą 
rlęs, tarė: “Sveikas, tėvai!,” paskiau: “Sveika, 
yna!” Pasodino jaunąjį užstalėj, o Petronėlę už 
ngo stalelio. Tuojau klausė tėvo:
Ar leidi dukterį?
Leidžiu, — tas atsakė.
ausė motinos:
Ar leidi?
-.eidžiu, — ta atsakė.
ausė jaunojo:
Ar imi Petronėlę už moterį?
Imu, — atsakė Kazimieras.
ausė jaunosios:
Ar tekėsi?
Tekėsiu, — ši atsakė.
r piršlys davė rublį motinai, kuri, kibusi už Pet
es rankos, tarė:

New Yorko padangė lietu
viškojo meno srity labai ap
siniaukusi. Chicaga tuo at
žvilgiu laimingesnė, nes ji 
pajėgė išauklėti visą eilę 
stambių meno pajėgų, kaip 
muzikos pasauly, taip ir gro
žiniame mene. Chicagoje ne 
naujiena lietuvių solistų su
rengiami kameriniai koncer
tai, tuo tarpu mūsų padangė
je tai priskaitoma prie rete
nybių. Pavieniai mėgėjai ne
gi gali rengti koncertų: jie 
nesijaučia pajėgūs, o profe
sionalų, išskyrus keletą dai
nininkių ir pianistą V. Bace
vičių, daugiau neturime. To
dėl Aldonos Strumskytės, 
jaunos pianistės, Times Hali, 
New Yorke, balandžio 24 d. 
rengiamas koncertas yra ne
kasdieninis įvykis.

Aldona baigusi Juilliard 
School of Music piano sritį 
su Bachelor of Science ir vė
liau Master of Science laips
niais, kurie lietuvių tarpe 
jau yra retenybė. Nors smulk 
meniškai seku mūsų išeivijos 
muzikinį gyvenimą, bet pia
nistų, kurie, profesionališkai 
studijuodami, būtų pasiekę 
akademinį laipsnį; man kol 
kas nežinoma. Tiesa, yra 
bendrojo muzikos kurso spe
cialistų su akademiniais 
laipsniais, bet ne pianistų 
koncertantų. Sekiau ją daug 
metų ir mačiau, kaip ji mano 
akyse brendo muzikos dirvo
je ir kaip rimtai ėmėsi dar
bo. Parodė didelį gabumą, su
manumą ir gilų muzikinį fi
losofinį galvojimą. Tur būt, 
ji buvo gera studentė, jei vos 
baigusią tuojau ta pati mo
kykla pakvietė mokytojauti. 
Tuo jai suteikta didelė pa
garba. Šiais metais ji moky
tojauja New School of Mu
sic Scarsdale, N. Y.

Jos tėvai nuo senų laikų 
yra žinomi kaip muzikos vei
kėjai. Jos motina ilgus me
tus buvo gabi vaidintoja ir 
koncertantė lietuvių parengi
muose, visuomenės gerbiama 
ir vertinama. Jos tėvas pasi
žymėjo kaip chorų vedėjas, 
jaunystėje
yra pastatęs daug operečių, 
be to gi, jis yra vienas stam
biausių lietuviškų gaidų lei
dėjų. Tokiu būdu duktė per
ėmė tėvų gabumus ir, juos 
tobulindama, pasiekė profe
sionalės pianistės laipsnį.

Aldona brendo lietuvių tar
pe. Kas domisi muzika, gerai 
atsimena jos pirmuosius kon
certus, nors jie tebuvo priei
nami tik mažam būreliui. 
Bet kur AJdona koncertavo 
viešai kitose kolonijose (Wa
terbury, Scrantone ir kt.), 
kaip spauda, taip ir klausy
tojai koncertantę aukštai 
vertino.

Aldonos vardą dažnai už
tinkame koncertinių pasiro- |

vargoninkavęs;

Kemptene, Vokietijoje, lietuvių tremtinių vaikučiai, 
sulaukę 1947 m. Kalėdų Senelio, su juo nusifotografuoja. 
Džiaugiasi vaikučiai, kad Kalėdų Senelis net iš Amerikos 
jiems atvežė BALF dovanėlių.

Dabar vyksta BALF drabužių vajus. Ir 1948 metų 
Kalėdoms vaikučiai laukia dovanėlių. Jau dabar laikas pa
sirūpinti, kad tų dovanėlių visiems tremtinių vaikučiams 
pilnai pakaktų ir ateinančių Kalėdų Senelis tikrai užsitar
nautų mielaširdingo Kalėdų Senelio vardą.

Viską siųskite United Lithuanian Relief Fund of Ame
rica, 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

KATALIKU VYRU VEIKLA
Įsidėmėtini Arkivyskupo 

žodžiai

Sąmoningieji Amerikos ka
talikai buvo labai veiklūs ka
ro metu, jie yra veiklūs ir 
dabar. Ir, reikia pasakyti, 
šiais laikais katalikai savo 
veiklą dar labaiu suintensy-

vino, nes antrasis pasaulio 
karas ir čia, Amerikoje, ir 
visur pasaulyje iškėlė daug 
naujų problemų, kurių, kad 
ir bent dalimi, neišsprendus, 
pasaulis gali prieiti prie vi
siško chaoso, o krikščioniš
koji civilizacija prie sužlugi
mo. “Dvidešimt amžių truko 
sukurti krikščioniškajai civi
lizacijai, o ketvirtadalio am
žiaus užteko jai pagriauti”— 
teisingai ir įtikinamai pareiš
kė J. E. arkivyskupas R. E. 
Lucey (iš San Antonio, 
Tex.) vyrų katalikų tarybos 
(National Council of Catho
lic Men) metiniame suvažia
vime balandžio 3 d. Washing
tone. Jisai iškalbingai nuro
dė, su kokiomis problemomis 
mes šiandien susiduriame ir 
kaip yra reikalinga katali
kams organizuotis, budėti ir 
daugiau veikti, negu kuomet 
nors pirmiau.

Kongresmano pareiškimas
Kongresmanas John Mc

Cormick (iš Massachusetts), 
buvęs daugumos vadas Kon- 
gresev (dabar demokratų ma
žumos), gyvais faktais nuro
dė, kaip dideli yra pavojai iš 
komunizmo pusės ne vien tik 
Europai ir Azijai, bet taip 
pat ir Amerikai. Apie tų bai
sių pavojų išvengimą kongr. 
McCormick pareiškė savo 
nuomonę (ir visai teisingą), 
kad šiandien Amerika turi 
būti stipri moraliai, ekono
miškai ir militariška.i. Pats 
būdamas nraktikuoi ančių. ka
taliku. iis enerę'ins'ai skati
no kataliku vadus ir veikėjus 
£wiau dalyvauti katalikiš-

dymų proga angliškuose mu
zikos žurnaluose.

Manau, kad niekas nesigai
lės atsilankęs į šį koncertą. 
Mūsų kultūros žmonių ir jos 
palaikytojų yra tiesiog tauti
nė pareiga panašius parengi
mus lankyti, nes kurgi meni
ninkai gaus moralinės para
mos, jei ne savųjų tarpe. Tu
rime savo menininkus remti, 
kad jie dar sparčiau žengtų 
pirmyn ir būtų pavyzdžiu ki
tiems jauni^t&bms, jog per 
didelį norą, Tiasrspyrimą, pa
sišventimą galima pasiekti 
garbingą vietą svetimtaučių 
tarpe. Jaunimo tarpe randa
si nemaža gabumų, tik ka
žin kodėl bijoma pasišvęsti 
menui. Kad ir ne su didelė
mis lėšomis, studijoms Jungt. 
Am. Valstybėse yra daugybė 
progų. Tik reikia to siekti.

Ką gi pasakyti apie Joną 
Būtėną, seną amerikietį? Jis 
dainavo Lietuvos Operoje ei
lę metų, vėliau mokytojavo 
Valstybinėje Muzikos Kon
servatorijoje, turėjo savo 
studiją. Po ilgesnės pertrau
kos grįžęs į Ameriką, šiame 
koncerte asistuoja Aldonai 
Strumskytei. Tuo būdu kon
certas bus dar patraukles
nis, turiningesnis, įdomesnis 
ir meniškesnis.

Tokių progų tikrai maža. Į kol akciioi. nes i tai tikin- 
Pasinaudokime jomis, kurie 
mėgstame gryną muziką ir 
norime savųjų tarpe pasigė
rėti menu.

čiuosius šaukia šių dienu rei
kalavimai. Svarbioj, galima 
sakvti. istoriškoj 
Amerikos kataliku vadams
kongr. McCormick minėjo

kalboj

J. ž-čius

pa- 
ko-

Jury mokykla 
dekoia

J

Flensburge, Vokietijoj, yra 
įsteigta Lietuvių Jūrų Mo
kykla, kuri veikia jau tre
čiuosius mokslo metus. Šios 
mokyklos direktorius P. Ma
žeika mokyklos lektorių ir 
mokinių vardu atsiuntė šią 
padėką Amerikos lietuviams:

“Lietuvių Jūrų Mokykla 
Flensburge nuo pat savo įsi
kūrimo pradžios yraj^Įlaukųr, 
si daug paramos per BALF 
iš Amerikos brolių lietuvių 
pinigų, maisto ir drabužių pa
vidale. ši parama mums su
teikė galimybės įsigyti reika
lingiausių mokslo priemonių 
ir palengvino sunkias bei al
kanas dienas lektoriams ir 
mokiniams, palaikė mūsų jė
gas sunkiam ir įtemptam 
darbui liūdnose tremtinių ap
linkybėse. Tas širdingas mū
sų Amerikos tautiečių atjau
timas vargstančių brolių Vo
kietijoje amžinai pasiliks mū
sų širdyse įrašytas kaip ženk
las vienybės, žmoniškumo ir 
artimo meilės. Jūsų pagalba 
stiprina mūsų viltis ir jėgas 
visokeriopai kovai už tėvy
nės išlaisvinimą.

Atskiras širdingas padėkos 
žodis tenka Lietuvos Genera
liniam Konsului New Yorke 
už paaukotus Jūrų Mokyklai 
75 dolerius.”

Kas myli tėvynę, turi my
lėti ir tuos, kur joje gyvena.

—Šitai atiduodu mano vaiką, imk sau!
Tuokart piršlys, stiklą prigožęs, sušuko:
—Sveika, jaunoji!
Beregint ėmęs rūtų vainikėlį, padėjo ant lėkštės, 

apdengė su balta skepeta ir nunešė jaunajai. Tą jauno
sios sesuo Veronika prisegė prie Petronėlės galvos, o 
piršlys, ėmęs ją už rankos, pasodino užstalėj greta jau
nojo ir tarė:

—šitai yra jauna pora, nori gyventi, bus nauju
kais, aš jiems duosiu žąsiną. O kiti svečiai ką žadate?

Juozapas Vaištaras atsiliepė:
—Aš duosiu pusparšį.
Pranciškus Kairys tarė:
—Aš duosiu avį.
Silvestras Norbutas iš Laužų sakė:
—Aš duosiu veršį iš apluoko.
Vincentas Norbutas tarė:
—Aš duosiu du pūrus rugių.
Kitas kaimynas tarė:
—Aš duosiu du pūrus miežių, kad turėtų iš ko put

rą virti.
Ir taip toliau. Mergaitės viena žadėjo stomenį, kita 

rankšluostį, kita įtiestuvę, kita pirštines, kojines ir t.t.
Tą patį šeštadienio vakarą padarė jaunieji sandery- 

bas ir atliko pintuves. Per kiaurą naktį šoko.
Sekmadienio rytą jaunieji nuvažiavo į Viduklę, už

sirašė, atliko poterius ir padavė užsakus.
Dviem savaitėm praslinkus ir užsakams išėjus, pir

madienio vakarą prasidėjo vestuvės. Pakviesti svečiai 
suvažiavo, jaunasis taip pat atvyko, pavadintas grieži
kas čirškinti pradėjo. Petronėlė meldė, idant tėvai pra
dėtų šokimą. Vos tie susikibę perėjo per trobą, tuojau 
visi šokti pradėjo ir žudėsi per kiaurą naktį.

Antradienio rytą visi svečiai valgė, tiktai jaunieji 
nė snapo nekišo, nes ketino eiti išpažinties. Išvažiuoda
mi prie šliūbo, meldė tėvų ir visų svečių, idant palai
mintų, ką tie ir padarė. Jaunoji drauge su seseria ir 
piršlienė sėdo į ratus ir visų pirma važiavo. Jaunasis sė
do į gražų žirgą ir jojo greta jaunosios vežimo. Pas
kui tą važiavo visi vestuvininkai, šaudydami ir dainuo
dami. Neapsistojo nė prie vienos smuklės. Nuvažiavę 
užeigoj pasipuošė, o mergelės ii’ šokti pradėjo.

Piršlys, Kazimieru, Petronėle, dešimčia liudininkų ir 
piršliene vedinas, nuėjo į kleboniją užsirašyti. Jaunie
ji tuojau skubėjo į bažnyčią išpažinties. Po išpažin
ties atėjo kanauninkas Kalenda duoti šliūbo. Jaunąją 
prie to nuvedė sesuo Veronika, o jaunąjį piršlys su 
broliu, šliūbą duodant, jaunoji raukėsi ir verkė, bet 
nenorėdama, dėl to maža tebuvo ašarų.

Po šliūbo grįžo į užeigą; jaunieji užsikando, o ves
tuvininkai šoko. Išvažiavo namo lygia dalia šaudyda
mi ir dainuodami. Parvažiavus dukterį priėmė motina 
su duonos kepalu ir su druska. Tėvas priėmė žentą su 
ąsočiu alaus ir buteliu degtinės. Duodamas sakė: “Te, 
ženteli, mano dovanas, kad tavo butai netrūktų rūkš- 
tumo!” Jaunieji, į trobą įeidami, sakė: “Garbė Jėzui 
Kristui!” Jaunoji dar tarė: “įėjau į trobą su duona ir 
su druska.” O jaunasis: “įėjau su rūkščia ir gėralu, 
kad Viešpats mano gyvenime užlaikytų.” Abudu savo 
dovanas bakš padėjo ant stalo. Piršlys tuojau, ėmęs 
butelį, prigožė stiklą ir balsu tarė: “Po švento šliūbo 
atsigerkim gero gėrimo — sveikas, tėveli!” Paskiau 
gėrė visi geriantys pakarčiui. Jaunuomenė vienok ne
gėrė.-

Namiškiai padengė stalą. Piršlys jaunuosius paso
dino užstalėj pačioj kertėj, kaip vyriausioj vietoj. Pu-

sėj valgio moterys gėrė alų, o vyrai brauškę. Piršlys 
ragino svečius tarydamas: “Valgykit, sveteliai, bet į 
kišenę nekiškit!” O piršlienė šiaip atsakė:

Sugavau varną, 
Iškepiau sparną, 
Neapkalbėkit, 
Pasistiprinkit, 
Sveteliai mano!

Vakarienę pavalgę dar šoko, o pavargę ėjo gulti.
Trečiadienį piršlienė pakėlė visiems svečiams pie

tus, po kurių jaunoji su vėdliais ir pasekėjais išvažia
vo į Kempalius prie jaunojo. Kraitį iš klėties nešti 
norint, Stasiulienė plekš sėdosi ant skrynios; jaunasis 
turėjo tris rublius užmokėti, pakol išgavo. Kraitį ne
šė keturi vyrai. Nešėjai už savo darbą nieko negavo.

Susėdo į ratus vėdliai, važiavo pirma dainuodami. 
Pasekėjų dveja tiek susirinko, tarp tų buvo ir jauno
sios seserys; tie po vėdlių važiavo. Nuvažiavusią jau
nąją prie durų priėmė Kazimiero motina su duona ir 
su druska. Jaunąjį sutiko tėvas su alum ir degtine. 
Jaunieji, įėję į trobą, padėjo tas ant stalo. Tuojau pirš
lys Petronėlę su Kazimieru pasodino užstalėj, ir visi 
svečiai susėdo. Bet kai tiktai griežikas pradėjo džirž- 
ginti, sukušo svečiai ir šoko. Vakarą gan vėlai pa
valgė. Jauniejiem pataisė lovą klėty; nuvedė gulti tė
vai su keliais vyrais ir su griežiku. Po valandėlės išė
jo, uždarė duris su raktu, užrito tas su ratais, rogė
mis, akėčiomis ir su visokiais baldais užkrovė.

Ryto metą piršlys, piršlienė ir griežikas grieždamas 
ėjo žadinti jaunųjų. Atkrovė užverstus daiktus, paža
dino, į rėtį įdėję dubenį vandens, nunešė nusiprausti, 
o nusiplovus piršlienė atėmė nuo jaunosios vainiką ir 
šmakšt apmovė su perregima kepurėle. Pagaliau, nu-
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Paieškomi Asmenys

GAILESTINGOS SESĖS
Čia norime pateikti lietu

viškajai visuomenei dviejų 
gailestingųjų “sesučių”— ge
rųjų širdžių trumpą gerų 
darbų istoriją. Štai jos. Vik
torija Valinskienė, 844 Cott
man St., ir Anelė žvirblienė, 
414 Friendship St.; abi gyve
na Philadelphijoj, viena arti 
kitos. Jos sutartinai ir drau
ge labai daug gero padarė 
mūsų lietuviams Europoj. Vi
sų jų darbų nebūtų galima 
surašyti, bet čia pasisekė 
bent iš dalies sužinoti, kiek 
jos daug dirba gailestingumo 
dirvoje.

Anele Žvirblienė

Ji

Niekur nėr tiek žmogui vietos 
Nei tiek laisvės, kiek Sovietuos. 
Laisvas žodis laisvas raštas,— 
Žengia saulėn visas kraštas.

tinių naudai. Piknikas įvyks 
gegužės 2 d., Mykolaičio par
ke. Jam paįvairinti ruošiama 
ir meninė programa.

SOVIETINĖ TIESA IR 
MELAS

Melas

ŠERMUKŠNINE

Tiesa

Viktorija Valinskiene

Viktorija Valinskienė, naš
lė, jau 42 metus gyvenanti 
Amerikoje, — nebejauna mo
teris, bet energinga ir pasi
aukojanti. Kai tik prasidėjo 
drabužių rinkimas tremti
niams ir kitiems kenčian
tiems lietuviams, ji pirmoji 
stojo į darbą. Savo pastan
gomis ji surinko 4,000 svarų 
drabužių. Blogesnius sutaisė, 
perdįjGfep ir išsiuntė į BALF 
ar atskiriems asmenims. 5 
metus ji dirba tą rinkimo 
darbą be pertraukos. Kiek 
žmonių jau apsivilko jos dra
bužiais, kas galėtų suskai
čiuoti! Tai parodo jų padė
kos laiškai, kurie kasdien 
plaukia. Lig šiol ji jau gavo 
apie 100 laiškų nuo įvairių 
asmenų. Be drabužių, ji pa
deda ir maistu iš savo menkų 
pajamų. Lig šiol ji yra iš
siuntusi 20 siuntinių maisto. 
Daugumas jos šelpiamųjų yra 
jai nepažįstami, tik iš drabu
žiuose įdėtų adresų ji su jais 
susipažino. Kaip motinai, jie 
siunčia jai savo laiškus, fo
tografijas, išreikšdami kar
tu savo džiaugsmus, prašy
mus, skausmus ir viltis. Ji 
stengiasi visiems padėti. Ka
dangi nėra galimybės visus 
sušelpti, tai ji ieško žmonių, 
kurie galėtų tai padaryti. 
Tai tikrai gailestingoji sesu
tė, kurios darbai — gražus 
pavyzdys visiems.

Anelė žvirblienė yra ant
roji gailestingoji sesutė, ku
ri drauge su pirmąja ir atski-

Niekur nėr žmonėms tiek vietos, 
Kaip kalėjime Sovietuos.
Laisvas raštas, laisvas žodis 
Tai tikriausiai tau įrodys.

Melas

Mes pagerbsim darbo žmogų, 
Duosim darbą jam patogų. 
Nebebus vergų nei ponų, 
Ir gyventi bus malonu.

Tiesa

sutinka, kad 
gailestingumo

ištraukos iš

kenčiantiems lietuviams, 
atjaučia kenčiančius, nes iš 
jos šeimos jau yra žuvusių 
Sibire, o apie daugelį nežino, 
koks jų likimas. Be drabužių, 
ji jau pasiuntė apie 60 siun
tinių su maistu ir kitais rei
kalingais dalykais savo arti
miems ir nepažįstamiems. 
Jos siuntinius gauna žitkai, 
Daugparai, Briedytė ir kiti. 
Kaip ji sako, jau tūkstančius 
svarų yra pasiuntusi kenčian
tiems. Daugybė padėkos laiš
kų yra to įrodymas. Be to, ji 
padaro ir affidavitus. Jos vy
ras maloniai 
žmona dirba 
darbą.

Štai kelios
laiškų, kuriuos gauna tos gai
lestingosios sesutės:

“Labai apsidžiaugėm, gavę Jū
sų švarkiuką, ir dideliai nuste
bome, radę prie jo Tamstų lie
tuvišką adresą.”

“Miela močiute... Jūs esate to
kia gera, kad aš nežinau, kada 
galėsiu už tai atsilyginti.”

“Gavome nuo Jūsų, Ponia, 
laišką ir netikėtą dalyką, tai yra 
siuntinį, už kurį širdingai dėko
jam ir bučiuojam Tamstą, mūsų 
brangi globėja. Jūs, Ponia, tur 
būt, neįsivaizduojate, kiek 
džiaugsmo buvo tą dieną. Neval
gę vaikučiai net sapne šaukė 
‘mano šūknytė, mano suknytė, 
kur suknytė,’ o saldainius kai 
pamatė, net rankutės sudrebė
jo, ir gražūs ir skanūs... Aš ver
kiu rašydama, kad gali būti to
kių gerų žmonių”...

Ir taip visi dėkoja toms 
gailestingoms sesutėms už 
paramą ir gerumą. Kiek 
vargstančiųjų jos suramino ir 
kiek dar suramins, kas su
skaitys ! Ir tai daro neturtin
gos, paprastos, geros širdies 
lietuvės, tikėjimo ir artimo 
meilės vedamos. Sveikinti ir 
džiaugtis tenka, kad atsiran
da mūsų tarpe tokių gerų sie
lų. Rasa

PIKNIKAS TREMTINIŲ 
NAUDAI

Čia apsigyvenę lietuviai 
tremtiniai savo iniciatyva

rai daug dirba vargšams ir I ruošia pikniką Europos trem-

vedusi į trobą, apmuturiavo jos galvą su didžia pirk
tine skepeta.

Tuojau marti, atidariusi savo kraitį, davė dovanų: 
uošvei stomenį, marškinius ir sijoną; uošviui, piršliui 
ir griežikui po stomenį, o jaunojo broliams po rank
šluostį.

Visi svečiai išpažino piršlį už melagį, nes nematė 
Kazimiero namuose to viso, ką piršlys sakė, todėl, krū
von susiėję, susitarė jį teisti už melagystes. Netrūko 
tokių, kurie jį gynė, bet daugiau atsirado jį kaltinan
čių. Pagaliau visi paskaitė už pakartiną. Raukėsi varg
šas piršlelis, skundėsi mergelėms ir sakė: “Paliksit jūs 
be vyrų, nes, piršlius karstant, kas bedrįs jums jauni
kaičius piršti!” Tos dėl metimo užmetė už jį po žodį, 
bet teisėjai to neklausė. Matydamas tai, piršlys pa
juodavo iš baimės (susitepė su piešomis) ir vaipyda
masis lindo prie kiekvieno sudie sakyti. Bet kurį tik
tai palietė, tą supaišė, nes buvo su rankomis trikojį 
glostęs, todėl visi nuo jo tolinosi. O jis tarė: “Visuo
met taip nutinka; nuo nelaimingo žmogaus bėga ša
lin ir bičiuliai!”

Beregint vaikinai atvilko akėčias, paguldė ant tų 
vargšą piršlį ir traukė po naujai padirbtomis kartuvė
mis. Tuojau, išėjęs iš krūvos, vienas senas pilvočius 
uždėjo ant savo ilgos nosies akinius, perskleidė pla
čius popieriaus lakštus ir šiuos skaitė žodžius: z

Mes pavergsim darbo žmogų 
Komisarams bus patogu! 
Tegu vargsta milijonai — 
Komisarai bus jų ponai!

Melas
Demokratai mes didžiausi.
Ko tik nori, to ir gausi.
Mūs valdžia — visų paguoda: 
Nieko neima, tik duoda.

Tiesa
Įsivedę diktatūrą,
Mes nulupsime tau skūrą!
Greitai tuštinki aruodą:
Tas mūs priešas, kas neduoda!

Miliukas, Bronius, iš Pabais- 
ko-Vaitkuškio vai., Ukmergės 
apskrities.

Morkūnienė - Stapčinskaitė, 
Magdalena.

Navickas, Stasys, iš Anykščių.
Neimantas, brolis Augustės 

Gudaitienės, iš Naumiesčio vai., 
Tauragės apsk.

Nevardauskienė - Jasaitytė, 
Emilija, ir brolis Povilas, iš Tau
ragės apsk.

Petkūnas, Juozas, iš Lukšių 
vai., šakių apsk., gyv. Detroite 
ar Clevelande.

Petraitis, Juzefą, turi skalbyk
lą Bostone.

Pilypas, Kęstutis, sūnus Anta
no, iš Biržų apsk., gimęs Ame
rikoje.

Pilypas, Pranas, iš Kvetkų- 
Papilio vai., Biržų apsk.

Platakis, Juozas, iš Alsėdžių 
vai., Telšių apsk.

Podliaskis, Jurgis, gimęs Ru
sijoje, tėvai iš Kupiškio vai.

Ponelaitytės, Adelė, Marutė ir 
Morta, iš Raseinių.

Ponelaitytė, Emilija, iš Rasei
nių.

Preikštienė (Sutkaitienė) - 
Gvildytė, Agnieška, Chicagoje.

Radeckis, Juozas, iš Skriau
džių, Marijampolės apsk., gyv. 
Detroite.

Ramanauskaitė, Vera, išvyku
si iš Rygos, gyv. Brooklyne.

Rudaitis, Jonas, Stasys ir tre
čias brolis, iš Miknaičių kaimo, 
Šakių apskrities.

Rudaitis, Juozas, nuo Nau
miesčio, šakių aps.

Rupšys, Juozas, Šiaulių apskr.
Ruseckaitė, Katrė, iš Garliavos 

vai., Kauno apskr.
Sarnackienė - Cvilikaitė, Ur

šulė, iš Žaslių vai., Trakų apsk.
šegždavičius, Viktoras, nuo 

Šiluvos.
Siminskienė, Marijona, iš Šiau

lių.
Sinkevičienė - Jankauskaitė, 

Marijona, iš Ę 
kaviškio api^

Skirpstūnas, iš Pakuonio vai., 
Kauno apskr.

Smith (Gražulis), Petras, iš 
Kalvarijos vai., Marijampolės 
apskr., gyv. Worcester, Mass.

Smith (Gražulytė), Elizabeth, 
gimus Amerikoje, duktė Juozo, 
gyv. 37 Harrison St., Worcester.

Sonda, Vincas, išvykęs iš Kau
no.

Stanaitis, iš Bartkų km., Bub- 
lelių vai., šakių apskr.

Stapčinskas, Juozas ir Simas 
ir sesuo Morkūnienė, Magdalena

Striupas, Lionginas, Panemu
nio vai., Rokiškio apskr.

Sutkaitienė (Preikštienė) 
Gvildytė, Agnieška, Chicagoje.

Sutkus, Kazys, iš Lekėčių vai., 
Šakių apskr.

Švėgždas, Lionginas.
Tenikytė, Katrė, iš Paežerių 

vai., Vilkaviškio apskr.
Tinginys (Tinginat), Adomas, 

Batakių vai., Tauragės ap., gyv. 
Philadelphijoj.

Vaitkienė - Vitkutė, Ieva, iš 
Telšių apsk., gyv. 133 Grand 
St., Brooklyne.

Valinskaitė, sesuo Miknevičie- 
nės, Šunskų vai., Marijampolės 
apskrities.

Vikonis, Pranas, iš Rokiškio 
vai.

Vilčinskas, Jonas, iš Lekėčių 
vai., šakių apskr.

Virbicko, Karolio, giminės ir 
pažįstami prašomi atsiliepti.

Vitkūnytė, sesuo Elenos Gri
galiūnienės, Ukmergės apskr.

Vitkutė - Vaitkienė, Ieva iš 
Telšių ap., gyv. 133 
Brooklyn, N. Y.

žaldaris, Juozas, 
vai., šakių apskr.

Žilevičius, Bronius
Žarėnų vai., Telšių apskr.

Žilinskas, Juozas ir Kazys, iš 
Panemunio vai., Rokiškio apsk.

Grand St.,

iš Lekėčių

ir Petras,

[viškių vai., Vil-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Di

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.

Aleliūnaitė, Ona, iš Nauja
miesčio vai., Panevėžio apskr.

Bagdonaitė - Voroneckienė, 
Teofilė, gyv. Seattle, Wash.

Bagdonavičius, Amerikos ka
riuomenės leitenantas, buvęs 
Vokietijoje 1945 m., iš Pennsyl- 
vanijos valst.

Balčiūnienė - Keburaitė, Pran
ciška, Kupiškio vai., Panevėžio 
apskrities.

Balsaitytė - Jucaitienė, Anelė, 
iš Šakių apskr.

Baltrušaitytė, Irena, iš Pane
vėžio apskr.

Bandzinski - Urbonaitė, Kos- 
tancija, iš Pumpėnų vai., Pane
vėžio apskr.

Bansimir, Edvin, ir žmona 
Gaidytė, Marija, gyv. Chicagoje.

Baziliauskienė - Zinkevičiūtė, 
Uršulė, iš Kėdainių apskr.

Bemeckas, Juozas ir Klemen
sas, sūnūs Onos Gričiauskaitės, 
gyveno Philadelphia, 804 North 
23rd Street.

Bilius, Antanas, iš Miroslavo 
vai., Alytaus apskr.

Boss, Josef - Gustav ir Willy, 
ir sesuo Thomas, Berta, ir vyras 
Harry, iš Virbalio, gyv. Orville, 
Ohio, ir Kanadoje.

Brusokienė - Karaliūtė, Gude
lių vai., Marijampolės apskr.

Čekutis, Jonas ir Stasys, iš 
■Švenčionių apskr. —

černauskienė - Gričiauskaitė, 
Ieva, duktė Motiejaus ir Onos 
Didžiulytės.

Dambrauskas, Bronius.
Gabrytė, Pranciška, duktė 

Motiejaus, iš Panevėžio apskr.
Gaidamavičiūtė, Karolina, iš 

Meškuičių vai., Šiaulių apskr.
Gaidytė - Bansimir, Marija, 

ir vyras Edvin, gyv. Chicagoje.
Gaižauskaitė-Petraitienė, Ma

rijona, iš Tauragės vai. ir apsk.
Gertus.
Grenda, Jonas ir Motiejus, iš 

Kaišiadorių vai., gyv. Chicagoj.
Gričiauskaitės, Ieva černaus

kienė ir Marė Veneckienė, pir
moji gyv. Pennsylvanijoje, ant
roji Philadelphijoj, 804 N. 23rd 
St., dukterys Motiejaus ir Onos 
Didžiulytės.

Guoba, Juozas, iš Pilviškių.
Hasenheit - Schinkat, Christi

na, nuo Antanavo, gyv. Sheboy
gan, Wis.

Jucaitienė - Balsaitytė, Anelė, 
iš šakių apskrities.

Juodgudis, Antanas, iš Mari
jampolės apskr.

Jurkšaitė - Valiūnienė, Mari
jona, iš Gudelių vai., Marijam
polės apskr., gyv. Baltimore.

Juškėnas, iš Dusetų vai.
Kalasūnas, iš Ručkūnų kaimo, 

Vilkijos vai.
Karaliūtė - Brusokienė, iš Gu

delių vai., Marijampolės apskr.
Kaušyla.
Keburaitė - Balčiūnienė, Pran

ciška, iš Kupiškio vai., Panevė
žio apskr.

Kelečius, Kazys.
Kikutis, Aleksandras, iš žel

vos vai., Ukmergės apskr.
Kovalskis, našlys, buvo vedęs 

Antaniną Luckiūtę, ir vaikai Ka
zys ir Ričardas.

Krupavičius, Juozas, brolis 
Anelės Tamulynienės.

Kučiauskas, Kazys, iš žalio
sios vai., Vilkaviškio apskr., bro
lis Onos Melninkienės.

Kukcinavičius (Ramonas), 
Feliksas, sūnus Stasio, gimęs 
Amerikoje.

Kulbokaitė - šlekienė, Agota, 
sesuo Marijonos Plečkaitienės, iš 
Marijampolės apskr.

Latvys, Jonas, iš Mutrungio 
kaimo, Girkalnio vai.

Levickas, Antanas ir Vladas, 
iš Pušaloto vai., Biržų - Pasva
lio apsk., gyv. Chicagoje.

Ličius, Vincas, iš Alytaus (bu
vusios Kalvarijos) apskr., gyv. 
Philadelphijoje.

Liciūtė, Regina, ir jos broliai 
Liucius.

Luckiūtė - Sobol, Marija, iš 
Marijampolės apskr., gyv. Grand 
Rapids, Mich.

Lukoševičiūtė, Juzė, iš Pažėrų 
parap., Marijampolės aps., gyv. 
Chicagoje.

Markauskienė, našlė Jurgio 
Markausko, kilusio iš Marijam
polės ap. ir gyv. Brooklyne.

Masėnas, Domininkas, gyve
nęs Erie, Pa.

Matusevičius, Vincas, gimęs 
Amerikoje, gyveno New Yorke.

Menčinskas, Adomas ir Pet
ras, iš Prienų vai., Marijampo
lės apskrities.

Mendelis, Ignas, žmona Joana 
ir vaikai Adelė, Aleksandras ir 
Leonas, iš Šiaulių apskr.

Merkelis, Jonas, iš Surviliškio 
parap.

Miečkovskienė - Solohu 
Marija.

Mončaitės, Stanislava ii 
dorka Bonblienė, iš Plung 
Telšių ap., gyv. Chicagoj

Merkevičius, Bronius ir 
fantas, iš Smilgių vai.; F 
žio apskrities.

Motekaitis, Jonas ir I 
iš Naujamiesčio vai., Pa! 
apskrities.

Motekaitis, Jonas ir M 
iš Trakiškių km., Naujai 
vai., Panevėžio apskr.

Norbertienė - Solohubl
Pečas, Teodoras, išvfl 

Kauno.
Petraitienė - Gaižausld 

Marijona, iš Tauragės vi
Petraškaitė, Petronėlė! 

rijampolės ap., gyv. Midla
Petrauskas, Izidorius! 

nas, iš Padubysio vai.,j 
apskrities.

Petrulevičiūtė (Petrus! 
sephine, mokytojavo Ta 
gimnazijoje.

Rakauskas, Jonas, iš v 
vai., Kauno apskr.

Ramanauskas, broliai,] 
sogalos vai., Kėdainių apj

Ramanauskienė-Zalcaiij 
ronelė, ir jos sūnūs Josefl 
fan, gyv. Chicagoj ar Bro|

Ramonas (Kukcinavičfl 
liksas, sūnus Stasio, ginW 
rikoje.

ijDENTV PRANEŠI

Tel. Sto 3208

.-sąjoj šiais 
, praleidom 
K Savai
te^ iškil
niose daly
tį taip pat 
tegerėjo
te yriais ir

Ateinantį sekmadi 
džio 25 d., mūsų bai 
parapijos metinė šve 
Jurgio šventė. 11 v: 
iškilmingos mišios. i 
giedos specialias miš

Worcester,

Ištarme, arba dekretas
Nepaprasto melagio piršlio Vaištaro gyvenimo 

garsingos pabaigos dekretas, išduotas didžio ka
raliaus Zigmanto Trečiojo vardu.

Metais šiais, tais, anais, kada katės šunis pio- 
vė, kiškis būgną mušė, meška trimitą pūtė, kada 
gelžinsnapiai per mūsų žemę lėkė, šunys giedo
jo, gaidžiai lojo, arkliai su dantimis brazdino, stir
na su pelėda šokinėjo, žuvys lakiojo, driežas į 
gegužę veizdėjo, bobos veršius kirpo, mergaitės 
tekėti nenorėjo, vaikinai jų nebemylėjo, kada ries
tainiais snigo, vaikai per kiauras naktis nemigo, 
— tuokart vilkas, trenksmą išgirdęs, didžiai per
sigando, nebeveizėjo, kur veršiai, kur banda ,o 
iš tos baimės staiga bėgo, bebėgdamas šoko per 
kelmą ir išspyrė vaikiuką. Tą žmonės praminė 
briedaičiu, nes buvo taip greitas, kaip ežys, taip 
sugebąs suktis, kaip girnų apatinis akmuo. Tas 
derlingas ir guvus vaikiukas capt nutvėrė vilkui 
už uodegos ir nepaleido. Vilkas bėgo per Kempa- 
lių sodžių, nutrūko jo uodega, o vaikiukas bene 
pavirto. Išaugo paskiau į veltėdį, baisų melagį 
ir pavogė gyvą gražią Petronėlę. Bet kaip apga
vo ir pavogė? šitai šiaip: pasišovęs, girdi, į pirš
lius, atvyko į Ardiškių sodžių ir pasakė Kazę Po- 
celį esantį Kempalių sodžiaus ponaičiu, gyvenantį 
didžiame mūro dvare, kurio stogas esąs klotas su 
lašinių paltimis, langai deimanto, takai su sū-

L prisikėlimo 
L Mažos mer- 

draugi- 
jas labai

L eisenoj, da- 
LQflO iškil- 
Lįrai pnmi- 
|į Kristus pri

kasai arti- 
L 

te pramoga 
te 33 kuopa 
te kuri su- 
kįvanų. Be 
testasap- 
te kuriuos 
te 
Juškienė, 

J idBitė, ruo- 
Raupelis, iš Karališkiųl-įtj įvairiais 

želvos vai., Ukmergės apĮį:, būsią vi- 

Ieškomieji arba apie 1 
nantieji maloniai prašot 
liepti:
CONSULATE GENErI 

LITHUANIA j 
41 West 82nd Stree 
New York 24, N. J

te kurie atsi-

kvadao 25 
Lapijos sve- 
kai atšilau- 
kM laiką.

M.

W T E L Lietuvos 
Lietuvių Radio Progr k'szapopar. 

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

ANTANAS IIZIKl3619 East Thompson^3™™115 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent

BALF Centrui pa: 
ją drabužiams rink- 
masis atsiliepė Wore 
ros Vartų parapijos 
rius. Jis surengė v< 
4 iki 11 d. Drabu; 
stotys buvo: Aušros 
salė, Glavickas Ma 
Market ir Savickas

Vajaus garbės pi 
nas kun. K. Vasys; 
Petras Aikšnoras ir 
kevičius; vicepirm. 
činskas; iždin. — k 
nas; sekret. — T. K

Drabužiams suve 
pirm. V. Vieraitis, 
J. Andriuška, K. M 
Boris ir V. Kuraiš;

Drabužiams skin 
rinkti komisija: T. 
nė, 0. Kazlauskien 
lienė, M. Kuraišien 
nienė, 0. Milleriūtė

Drabužiams pake 
B. Tamulevičius, J. 
Kosiulis, J. Glavick

šv. Kazimiero p< 
skelbia drabužių ri 
prasidėjo bal. 19 d 
savaites, t. y. iki ;

Visi Worcesterio 
lietuviai ir lietuvių 
šomi paruošti savo 
lį kenčiantiesiems 
tuviams pagelbėti

Kai tik drabužia 
ti, jie tuoj bus pas 
Centro Sandėlį, 1( 
Brooklyn 11, N. N

zaiyta svetai-

IKanaos ar-

aka gausiai
JONAS DAUNIS

Lietuvis Graborius - Balsanuiotojal
■ sin priklau-1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA. I

pao antrą 
tešv. Vardo

įvyko šv.

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE*®
Josimo vaka

ro 25d. se-Amerikos Lietuviu Katalikių Visuomeninio 
ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

AMtR

Katalikų spaudi 
ža gerų bičiulių, k 
vyzdžiu įrodo, kaii 
kyti savąją spauč 

Vienu tokių švie 
yra gerb. kun. C. A 
cester, Mass, kleb 

;mas paremti nauji 
kūrusią “Ameriką 
nomis jis prisiimt 
numerates (5 me 
paaukojo $15.00 “ 
kurdinimo Fondui

New Havei
I z. klebonas 
h išvyko tris-

kr “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaj 
kr “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyv^ 

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje. 
“AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvi 
šaulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima 
padėti.

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

šį laikraštį šiuo adresu:

417 Grand Street Brooklyn 11,

šš buvo iš- 
te
b Tai jaučia
te Nemaža 
[ašeimos iš- 
te ir neturi

P. J.

riais išgrįsti, lieptai ir tiltai marmuro, nuo dau
gybės dešrų akstis lūžtant, šulinys su medum ir 
pienu prigožtas, daržinės javų pripiltos, svirnai 
su šiaudais prikimšti, alaus ežerai, degtinės pil
nos kūdros ir sviesto devyni tarpai žardo prižar
dyti; arklių, bandos, avių ir kiaulių daugybė. To 
viso pameilusi Petronėlė pažadėjo tekėti ir ište
kėjo už Kazimiero, o mes visi čia atvykę randam 
gyvenimą paprasto žmogaus — iš medžio padirb
tą, su šiaudais klotą, kitus langus su lentelėmis 
užtaisytus. Šitai tau penkios! Apgauti pamatę, 
ryžomės tokį piršlį melagį nuteisti.

Karalius Zigmantas III per versolą, išleistą 
1604 metais, įsakė tokius melagius apgaudinėto
jus ar palaipinus į žardą su šunimis užpiudyti, 
ar pastačius už karklyno su grybų kotais užmuš
ti, ar palaipinus ant stogo kopėčias atimti, ar pa
stačius ant liepto pastumti į upę be ramčio, ar, 
tiesiai sakant, pakarti ir priartinti prie dangaus. 
Mes tad, žemiau su savo rankomis pasirašę, pildy
dami tuos garsingus įstatymus, nusprendėm didį 
melagį Vaištarą pakarti.

Pakorę nemažą pelną gausime, nes iš karuo- 
nies makaulės bus žibintas, iš akių spunkos, iš 
nosies šnipkos, iš dantų priekalai, iš liežuvio ky
lys, iš gerklės trimitas, iš stemplės virvė, iš pilvo 
būgnas, iš grobų vėdarai, dešros ir stygos, iš šon
kaulių akėčios, iš plaučių dumplės, iš rietkaulių

kočėlai, iš staibukaulių trimitai, iš rankųl 
liai, iš letenų kultuvės ir iš nagų sagos. Bei 
čia ilgai tauzyti ir skaityti — imkit, beri 
ir tempkit!

Po ta ištarme savo rankas pridėjo: Ju| 
Margis, Kazimieras Dargis, Pilypas Pilvočiil 
nas Kupročius ir kiti.

Berniukams už piršlio capt-capt sukibus, | 
šmurkšt atskubėjusi, smarkš užmetė ant kakli 
liui rankšluostį ir tuo parodė dovanojanti piršlį 
sas melagystes. Teisėjai todėl paleido piršlį, bed 
ištarmė nepaliktų neišpildyta, pakorė kaukę, i| 
gus padarytą. Linksmas piršlys šokinėjo antį 
kojos, griežikui pagaliau nečirškinant.

Pabaigę reikalą su piršliu, visi svečiai sėdo VI 
pavalgę pilvais varini išėjo į kiemą, tame dai 
lig brėkštant, pagaliau išvažiavo namo.

Aš per tas visas vestuves buvau, trypiau ir į 
kiek tinkamas. Pats dar čirškinau, kitus šokt 
kiau ir jaunuosius apsiuvau. Už tai davė mani 
batus, sviesto skrybėlę ii’ popieriaus švarką. Su 
drapanomis pasipuošęs, išėjau oran. Vos stojai 
akmens — susikūlė mano batai, dar koją pe 
įspindo saulė — sutirpo mano skrybėlė, sutepė! 
nas; nulijo — ištižo mano švarkas. Taip tai b 
visi pasauly užmokesčiai, visi vyresnybės duo 
puošimai. O žmonės tačiau jais džiaugiasi, it] 
stiklo šukelę radę.

•^palaido- 
Tiškevičius, 

p parapijietis, 
stojo Ona 

te grojant A 
tešil buvo

'tau palaido- 
feiis, nuošir-

Per mi
te daug žmo-

Šv. Andriejaus 
Cecilijos choras s 
gūžės 2 d., 7 vai. 
salėj, 352 Park S 
dinimą ir koncert; 
sienas gerai žinon 
šauskas su savo į 
dins veikalą “P 
nim.”

žmonės šio pa 
laukia. Jau seniai 
bebuvo tokie vaic

Tikimasi, kad 
žmonių, iš visur i

Visi prisiminki 
nesigailėsite atėję 
lietus įsigyti iš a 
tės į vargoninkę 
gutis, į choristus 
716 Stanley St., i 
352 Park St.

Bayoim

Įjs 50 metų 
balandžio

ir Ieva”

te kad labai 
teinta ir su
pą tekis vei- 
te A. Stani- 

I ■ č'.omis kolo-

Mūsų m
Frank Ralis ■ 

džio 9 d., palaii 
13 d. Šv. Jono 1 
lyne.

Louis Chesne; 
U d., palaidotai 
Kryžiaus kapuos 
J.

Ona Medašai 
bal. 15 d., pala: 
Šv. Kryžiaus ka 
N. J.

p šiuo metu 
■^is katali- 
r W pat ir 
plas visiems

—Balandžio 1 
pijos katalikai v 
jos salėje suruc 
sekė neblogai.

—Mergaitės s 
si švč. P. Mari 
iškilmėms, kuri 
2d.

,_. ižai
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ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

w Haven, Conn

enė, iš Gu
lės apskr.

ienė, Pran-
1., Panevė-

į vai. „ 
Inu kaimo,

•as, iš Žel- 
ipskr.
buvo vedęs
• vaikai Ka-

zas, brolis

;, iš žalio- 
apskr., bro- 
ės.
(Ramonas), 
įsio, gimęs

Balandžio-j

Miečkovskioį.
Marija.

Mončaitės, Start 
dorka Bonblienė,į 
Telšių ap., gyv,

Morkevįdus, 
fantas, iš Smfe 
žio apskrities.

Motekaitis, Jo^ 
iš Naujamiesčio 
apskrities.

Motekaitis, fe
is Trakiškių fe; ekvieną dieną buvo škil-
val., Panevėžio^ jS pamaldos, kuriose daly-

Norbertienė - Sį
Pečas, Teodor

Kauno.
Petraitienė • G aUs karstu.

Velykų atgarsiai
Kazimiero parapijoj šiais 

s labai gražiai praleidom 
cų šventes. Didžiąją Savai-

daug parapijiečių, taip pat 
ug kitataučių. Visi gėrėjo- 
ižiai išpuoštais altoriais ir

ykų dieną parapijiečiai

enė, Agota, 
kaitienės, iš

Petraškaitė, fe aį susirinko į Prisikėlimo 
rijampolėsap.,gj| s jr procesiją. Mažos mer-

Petrauskas, Jį 5 įr Marijos vaikų draugi- 
nas, iš Padubysį) 
apskrities.

Petrulevioūtė ii

arės, dalyvaudamos labai 
)j ir tvarkingoj eisenoj, da- 
alonų įspūdį. Choro iškil- 

sephine, mokyto) is giedojimas tikrai primi- 
ekvienam, kad Kristus pri- 
'. Parapijiečiai gausiai arti- 
jrie Dievo stalo.

gimnazijoje.
i Rakauskas, Joj

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 25 d., mūsų bažnyčioje bus 
parapijos metinė šventė, tai šv. 
Jurgio šventė. 11 vai. ryto 
iškilmingos mišios. Choras 
giedos specialias mišias.

bus
su-

o.

Worcester, Mass

—Parapijos moterys sodalie
tės pradės kas mėnesį siųsti 
maisto siuntinius lietuviams 
tremtiniams Europoje.

— 40 valandų atlaidai mūsų 
parapijoj bus gegužės 9, 10 ir 
11 d.

—Pakrikštytas Paimbrekių 
sūnus, kuriam duoti vardai Den
nis ir Jurgis.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

“AMERIKOS” RĖMĖJAI

Mutrungio 
d.
5 ir Vladas, vai., Kauno apsį.

Ramanauskas, į učių ir kortavimo pramoga 
sogalos vai, Kėfe terų Sąjungos 33 kuopa 

Ramanauskienė-!
ronelė, ir jos sfe
fan, gyv. Chicago;

Ramonas (KuiJotas margučiais, kuriuos 
liksas, sūnus Stas |ns sąjungietės.
rikoje. įgėjos, M. Ramanauskienė,

Raupelis, iš fe denė ir M. Jokubaitė, ruo- 
Želvos vai., Ufe visus pavaišinti įvairiais

Ieškomieji aite 
nantieji maloniai 
liepti:

CONSULATE G
LTTHIT

41 West fe 
New York I-.

*žų - Pasva- 
goje.
Alytaus (bu-
apskr., gyv.

r jos broliai

Marija, iš 
., gyv. Grand

zė, iš Pažėrų 
ės aps., gyv.

lašlė Jurgio 
iš Marijam- 

Irooklyne. 
inkas, gyve-

incas, gimęs 
New Yorke.

imas ir Pet- 
, Marijampo-

r

a šaunią pramogą, kuri su- 
iš kortavimo dovanų. Be 
ekvienas atsilankęs bus ap-

įmynais ir sako, būsią vi- 
siurprizų tiems, kurie atsi- 
s.
įmoga įvyks balandžio 25 
pal. po pietų, parapijos sve- 
e. Visi kviečiami atsilan- 
r smagiai praleisti laiką.
! M.

žmona Joana 
leksandras ir 
apskr.
iš Surviliškio

aterbury, Conn.
Jalandžio 2 ir 9 d. Lietuvos 
į 7 kuopa šv. Juozapo par. 
jrijoj surengė “minstrel” ir

III
Lietuvių Rafi)

Trečiadieni 7:00jm
DIREKTF •

ANTANAS! s. Dalyvavo daugiau, kaip
3619 East The menų. Visi savo vaidmenis 

Philade-pt
Telefonuose: 1 ps buvo perpildyta svetai- 

= yčiai labai dėkingi visiems 
----- ikiusiems.

gerai. Per abu vakarus

BALF Centrui paskelbus nau
ją drabužiams rinkti vajų, pir
masis atsiliepė Worcesterio Auš
ros Vartų parapijos B ALF sky
rius. Jis surengė vajų nuo bal. 
4 iki 11 d. Drabužiams rinkti 
stotys buvo: Aušros Vartų par. 
salė, Glavickas Market, Public 
Market ir Savickas Market.

Vajaus garbės pirm.—klebo
nas kun. K. Vasys; pirmininkai: 
Petras Aikšnoras ir kun. J. Jut- 
kevičius; vicepirm. — J. Mata- 
činskas; iždin. — kun. J. Baka- 
nas; sekret. — T. Mažeikienė.

Drabužiams suvežti komisija: 
pirm. V. Vieraitis, padėjėjai — 
J. Andriuška, K. Mažeika, B. J. 
Boris ir V. Kuraiša.

Drabužiams skirstyti ir per
rinkti komisija: T. Saurusaitie- 
nė, O. Kazlauskienė, M. Kirmi- 
lienė, M. Kuraišienė, M. Meški- 
nienė, O. Milleriūtė.

Drabužiams pakuoti komisija: 
B. Tamulevičius, J. Kirmilas, P. 
Kosiulis, J. Glavickas, V. Svikas.

Šv. Kazimiero par. BALF sk. 
skelbia drabužių rinkliavą, kuri 
prasidėjo bal. 19 d. ir tęsis dvi 
savaites, t. y. iki gegužės 2 d.

Visi Worcesterio ir apylinkės 
lietuviai ir lietuvių draugai pra
šomi paruošti savo drabužių da
lį kenčiantiesiems Europoje lie
tuviams pagelbėti.

Kai tik drabužiai bus surink
ti, jie tuoj bus pasiųsti į BALF 
Centro Sandėlį, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Balandžio 4 d. Sopulingos Die
vo Motinos bažnyčioj, Harrison, 
susituokė Ieva Pamperiūtė iš 
Kearny ir Jonas Gajauskas iš 
Brooklyno.

*fisfe •<> 
sSg,;

■F

iBili
. n

Jonas 
Solis- 
Kear-

———

“Amerikos” Įsikurdinimo Fondas smarkiai auga. Jei 
anksčiau prie jo rašėsi daugiausia New Yorko apylinkės 
“Amerikos” skaitytojai, tai dabar pradėjo jį gausiai remti 
“provincija.”

Kaip matėme iš pereituose “Amerikos” numeriuose pa
skelbtų sąrašų, stambi parama atėjo iš Rochesterio, Phila- 
delphijos, Girardville, Pa., ir kitur. Dabar stambių aukų 
gauta iš Kearny, N. J. ir Worcester, Mass., nors Brooklynas 
nuo jų bent savo skaičium neatsilieka.

Pereitą savaitę prie “Amerikos” Įsikurdinimo 
prisidėjo sekantieji: 
Šv. Vardo D-ja, Kearny, N. J......................................
Kun. C. A. Vasys, Worcester, Mass..............................
E. Vaičikauskienė, Brooklyn .......................................
S. Markevičius, Elizabeth, N. J.....................................
M. Gaidamauskienė, Brooklyn .... ...............................
J. šeštokas, Long Island City ...................................
K. Johnson, Brooklyn ...................................................
K. Dobrovolskienė, Brooklyn ...................................
Kaz. Pupelis, Woodhaven ...........................................
Sisters of Immaculata, Putnam...................................
V. Norkūnas, New Haven, Conn..................................
Agnes Pužas, Waterbury, Conn....................................
K. Marcinka, Jersey City, N. J..................................
Frank Yocis, Maspeth, N. Y..........................................
M. Macytė, Chicago, Hl..................................................

' J. Žakevičius, Vineland, N. J.........................................
' K. Žudžius, Brooklyn ...................................................

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

Fondo

$20.00 
10.00 

5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

“Amerikos” Administracija.

VIETOS ŽINIOS

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

PARDAVIMUI
Rochestery, N. Y., ir artimoj apylinkėj nuosavybės:—

Seniai išdirbta duonkepykla; mūro namas su visais įtai
symais; dvi krautvės; garadžius; savininkas išvažiuoja 
į Kaliforniją. Pora gerų saliūnų, tinkama lietuviui vieta; 
nebrangiai parsiduoda dėl senatvės priežasties.

Keletas gerų mūro namų su krautuvėmis ir Hiatais; 
tinkama bent kokiam bizniui. Namai nuo vienos iki 30 
šeimynų, apartmentai visokios rūšies. Gazolino stotis, 6 
pumpos, karams taisyti garadžius, du lotai padėti karams; 
pačiame lietuvių centre; parsiduoda nebrangiai.

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 HUDSON AVE. ROCHESTER 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
nėms, pažįstamiems ir Mot. 
Sąjungos 29 kuopai už Šv. 
Mišių užprašymą ir gėles. 
Dėkojame visiems už jos pa
lydėjimą į šv. Jono kapines 
ir už mums išreikštą užuo
jautą; graboriui Šalinskui 
dėkojame už malonų ir gražų 
patarnavimą. Teatlygina vi
siems gerasis Dievas!

Nuliūdusi,
O. K. Dobrovolskiu šeima

PASIŽYMI VAIDYBOJE
Vytautas Jurgėla, mūsų 

bendradarbių kapitono ir So
fijos Jurgėlų sūnus, pasižymi 
vaidyboje. Milžiniškoje vid. 
mokykloje (Hempstead, N. 
Y.), kur mokosi keliolika 
šimtų jaunuolių, praėjusios 
gavėnios metu jis vaidino 
veikale iš Kristaus gyveni
mo ir Šekspyro dramoje. Tu
rėjo ilgus vaidmenis. Be to, 
mokytojams ir mokiniams 
jis kelissyk rodė magijos klas 
tas (magic tricks), kuriomis 
visus labai ęLįbino ir žavėjo. 
Būtų gera, jei mūsų parapi
jos ar draugijos pakviestų jį 
surengti magijos vakarą.

Ieva Galauskienė
Santuoką suteikė kun. 

Scharnes iš Jersey City, 
tė Elena Augustinaitė iš
ny giedojo “Panis Angelicus.” 
Jai vargonais akompanavo Mae 
Donnelly iš Jersey City. Vestu
vių puota įvyko LAPC salėje, 
Kearny.

Vestuvių palydoje dalyvavo: 
pamergės Genė Pamperiūtė ir 
Teresė Mitchell iš Kearny, svo
čia Adelė Shawkoniene iš Har
rison, pabroliai Walter Gajaus
kas iš Brooklyno, Frank Pocius 
iš Harrison ir svotas William 
Masones iš Elmhurst, L. I.

Jaunavedžiai apsigyvens 1095 
Halsey St., Brooklyne.

Jaunoji Galauskienė New Jer
sey ir New Yorko lietuviams yra 
gerai žinoma, nes nuo mažens 
ji yra pasižymėjusi gražiais dar
bais ir pasišventimu Tautai ir 
Bažnyčiai.

Visi Harrison _ Kearny para
pijiečiai linki jaunavedžiams 
šviesaus ir laimingo gyvenimo!

A. E. S.

RUBBER STAMPS

Matthew
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

OIOIOIOIOTOTOIOTOIOTOX>TOTOTOXTOTCTOIOX>IO:

MAP6-TO-OąDgl

•Mt*
BALKS a BEPA1R OF 

Numbering machines

Vįt.t.

SOCIALINIS
DRAUDIMAS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

Katalikų spauda turi nema
ža gerų bičiulių, kurie gyvu pa
vyzdžiu įrodo, kaip reikia palai
kyti savąją spaudą.

Vienu tokių šviesių pavyzdžių 
yra gerb. kun. C. A. Vasys, Wor
cester, Mass, klebonas. Norėda
mas paremti naujoje vietoje įsi
kūrusią “Ameriką,” šiomis die
nomis jis prisiuntė $15.00 pre
numeratos (5 metams), be to, 
paaukojo $15.00 “Amerikos įsi
kurdinimo Fondui.

208

JONAS DAUNIS

alandžio 11 d. Kančios ar
ija surengė vakarienę pa- 
s naudai. Publika gausiai 
hkė.
Uekvieno mėnesio antrą

Graborius ■ Balsamuofedienį 8 vai. yra Šv. Vardo 
mišios. Norintieji priklau- 

ERNON ST., PHILADELPHIA 2 v. Vardo D-jai mielai kvie- 
prisirašyti.

Jalandžio 18 d. įvyko šv.
> D-jos kortavimo vakaras. 
uDS 5 kp. kortavimo vaka-NUMERUOKITE IR PLATI1

kos Lietuvių Katalikų Visuomet pyksta balandžio 25 d. se- 
iultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

New Haven, Conn

5.

<ERII
š mokyklos patalpose.
iv. Juozapo par. klebonas
J. Valantiejus išvyko triš
kiai dienų į Floridą.
(omp. A. Aleksis buvo iš- 
; į Kanadą. Jau grįžo.
Vaterburyje labai jaučia- 
butų trūkumas. Nemaža 
įsitikimų, kad šeimos iš-

talpina daug įvairių žinių iš plats-
’ rašo eilė pasižymėjusių lieta:
arba vargstančių ištrėmime :tomos if namų ir neturi 
skelbia kaip mūsų broliai ir sės? ,asideti. P. J
eina jų šalpos darbas, kaip jieffll 

ridgeport, Conn.
metams $3.00. Užsienyje-^

> pažįstamus užsisakyti arba p® 
šį laikraštį šiuo adresu:

“AMERIKA”
Brook'

andžio 12 d. buvo palaido- 
Cajetonas Andriuškevičius,

Šv. Jurgio parapijietis.
metu solo giedojo Ona 

ilaitė, vargonais grojant A. 
šauskui. Žmonių buvo

andžio 17 d. buvo palaido- 
uozas Stankaitis, nuošir-

Šv. Andriejaus parapijos Šv. 
Cecilijos choras sekmadienį, ge
gužės 2 d., 7 vai. vak., lietuvių 
salėj, 352 Park St., rengia vai
dinimą ir koncertą. Dalyvaus vi
siems gerai žinomas Juozas Ol
šauskas su savo grupe ir suvai
dins veikalą “Pasitikėkit ma
nim.”

žmonės šio parengimo labai 
laukia. Jau seniai New Britaine 
bebuvo tokie vaidinimai.

Tikimasi, kad parengime bus 
žmonių, iš visur suvažiavusių.

Visi prisiminkite šią dieną, o 
nesigailėsite atėję. Patartina bi
lietus įsigyti iš anksto. Kreipki
tės į vargoninkę Mrs. Isabel De
gutis, į choristus, Amber Club, 
716 Stanley St., ir Varpas Club, 
352 Park St. Choristė

Šv. Vardo Draugija paaukojo 
“Amerikos” Įsikurdinimo Fon
dui $20.00.

očėlai, iš staibukaulių trimitai j 
ai, iš letenų kultuvės ir iš nagų *
a ilgai tauzyti ir skaityti - Įarapijos rėmėjas. Per mi- 
tempkit!
Po ta ištarme savo rankas

targis, Kazimieras Dargis, Pilype rintes ramybėje!
as Kupročius ir kiti. -------------

. '. L . a tauto Draugijos 50 metų liukams uz piršlio capt-capt > . .-4. 4. i u-- • i- ■ L;r minėjimas balandžio st atskubėjusi, smarks užmėtė J. . ,
nkšluostį ir tuo parodė dovrf ; Iabal grazlaJ [iavyko' 
riagystes. Teisėjai todėl paleidot _
ė nepaliktų neišpildyta, pakorė ' eretės “Adomas _ ir ~ Ieva 
įdarytą. Linksmas piršlys šokis ’šiai
griežikui pagaliau nečirškinaM

aigę reikalą su piršliu, visi sve^
,ę pilvais varini išėjo į kiemų.lota. Pirmą kartą tokis vei- 
ikštant, pagaliau išvažiavo na®-- 
per tas visas vestuves buvau,

BRANGUS LIETUVIAI!
Esu 14 metų II klasės moki

nė. Gyvenu tremtyje. Skurstu 
kaip ir visi. Nematau šviesios 
dienos, nes jau baigiu 4 metus 
gyventi Vokietijoj. Išgyvenome 
didelę karo nelaimę, palikdami 
tėvynę. Turiu didelį norą susira
šinėti su geraširdžiais lietuviais. 
— mergaitėmis, berniukais bei 
su suaugusiais, kurie mane už
jaustų ir suprastų, jei ne me
džiagiškai, tai bent moraliai. 
Kol širdis plaka ir kol esu jau
na, norėčiau gyventi ir pamaty
ti tikrą, laisvą gyvenimą, kokį 
jūs turite. Prašau labai, atsi
liepkite šiuo adresu:

J. Žakevičiūtė, Augusdorf 
(Lippe), D. P. Camp, Germany, 
British Zone, Kreis Detmold.

r kapuose buvo daug žmo-

labai gražiai pavyko.

i tikrai yra gražūs, 
lės tik ir kalba, kad labai 
ai buvo suvaidinta ir su-

šioje kolonijoje. A. Stani- 
. :as tariasi su kitomis kolo- 

inkamas. Pats dar čirškinau, J’ ns, kad būtų galima ir ki- 
i suvaidinti.

Mūsų mirusieji
Frank Ralis — mirė balan

džio 9 d., palaidotas balandžio 
13 d. Šv. Jono kapuose, Brook
lyne.

Louis Chesney — mirė bal.
11 d., palaidotas bal. 15 d. Šv. 
Kryžiaus kapuose, Arlington, N.
J.

Ona Medašauskienė — mirė 
bal. 15 d., palaidota bal. 19 d. 
šv. Kryžiaus kapuose Arlington. 
N. J.

r jaunuosius apsiuvau. Už tai 
sviesto skrybėlę ir popieriaus^ 

lomis pasipuošęs, išėjau oran 
is — susikūlė mano batai, dar 
) saulė — sutirpo mano skrybėlė 
ulijo — i______________

. .j| s A. Stanišauską šiuo metu 
• ta užsisakyti visus katali- 

laikraščius; pat ir 
u__ vietiniais reikalais visiems

noru jis patarnaus.įai. O žmonės tačiau jais (0$ 
šukelę radę.

—Balandžio 10 d. mūsų para
pijos katalikai veteranai parapi
jos salėje suruošė šokius. Pasi
sekė neblogai.

—Mergaitės sodalietės ruošia
si Švč. P. Marijos Vainikavimo 
iškilmėms, kurios įvyks gegužės 
2 d.

PADĖKA
Minėdami savo 16 

vedybinio gyvenimo sukaktį, 
širdingai dėkojame poniai 
Kivytienei už šios sukakties 
minėjimo surengimą savo na
muose balandžio 17 d.; svo
čiai p. Gražienei ir svotui p. 
Povilui Gustui už gražias do
vanas ir linkėjimus; kun. J. 
Sitavičiui už ypatingai gra
žius, tai progai pritaikytus 
linkėjimus; visiems daly
viams — svečiams, kurių su
sirinko daugiau kaip 30.

Anelė ir Jonas Rinkevičiai

metų

IŠ ALUMNŲ IR STUDENTŲ 
KLUBO VEIKIMO

Lietuvių Alumnų ir Stu
dentų Klubas savo mėnesinį 
susirinkimą turėjo balandžio 
11 d.

Buvo išreikšta širdinga pa
dėka prof. A. Sennui už jo 
gražią paskaitą. Paskaitos 
apie lietuvių kalbą, kultū
rą ir praeitį ypatingai pagei
daujamos, ir jaučiamas dide
lis jų trūkumas, ypač mūsų 
jaunimo tarpe. Planuojama 
ir daugiau panašių progra
mų.

Buvo atlikti paskutiniai 
pasirengimai 21 metų jubi
liejaus šokiams, kurie įvyks 
balandžio 24 d., Knapp Men- 
sion, 554 Bedford Avenue, 
Brooklyne.

Paskaičius laiškus nuo 
DP studentų, buvo svarsto
mi būdai jiems pagelbėti.

Nutarta rodyti judamus 
paveikslus iš klubo praeities. 
Filmas apie Lietuvą, jos is
toriją ir krašto grožį planuo
jama rodyti sekančiame su
sirinkime.

Paskutinės vakaro valan
dos buvo praleistos prie ska
nių valgių, kuriuos pagami
no vakaro šeimininkai. Visi 
linksmai pasišnekučiavo ir 
išsiskirstė laukdami būsian
čių šokių.

V. W. Witkus,
Vicepirmininkas

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

PADĖKA
Kovo 18 d. mirus mano mo

tinėlei a. a. Ievai Žukauskie
nei, reiškiame širdingą padė
ką Apr. par. klebonui N. Pa
kalniui už lankymą jos ser
gančios, kun. B. Kruzui, kun. 
J. Pakalniškiui ir misionie
riui Tėvui L. Andriekui už 
gražias pamaldas bažnyčioje 
ir už suraminimą liūdnoj va
landoj; vargoninkui p. Sakui 
už gražų giedojimą.

Taip pat dėkojame

Vienkartinis pomirtinis 
išmokėjimas

Jei miršta darbininkas, ne 
palikdamas įpėdinių, kurie 
turėtų teisę reikalauti mėne
sinio apdraudos mokėjimo, 
gali būti iš karto išmokama 
visa pomirtinė suma.

Bet ir tuo atveju algos ga
vėjas privalo būti “pilnai 
apdraustas” arba “apdraus
tas dabarčiai” pagal šios da
lies socialinio draudimo pro
gramą. šios sąlygos buvo at
pasakotos anksčiau. Vienkar 
tinis mokėjimas siekia nuo 
$60 iki $250, atsižvelgiant į 
apdraustojo savaitinį uždar
bį.

Jei apdraustasis mirė prieš 
1947 m. sausio 1 d., pomirti
nė suma gali būti išmokėta 
našlei ar našliui tik tuo at
veju, jei prieš mirtį jie drau
ge gyveno. Jeigu našlys ar 
našlė neatitinka šio reikala
vimo, pomirtinė suma gali 
būti išmokėta asmeniui, ku 
ris laidotuvių išlaidas sumo
kėjo savo pinigais.

Jei mirtis įvyko 1947 m. 
sausio 1 d. ar vėliau, vien
kartinį pomirtinį išmokėji
mą gali paimti mirusiojo naš
lė ar našlys, bet tik tuo at
veju, jei prieš mirtį jie drau 
ge gyveno. Tačiau jei našlys 
ar našlė šiam patvarkymui 
neatitinka, pomirtinę sumą 
gali paimti asmuo, kuris pa
dengė visas laidotuvių išlai
das.

Dažniausiai vienkartinio 
pomirtinio išmokėjimo reika
lavimas turi būti pateiktas 
per dvejus metus nuo algos 
gavėjo mirties. Tačiau yra 
kai kurios išimtys minusiems 
užjūryje, Wake Island be
laisviams ir tarnybiniams 
žmonėms. Apie pomirtinį iš
mokėjimą kai kuriems vete 
ranams bus 
liau.

Norėdami 
informacijų, 
timiausią Social Security ad
ministracijos raštinę. Jų yra 
keturios Brooklyne ir viena 
Long Island City.

M WoQm 8L Rmt YMk n. K l 
__________ex. beekman a-asas

J. Sneideraitis ir A. Andriukaitis 
Praneškit—Prishjsim Katalogą Dykai

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyn© Lietuviai Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
Į (Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

u

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
. (Bieliauskas)

paaiškinta ve-

gauti daugiau 
kreipkitės į ar-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y. i

 Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Lalsniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

Maspeth, N. -Y.54-41 — 72nd Street .
gimi-



Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

O
d

Brooklyn, N.489 Grand Street

D. Whitecavage, Savininkas

41-40 — 74th Strt

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

Clement A. Vo 
(VOKETAITIS)

Advokatas

Jackson Heights, N
NEwtown 9 - 597

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

BAZARAS ARTĖJA

GO

Pavasaris iš]

Milane k<

Dain. RAPOLAS JUŠKARengėjai

- Mūsų Apylinkėje
8

Maspetho Žinios
į® apie

jakrftš-

I

i
šTominioi

499

EV

PAVASARIO KONCERTAS
atotei-

6762 FOURTH AVE.

storos

Telefonas: EVergreen 7-7411 Stephen Erodes Jr

New Yorko Apylinkes Kataliku Spaudos Remejy

šia 70

<;patvir-

oarodė,

ir ne- 
hrion 
šimt-

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

Pinnąją 
gana 

budintas 
'0 buvo

NAUJI “AMERIKOS” 
SKAITYTOJAI

tapo- 
•Kelpša 

Ne-

Bal. 24 d„ 7 v. v. Liet. Pil. Kl. 
salėj, Maspethe, bus svarbus L. 
Auditorijos metinis seimas.

Maspetho L. pil. Klubo susi
rinkimas bus bal. 23 d., 8 v. vak., 
Klubo salėje, 60-39—56th Dr.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plas te ria v imą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

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

zius prisiminimus. ;
Koncertą rengia Jaunų Mo- Į

Basil JWoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTU LIKERIU 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829

Dain. SUZANA GRIŠKAITĖ
Koncerto programa bus tikrai 

meniška ir stropiai paruošta, nes 
abu dainininkai yra pasižymėję 
savo talentais koncertuodami 
lietuvių ir amerikiečių tarpe. Jie 
yra dainavę lietuviams įvairiuo
se miestuose ir palikę gražių at
garsių. Atsilankę į koncertą, 
tikrai būsite sužavėti gražiomis 
dainomis.

Visus dainos mylėtojus nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti.

BROOKLYN 20, N. Y. 
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
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

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7-1896

E

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

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

Parduodame farmas, lo- 
tus, krautuves ir dlrbtu- 
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

,*amasį 
3 aisns... 
įioikams 
ujamos 
į) ir ve- 

•jžoj pa-

Dekoruotojas

Tik dvi savaitės beliko iki “Amerikos” rengiamo šau
naus bazaro. Per šias savaites visi mūsų bičiuliai prašomi 
priminti savo draugams ir pažįstamiems, kad gegužės 7, 8 
ir 9 dienomis pasimatysime Angelų Karalienės parapijos 
salėje, kur tas bazaras įvyks.

Darbo mašina jau pilnai užsukta. Bazarui rengti iš
rinkta valdyba: pirmin. K. Baltrušaitis, vicepirmininkai— 
P. Sijevičienė, A. Kivytienė, J. Skarulienė ir A. Kazlauskas, 
sekr. Balys Laučka, ižd. P. J. Montvila, iždo globėjai — J. 
Butkus ir O. Panatauskienė. Į valdybą įeina visų Brookly
no parapijų atstovai. Jie pasirūpins surasti bazarui darbi
ninkus. Kiekviena parapija turės savo stalą, kuris bus nu
krautas gražiomis dovanomis.

Bazarui dovanų parinkti iš biznierių įgaliota nuoširdi 
“Amerikos” rėmėja J. Gražienė, kuri talkon pasikvies ir 
kitus. Baras bus vedamas S. Lukoševičiaus, V. Žemantaus- 
ko ir Dailydėno. Skanius valgius pagamins O. Panatauskie
nė, Putinienė ir Adomaitienė. Salę bazarui tinkamai pa
ruoš K. Baltrušaitis su vyrų pagalba. Prie rato dirbti ma
loniai sutiko Walter Zaukus, Juozas Skarulis ir Antanas 
Baciuška.

Kaip matote, Viskas jau sukas, kad tik įdomiau galė
tumėt praleisti tuos tris gegužės 7, 8 ir 9 dienų vakarus 
“Amerikos” bazare ir kartu paremti šios apylinkės katali
kišką laikraštį.

Pasisekimas ar nepasisekimas priklausys daugiausia 
nuo to, kiek jūs bazarą paremsite atsilankymu. Tad, mieli 
“Amerikos” skaitytojai, įsipareigokime kuo gausiausiai šia
me bazare dalyvauti. Visi kviečiami ir laukiami gegužės 7, 
8 ir 9 vakarus praleisti Angelų Karalienės salėje, kur ne 
tik susitiksite savo draugus ir pažįstamus, bet kartu ir 
galėsite laimėti labai vertingų dovanų.

• Kun. Pr. Juras, Kunigų 
Vienybės pirm., buvo atvy
kęs į L. Kultūrinio Instituto 
posėdį. Aplankė mons. J. Bal- 
kūną ir “Amerikos” įstaigą.

• Ieva Jankienė ir J. Sta- 
nis šiomis dienomis susituo
kė. Dabar yra išvykę kelioms 
savaitėms atostogų.

• Juozas Kazickas, prieš 
metus atvykęs iš tremties, 
praeitą savaitę Yale uni ver 
sitete pradėjo dėstyti lietuvių

Jkąlbą. -
• Juozas Rajeckas, Lietu

vos Pasiuntinybės Washing
tone patarėjas, tarnybos rei
kalais lankėsi New Yorke.

—^L^^ Vincas Šmulkštys, 
neseniai atvykęs iš Vokieti
jos, apsigyveno Waterbury, 
Conn.

• Ant. Vaičiulaitis, Liet. 
Kult. Instituto sekretorius, 
lankėsi New Yorke.

• Dr. Ant. Kučas iš Scran- 
tono buvo atvykęs kultūri
niais reikalais. Aplankė savo 
pažįstamus.

• Jada Trimakienė buvo iš
vykusi į Erie, Pa., aplankyti 
savo vyro.

• Andrius Kairis-Kairūkš- 
tis, siuvyklos savininkas, mi
rė balandžio 13 d.

• Monsinjoro J. Balkūno 
instaliacijos iškilmės įvyk
siančios gegužės 30 d.

• Adv. K. R. Jurgėla, LAIC 
direktorius, yra gavęs daug 
sveikinimų, ryšium su jo 
“History of the Lithuanian 
Nation” pasirodymu.

• Kun. V. Karkauskas iš 
Ansonia, Conn., buvo atvykęs 
į New Yorką ir lankėsi “Ame
rikos” įstaigoje.

• Aldona Valaitytė nuo ru
dens prekybinius dalykus 
dėstys Long Island ir Rut
gers universitetuose.

• Dr. Pranas Padalskis ba
landžio 25 d. kalbės New Bri
tain, Conn., ALT parengime.

Džiugu mums yra paminė
ti, jog naujoje vietoje įsikū
rusi “Amerika” suranda sau 
vis naujų skaitytojų. Šią sa
vaitę naujai “Ameriką” už
sisakė:

A. Kazickienė, iš New Ha
ven, Conn.

A. Rinkevičienė iš Brook
lyno.

Fr. Baltrus iš Brooklyno.
M. Gaidamauskienė iš 

Brooklyno, kuri, be to, įsikur- 
dinimo Fondui paaukojo $4.

Asmenis, naujai prisidėju
sius prie “Amerikos” skaity
tojų šeimos, sveikiname ir 
linkime jiems kuo geriausios 
sėkmės.

Balandzio-April 23,

Apreiškimo 
Parapija

—Pereitą pirmadienį soda- 
lietės mergaitės turėjo susi
rinkimą. Tarėsi dėl Motinos 
Dienos pusryčių ir dėl New 
Yorko apylinkės sodaliečių 
visuotinio suvažiavimo, ku
ris įvyks gegužės 23 d. Mas
petho Atsimain. parapijoje.

—Sekmadienį parap. salė
je įvyks šv. Pranciškaus Tre
tininkų susirinkimas.

—Sodalietės Moterys ir 
mergaitės sutarė bendrai 
rengti Motinos Dienos pusry
čius gegužės 9 dieną.

—Apreiškimo parap. gegu
žės 9 d. žada lankytis Brook
lyno vyskupas ir suteikti Su
tvirtinimo Sakramentą.

Angelų Karalienes 
Parapija

—Šį sekmadienį, bal. 25 d., 
9 vai. bus Amž. Rož. D-jos 
bendra komunija. Vakare, po 
pamaldų, bus procesija ir 
svarbus susirinkimas.

—Pradedant bal. 28 d., kas 
trečiadienį bus rengiami pa
rapijos naudai vakarai su do
vanomis. Įėjimas — 50c. Va
karų komisijos susirinkimas 
įvyks pirmad., bal. 26 d., 
vai., po pamaldų.

— Sekmadienį parapijos 
bažnyčioje prasidėjo iškil
minga novena prie Švč. Mari
jos. Vakarais, 8 vai., į pa
maldas susirenka daug jau
nimo. Noveną veda Tėvas 
Jordan, C. M.

—Praeitą sekmadienį Šv. 
Vardo vyrų draugija turėjo 
savo Triumfo šventę. Dau
gybė vyrų susirinko į salę ir 
3:30 vai. p. p. eisenoje atvy
ko į bažnyčią. Čia buvo iškil
mingos pamaldos ir vėliavos 
pašventinimas. Vakare para
pijos salėje buvo iškilminga 
vakarienė, kurios metu pa
sakė kalbų žymūs svečiai.

—Šeštadienį, bal. 24 d., va
kare, parap. salėje lietuviai 
Vyčiai rengia šokių vakarą.

—Sunkiai susirgo naujai 
atvykęs lietuvis, buvęs trem
tinys, Jonas Gintautas. Išvež
tas į Metropolitan ligoninę. 
Giminės Bagočiūnai ir Petru
lienė susirūpinę dėl jo vaiku
čių, kurie, tėvui susirgus, li
ko našlaičiai. Jų motina šiuo 
metu dar tebegyvena Vokie
tijoje, tremtinių stovykloje.

— Pradedant ateinančiu 
sekmadieniu, katalikų vete
ranų postas rengia šokius,

Balandžio 25 d., sekmadie
nį, Apreiškimo par. salėje 
įvyksta puikus koncertas, ku
rio programą atliks pasižy
mėję dainininkai Suzana 
Griškaitė ir Rapolas Juška.

Jie yra dalyvavę koncer
tuose New Yorke, Hartford, 
Conn., Detroite, Binghamto- 
ne, Amsterdame, Wilkes-Bar-’1€^ 
re, Scrantone ir Brockton, kurie vyks kiekvieną sekma- 
Mass., visur palikdami gra- 1 dienį nuo 2 iki 5 vai. p. p. pa
žins prisiminimus. 'rapijos salėje.

Koncertą rengia Jaunų Mo- Į —Nuo ateinančio sekma- 
terų Sodalicija, vadovaujama dienio įvedamas taupymo lai- 
veiklios piiTn. A. Mučinskie- kas. Visos pamaldos bus pa
nes. R. D. gal naują laiką.

MILŽINIŠKAS

RAZARAS
RUOŠIAMAS “AMERIKOS” NAUDAI

Gegužes-May 7,8 ir 9 dienomis, 1948

ANGELU KARALIENES PARAPIJOS SALEJE
SOUTH 4-TH & ROEBLING STS. BROOKLYN, N. Y.

DURYS ATSIDARYS 7 VALANDĄ VAKARO

Jūsų laukia stambios dovanos. Draugijos ir pavieniai darbuotojai prašomi prisidėti 
prie šio bazaro. Visi kviečiami, visi laukiami! Ateikite ir praleiskite vakarus linksmai.

MENINIS PAVASARIO KONCERTAS Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Rengia Jaunų Mot. Sodalicija 

SEKMADIENĮ

Balandžio 25 d., 1948
Apreiškimo Parap. Salėje

No. 5th and Havemeyer Sts. 
Brooklyne

Pradžia 7 vai. vakare
Bilietai: $1.00, rezervuoti $1.50

s
O

įti štai
me-

a Bet kai

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

ixffijo.

fpragied- 
įsVaiž- 
rdgantą,

.< lai-

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidarius

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje rietoje

AMERIKOS LIETUVIU 

LIKŲ VISUOMENIN 

KULTŪRINIO GYVE 

SAVAITRASTL'

EINA KAS PENKTA

Entered as second-class m, 
office at Brooklyn, New Y

SUSITUOKĖ
Balandžio 17 dieną Brook- 

lyne, Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Marijos bažnyčioje susituokė 
Povilas J. Lukoševičius su 
Elena Radzevičiūte.

Šauni ir smagi vestuvių 
puota buvo Thames Hall, 
Brooklyne. Jaunųjų tėveliai, 
draugai ir pažįstami links
mai praleido vakarą ir sudė
jo jaunai porai daug gražių 
linkėjimų.

i 
i
B

AUGUST GUSTAS
—: Bellaire Florist :—

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

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. UBAREVI0IUS

Muzikos Dlr. Pranešimu Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju:

Paul Gustas Funeral Home, Ine
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, Na
(Prieš Armory) EVergreen 7-47;

Mūsų telefonas nemiega

Baras ir Naktinis Klubas
THE “ALLIANCE HALU

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)
Sav. CHARLES ir ALVINA BUI VID AI

80 St. Marks Place Manhatt
Gražiausias Rytinėje New Yorko dalyje

NAKTINIS KLUBAS
Puikiausia programa tris kartus savaitėje

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
. iir.

asu bet 
partija, 

hj&nonės 
au
ti-

Milane komunistą 
kelti riaušes. Vidaus 
minisferis uždraudė 
kias viešas demons 
bet komunistų partij 
nutarė sukviesti part 
parodyti savo galią 
gyventojams ir visa: 
Italijai.

Partizanai pasipy 
ves ir pradėjo žygiuo 
to centrą. Partizan 
jau buvo suorganizr 
nalyčiai būriai atsirs 
lutinių gatvių ir 
prie eisenos.

Bet Italijos poli 
pat nesnaudė. Ji tur 
kad kompartijos cer 
kė sukelti riaušes M 
dėl iš anksto buvo 
susi. Vos tiktai kom 
jų vadovaujami p 
pradėjo maršuoti ir 
policijos daliniai 
jiems kelią.

Pradžioje policija 
keliolika šūvių į vii

Kobe mieste, Jape 
patenkinti korėjiei 
sukėlę riaušes. Jape 
korėjiečių vaikams 
japoniškai, o korėj 
ri, kad mokykloje 
tomą korėjiečių kai 
buvo tiktai tariam? 
mų priežastis.

Riaušėse dalyvai 
dešimt tūkstančių 1 
Jiems pavyko užimt 
centrą ir gubernati 

Korėjiečiai, prot 
prieš patvarkymus 
se, sulaužė poli ei j < 
baldus ir grasino g 
riui. Atvykus Am< 
riuomenei, riaušini 
jau nutilo ir prade;

Dažytojas
IŠ ORO IR IŠ VIDA ‘

PILNAI APDRAUST

Vartojama Geriausia Medj^oatorių
DARBO APKAINAVIMAS D

GEORGE ANDERSO
Telefonuokite:

PResident 2-4203

$da to, 
‘šaniu"

' . . DAvenport 6-0259
• •..'•■•aĮs:' 'U ii
RALPH K R U C 3 \ '• • ■ ■, •’ *>
FOTOGRAFA
65-23 Grand Avenue f *■ <■* k • ’ . .v. ■ ii

Maspeth, N. Y.

gen. J. 
^bolševi- 
į’įspats 
Estuką

Japonijoj J. V. k 
pirmą kartą buvo 
tvarkai atstatyti.

Gen. Willoughby 
kad riaušes kėlė 1 
bet tikrasis šių ria 
ninkas yra komun 

Karo pabaigoje 
galėjo laisvai važii 
už kelionę jiems 
mokėti.

Dalis jų išvažia 
pasiliko. Likusieji 
syti japonų patvai 
kyklose.

‘bdiibu- 
^bolševi- 

tremia 
iki

’is dėlto 
^ehl-

Bol- 
^ibždė-

Černius 
Akinęs? 

kad na-Saturdays, 5:00 to 5:30 p. H
Station WEVD — 1330 Ml., 5000 Wa

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

TeL MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA'

—Jungtinių Vai 
rytų pakraštyje i 
ron laivyno bandoj 
bonešis. Penkis jo 
rus išgelbėjo lai 
shington.”

’^gai- 
bu- 

^bent

te knibžda šnipais 
nėra jokių.

Minimoji tauti 
tėra tik kaukė, ku 
kas dangstosi, ko 
į savo nasrus auk 

Cituotieji gen.
žodžiai ar
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