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^ŠTAI KAIP
Gražiai atlikta
New Yorkas nepasiduoda

Vasario 16-sios minėjimui 
New Yorke buvo rimtai pa
rengta programa. Tai Dan. 
Averkos ir M. Kižytės nuo
pelnai — jie šios šventės fak
tiniai organizatoriai. Jiems 
visuomenė liko dėkinga.

Centrinis programos as
muo — V. Jonuškaitė. Dai
navo per du atveju, su didžiu 
pasisekimu. Nepaprastai pa
gavo publiką. Susirinkusieji 
labai susidomėjo išgirdę, kad 
V. Jonuškaitė rengia savo 
koncertą čia, New Yorke, ba
landžio 20 d. Solistė dainavo 
momentui pritaikintas lietu
viškas dainas. Jos koncerte 
pasijutome, tarytum, prie Ne
muno, Šešupės ar Ventos pa
krantėse. • * •

Antra stambi programos 
dalis — muz. P. Sako veda
mas Apreiškimo parapijos 
choras. Išpradžių mišrus, o 
paskui tik vyrų. Publiką la
bai maloniai nuteikė ir įsigi
jo sau daug simpatijų. Cho
rui daug iškilmingumo sutei
kė akompanavęs pianistas 
Skarulis.

Pagaliau — tautinių šokių 
grupė, kurią sudarė iš trem
ties atvykęs jaunimas, A. 
Čiurlytės ved. Akordionu 
grojo J. Galininas. Mielos lie
tuvaitės ir jų vedėja daug 
simpatijų įsigijo ir buvo šau- 
ikamos vis kartoti.

Visur buvo jausta maloni 
ranka menininko VI. Vijeikio. 
Salę puošė didžiulis paveiks
las — Vytis. Tai jo darbas. 
Dekoracijos, plakatai, išgra- 
žinimai, taip pat jo darbas. 
Tiek širdies įdėti, kiek jis ju
dėjo į šią šventę, retai kas 
pajėgtų, šitie žmonės netu- 
ja^iiti-mūsų užmiršti.

Nepriklausomybės minėji
mo šventėje dalyvavę New 
Yorko ir apylinkės lietuviai 
sumetė per $1,200 aukų Lie
tuvos laisvės kovai vesti. Yra 
aukavusių po $25.00. Taigi, 
New Yorkas prašoko Balti
more. Bet kitos kolonijos, 
kiek girdėti, prašoko ir New 
Yorką, nežiūrint į tai, kad 
yra mažesnės. New Yorkui 
durys nėra užkirstos pralenk
ti kitus, progų yra ir bus.

Nesusipratimas ar 
tyčia?

Didžiuliame New Yorko 
lietuvių Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime 
vasario 13 d. vienas kalbėto
jų paleido ne tai ironijų, ne 
tai jumoro katalikų maldos 
ir net paties tikėjimo, atžvil
giu. Kadangi ši kalba buvo 
kaip tik po didelio mūsų sve
čio prel. M. Krupavičiaus 
kalbos, kurioje jis prašė mus, 
Amerikos lietuvius, kaip tik 
dauigausia maldos, tai susi
darė įspūdis, tarytum šis 
kalbėtojas išėjo prieš svečią. 
Susidarė labai sunkus ir ne
malonus įspūdis, kad vakaro 
vedėjas turėjo net įsikišti ir 
svečius atsiprašyti, pareikš
damas apgailestavimą dėl 
kalbėtojo neatsakingų posa
kių.

Klausimas, ar šitam kal
bėtojui tai atsitiko per nesu
sipratimą ar tyčia. Jo srovės 
žmonės, nuo kurių jis kalbėk 
jo, jo kalbos neaprobuoja. 
Be to, tai jau ne pirmas atsi
tikimas jam su tokiais išsi
šokimais. Kalbėtojas turi sa
ve gerai paklausti, kam jis 
tuo tarnauja? Vienybei? 
Tautos ateičiai? Šitiems da
lykams dirbti galima tik ki
tų neužgaulioj ant. Jeigu po
nas kalbėtojas yra kada mū
sų užgautas, prašomas pasi
sakyti, o mes, katalikai, jau
čiamės jo užgauti. Ir tai yra 
įžūlumas asmens lįsti į visos 
masės šventus jausmus. Juk 
toje salėje, vis dėl to, didžiu
ma buvo tikinčiųjų.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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VLIK’O SVEČIAI WASHINGTONE
Sėdi iš kairės į dešinę: Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas L. Šimunis, 

Lietuvos Įgaliotas Ministeris ir Nepaprastas Pasiuntinys Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms P. Žadeikis, VLIKo pirmininkas prelatas M. Krupavičius, ir Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas Vacys Si-dzikauskas.

Antroje eilėje, iš kairės į dešinę: Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone atta
che J. Kajackas, LAIV direktorius adv. K. R. Jurgėla, ALT sekr. Dr. Pijus Grigaitis, 
ALT iždininkas M. Vaidyla, ALT vicepirmin. adv. A. Olis, iri VLIKo įgalotinis prof. 
Pranas Padalskis.

SESES IR BROLIAI, AMERIKOS 
LIETUVIAI!

------------------- . * ■'
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Sunkiu mūsų Valstybei ir mūsų Tautai laiku atvykome 
pas Jus. Lietuvos valstybės teisės pažeistos, laisvė išplėš
ta. Lietuvių tauta žiauraus bolševiko netik pavergta, bet ir 
naikinama, tremiama, po visą pasaulį blaškoma. Tėvynėje 
lietuvis yra beteisis ir mirti pasmerktas. Darbininkas pa
darytas vergu, ūkininkas baudžiauninku paverstas ir iš sa
vo sodybos varomas. Inteligentas niekinamas ir dvasios 
vergu verčiamas. Lietuvis kalinamas, į Sibirą gujamas, kan
kinamas ir žudomas.

NEPALAUŽE IR NEPALAS

Maskolius sukaustė ir žudo lietuvį! Jis gali atimti jo 
gyvybę, jo turtą, bet lietuvio valios jis nepalaužė ir nepa- 
lauš. Lietuviai šiandien kovoja ir tūkstančiais miršta, kad 
lietuvių tauta būtų gyva ir kad jo tėvynė būtų laisva!

Okupantas panaikino laisvos Lietuvos valstybės val
džią, taičau mūsų tauta nepaliko be jos. Priešo okupuotoj 
Lietuvoj susikūrė slaptas komitetas, kuris vadovauja mū
sų tautos kovai dėl laisvės.

DIDŽIAUSIO PAVOJAUS VALANDA

Mums primestoj nelygioj kpvoj esam ne vieni. Mūsų 
talkininkais yra visas laisvasis pasaulis, visos laisvosios ir 
laisvę branginančios tautos. Tarp jų didžiausioji jėga — 
Jūsų antroji tėvynė. Laisvasis pasaulis su mumis, nes mes 
kovojame už laisvę, už demokratinę santvarką, už žmoniš
kumą — taigi už visą tai, kas yra brangu ir Jums ir ką 
taip vertina Amerika.

Visų kenčiančių ir vargstančių akys nukreiptos šian
dien į Jungtines Amerikos Valstybes. Atvykome ir mes pas 
Jus pareikšti mūsų kovojančios tautos padėką, Jungtinių 
Amerikos Valstybių tautai ir vyriausybei už l odomą mums 
prielankumą bei teisingumą ir rasti čia moralinės paramos, 
pasidžiaugt Jūsų, sesės ir broliai, gyvu ir nesilpstančiu ry
šiu su Jūsų tėvų žeme Lietuva, su Jūsų broliais ir seseri
mis didžiausio pavojaus-valandoj.

KANČIAS IŠSAKYSIME

H. V. Evatto pareiš
kimas

Australijos užsienių reika-

Prašome Jūsų Maldų
LIETUVIŲ DIENA DŽIAUGSMO IR SKAUSMO ŠVENTE
Chicagos mayoras N. H. 

Kennelly išleido proklamaci
ją, kuri paskelbė vasario 16 
d. lietuvių diena Chicagoje. 
Mayoras savo proklamacijo
je pabrėžė didelį lietuvių kul
tūrinį ir materialinį įnašą į 
Chicagos miesto ir Amerikos 
tautos vystymąsi.

Tai labai teisingas įverti
nimas iš aukšto Amerikos 
pareigūno. Chicagos lietuvių 
tarpe ši proklamacija sukėlė 
didelį entuziazmą, šešoilik- 
tai vasario chicagiečiai ren
giasi su dideliu atsidėjimu.

Ir Massachusetts
Massachusetts gubernato

rius Paul A. Dever taip pat 
išleido proklamaciją, kurioje 
skelbia vasario 16-tą lietuvių 
diena savo valstijoje. Jo eks
celencija gubernatorius P. A. 
Devųr savo proklamacijoje 
nepaprastai maloniai atsilie
pia apie lietuvių tautą ir 
Amerikos lietuvius. Jis taip 
pat pabrėžė Amerikos lietu
vių didelę dalį Amerikos, ir 
ypač Massashusetts valsti
jos, gyvenime.

Tai didelė moralinė para
ma ne tik Amerikos lietu
viams, bet ir Lietuvai iš viso.

pareiškė, kad kardinolo Min- 
dszenty tragedija bus iškel
ta Jungtinių Tautų organiza
cijos visuotiname suvažiavi
me 'New Yorke balandžio mė
nesį. H. V. Evatto, kaip ži
nome, yra visuotino suvažia
vimo pirmininkas.

H. V. Evattas pareiškė, 
kad Australijos vyriausybė 
norėjo pasiųsti bylos stebėto
ju į Budapeštą savo atstovą 
pulk. W. Hogson, Australi
jos ambasadorių Paryžiuje, 
bet Vengrijos komunistinė 
vyriausybė nedavė vizos.

Darbo biliaus 
svarstymas

Kaip žinome, dabar Sena
to darbo komitete eina karšti 
ginčai dėl darbo biliaus. Bu
vo manyta, kad tie ginčai šią 
savaitę jau pasibaigs. Bet pa- 

j sirodė, kad negalima buvo 
Į apklausinėti visų kalbėtojų, 
kalbėjusių už ir prieš bilių. 

'Dėl to svarstymas pratęstas 
iki vasario 23 d.

Mes esam čia Amerikos Lietuvių Tarybos svečiai, tai
gi ir Jūsų svečiai. Drauge su Lietuvos Ministeriu ir ALT 
Vykdomojo Komiteto nariais tarėmės Washingtone mūsų 
valstybės ir mūsų tautos reikalais, lankėmės Valstybės De
partamente. Artimiausiu laiku, aplankysime visas vietas, 
kur tik Jūs esat, ir į Jus gyvu žodžiu prabilsim. Ačiū tar
sim. Lietuvos skausmus, Jūsų sesių ir brolių kančias ir ko
vas išsakysim. Kovojančiai Lietuvai pagelbos pražysim.

Tikėkite, sesės ir broliai, kaip ir mes kad nepalaužia
mai tikime, Lietuvos laisve ir šviesia lietuvių tautos atei
timi!

PRIKELKIME LIETUVĄ MŪSŲ!

Prelatas Mykolas Krupavičius, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo'Komiteto Pirmininkas 

Vaclovas Sidzikauskas, 
Vykdomosios Tarybos Pirmininkas

Vėl lietūs

Pereitą sekmadienį po pie-] kenčia mūsų tėvai, broliai, 
tų Didžiojo New Yorko ir sesers Lietuvoje užliejo mus 
apylinkių lietuviai visais ke-'liūdesiu — tai buvo mūsų 
liais traukė į New York City, j skausmo šventė. Dėl to VLIK 
į Capitol Hotel. Čia įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 31 metų sukakties 
šventė.

Žmonių prisigrūdo pilnutė
lė salė. Vakarą vedė žinomas 
Amerikos lietuvių visuome
nės veikėjas J. B. Laučka. Vy
riausias vakaro kalbėtojas 
buvo VLIKo pirmin. prel. M. 
Krupavičius. Jo kalbos susi
rinkę klausėsi su didžiausiu 
susidomėjimu. Savo kalboje 
jis atvaizdavo tą milžinišką 
kovą, kurią lietuvių tauta ve
da šiuo metu dėl savo egzis
tencijos ir laisvės. Kova, kuri 
vedama Visuose pasaulio 
kampuose, kur tik yra lietu
vių. Jeigu taip ir toliau eis, 
jeigu lietuviai dėl savo tautos 
tiek aukosis ir dirbs kaip iki 
šiol, mes laimėsime, pareiškė 
laisvės kovų vadas. Antras 
kalbėtojas buvo “Vienybės” 
redaktorius J. Tysliava.

Milžiniška masė susirinku
sių žmonių, dailiai parengta 
ir išpildyta programa, didžio 
svečio dalyvavimas mūsų tar 
pe, visa tai pripildė džiaugs
mu visų širdis — tai buvo 
mūsų džiaugsmo šventė. Gi 
tos kančios, kurias šiandieną

vadas ir pabrėžė: atvažiavo
me čia iš jūsų prašyti lais
vės kovoms ne tik dolerių, 
bet ir maldos, kuri mums rei
kalinga šiai kovai.

—Jeruzalėj, prie įvažiavi
mo į namą, kuriame yra ap
sistojusi UN 
kelio rasta 
bomba.

—Japonijoj
dimu pakaiti dar 8 aukšti ja
ponų kariškiai, už žudymą ne
laisvėn paimtų amerikiečių.

—žymus filmų artistas, 
Robert Mitchum, nuteistas 
kalėti 60 dienų už narkotikų 
vartojimą.

—Pittsburghe United Mine 
Workers (angliakasių unija) 
iškilmingai minėjo preziden
to J. Lewis 69 metų sukaktį.

—Žymus rusų šnipas, Sam 
Carr, sučiuptas New Yorke, 
perduotas Kanados polici
jai.

—Japonijoje priskaitoma 
apie 2 milijonai bedarbių.

—Į Atėnus atgabentas U. 
S. A. pulkininko Edner lavo
nas, rastas iš komunistų at
vaduotame Karpenision mies 

l telyje.

komisija, ant 
padėta didelė

teismo spren-

Karo vadovybė, kuri šie
met gelbsti vakarų valstijas 
nuo sunkių žiemos išdaigų, 
perspėja, kad jau dabar tų 
valstijų gyventojus pasiruoš
ti galimiems potvyniams, ku
rie neišvengiamai turės sek
ti, pradėjus tirpti didelei 
dangai sniego, kuriuo tie 
kraštai dabar yra apdengti. 
Sniegas jau pavirto į vande
nį Dakotos, Nebraskos ir ki
tose valstijose. Keliai pasi
darė panašūs į upelius. Lau
kiama paupiuose potvynių. 
Bijoma, kad jie nepadarytų 
gyventojams nuostolių. Ka
riuomenė pasirengus gali
miems netikėtinumams.

Tuo tarpu šiaurinių valsti
jų gyventojus dar vargina 
sniegas. Pavyzdžiui, išaurės 
Dakotoje ir Washington© 
valstijoje privertė daug snie
go. Vietomis siekia 15 pėdų.- 
Tokios dangos negalima pa
šalinti šokiomis mašinomis 
nuo svarbiausių kelių. Su
trukdytas susisiekimas plen
tais ir geležinkeliais.

• Rusai pasiūlė Saugumo Tarybai pasmerkti kuriamą 
Atlanto Sąjungą ir viešai sunaikinti turimas atomines bom
bas. Siūlymas nepraėjo.

• Indijos teismas nuteisė pakarti Mathuram Vansyck 
Godse, kuris prieš metus nužudė M. Gandhi.

• Vengrijos komunistai išsiuntė iš Vengrijos kelis A. 
J. V. diplomatus. Juos kaltina padėjus pabėgti į užsienį ke
liems komunistų persekiojamiems vengrams.

• Vokiečių policininkų, kurie stovi ant rusų-ameriko- 
nų zonų linijos, tvirtinimu, rusų zonoje ūkininkas už vieną 
vinį turi mokėti vieną kiaušinį. Toks yra ten geležies trū
kumas.

• Grace Purcelle, kuri yra gimusi be rankų, turi jau 
5 metus amžiaus. Šiomis savaitėmis jai buvo padaryta vie
na operacija ir pritaisyta dirbtina kairė ranka. Iš Newar- 
ko ji išvyko į gimtinę Georgia.

• U. S. armijos štabas praneša, kad civiliams Ameri
kos gyventojams yra leisti lankyti savo gimines Japonijo
je. Lankytojai gali išbūti 60 dienų ir patys apsirūpinti mafc-

PHILADELPHIJOJ 16 VAS. 
MINĖJIMAS BUS 

VASARIO 27

Philadelphijos lietuviai Ne
priklausomybės šventę minės 
vasario 27 d., 2:30 vai. popiet, 
Muzikalinėj Salėj. Dalyvaus 
prel. M. Krupavičius.

—Kardinolo Mindszenty ir 
kitų drauge su jais nuteistų
jų vengrų advokatai padavė 
teismui apeliaciją. Jų byla 
bus peržiūrėta kovo mėnesį.

—Vasario 12 d. Ameriko
je buvo iškilmingai paminė
ta Abromo Lincolno 140 me
tų sukaktis nuo jo gimimo 
dienos.

KARDINOLŲ KONSILIUMAS
Praeitą pirmadienį Popie

žius sušaukė nepaprastą visų 
kardinolų susirinkimą - kon
siliumą, kuriame Jo Švente
nybė padarė pranešimą apie 
kardinolo Mindszenty teis
mą ir jo nuteisimą. Posėdis 
buvo uždaras, šitoks kardi
nolų conciliumas yra retas 
dalykas Katalikų Bažnyčios 
istorijoje.

Sąryšy su šituo Italijos 
katalikai paskelbė maldos 
akciją visose Romos bažny
čiose. Milano arkivyskupas

kardinolas I. Schuster pada
rė labai aiškius ir stiprius pa
reiškimus prieš begėdišką 
komunistų veikimą Vengri
joje. Kardinolas pažymėjo, 
kad šis teismas, kurs atėmė 
žmogui laisvą valią pasisaky
ti pačiam apie save, kurs pri
vertė šį bažnyčios herarchą 
sakyti tai, ko komunistai no
ri, yra žmonijos gėdos aktas; 
Tai aktas, kuris sukelia pasi- 
biaurėjimą. Katalikų Bažny
čia yra didelio gedulo ženk
le.

• Rumunijos žydai veržiasi emigruoti iš Rumunijos. 
Korespondentai praneša, kad šita emigracija pasiekė karšt
ligišką laipsnį.

• Hamburgo policija suėmė 72 metų senį, kuris norėjo 
nužudyti apačioje jo gyvenantį kaimyną, kad šis per gar
siai vaikščioja. Senis buvo išgręžęs lubose skylę ir pradė
jęs leisti į kaimyno kambarį dujas iš savo virtuvės. Bet 
kaimynas greit suodė kvapą ir pranešė policijai.

• Rusai, kuriems vakariečiai uždraudė per savo zonas 
Vokietijoje prekes vežti, tai atlieka Baltijos jūra. Šiuo jū
ros keliu prekės eina iš Olandijos, Belgijos, Norvegijos.

• Tulsoje (Okla.), Mousos upėje, paskendo motorlai
vis. Vienas keleivis išgelbėtas, o kiti penki žuvo.

' • Rusų laikraščiai ir radijas pareiškė, kad pirmą oto- 
mo išskėlimą padarė ne anglas E. Rutherford, kaip iki šiol 
buvo manoma, bet rusas N. B. Tsehitscherinas 1888 m.

• Mozotlane (Mex.), apie 40 mylių nuo krante, pa
skendo 298 tonų prakybinis garlaivis. Įgulą išgelbėjo.

• Talladega (Ala.) — Čia suimtas jaunas vyras, H. H. 
Genter, kuris nužudė savo žmoną ir jos draugę. Šių dviejų 
lavonus policija rado griovy apkastus. Gentry nusikaltęs 
prisipažino.

• Berlyno vakarų sektorių mayoras prof. Reuter bu
vo priimtas prancūzų užsienio reikalų ministerio. Tai pir
mas viešas vokiečių pareigūno priėmimas Paryžiuje po ka
ro.

• Alger Hiss procesas atidėtas iki kovo mėn. 21 d.
• Bedarbių mokestis Amerikoje pareikalavo labai di

delių sumų. Aukščiausią ribą buvo pasiekęs gruodžio mėn.
• U. S. armijos Vokietijoje teismo pirmininko padėjė

jas gen. Norman Schwazkopf susirgo plaučių uždegimu ir 
guli ligoninėje.

• Šveicarija priimta Suvienytų Tautų švietimo ir kul
tūros skyriaus nariu.

• Ortodoksų bažnyčia taip pat sukrėsta liko dėl kar
dinolo bylos Budapešte. Ortodoksų vyskupas Sthenaggras, 
Bostone, griežtai pasisakė prieš šitą baisų išsigimimą.

• Pittsburge automobilis įlėkė į kepyklą pro langą. 
Viena moteris užmušta, kita sunkiai sužeista.
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darbo rūmuose, Vytauto pro
spekto ir Kęstučio gatvių 
kampe, in kur jau buvo lai
komi gen. Plechavičius ir 
pulk. Urbonas. Po trumpo 
tik kai kurių karininkų tar
dymo sekančią dieną, t. y. j 
gegužės 16 d., visi karinin
kai autobusu buvo išvežti į 
Latviją. Suimtasis pulk. Š. 1 
pakeliui labai vykusiai iš au
tobuso pabėgo ir išsigelbėjo.! 
Visi kiti karininkai buvo at-! 
vežti į vieną latvių SS legio-! 
no mokomąją stovyklą, kur. 
buvo visai izoliuoti ir latvių 
SS legioninkų labai griežtai 
saugojami. I

Gegužės 23 d. visi lietuviai 
buvo nuvežti į Salaspilio kon
centracijos stovyklą, 16 km. I 
į šiaurės rytus nuo Rygos. Į 
Tai buvo didžiausia koncent
racijos stovykla Latvijoje.1 
Joje tuo metu buvo 5,000 ka-1 
linių, jų tarpe 900 moterų. ! 
Didžiausia dalis kalinių buvo. 
suimta už bolševikinę veiklą. j 
Stovyklos administracija ir J 
sargybos buvo latvių. Tik sto 

I vykios komendantas, Krau- 
. se, ir dar keli pareigūnai bu- 
- vo vokiečių. Vėliau į tą pa

čią stovyklą buvo atvežta 
dar keliasdešimt vietinės 
rinktinės karininkų, daugiau
sia iš vokiečių nuginkluotų 
batalionų, Vilniaus krašte. 
Tokiu būdu į šią stovyklą 
buvo uždaryta 50 su viršum 
lietuvių karininkų.

Į frontą dirbti! ■
O tuo tarpu vokiečių fron

tas rytuose buvo visai išar
dytas ir labai greit ritosi į 
vakarus. Rusų kariuomenė 
jau buvo užėmusi Vilnių, net 
Kauną ir Vilkaviškį, ir arti
nosi prie Rygos. Gen. Plecha
vičius iš koncentracijos sto
vyklos buvo paleistas. Jo šta
bo trys pulkininkai, O. Urbo- 

ipelnus. Jie pasiskelbė laimėję šį karą. Kad per tris nas, A. ir G., ir leitenantas 
savaites Hitleris buvo beveik sugriovęs jų valstybę, kurią p. buvo perkelti iš stovyklos
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Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores
pondentams nefražlnami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

AŠTRUS ŽAIDIMAS
Nuo pat savo gyvenimo pradžios bolševizmas vargina pa

saulį neramumais, šita žmonijos žaizda net savo tikslą pa
žymėjo pasaulinės revoliucijos siekimu. Ir tai daroma žmo
nių, darbininkų vardu. Tai daroma tautų vardu. Nežiūrint 
į tai, kad nei darbininkai, nei tautos, kurių vardu jie kal
ba, nieko bendro su šitais tikslais neturi.

Tai saujelės Kremliaus vyrų siekiai ir triukšmas. Vy
rų, kurie nori visą pasaulį turėti savo rankose. Tai šėto
niškai išbujojęs valdžios troškimas. Betrokšdami valdyti ir 
besidžiaugdami sostuose, šitie žmonės išvystė tokį savo val
džios aparatą, kad šiandieną šimtai milijonų jų valdžios 
nenorinčių žmonių dejuoja po vergijos jungu, bet jo nusi
kratyti nepajėgia. 1

Kodėl šitie žmonės nesitraukia nuo sostų, patys gerai 
įsitikinę, kad jie žmonijai tik skurdą tegali atnešti? Atsa
kymas trumpas: jie per daug pridarę nusikaltimų. Iki pas
kutinio kraujo lašo jie turi išsilaikyti sostuose, kad, iškri
tę iš jų, nebūtų nubausti už nusikaltimus. Ypatingai šian
dieną, kada Niurenberge yra sudaryta prejusdikcija už 
tarptautinius nusikaltimus bausti.

Šita saujelė žmonių žaidžia jau seniai aštrų žaidimą. 
Jie, ir tik jie, savo veikimu yra pagimdę anais laikais Itali
joje Mussolinį ir jo fašizmą. Vokietijoje, įsižiūrėjus į fa
šizmą, buvo žengta dar toliau. Išaugo rudasis bestializmas. 
Kai pasaulis atsistojo baisioje kryžkelėje, 1939 m. Krem
lius padavė ranką šitai rudajai hidrai ir paskatino ją pra
lieti žmonijos kraują. Tai stambūs nusikaltimai. Rudieji 
vadai ne vienas prasitarė kaltinamųjų suole Niurenberge: 
mes esame tik mažyčiai raudonųjų mokiniai, kodėl tad ne
teisiami anie?

Praėjusiojo karo finalas Kremliaus uzurpatorius pa
skatino žengti dar toliau. Apie 20 milijonų šio karo sunai
kintų žmonių jų pačių viduje, jie nuslėpė prieš savo kraš
tą ir pr,ieš pasaulį. Tą baisų skurdą, kurį atnešė jų politika^ 
jie pridengė nuo pasaulio akių geležine uždanga. O iškėlė 
savo nuo]

ATI ERIKA

Kompozitorius prof. Juozas Žilevičius

MOKYKLA LIETUVOJE

DVIDEŠIMT METŲ MŪSŲ TARPE
Neseniai savo puslapiuose 

mes esame paminėję didelio 
mūsų kultūros darbininko 
prof, muziko J. Žilevičiaus 
40-ties metų kultūrinio dar
bo sukaktį. Tai 40 metų nuo 
jo lietuviškos kultūros kūri
mo pradžios apskritai.

Šiomis dienomis gi sukako 
20 metų, kai prof. J. Žilevi
čius darbuojasi Amerikos 
lietuvių tarpe, šios jo sukak
tuvės dvilypės. 20 metų, kai 
jis mūsų, Amerikos lietuvių,

išgelbėjo tik visiškas Amerikos įsijungimas į karą, jie apie Į į Rygos kalėjimą, vėliau jie tarpe ir 20 metų, kai jis Eli- 
I atsidūrė Stutthofo koncent- zabethe, New Jersey. New 

lirodyti, kad jie'racijos stovykloje ir ten bu- Jersey amerikoniški laikraš- 
xQ8 ir BotŽHamo ,Vn laikomi tol, kol visus ka- i &ai šias sukaktuves plačiai

tai tyli.
y-Pagrindinis Kremliaus ginklas — pasi

-nieko nebiT6^Jie*44beeįbijodami’J-sulaužėuJaHo8__________
sutartis. Išardė Kontrolinę Tarybą. Užblokavo Berlyną. Su
kūrė frontą prieš Marshallio Europos atkūrimo planą. Iš
vystė didžiausį šnipinėjimo tinklą Amerikoje, Kanadoje. 
Saugumo Tarybai neleido nieko įvykdyti. Iš kitos pusės, 
dairėsi, ar pasaulis jų bijo.

O paskutinės dienos? Jie paėmė Vengrijos primą ir 
apkaltino jį šnipinėjimu... Amerikai. Nuteisė visam amžiui. 
Lygiai tuo pačiu metu Stalinas paskelbė... norįs taikos, su- 
sitikimo.su Trumanu. Ir laukia, kokia reakcija bus pasauly. 
Šitie įvykiai pasaulį sukrėtė. Pasaulis pradėjo nebeištverti 
tylėjęs. New Ybrko gatvėse ir kitur laisvajame pasaulyje 
minios pasipylė gatvėse ir pradėjo protestuoti prieš barba- 
riją. Šitų protestavusių masių plakatų užrašai liudija, kad 
žmonija daugiau nebepaneša teroro, kurį pasauliui uždėję 
Politbiuro vyrai. Žaidimas aštrus. Baisu, kad jis neprives
tų žmonijos prie naujos tragedijos.

E. Urbonas

J. S-is
LIETUVIŲ TAUTOS KOVA PRIEŠ 

SS LEGIJONUS
Areštai

Taip ir atsitiko. Gegužės 
15 d, gen. Plechavičius ir jo 
štabo viršininkas pulk. O. 
Urbonas buvo iškviesti į Pa
žangos rūmus pasitarti su 
Jeckelnu ir Hintze, Ten jie 
buvo nuginkluoti ir suimti.' 
Jeckelnas apkaltino gen. Ple
chavičių, kad jis trukdęs ir 
vilkinęs rinktinės formavi
mą, ruošęs net sukilimą, bu
vęs sumanęs suorganizuoti 
net Lietuvos kariuomenę, 
trukdęs mobilizaciją, įsakęs 
savo batalionams deginti 
ūkius ir terorizuoti gyvento
jus Vilniaus krašte, davęs 
vokiečių priešams ginklų ir 
t. t. Tą pačią dieną po vidu
dienio gestapininkų ir esesi
ninkų buvo nuginkluotas ir 
suimtas ir visas vietinės rink
tinės štabas, buvęs Putvins
kio gatvėje, buvusiuose Val
stybės Kontrolės rūmuose. 
Ten pat buvo ir Kauno ko
mendantūra, kurios tarnau
tojai, tuo metu buvę komen
dantūroje, buvo taip pat su
imti. Suimti kareiviai rašti
ninkai buvo atskirti nuo ka
rininkų. Atvykęs pats Jeckel
nas, labai įtūžęs, išplūdo ka-

rininkus taip, kaip gali plūs
ti ir keikti tik vokiečiai. Jo 
kalba buvo maždaug tokia:

“Lietuvai buvo duota pas-į 
kutinę proga įsijungti į ben
drą kovą prieš bolševizmą. 
Tačiau jos senieji generolai 
užsimanė turėti savo kariuo
menę ir net bandė diktuoti 
savo valią, manydami, kad 
Vokietijos didysis reichas 
jau neturįs jėgų ir jau pra
laimi karą.

“Vietinė rinktinė palei- 
džiama, jos generolas suim
tas. Visa vietinė rinktinė tai 
žmogžudžiai, padegėjai, ban
ditai ir bailiai, kurie vengia 
kovos ir parduoda ginklus 
banditams. Jūs visi dar šian
dien būsite sušaudyti. Tene- 
mano jūsų senieji generolai, 
kad dabar jų valdžios ir ga
lios gadynė. Lietuvos kariuo
menės daugiau niekad nebus. 
Kas iš jūsų bandys bėgti, 
mano įsakymu į tą bus 
atodairos šaudoma.”

be

,Vo laikomi tol, kol visus ka-;Ciai Slas suuasetuves plačiai linius išlaisvino prie Stuttho-1 Praėjo. “Elizabeth Daily 
fo priartėję karo veiksmai ir 
Vokietijos kapituliacijos įvy
kiai.

Kiti Salaspilio koncentra
cijos stovykloje likę karinin
kai, kada frontas jau visai 
priartėjo prie Rygos, pateko 
į vieno vokiečių policijos ba
talijom* atskirą baudžiamąjį 
būrį ir buvo pasiųsti į pafron
tę apkasų, kasti ir kitų darbų 
atlikti. Jiems tekdavo dažnai 
dirbti ir niekieno žemėje, t. 
y. tarpfrontyje, tarp dviejų 
kariaujančių priešų. Jie dir
bo prie Rygos, Kokzene, Bul- 
duriuose, Šloko, Kaugursiems Lietuvos Operai jis turi di- 
Tukirkoj, Kelneriuose ir ki
tur. Vėliau jie atsidūrė prie 
Liepojos, iš ten atvežė juos 
į Dancigą ir pagaliau į sto
vyklą Gdynėje, iš kur jie iš
silaisvino.

O kas gi darėsi tuo laiku 
Lietuvoje? Buvo paskelbtas 
toks Jeekelno įsakymas (kal
ba paliekama netaisyta): 

i
Atsakys šeimos

“Lietuvoje vadovauja karo 
teismas. Vokiečių Reichas pa 
šaukė lietuvius kovoti prieš 
bolševizmą. Lietuviai į tą 
šaukimą neatkreipė dėmesį. 
Naujai pastatyti lietuvių po
licijos daliniai (vietinės rink
tinės daliniai) nereiškė noro 
kariauti ir be kovojimo metė 
ginklus. Jų vadas gen. Ple- Visi tie vietinės rinktinės 
chavičius ruošė sąmokslą. 
Todėl tolimesnėms karo sąly
goms lietuvių policijos bata
lionai viet. rinktinės daliniai) 
netinkami. Ir todėl nuo šios 
dienoa V. Rinktinės daliniai 
bua suimti ir nuginkluoti. 
Tuo tarpu vyrai bus pavesti 
į aviacijos kovojimo batalijo
mis. ~

Tuose batalijonuose lietu
viai gaus aviacijos unifor
mas ir bus kaip vokiečiai ka
riai laikomi, maitinami ir at
liks Vokietijos aerodromuo- ritinai. Jų buvo tik dalis li- 
se jiems skirtus uždavinius.

Kas dezertiruos, tas savo 
ir savo namiškių gyvybę sta-Per susirėmimą buvo aukų

Journal” sausio 22 d. įsidėjo 
prof. J. Žilevičiaus fotogra
fiją ir plačiai aprašė kultū
rinę jo veiklą Elizabethe.

GYVENIMO BEGIS
Prof. J. Žilevičius 1919 

baigė Petrapilio Imperatoriš
kąją Muzikos Konservatori
ją, Laisvojo Menininko laips
niu. Po to buvo paskirtas Vi
tebsko Muzikos Konservato
rijos profesorium. 1920 me
tais grįžo į Lietuvą, kur jam, 
su kitais buvo pavesta orga
nizuoti Valstybės Teatrą.

m.

džiausius nuopelnus. Drauge 
jis profesoriavo Kauno Mu
zikos Mokykloje ir Dramos 
Studijoje. Be to, jis buvo 
Švietimo Ministerijos meno 
skyriaus viršininku. 1924 m. 
perkeltas profesorium į Mu
zikos Konservatoriją Klaipė- 
don. 1929 m. švietimo Minis
terijos pasiųstas į JAV su
rinkti ir suklasifikuoti visas 
Amerikos lietuvių meninės 
kultūros vertybes. Elizabe- 
the prof. Žilevičius yra Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios 
vargonininku.

linių pasišalins, arba dezer
tyruos, bus 2 šeimos nariai 
suimti ir visas turtas konfis
kuotas.”

daliniai, kurie nebuvo spėję 
išsiskirstyti ir išsislapstyti, 
vokiečių buvo nuginkluoti, o 
karininkai ir kareiviai suim
ti.. Tačiau daugumas karių su 
ginklais išbėgiojo. Nuginkla
vimas buvo pradėtas tą pačią 
dieną, kada buvo suimtas vi
sas vietinės rinktinės štabas, 
t. y. gegužės 15 d. Gegužės 16 
d. rytą vokiečiai su tanketė
mis puolė lietuvių kareivines 
Marijampolėje, kur buvo su
rinkti vietinės rinktinės ka-I gestapą!

Tą pačią dieną vakare vi
si karininkai dengtu sunkve
žimiu buvo nugabenti į Ges-' 
tapą, kuris buvo buvusiuose to pavojum Kas nuo savo da- abiejuose pusėse.

kusi kareivinėse, nes visi kiti 
jąu. buvo paleisti į namus.

KULTŪRINIAI TURTAI
Be daugybės atskirų dai

nų, prof. J. Žilevičius Ameri
koje būdamas parašė ir ke
letą J. Steponaičio žodžiams 
operečių: “Lietuvaitė” (at
spausdinta), “Už Vilnių” (at
spausdintas), “Artistai” (tik 
libretas atspausdintas), “Ne
lemtas Bučkis” (dar nespaus
dinta). Daug prof. Žilevičius 
parašė ir bažnytinių gies
mių, tarpe jų ir “8 Šv. Mišių 
Giesmės” (J. Steponaičio žo
džiai), kurias jaunųjų chorai 
gieda per ankstyvąsias mi
šias.

Šias eilutes rašančiam te-! 
ko būti pas prof. J. Žilevičių’ 
Elizabethe. Jis parodė surin
ktus Amerikos lietuvių me
no kultūros turtus. Tai išti
sas muziejus. Kompozicijos, 
gaidos, programos, kritikos, 
fotografijos ir t.t. — nuo pat 
lietuvio į šį kontinentą ko
jos įkėlimo iki šių dienų. Vi
sa gražiai suskirstyta, ap
taisyta. Ištisos spintos. Ne
praleista nei viena meninės, 
ypač muzikinės, kultūros 
smulkmena, visos jos yra pro
fesoriaus archyve.

Dar daugiau: jis yra su
rinkęs visas meninės kultū
ros vertybes iš lietuvių trem

Geriausia progimnazija
“Tiesa” 1948. 10. 28 rašo 

“Kidulių (šakių apskr.) pro
gimnazijos direktorė Aldona 
Samajauskaitė, komjaunuo
lė. Jos pastangomis iš 136 
moksleivių 29 priklauso kom 1 
jaunimo organizacijai, pionie- Į 
rių organizacijai priklauso 
71 žemesniųjų klasių moki-! 
nys. Partijos atestacija apie' 
ją: “Samajauskaitės vado-! 
vaujamoje Kidulių progimna-! 
zijoje geriausiai iš visos ap
skrities vidurinių mokyklų 
vedamas ideologinis auklėji
mas ir geriausias mokinių 
pažangumas.”

Moksleiviai “šviečiami”
“Tiesa” 1948. 11. 12: Jur

barke moksleiviams paskai
tą skaitė mokytojas Raičins- 
kis tema “Vatikano reakcinė 
politika.” Žagarėje įvykusio
je mokytojų konferencijoje 
mok. Greičius skaitė refera
tą “Leninas apie komunistinį 
jaunuomenės auklėjimą.”

“Tiesa” 48. 10. 28: K. 
Brundza, Dotnuvos Ž. U. aka
demijos docentas, apgailes
tauja, kad savo moksliniuo
se darbuose lig šiol nebuvo 
atsisakęs nuo mendelizmo — 
morganizmo, idealiniu būdu 
aiškindamas gyvybės reiški
nių atsiradimą. Dabar “kleri
kalizmui pasidariau visai sve 
timas belankydamas mark
sizmo - leninizmo universite
tą.” Pasižada laikytis tik 
Mičiūrino mokslo.

Tarybinis mokytojas
Tarybinio mokytojo pavyz

džiu imamas buvęs Prienų 
gimnazijos VIII kl. “auklėto
jas - mokytojas” Gudynas.

Pirmą kartą jis atėjo į kla
sę susirangiusiu kostiumu, 
nuplyšusiom rankovėm, ne
švariais baltiniais ir suplyšu
siais batais. Mokinius apėmė 
juokas, ir klasėje pasigirdo

prunkštimas, šio tarybinio 
'mokytojo išsimokslinimas ne
viršijo 8 klasių, bet jis da
bar.. jau dėsto 8 klasės mo
kiniams. Gudresni mokiniai 
duodavo jam išspręsti sun- 

m 'kesnius uždavinius, sakyda- 
imi jų nesuprantą, bet ir var- 

"Igšas mokytojas jų nepajėg
davo išspręsti. Jis sakydavo 

.pagalvosiąs ir kitą pamoką 
(pasakysiąs. Tikrumoje jis 
^negalvodavo, bet eidavo pas 
seną pedagogą Pšemeneckį, 
kuris jam tuos uždavinius iš
spręsdavo. Bet atėjęs į kla
sę mokytojas vėl nesugebė
davo išspręsti.

Partiniai external
Tarp laikančių brandos a- 

testatui gauti, 1937 m. buvo 
Prienuose ir du extern© 
teisėm. Vienas jų buvo kom
partijos sekretorius kadrų 
aktualam, o antras komjau
nimo sekretorius J. Rašyti 
lietuvių kalbos rašinį jiems 
sekėsi nekaip, todėl šalia jų 
atsisėdo gimnazijos direkto
rius su inspektorium ir para
šė bendrom jėgom. Bet per
rašydami rašinį į švaraštį, 
padarė tiek klaidų, kad jų 
darbas buvo įvertintas dve
jetais. Aišku, partinių dar
buotojų dvejetai tuojau vir
to trejetais. Kitus tris raši
nius jie rašė su mokytojais 
kartu prie vieno stalo, mat, 
neva trūko suolų salėje.

Atsakomuosius dalykus at 
saknėjo atskirai 
mokinių, kad šie 
Jie gavo brandos 
kartu su kitais 
nes.„ jie partiniai darbuoto
jai. Vienas mokytojas taip iš
sireiškė :

“Norint ką nors palikti 
antriem metam, pirmia'u»i4 
reikėtų palikti abu extemo 
laikytojus, bet ir tai jiems 
būtų perdaug gerai.”

“AMERIKOS” VAJUS
“Amerikos” skaitytojų va

jus jau gerokai pasistūmėjo 
pirmyn. Kaip matote iš čia 
skelbiamų sąrašų, jau daug 
kas savo pareigą atliko. Kiti 
net garbingai pasidarbavo.

Laikas ir tiems, kurie iki 
šiol neturėjo laiko, prie šio 
kilnaus darbo prisidėti, nes 
vajus tęsis tik iki Velykų. To
dėl dar kartą prašome visų 
neatidėliojant stoti darban,

tyje, kur jis turi daug savo į kad iki vajaus pabaigos ne
buvusių mokinių, vėliau jau'paliktų nė vieno neužsimokė- 
pasižymėjusių lietuvių meno įjusio prenumeratoriaus ir 
pasauly. Tai turtai, kurie ■ kad mūsų skaitytojų šeima 
laukia gerų laikų.

Prof. J. Žilevičius jau Lie
tuvoje buvo surinkęs šių tur
tų nepaprastą gausybę. Pa- 
lausiau jo apie jų likimą. 
Profesorius manąs, kad visa 
yra žuvę.

Mūsų didžiam kultūrinin-' skyrė laikraščio fondui, 
kui linkime sveikatos, iš. 
tvermės nepailsti ir toliau ši 
tame darbe.

žymiai padidėtų.
Šią savaitę vajaus proga 

žymesnė parama gauta iš se
kančių asmenų:

• K. Kuzmickas iš Wood- 
! haven, N. Y., užsimokėjo pre- 
j numerates $9.00 ir $1.00 pa

Tarybos vajus

• Geo. Petrillo iš Ozone 
Park, N. Y. prisiuntė prenu
meratos $6.00.

• Mrš7 B. Stark, nuolatinė 
mūsų rėmėja iš St. Monica, 
Calif., prisiuntė prenumeratą 
už 2 metus.

• Mrs. A. Brooks, iš Broo
klyn©, atėjusi atnaujinti pre
numeratą, $1.00 paliko laik
raščio fondui.

• Mrs. A. Kivytienė, brook- 
lynietė, atnaujino prenume
ratą 2 metams ir $1.00 pa
skyrė laikraščio fondui.

• Petras Maleskas iš No. 
Arlington, N. J., neseniai at
vykęs iš tremties, užsiprenu
meravo sau “Ameriką.”

• Frank Shutts iš Paterso- 
no, N. J., užrašė “Ameriką” 
savo pažįstamiems Anglijoje.

• F. Kelkis iš Bridgeport,

Amerikos Lietuvių Tary
ba nuo š. m. vasario mėn. 1 
d. pradėjo vykdyti naują Lie
tuvai Gelbėti vajų. Nusista
tyta surinkti 100 tūkstančių 
dolerių aukų. Tai yra nedide
lė suma, palyginus su reika
lo svarbumu. Jeigu kiekvie
nas lietuvis per metus pa
skirs tik vienos dienos dienos 
uždarbį Lietuvos reikalams, 
tai ši suma bus keleriopai 
pralenkta. Tad, prisidėkime 
visi prie išo ALT vajaus. Au
kas siųsti Lithuanian Ameri-j 
can Council, Inc., 1739 South Conn, prisiuntė “Amerikai” 
Halsted St., Chicago 8, HL, savo linkėjimus ir kartu at- 
arba vietos ALT skyriui. naujino prenumeratą.naujino prenumeratą.

• Viktoras Genis iš Gran- 
—Velykų antrą dieną airių by, Conn, atnaujino prenume- 

respublikos pavadinimas “Ei-'ratą ir prisiuntė $2.00 “Ame- 
re” bus pakeistas į “Ireland.” rikos” Fondui.

nuo kitų 
negirdėtų, 
atestatus 
mokiniais,

• Mrs. M. Brangaitienė, 
mūsų uoli rėmėja iš Brookly- 
no, prisiųsdamas savo prenu
meratą, pasižadėjo ir šiais 
metais kiek galėdama pasi
darbuoti “Amerikos” naudai.

• Jonas Lushis iš Easton, 
Pa., prisiuntė prenumeratos 
$10.00.

• Edv. Tumasonis, brook- 
lynietis, neužmirštamo mūsų 
visuomenininko, a. a. Jurgio 
Tumasonio sūnus, užsisakė 
“Ameriką” sau ir savo bro
liui, kun. Kazimierui Tuma- 
soniui.

• Adelė Juškelis iš Mount 
Carmel, Pa., prisiuntė prenu
meratos $6.00.

Naujai užsisakė “Ameri
ką”:

Mrs. Amelia Šatas, Scran
ton, Pa.

Mrs. Elena Švabas, Brook
lyn, N. Y.

Kun. K. Ruibys, New Me
xico.

B. Bernatavich, Manha- 
ssett, L. I.

Mrs. Urs. Venckus, Great 
Neck, L. L

Jos. Motecus, Elizabeth, 
N. J.

Visiems, vienu ar kitu bū
du “Ameriką” parėmusiems, 
mes nuoširdžiai dėkojame.

Administracija

—El Segundo, California. 
— Čia nukrito į jūrą bando
masis bombonešis. Pilotas ir 
jo padėjėjas užsimušė.

—Pirmutinė moteris, kuri 
perskrido šiaurės polių, yra 
leitenante Margaret Flinn.

—Amerikos, laivyno dali
niai iš Kinijos komunistų už
imtų sričių traukiasi toliau į 
pietus.

—Pereitais metais į Kana
dą įvažiavo 125,000 tremti
nių.
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KVIEČIAME
Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKOJE”

pusės, ginkluojasi ir rengia
si karui. ]

žus medžiagų ir maisto at
sargos, sustos visas pagrin
dinis judėjimas, valstybės 
gyvenimas didele dalimi bus 
jau paraližuotas.

★ visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ir 
gražių vaizdelių- iš inūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

Išpranašavo
žymus lenkų dailininkas 

Mateiko antrąjį pasaulinį ka
rą anuomet pavaizdavo štai 

: Nugriauti

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 
turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

18, 1949
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J. Tautkus

KAIP ATRODYS BUSIMASIS KARAS
Du frontai

Jau ketvirti metai, kaip 
pasibaigė karas, bet tikros 
taikos vis dar nėra. Priešin
gai — pasaulis vis ryškiau 
skyla į dvi priešingas dalis ir 
vis garsiau pradedama kal
bėti apie naują pasaulinį ka
rą. Buvę sąjungininkai prieš 
Hitlerį po laimėto karo ne- 
besutaria, vis didesni priešin 
gumai kyla tarp jų, vis aiš
kesni darosi priešingų sto
vyklų dalyviai, kurie kas kart 
tampriau jungiasi į du prie
šingus politinius blokus, į du 
frontus: Vakarų ir Rytų. 
Nors visi susirietę tvirtina, 
kad karo nenori, karas būtų

lybę, galima susidaryti vaiz
das koks bus ateities karas.* 
Pranašauja mokslininkai, 
prasitaria ir arčiau atominių 
ginklų paslapties stovį asme
nys, kad dabar jau esančios 
pagamintos daug galingesnės 
bombos, negu numestosios 
ant Japonijos, kad galima 
paleisti gyvybės naikinantie
ji radioaktyvūs rūkai, debe
sys ir t.t. Spėjimams ir vaiz
duotei duomenų labai daug.

Kad karo nenori, karas outų *** .---------- .
pasaulio pražūtis, kad reikia ^klu paveiksiu:
susitarti geruoju, bet iš kitos Berlyno Brandenburgo Var-

..................... • tai ,netoli nuo jų guli užmuš- 
.lUVJCVUl JLX A VXl^AUi * ( , v •

‘si karui. Laikraščiai piini ta moteris, o pne jos vezune- 
vaizdų ir aprašymų, kaip tasJY mazas vaikas! aPĮlnk Su
kąrąs atrodys, kaip jis bus Y^siai Kaip stebėtinai tiks-

** a i J r,. I, lrz\ VI 11 n nrn Irnir\

baisus, kokiais ginklais 
riaus.

Pasirodęs kare naujas gin
klas, suprantama, esti dar 
netobulas, neparodo visos sa
vo galybės, nelyginant, kaip 
vaikas, dar neturi tų jėgų, 
kokias jis turės suaugęs į vy
rą. Po karo, taikos metu, 
naujas ginklas tiriamas, to
bulinamas, aiškinami jo pa
naudojimo būdai ir jeigu pa
sirodo tinkamas, jis įveda
mas j kariuomenę ir gamina
mas jau masiniai. Taip pir
majame pasauliniame kare 
pasirodę lėktuvai ir tankai 
dar neturėjo tos lemiamos 
reikšmės, kaip antrajame ka
re. Taikos meto kariuomenės 
mokymo poligonuose ir vy
kusiuose mažesniuose karuo
se, kaip Anglijos, Ispanijos 
pilietiniame kare, šie ginklai

li dailininko nuojauta, kaip 
tikras busimojo karo atvaiz
davimas! Nugriauti Branden
burgo vartai simbolizuoja 
Vokietijos sugriovimą; už
muštoji moteris — civilių gy
ventojų aukas ir likęs prie 
užmuštos motinos vaikas — 
tūkstančius našlaičių, kurie 
liko be tėvų šiame kare. Dėl 
to manoma, kad ir dabar ra
šytojų ir dailininkų piešia
mas busimasis karas gali bū- 

labai arti tikrovės.

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

Jokios apsaugos
Po sprogimo įvežtų agen

tų bombų, seks antras tarps
nis — priešo ataka raketinė
mis bombomis. Jos, radaro 
valdomos, tiksliai kris į ma
žesnius miestus, mažesnius 
užsilikusius uostus, karo 
reikmenų stotis, į atominių 
ginklų tvirtoves. Apsisaugo
ti nuo raketinių bombų skel
biant pavojus, kaip tai buvo 
daroma praeitame kare nuo 
lėktuvų antpuolio — negali
ma, nes raketinė bomba le
kia labai aukštai, mylią su 
puse — 2 mylias aukšty, jos 
nepamatysi ir neišgirsi. Ra
keta lekia greičiau už garsą, 
tad jeigu ir girdėtum ūžimą, 
tai visvien nesuspėtum duoti 
pavojaus ženklo, nes raketa I *■? 
atlėks greičiau, negu ūžimas.! Įstatymo priešai tvirtina, 
Tiesa, ją galima būtų anka-kad Trumaną prezidentu iš- 
čiau pagauti radaru, bet dėl rinko industrijų darbininkai 
didelio jos greičio irgi neuž-............ ... ’
tektų laiko pasislėpti. Paga
liau ir kur slėptis — prieš 
atominę bombą rūsiai neap
saugos. Jeigu ir būtų atitin
kamos slėptuvės įrengtos, 
tai iš jų niekad negalima bū
tų išlysti, nes nežinia, kada 
priešas paleis bombą. Tokiu 
būdu miestų gyventojams 
nėra jokios apsaugos.

Eina dideli ginčai
Dabartiniu laiku Washing

tone tarp Taft-Hartley įsta
tymo prietelių ir jo priešų ei
na didelis ginčas. Įstatymo 
priešai reikalauja tą įstaty
mą visai panaikinti, ir vėl 
leisti taip vadinamiems uni
jų “bosams” laisvai įvairiais 
būdais iš darbininkų surink
tus pinigus visur švaistyti. 
Įstatymas draudžia tai dary
ti ir reikalauja, kad unijų va
dai ir valdybos kas metas iš
duotų valdžiai labai smulkią 
ir su paaiškinimais apyskai
tą, kiek surinko per metus 
iš unijos narių įvairių duok
lių bei mokesčių ir iš kitų šal
tinių pinigų. Kaip tuos pini
gus sunaudojo, kur ir kokiem 
tikslam bei reikalams juos iš
leido.

likonai. Nes jie yra darbinin
kų gerovės įstatymo priete
liai.

Nors kai kurie unijų suko- 
munistėję vadai ir daro spau
dimą demokratams tą įstaty
mą panaikinti, darbininkų 
masės nori to įstatymo. Jie 
nedavė demokratams jokio į- 
galiojimo arba mandato tą 
įstatymą panaikinti, nors de
mokratai ir giriasi tą man
datą nuo darbininkų gavę.

Kuom tas ginčas Washing
tone baigsis, sunku pasakyti 
ir daryti kokius nors spėlioji
mus.

Prasides slaptai
Vyriausias ginklas, o gal 

ir vienintelis bus, žinoma, 
atominis ginklas. Kariaus ne 
valstybė prieš valstybę, bet 
žemynas prieš žemyną, vie
na pasaulio dalis prieš kitą 
pasaulio dalį, kaip kad da
bar pasaulis ir skyla į dvi di
džiules stovyklas. Vyriausi 
priešingų pusių partneriai

Pasibaigus darbo dienai, 
einant namo, kaip paprastai, 
redaktorius smarkiai metė 
skrybėlę ant savo galvos, ši 
užsmuko jam net ant akių ir 
ausų. Redaktorius nustebo 
ir, nusiėmęs ją iš visų pusių 
apžiūrėjo. Tos pačios raidės, 
ta pati spalva — tikrai tai 
buvo jo skrybėlė. Tik viena 
buvo jam neaišku, kodėl ji 
pirmiau jam buvo gera, o da
bar perdidelė. Nieko nesakęs, 
jis vėl užsidėjo tą skrybėlę 
ant galvos ir išėjo namo.

Sekančią dieną, atėjus re
daktoriui į darbą, rašytojas 
pastebėjo, kad ta skrybėlė 
redaktoriui gerai tinka ir nė
ra didelė. Pasišalinus redak
toriui, rašytojas apžiūrėjo, 
kad viduje, už dirželio, pri
kimšta sulankstyta plona po- 
piera. Jis tuoj tą popierą iš
ėmė ir įdėjo ją į pirmykščią 
redaktoriaus skrybėlę ir pa
kabino ją ant kablio, o tą di
desnę skrybėlę paslėpė.

Vakare, pasibaigus darbui, 
skubindamasis namo, redak
torius greitai metė savo skry
bėlę ant galvos ir nustebo. 
Skrybėlė jam tilpo tik ant 
viršugalvio. Nusiėmęs ją vėl 
nuodugniai ištyrė. Vidus, 
kaip ir buvo, iškimštas plona 
popiera, turėjo jo vardo pir
mąsias raides — tai buvo jo 
skrybėlė! Tik viena jam bu- ' 
vo paslaptis, kodėl ji vakar 
buvo jam perdidelė, o šian
dien jau permaža. Išmetęs iš 
skrybėlės popieras, užsidėjo 
ją ant galvos, ir skubiai nuė
jo į ligoninę patikrinti savo 
galvą.

VsJsiją irkitas šalis, kurias lai
ko komunistai pavergę ir 
kankina, žudo ten nekaltus 
žmones.

Šiemet gegužės pirmą New 
Yorke taip pat bus daromos 
iškilmingos Šv. Marijos gar
bei parodos — eisenos, o baž
nyčiose meldžiamasi už Rusi
jos ir kitų kraštų esančių ko
munistų vergijoje, žmones. 
Taip pat melsis, kad Dievas 
apšviestų komunistų protus, 
kad ir jie sugrįžtų prie Die
vo ir taptų uoliais Kristaus 
mokslo platintojais.

Nuėjo galvą patikrinti
Neseniai vienas New Yor- 

kb laikraštis paskelbė tokį 
juokingą atsitikimą. Pereitą 
metą vienas New Yorko Tau
tinio žurnalo redaktorius at
ėjo į darbą su naujutėle skry
bėle. Kartu su juo ten pat re
dakcijoje dirbo ir vienas 
juokdarys rašytojas, kuris, 
išėjus redaktoriui su savo 
viršininku į kitą kambarį pa
sitarti, apžiūrėjęs iš visų pu
sių naują redaktoriaus skry
bėlę, išėjo lauk, ir, nuėjęs į 
tą pačią skrybėlių krautuvę, 
kur redaktorius pirko skry
bėlę, nupirko tokią pačią, tik 
trims numeriais didesnę skry 
bėlę ir jos viduje dirželyje iš
mušė redaktoriaus vardo ir 
pavardės pirmąsia raides. 
Parsinešęs skrybėlę į redak
ciją, jis paslėpė redaktoriaus 
skrybėlę, o jos vietoje paka
bino šią naują.

Gegužės pirmoji
Per keliolika metų raudo

nieji fašistai kas metą gegu
žės mėn. pirmą dieną dary
davo New Yorko miesto gat
vėmis pasivaikščiojimą, ku
rio, žinoma, susirinkdavo ne
mažai žioplių pažiūrėti ir pa
sigerėti “kilusių iš beždžio
nių dvikojų” eisena.

Amerikiečiams ir užsienie
čiams reikalaujant, šv. Kris
tupo organizacijai New Yor
ke tarpininkaujant, 1946 m., 
gegužės mėn. pirmoji tapo 
pavadinta šv. Marijos Diena, 
kurią krikščionys daro šv. 
Marijos garbei parodas ir 
bažnyčiose meldžiasi už Ru-

ir įteikė jam mandatą tą įs
tatymą panaikinti. Įstatymo 
prieteliai tą užginčina, ir, 
remdamiesi pereitų rinkimų 
balsavimų daviniais, įrodinė
ja, kad Trumanas rinkimus 
laimėjo ne industrijų darbi
ninkų dėka, bet tik ūkinin
kų dėka, nes didelė didžiu
ma industrijų darbininkų 
balsavo už palaikymą Taft- 
Hartley įstatymo ir prieš 
Trumaną.

Remiantis galutinais viso
je šalyje balsavimų daviniais, 
net šešiolikoje valstybių, kur 
daugiausia gyvena industrijų 
darbininkai, rinkimus laimė
jo republikonų partija, o ne 
demokratų (Colorado, Conn., 

■Deleware, Indiana, Kansas, 
Maine, Maryland, Mich., Neb
raska, Ne Hempshire, New 
Jersey, New York, No. Caro
lina, No. Dakota, Oklahoma, 
Oregon, Penna., So. Dakota 
ir Vermont). Taip pat net ir 
tose valstybėse, kur demok
ratų partija rinkimus laimė
jo, ‘ dideliuose centruose ir 
miestuose, kur tik gyvena 
industrijų darbininkai, ten 
rinkimus laimėjo irgi repub-

Liet, kataliku laiš
kas tebekeliauja

Lietuvos katalikų laiškas 
Šv. Tėvui tebekeliauja po ita
lų spaudą. Per du prieškalė
dinius numerius jį išspausdi
nę didelis iliustruotas žurna
las “H Focolare” ir plačio- . 
mis ištraukomis gruodžio 
mėn. numery paskelbė masi
nis mėnesinukas — Italijos 
maldos apaštalavimo orga
nas “Messaggero del S. Cuo- 
re.”

“11 Corriere di Novara” 
jau paskelbė kelioliką tęsi
nių dokumentacinio raporta- 
žo “Kalba Lietuva.”

“L’Ora dell’Azione” 1948 
m. gruodžio 16 d. įsidėjo gra
žų Ardelio Balta, straipsnį 
“Vilnius — Vakarų švytu
rys” su Vilniaus katedros 
nuotrauka. Vilniaus vaidmuo 
surištas su nūn kovojančios 
lietuvių tautos istoriniu vaid
meniu Rytų Europoj.

Bet užpultasis taip pat bu
vo pasirengęs atominiam ka
rui, jis turi įsirengęs atomi
nių ginklų tvirtoves, gilias, 
šimtus jardų po žemėmis, 
slėptuves, kurios visiškai ap
saugo nuo atominių bombų
ir kuriose yra įrengtos ato-, 
minių ginklų valdymo sto
tys. Kaip tik susigriebta, 
kad priešo užpuolimas prasi
dėjo, iš tų tvirtovių pradeda 
lėkti taip pat raketinės bom
bos į priešo miestus, į kari
nius įrengimus. Bet užpuo
lėjas geresnėj padėty—šim
tai jo povandeninių laivų jau 
išplaukė iš uostų į atvirus 
vandenis ir skuba prie prie
šo krantų. Tuoj prasidės tre
čias, baisiausias, karo tarps
nis.

buvo išbandyti, ištobulinti,:bus A™erika lr Sovietų Ru- 
nustatyta jų panaudojimo sJJa- Įdaras prasidės visai 
■ 1 slaptai, šiaip žmonėms net

nieko nenujaučiant. Labai 
galingas atomines bombas, 
kurių vienos užteks sugriauti 
per kelias sekundes didžiau
siam miestui, gali atvežti pa
prastame kelionės lagamine 
priešo agentai, nes bomba 
bus tiek patobulinta, kad ne
bebus nei sunki, nei didelė. 
Bombas agentai palieka arba 
geležinkelių stoties apsaugo
je, arba šiaip kur paslepia. 
Tiksliai nustatytu laiku, po 
kelių dienų ar kelių savaičių 
visos bombos sprogsta ir 
tuos miestus su visais jų gy
ventojais sunaikina. Kurie 
žmonės ir bus dar pakraš
čiuose išlikę gyvi, tai visvien 
juos sunaikins kilęs nuo 
sprogimo didelis radioakty
vumas. Tuo būdu iškart bus 
pakirsti valstybės gyvybiniai žemėj dar neregėtą gamtos 
centrai, nustos veikę visos šėlimą. Visu pirma iš van- 
įstaigos, susisiekimo stotys,1 dens į padanges iškyla milži-

taktika ir jau po to pradėta 
juos gaminti dideliais kie
kiais ir ginkluoti kariuome
nes. šarvuota kariuomenė že
mėj ir aviacija ore buvo ant
rojo pasaulinio karo lemia
mieji ginklai.

Atomines bombos
Paskutinėmis praeitojo ka

ro dienomis pasirodė vėl 
naujas ginklas — atominės 
bombos, šį ginklą tuo tarpu 
turi tik Amerika, kitiems, 
aišku ir viešumai, jis tebėra 
paslaptis. Suprantama, ir šis 
ginklas dabar taikos metu 
bandomas ir tiriamas. Iš nu
mestų dar karo metu atomi
nių bombų veiksmingumo, iš 
paskelbtų viešumai bandy
mų duomenų po karo ir ben
drai iš mokslinių žinių apie 
milžinišką atomų skilimo ga-

Baisi audra
Priešo povandeniniai laivai 

priartėja netoli užpultojo že
myno krantų ir išdėsto tam 
tikrame atstume nuo kranto 
atomines minas. Nustatytu 
laiku visos minos sprogsta. 
Jų daug, gal keli šimtai, ir 
jos labai galingos. Sprogę 
vienu metu minos atpalaido- 
ja nežemišką jėgą ir sukelia

niški vandens ir garų stul
pai. Nuo labai didelės spro
gimo vietose temperatūros, 
vandens garai didelėmis sro
vėmis muša į visas puses, 
kaip iš garo katilo. Aplink 
kyla baisi audra, kuri plečia
si ir persimeta į žemyną. Že
myne audros sūkuriai neša 
pagavę namus, gyvulius, žmo 
nes kaip skiedras, rauna me
džius su šaknimis ir griauna 
dar užsilikusius trobesius. 
Žinomos iki šiolei didžiau
sios žemės audros, Japonijos 
taifūnai, prieš šią audrą yra 
tik malonus vėjelis.

(Bus daugiau)

“AMERIKOS”
★ šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 

Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
metams kainuoja tik

Užsienyje .................

Užsakymus ir pinigus siųskite:
w A ™ ~ : i « ”

.$3.00
$3.50

417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 

numerius susipažinimui

—Žydų spauda rašo apie 
Vokietijoje atgyjantį anti-se- 
mitizmą. “Kai iš Vokietijos 
pasitrauks alijantų ginkluo
tos jėgos, ten negalės palikti 
nė vienas žydas,” — sako jie.

Vyt. Tamulaitis

KUPRIUKO LAIME
džio vienas antram netardami, nekalbūs ir tylūs, vie- - 
niši nuo ryto aušros ligi vėlybo vakaro. O žiema buvo 
tokia niūri ir ilga, kad, rodos, niekados nenutirps tas 
užšalęs langelis, pro kurį būtų buvę galima matyti bent 
kas dėjosi gatvėje. Pro siaurą plyšelį kupriukas matė 
tik pilką, be prošvaisčių tolumą, kurioje šaltu, niūriu 
keliu plaukė sunkūs debesys. Su jais sykiu slinko ir 
visos jo svajonės ir viltys. Taip iš lėto, taip pamažėle, 
kad tas ledinis žiemos sunkumas, rodos, užgulęs su
spaus ne tik jį, bet ir jo šalį. Nejau visą gyvenimą, 
jis turės išsėdėti čia, su yla rankoje, pasidėjęs ant 
kelių seną batą? Nejau visi pavasariai prabėgs pro 
šalį šito dulkėto lango, kai visi kiti jo draugai bėgs 
su knygų krepšeliais į mokyklą, šūkaus ir švilps pa
upiuose karklinėm dūdelėm? Nejau, nejau?... Kaip bai
su buvo kupriukui ir pagalvoti apie tai.

—Tu vėl žiopsai! — staiga riktelėjo senas kurpius, 
piktai žybtelėjęs akimis. — Jei nori būti mano pagel- 
bininku, tai ne varnas gaudydamas įgysi tą malonę. 
Kiek sykių tą kartojau... Paduok kurpalį! Paimk ylą 
ir nežiopsok!

Kupriukas klusniai pakilo ir vėl greit užsigulė ant 
suneišotų puspadžių. Bijojo dabar net aplinkui apsi
dairyti, tik jo mintys blaškėsi ir klaidžiojo nuo vie
no daikto prie kito, nerasdamos čia vietos. O kiek 
daug visokių klausimų jis būtų uždavęs senąjam kur
piui, jei nebūtų žinojęs į juos 
atsakymo:

—Ar tau ne vistiek? Žiūrėk 
ką reikia žinoti.

O kupriukui buvo to maža.
žinoti. Jis norėjo žinoti ir kas išrado kurpalį, ir kada 
žmonės pradėjo nešioti batais ir koki karaliaus batų 
puspadžiai. Gal auksiniai? Kai senasis kurpius trum
pai atsakydavo, kad visos jo mintys kvailos, jis taip pat

norėjo žinoti, kodėl jos kvailos. Bet niekas su juo apie 
tai nesiginčijo. Senasis kurpius tik mostelėdavo pik
tai ranka, pašiaušdamas • šiurkščius ūsus ir stodavo 
gūdi tyla, kuri kupriukui buvo daug baisesnė už rūs- 
čiuosius meistro žodžius. Jam rodėsi, kad nuo jos 
ima trūkti krūtinėje oro, jis ima staiga trokšti ir dus
ti. Yla pasidarydavo tokia neaštri ir buka, kad jokiu 
būdu jis negalėdavo persmeigti odos gabalėlio ant nu
nešioto kulnies krašto. Neįkaldavo net vinies, kuri 
linkdavo ir lūždavo.

—Koks tu netikęs, — šaukdavo tada kurpius. — 
Tiek laiko, išsėdėjai čia ir negali padaryti net šitokio 
nieko. Gana! Padėk ylą! — pašokdavo senis nuo kėdės 
ir ištraukdavo iš jo rankų darbą. — Iššluok dirbtuvę, 
nuvalyk slenkstį! Tu neuždirbi per dieną nė lėkštelei 
sriubos, kurią gauni vakarienei. Ir kada nors imsiu ir, 
pritrūkęs kantrybės, išmesiu tave pro duris...

Viską kupriukas dėjosi sau į galvą. Kiekvienas žo
dis jam smigo giliai.į širdį. Atsigulęs dirbtuvėje šalia 
batų krūvos, būdavo, graudžiai apsiverkia, negalėda
mas užmigti. Ką jis turėjo daryti? O, varge! Bet ir 
dabar' jo mintys sprukdavo iš kurpiaus dirbtuvėlės 
tenai, kur, rodos, stipriais ir nenutraukiamais ryšiais 
buvo pririšta jo svajonės ir širdis. Ten, prie plačių ak
meninių laiptų, kuriais lipo kiekvieną rytmetį į erdvų 
mokyklos kiemą berniukų ir mergaičių, klegančių ir 
šūkaujančių tais savo skardžiais balseliais. Ak, kokia 
didelė, neišmatuojama laimė buvo tada, kai jis taip 
pat galėjo mindžioti tą kelią. Nors ir neilgai tai tęsėsi, 
tik kaip šviesus, trumpas sapnas švystelėjo jo tamsia
me gyvenimo pavasaryje, bet niekaip to negalėjo už
miršti. Niekada nepyko ant tų, kurie 'jį pravardžia 
vo ir iš jo šaipėsi. Su meile ir pasiilgimu dabar minė 
jo ir tuos, kurie iš pavydo netvėrė, kad jis buvo kla* 
sėje pirmas.mokinys, kad tik į jį vieną kreipėsi visi

tie, kurie sunkesnio uždavinio neišsprendė, ar klaidos 
nesuprato. O jei reikėjo pavyzdžio, kaip knygas užlai
kyti, koki švarūs ir tvarkingi turi būti sąsiuviniai, 
mokytojas liepdavo į jo pasižiūrėti. Žinoma, netvėrė 
kiti pavydu, daužė kumštelėmis jo kuprą ir dainavo:

Kupriuks pirmas mokinys, 
Nes galvoja už jį trys, 
Rankos rašo, akys skaito, 
O kupra klaidas ištaiso...

Kokia laimė būtų kupriukui vėl išgirsti šitą dainą. 
O kad jis galėtų dar nors vieną vienintelį sykį su kny
gų krepšeliu vėl užlipti tais plačiaisiais laiptelis į mo
kyklos kiemą! Ak, bent iš tolo galėtų pasižiūrėti, kaip 
spindi tuose dideliuose languose saulė, versdama jo 
širdį plasdėti dideliu, neišmatuojamu džiaugsmu. Kad 
jis galėtų!... Bet to. kelio mindžioti savo kojomis jau 
neturėjo teisės. Kai visi su knygų krepšeliais rytmetį 
bėgdavo į mokyklą, jis jau seniai sėdėdavo prie žemo, 
vinimis apkrauto kurpiaus stalelio. O vakare, kai grįž
davo vaikai iš mokyklos, tauškėdami savo bateliais, 
jis turėdavo ryt dienai vaškuoti lopams siūlus, iššluo
ti dirbtuvėlę ir išrankioti pakampių visus odos liku
čius. Jau vėlu būdavo išbėgti į gatvę, kai savo darbus 
užbaigdavo. Mokyklos šviesus pastatas skendėdavo 
jau nakties tamsoje, kiemo geležiniai vartai būdavo 
seniai užverti, o jų reiktas kabodavo jau sargo kam
baryje. Tik savo mintimis galėjo ten bėgioti ir vaikš
čioti, tik sapne sėdėti klasėje kartu su visais ir džiaug
tis, šūkauti anose neįvykdomose svajonėse, kurios tik 
vienos jam pasiliko gyvos ir mielos šitame pilname 
senų batų kambaryje. Niekaip jis tų svajonių negalė
jo išmesti iš savo galvos. Nė kasdien piktesni senojo 
kurpiaus žodžiai neįstengė atitraukti jų nuo ten, tik 
skandino nuolatiniame ilgesy.

(Tąsa)

Užmiestyje, kur žiemą buvo pačios didžiausios pus
nys, gale ištysusios ir siauros gatvės, stovėjo batsiuvio 
namelis. Apšerkšnijusiais langais ir užverstas sniegu, 
jis lygiai taip pat pasiilgęs laukė pavasario, kaip ir mė
lynakis berniukas, kuris ten sėdėjo prie lango su plak
tuku rankoje.

Tai buvo mažasis kupriukas, skalbėjos sūnus. Jau 
praėjo visi metai, kaip jis sėdėjo čia, šitoje dulkėtoje 
seno kurpiaus dirbtuvėje, mokydamasis amato.

Kokiam gi kitam darbui kupriukas galėjo tikti? Nie
kas šito jo neklausė, o už jį galvojo kiti. Likęs našlai
čiu, dar keletą savaičių ėjo į mokyklą, bet naujas glo
bėjas greit pakreipė jo gyvenimą kitu keliu. “Nei ku
nigu, nei daktaru tu nebūsi,” kalbėjo dėdė, “o kurpius 
iš tavęs gal ir išeis.” Ir ilgai negalvodamas, dar tą pa
čią dieną atidavė jį senojo kurpiaus malonei. Net ne
paklausė, ar vaikas to norėjo, ar ne.

Kietai sukandęs dantis kupriukas atidavė savo kny
gų krepšelį dėdės sūnui, o pats drebančiais piršteliais 
paėmė kurpiaus ylą, kurią likimas įbruko į rankas 
vietoje plunksnos.

Sėdėjo kupriukas dienų dienas pas senąjį kurpių ir 
padavinėjo jam kurpalį, vinis, plaktuką, vaškavo lo
pams siūlus, ardė senus batus. Tik kai meistras buvo 
nepaprastai gerai nusiteikęs, leido jam pačiam įkalti 
vieną kitą vinį į prasižiojusį puspadį.

Vai, kaip nuobodu buvo kupriukui sėdėti ištisus mė
nesius su senuoju kurpium, tik retkarčiais teištarian
čiu žodį. Ir tai tik pabarimui. Arba tik labai rimtam 
pamokymui, kaip reikėjo rankoje laikyti ylą, kuriais 
pirštais paimti vinį. Bet paprastai juodu sėdėjo nė žo-

visus vieno ir to pačio

savo darbo! Tai viskas,

Jis norėjo viską, viską
ana- 
nti-
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Philadelphijos Žinios
Kun. Dr. J. Končius včl išrinktas į “CARE”

Direktorijatą
NUTILĘ VASARIO VARPAI

Rašo GINTRŪNAS KOR

Gražios vardinės
Kun. Ign. Valančiūno, Šv. 

Kazimiero parap. klebono, 
Vardinės paminėtos labai iš
kilmingai ir gražiai. Parapi
jiečiai per pamaldas atsimi
nė Dvasios Vadą savo maldo
se, atsidūsėjimuose. Vasario 
6 d., parapijos salėj, buvo su
rengtas didelis ir ypatingas 
minėjimas. Virš 400 parapi
jiečių ir svečių laukė ateinant 
į salę Varduvininko. Jam pa
sirodžius, pasigirdo garsus 
plojimas ir nuoširdus sveiki
nimas. Programa pradėta 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, kuriuos sugiedojo mo
kyklos mokiniai ir visi sve
čiai. Programos vedėjas pa
sveikino Varduvininką ren
gėjų ir visų kitų vardu ir pra
dėjo įdomią programą. Pir
mieji sveikino jaunieji stu
dentai — parapijos mokiniai, 
jautriai sudainuodami pa
sveikinimo dainą — Ilgiausių 
Metų ir kelias kitas daineles.

jodvi dainuoja “va ku ku.” Lietuvai. Jis- linkėjo lietu*- 
Tai tikrai nuotaikingai atro- viams amerikiečiams laikytis 
dė. Savo dalį užbaigė vytės su Dievu ir nepamiršti lietu- 

j Pranciškos Nasutavičiūtės vių kalbos. Kas nustojo Die- 
" solo dainelėmis, kurias ypa- vo — mes matėme, kas'įvy- 

tingai gražiai padainavo, už ko su Vokietija, Itaiijai ir kas 
ką visi plojo. vyksat su Stalino diktatūra.

Meninė programa baigta Philadelphiečiai lietuviai pa*- 
parapijos choro dainomis, siryžo sekti jo žodžiu, 
kurios buvo pamarginto Ma-! Po iškilmingo minėjimo 
rytės Janulaitytės solo ir buvo arbatėlė, užkandžiai, o 
mergaičių choro atskiromis vėliau šokiai. Rengėjai gra- 
dainomis. Choro programą žiai viską sutvarkė, kad Var- 
parengė parapijos vargonh dinės buvo tokios sekmin- 
ninkas p. Jonas Mickfinas. Ij gos. Gražu buvo matyti, kaip' 

...... , , - jaunesnės darbavosi vienoj
■S’Tsalėj, o vyresnės taip sekmin- 

gai tvarkė antros sales už
kandžius ir visa kitą. Para- 

' pijos veteranai labai gerai 
j patarnavo ir visas parengi- '

svečių: kunigai klebonai J. 
Čepukaitis, Vito Martusevi- 
čius, kunigai vikarai 
Lukšys, J. Gibas ir L. Pečiu- 
1 • v» f v « •. i Į L/ČL LČll llčk V V IX Vli3<XO ĮJČlIUHttt"kevicius. Is kitų —- Pennsvl-; .TT . .... f y ' mas atrodė, kaip tikra para-vamjos Universiteto profeso-| . . g ’ Pirmadienio rv- riai Alfrpd Spnn ir Antanas' PU03 švente, rinnaaiemo ry 
a , .. ... . tą visi mokiniai buvo vardu-Salys. Abu pasveikino vardu- iuQi
vimnką trumpu, bet nuošir
džiu žodžiu. Buvo matyti sve
čių ir iš tolimos apylinkės.

t Iš New Yorko buvo atvykęs 
Po to penktokai ir šeštokai p. Juozas Laučka, kurs dirba 
pašoko tautiškus šokius. Katalikų Centre, New Yorke 
Jaunieji 1 ir 2 skyriaus mo- • - " • ■
kiniai neatsiliko ir pasveiki
no savo dainomis. O 3 ir 4 
skyr. mokiniai baigė sveiki
nimais, ir įteikė dovanas visų 
draugijų. Dovanas perdavė 
mokinė Pranė šiurmaitė.

Lietuvos Vyčių 3 kuopa su 
savo vedėju Juozu Janulai
čiu sveikino nuotaikinga ir 
gražia programa. Vytė Anas
tazija Grubliauskaitė pa
skambino pianu porą lietu
viškų numerių. Visus links
mai nuteikė “dvi kūmutės” 
su savo dialogu. Visi tik ir 
norėjo ilgiau klausytis, kaip

Kun. Dr. J. Končius

Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš karo ir žudynių
Tautų tautas vedi,
Kaip kūdikį pro prarają ir manąją tėvynę 
Išvedęs tarsi: auk, žydėk!

Br. Brazdžionis

Tykiai, tykiai Nemunėlis ropos tremtiniai taip pat su- 
iteka... Lygiai taip tykiai bus siburs paprastose stovyklų 
iminėta Nepriklausomybės koplytėlėse. Laisvės kibirkš- 
! Šventė pavergtoj Lietuvoj, 
j šiemet vasario 16, Laisvės 
j Alėjoje Kaune nebežygiuos tuvių širdyse — Amerikoje, 
■surikiuotos Lietuvos narsuo- TZ—1-u— 
lių eilės, nes jų nebėra. Lie-

teles, lyg keturių vėjų neša
mos, pagaliau rado vietą be

Tel. Sto 3208

Rayo

vininko pavaišinti. Jie ilgai 
atsimins, kad buvo jų klebo- 

'no Vardinės. Visi rengėjai ir 
a rengėjos užsitarnauja tikro 

pagyrimo, kad taip gražiai 
pravedė tą minėjimą.

ir rūpinasi tremtinių atvažia
vimu Amerikon. Jam perduo
ti visų nuoširdūs plojimai.

Visi labai laukė Varduvi
ninko kalbos. Visi žinojo ir 
jautė, kad minėjime dalyvau
ja vienas nepaprastai bran
gus ir žymus svetys. Gerbia
mas Varduvininkas po savo 
kalbos su džiaugsmu ir laime 
perstatė tą visų laukiamą 
svetį: tai prel. M. Krupavi
čius, vyriausias Lietuvos 
Gelbėjimo vadas. Jis priim
tas ir pagerbtas su dideliu 
nuoširdumu. Iš jo kalbos žo
džių tryško meilė lietuviui ir

Moterys prieš Kardinolo 
pasmerkimą

Philadelphijos; Kat. Mote
rų Sąjungos rūpesčiu, sureng 
tos ypatingos iškilmės kovo 
5 dieną. Jos protestuoja, mel
džiasi ir prašo Kard. Min- 
dszenty išlaisvinimo. Iškil
mės bus šv. Patrick bažny- 
čoioje, 20 & Locust St. kovo 
5 d., šeštadienį, 9 vai. ryto. 
Mišios bus atlaikytos Msgnr. 
C. P. Brennan, ypatinga in
tencija, už Kardinolo išlais
vinimą. Kun. W. Drobei pa
sakys atitinkamą pamokslą. 
Mišių metu giedos šv. Elz
bietos'choras, vad. Mrs. Vin-

JONAS DAUNTS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

“A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NAUJIENA

Kanadoje ir kitur.
Laisvė — tai viena iš tų 

tuvos trispalvė pryšakyje ne- nepaveržiamųjų teisių, ku- 
'beplevesuos. nes stalinber- riomis Dievas apdovanojo 
iniai iš jos išplėšė geltoną ir kiekvieną žmogų. Mūsų pra- 
I žalią spalvą. Ten pasirodys bočiai labai dideles aukas yra 
[tik vienspalvė vėliava — rau- sudėję laisvei pirkti ir palai- 
dona, kaip kraujas. Tai Mas- kyti. Juk ašaros, kančios, 
kvos galvažudžių ženklas. [vergija ir kraujas pigiai nie- 

Gedimino žemės spaudoje , kad neatseina. Todėl laisvė 
netilps nei žodis apie garbin-. brangiai kainuoja. Ji turi bū- 
gą mūsų protėvių istoriją, ■ ti branginama, kaipo didžiau- 
nei žodis apie nepriklauso-! sias turtas, kaip didis per- 
mybę. Jokių nepriklausomy- las. Mūsų kankinių vargai, 
bės kalbų nebus. [skausmai ir paaukotos gyvy-

j Prie Nežinomo Kareivio bės ant laisvės aukuro šaūk- 
. [Kapo, Karo Muziejaus sode, te šaukiasi į mūsų sąžines:

NEW YORK. Vasario 1 d., 1949 m. kun. Dr. Juozas i nebedegs eglių šakos, ir smil- “Mes užmokėjome, ir dar te-
B. Končius, Bendro Amerikos Lietuvių Fondo pirmininkas, 
vėl išrinktas į “CARE” direktorijatą 1949 metais.

Dr. Končius, gimęs ir mokslus baigęs Lietuvoje, ir dau
gelį metų pašventęs Lietuvos žmonių labui, padės šiais me
tais kaip ir praeityje, palaikyti “CARE,” tokią valdžios už- 
girtą organizaciją, kuri yra jau išsiuntusi 7 milijonus valgio 
ir tekstilės pAkietų į x4 Europos valstijų.

Bendras Amerikos Lietuvių Fondas, kuris susideda iš 
900 skyrių Jungt. Valstybėse, yra nepolitinę, netikybinė 
grupė, kuri renka aukas, drabužius, maistą ir kitas pašal
pai reikalingas reikmenis dėl 50,000 lietuvių Vakarų Euro
poje — ypač DP stovyklose Vokietijoje ir Austrijoje. Fon
das išlaiko delegatus įvairiose sostinėse kaip Paryžiuje, 
Romoje, Briuselyje, Kopenhagoje, Stockholme ir Zuriche, 
įvykdinti nustatytą programą, šiam fondui sėkmingai va
dovauja kun. Dr. J. Končius.

ėjo, kiek galėjo. Nepratę ei-j 
ti, o turėję pareiti iš savo 
darbo, pirmą naktį, neteko 
savo kojų, gavo pūsles. Dau
guma keleivių pyksta ant 
darbininkų ir kompanijos,

Kad daugiau tokiy 
būtij...

cena Thompson,- Raginama ka<^ nesusitaria, o visi ki- 
kuo daugiau ’dalyvauti. Ma- kentėti. Mieste dėl to 
noma, kad ir lietuvių daug ' atsirado labai daug automo- 
pasirodys tose pamaldose. visokių sunkvežimių, 
Tai būtų pasimelsta ir už kur pirma vežė duoną, mėsą,
kankinamus ir žudomus lie
tuvius. Tai yra Marijos iš Fa- 
timos šeštadienis, ir maldaus 
Jos pagelbos išlaisvinti ken
čiantį Bažnyčios kunigaikštį. 
Pažymėtina, kad Moterų ko
mitete toms iškilmėms dirba 
ir lietuvė ponia C. Čeledinie- 
nė. -

Philadelphia pėsčia
Vasario 11 naktį, philadel

phiečiai pradėjo visi eiti pės
ti, nes sustojo Važiavę tram
vajai, autobusai ir požemi
niai traukiniai. PTC tarnau
tojai panorėjo gauti Baugiau 
pinigų už darbą, o kompani
ja įfori daugiau gauti iš ke
leivių, pakelti mokestį. Ne
susitariant, sustreikavo. Gy
ventojai nebegalėjo patekti į 
savo darbą. Apie 3 milijonai 

I keleivių, turėjo eiti pėsti. Ir

ar kitas prekes, dabar ten va
žiuoja darbininkai. Tačiau 
philadelphiečiai nenusimena 
ir mano, kad taip ilgai nebus. 
O jei nesusitaikys, tai gali ir 
peštynių atsirasti. Jau šeš
tadienį, beveik įvyko tokios 
peštynės, kaip keleiviai pa
matė PTC uniformuotą tar
nautoją einant streiko, tai vi
si pradėjo šaukti ir juoktis, 
jis turėjo sprukti, kad 
vengtų minios keršto.

iš-

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas

Atvyko tremtiniai
Philadelphija susilaukė vėl 

naujų tremtinių. Vasario 11 
d; naktį atvyko iš Bostono 
pp. Vytautas ir Bronė Voler- 
tai. Jie apsigyveno pas pp. J. 
Valavičius, 1340 S. 2nd St. 
Naujieji tremtiniai tuoj jun
giasi į čia atvykusių lietuvių 
eiles ir rengiasi prisidėti prie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo. Laukiama ir dau
giau tremtinių. Pirmoj eilėj 
gal atvyks tie, kurie jau se
niai rengiasi.

Siuvėjų 54-tas lokalas su
šelpė BALFą stambia auka, 
500 dolerių.

Siuvėjų delegatai pirmin. 
V. Zaveckas ir atstovas K. 
Kundrotas pareiškė:

—Mes BALFą rėmėme ir 
remsime iki būsime gyvi.

Jei taip ir kitos organiza- 
. ei jos ir mūsų biznieriai rody
tų tokį gilų atjautimą mūsų 
tremtinių gelbėjimo darbui, 
tai mūsų vaikučiams ir naš
laičiams tremtyje nereikėtų 
kentėti badą ir šaltį. BALF 
reikšdamas gilią padėką au
kotojams, prie šios progos 
primena ir kitiems tautie
čiams nepamiršti tremtinių 
ir aukoti pagal išgalę.

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Inc.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Dėkoja
(Vo-Heilbronn’o ligoninės 

kietijoje) lietuviai ligonys 
dėkoja širdingiausiai bro
liams ir sesėms amerikie
čiams už suteiktą jiems per 
BALFą pašalpą maistu, rū
bais ir vaistais. Jie prašo ir

“Amerikos” laikraščio darbuotojai, norėdami patenkinti dau- TWTTruia'ftoAnrtfttrfe ■ 
gumos lietuvių pageidavimą, įsteigė į visas pasaulio šalis, išskyrus * u ukabuk ; 
Sovietų Sąjungą, siuntinių persiuntimo skyrių, per kurį kiekvienas 
galės siųsti siuntinius savo giminėms tremtyje.

Norint užsakyti siuntinį laišku, reikia aiškiai parašyti savo 
adresą, adresą to, kam nori siųsti ir siuntinio numėrį. Tie, kurie 
norės užsakyti ne per laišką, o asmeniškai atvykę, galės pasirinkti 
ir kitokias rūšis siuntinių.

Nr. 1 — $9.00
kiaulinių taukų

sv. rūkytų lašinių
— mėsos 
sv. kavos

5 sv. cukraus
5 sv. kvietinių miltų
2 cans cond. pieno
2 gabalai tuolet. muilo

Nr. 3 — $7.00
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių .
2 sv. cukraus
2 sv. kavos
2 cans cond. pieno

Laisniuotaa į1

Penna ir New Jersey valstijose <
Nuliūdimo' Valandoje prašau 

šauktis prie tnanfes .’

3
2
2
2

sv.
sv.

Nr. 2 — $8.00
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. cukraus
1 sv. kavos
y2 sv. kakao
1 sv. šokolado
2 cans cond. pieno
2 gabalai tuolet. muilo

Nr. 4 — $6.00
10 sv. kiaulinių taukų
5 sv. kvietinių miltų
2 sv. cukraus

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

Be to, mūsų skyrius persiunčia ir pačių atneštus daiktus— 
maistą ir drabužius.

Mūsų siuntiniai ir patarnavimas yra žymiai pigesni už kitų. 
Patikrinkite tai patys. Taigi, pasnaudokite mūsų patarnavimu.

LITHUANIAN AID COMPANY
417 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. TeL EV 8-7012

Tel. POPlar 4110
\.
Charles J. Roman 

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. VernonSt.

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo ištaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne
Viskas nemokamai

Kreipkitės dieną ir naktį

Pasveiko
Villa Joseph Marie, New

town, Pa., kapelionas kun. Pr. 
Vasiliauskas buvo susirgęs 
gripu, gydėsi ligoninėj, bet 
dabar jau pasveiko ir vėl ei
na savo pareigas. Toje lietu
vių įstaigoje paskutiniu lai
kų įvyko daug naujenybių, 
todėl laukiama platesnio ap
rašymo iš jų gyvenimo. Kai 
tik bus paruoštas sekančiam 
numeriui, tai ir bus paduota 
“Amerikai.” “Amerikos” prie 
telis ten lankėsi ir rengia 
platesnį pranešimą iš tos mo
kyklos gyvenimo.

STAMBŪS SPEKU
LIANTAI

Austrijos pasienio sargy
ba sučiupo grupę spekulian
tų .kurie, komunistų globoja
mi, iš Vengrijos Austrijon 
vežė 3 milijonus amerikoniš
kų cigarečių.

—1 'arapi jua 
Kemezis įsvyl 
vasariu mėnesi 
be padėti alvjl 
vas Gabrielius

—Mūsų pal 
sario S d. turi 
mą ir nutarė ] 
lių 8 d. Vyi ių J 
ta kiekvieną | 
antį adičių inčj 
tu numatytas 
valdybos pirij 
Mykolas Grigą

—Vasai io J 
Povile draugij 
metų aukso ju 
vakare parapij 
kilminga \ akai

—Vasario 2| 
kare, jaunieji 
judomus pavc

kalo rūkai nebekils dangun, j bemokam už tautos laisvę, 
nes tas Kapas jau sunaikin- Kiti iš mūsų žuvo už tą lais
tąs.

Iš bokšto viršaus Karo Mu-! kite ir ginkite tą Dievo dova- 
žiejaus, nebetrimituos Lietu-,ną. Juk tas nevertas laisvės, 
vos kareivis, vėliavai nusilei- kuris už ją nekovoja, kuris 
dižant. Nebeskambins Lais- jos negina, kuris už ją bijosi 
vės varpas, nes laisvės nebėr. 
Vien tik širdyse mūsų pa
vergtų brolių-sesių bus sal
dūs anų dienų prisiminimai, 
kada laisvė buvo jau ne sap
nas, bet tikrenybė. Iš sielos 
gelmių ir iš lūpų kils karštos 
maldos už žuvusius tautos 
kovotojus, ir už teriotą Lie
tuvą, kad Dievas kada nors 
vėl sugrąžintų tą brangią do
vaną, kurią iš jų atėmė su
žvėrėję sovietai.

Šiemet tykiai tad bus mi
nima Lietuvos Nepriklauso
mybės Šventė lietuvių širdy
se ir sielose. Nes laisvės ži
buriai jau užgęsę Lietuvoje. 
Tiktai širdyse dar rusena tos 
laisvės kibirkštėlės.

Bet toli už mėlynųjų jūrų, 
už marių, vandenų, toli už

vę. Tad, branginkite, saugo-

S( >da'

ko išsižadėti.”
Vytauto vyrai, Birutės dūk 

terys, tautos ir laisvės mylė
tojai, rikiuokimės, aukoki
mės ir melskimės visa širdi
mi ir visomis jėgomis, už 
kenčiančius brolius paverg
toj Lietuvoj ir tremtyje! Vil
ties nenustokime. Juk tiek 
daug esame sudėję laisvei at
gauti, kad neapsimoka dabar 
rankas nuleisti.

Laisvės varpas vėl suskam
bės Karo Muziejaus aikštėje. 
Trispalvė vėl plevesuos mies
tuose, kaimuose, soduose ir 
bakūžėse. Bažnyčiose vėl su
sirinks laisvi lietuviai ir dė
kingos lietuvaitės. Jie padė
kos Aukščiausiam už sugrą
žintą laisvę, laimę ir nepri
klausomybę. Mes pasitikim 

miškų ir gauruotų kalnų, j Jo pažadu: “Jūs šauksitės 
svetimose šalyse susirinks Manęs, ir Aš jus išklausysiu, 
šimtai ir tūkstančiai lietuvių, sugrąžinsiu jūsų belaisvius, 
kurie tinkamai atšvęs, ką jų ir juos surinksiu iš visų tau- 
broliai nepajėgs daryti. Eu- tų. iš visų vietų.”

na: vaikams 15 
35 centai.

. —Vasario 2'1 
rapijos salėje 
Kortų pobūvis 
Party). Prie i 
Tremtininkai, j 
draugija, šv. ( 
Moterys
parapijai. Pradl 
kare. Bilietų kl

—Bažnyčios I 
tęsiamas toliau! 
dažoma presbid 
tinimo darbus-£1 
tuvis tapytojas! 
Richmond Hill, I

—Parapijos <į 
lauš ir jauno v: 
Jakupčionio. išil 
šias, kurias jai 
giedojo. Linkinį 
mingai darbuoti 

—šio numesią 
“ligos mirė Petį 
Palaidotas vasai 
žiaus kapuose, į 
J. po iškilmingų 
jos bažnyčioje, 
ramybėje ir J 
jam tešviečia.

—Šiito metu 
sunkiausiai sergi 
tįstas C. Kalant 
Linkime jiems d

Eliza be

MES JUOKIAMĖS

. t • • v. w iSdVO KIcLU-Lltoliau ių nepamiršti, nes tiki. . ,
naMthAo dAka ii a ku* lskab^:

Reklamos lenktynės
Lincoln gatvėj New Yorke 

yra penkios skrybėlių krau
tuvės. Jos yra ponų Smiso, 
Džemio, Lukerio, Berkelio ir 
Pamo.

Savaime aišku, kad tos 
krautuvės aštriai lenktyniuo- 
ja. Anie penki ponai visomis 
priemonėmis stengias ati
traukti nuo kits kito pirkė
jus.

Kokiu būdu geriausiai ati
traukti? Gi reklama — pasi
gyrimu.

Pradėjo Smisas. Jis viršuj 
[savo krautuvės pakabino to-

amerkiečių pagelbos dėka jie 
turi vilties pasveikti ir vėl 
būti naudingais žmonėmis. 
Nepamirškime mūsų nelai
mingų ligonių tremtyje. Ne
pagailėkite aukos ir remkite 
BALFą, tą vienintelę mūsų 
šalpos organizaciją.

Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Inc.
105 Grand Street,

, Brooklyn 11, N. Y.

Pereiti 1948 metai Ameri
koje yra skaitomi vieni sau
giausių, nes per juos buvo 
mažiausiai nelaimingų atsiti
kimų. Būtent, tik.... 98,000 
užmuštų ir 10,300,000 sužeis
tų.

Piniginių nuostolių dėl tų 
nelaimių kraštas turėjęs — 
$7,200,000,000.

“Smiso skrybėlių krautuvė 
yra geriausioji visame New 
Yorke.”

Džemis perskaitė. Įsiuto. 
Pagalvojęs, pakabino viršuj 
savo krautuvės tokią iškabą:

“Džemio skrybėlių krautu
vė yra geriausioji visoj Ame
rikoj.”

Po dviejų dienų viršuj Lu- 
kerio krautuvės jau kabojo 
ši iškaba:

“Lukerio skyrbėlių krau
tuvė yra geriausioji visoje 
žemėje.”

Lukeris manė, kad dabar 
jo iškabos niekas jau praneš
ti nebegali. Bet jis dar nebu
vo pažinęs Berkelio.

Šis užsimojo dar drąsiau: 
padirbdino milžinišką iška
bą, žydrą, su žvaigždėmis, su 
kometomis ir paukščių keliu. 
Sidabrinėmis raidėmis joj 
buvo parašyta:

“Berkelio skrybėlių krau-

tuvė yra geriausioji visoje 
visatoje.”

Ką turėjo dabar beveikti 
Pamas? Juk už visatą nebėr 
nieko didesnio!... Tris dienas, 
tris naktis laužė sau galvą 
Pamas. Nevalgė, negėrė...

Ketvirtą rytą jau turėjo 
atradęs reikiamą žodį! Ponai 
Smisas, Džemis, Lukeris n 
Berkelis tiesiog pažaliavo, ki
tą rytą viršuj Pamo krautu
vės radę štai kokią iškabą:

“Pamo skrybėlių krautuvė 
yra geriausioji visoj Lincoln 
gatvėj.”

Niekšu numirti
Čekistai atvedė sušaudyti 

vieną kaukazietį ir paklausė, 
ko jis dar norėtų prieš mirtį.

—Aš noriu įsirašyti į ko
munistų partiją.

—Bet tai nieko nepadės, vis 
viena tave sušaudysim.

—Aš tai žinau, bet bus ge 
riau, kad jūs sušaudysite 
niekšą, prisidėjusį prie jūsų 
gaujos, negu dorą žmogų,— 
atsakė nusmerktasis.

Į priešingą pusę
Į Kauną pas brolvaikį at

važiavo paviešėti iš kaimo 
dėdė. Brolvaikis parodęs ke
letą žymesnių vietų vedasi ir 
į Vytauto kalną. Senis vos už- 
sikrapštė ant kalno.

—Pažiūrėk, dėde, kaip pui
ku ten apačioje, — gėrisi 
brolvaikis miesto reginiu nuo 
kalno.

—Tai kokių gi kelmų tu 
tempei mane čionai, kad ten 
apačioje taip gera?

—Mūsų kolona 
minėjimas įvyks! 
Laisvės salėje, -11 
betoju kviečiami 
vykusiųjų svečių! 
matoma vaidiniil 
dalis, deklamacijl 
duoti Koniitetasl 
rengimui išrinko! 
asmenų: k u n. II 
komp. J. žilevičiil 
rėčkas.

—Mūsų koloni 
atvykėliai iš Eul 
jungė j darbus ii 
tvarkyti pastovi 
mui. Kurį laikų I 
gą Vytautas Bi 
jau USA armijos! 
bai didžiuojasi. Ii 
patikrinimui gabi 
lių šimtų išlaikė! 
yra Vytautas. t 
mas jam atidarei 
mokyklas. Galėsi 
buvo Chicagon I 
tėvus, ten persill 
zabetho gyventi, I 
vykę iš Europos I

—Vietinis BA11 
rėjo eilinį susiriil 
vajaus klausimą ii 
los reikalus. Ilgą! 
dare kun. Dr. N 
Centro pirmininld 
nas malonus reišl 
vykusiųjų tarpe cį 
ropos atvykusi v 
ja — profesionalą 
rauskas. Dr. Pr. 
su ponia, Dr. V. J 
nia, mokytoja L. 
tė su tėvu ir kelei 
dar nebuvo pa tap 
riais, visi įsirašė.

—Stasys ir Te 
minėjo savo 35 i 
sukaktį. Ta proga 
nika Pavalkienė i 
nienė, surengė m
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j KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
'1 NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI

Bayonne, IN. J
—Parapijos klebonas kun. M. 

Kemėžis išvyko atostogų visam 
vasario mėnesiui. Parapijos dar
be padėti atvyko pasijonistas tė
vas Gabrielius, C. P.

—Mūsų parapijos Vyčiai va
sario 8 d. turėjo savo susirinki
mą ir nutarė ruošti šokius spa
lių 8 d. Vyčių susirinkimai įvyks
ta kiekvieną antrą ir ketvirtą 
antradienį mėnesio. Vasaros me
tu numatytas piknikas. Naujos 
valdybos pirmininku išrinktas 
Mykolas Grigaliūnas.

—Vasario 20 d. šv. Petro ir 
Povilo draugija švenčia savo 50 
metų aukso jubiliejų. Tos dienos 
vakare parapijos salėje įvyks iš
kilminga vakarienė.

—Vasario 21 d., pirmad. va
kare, jaunieji sodaliečiai ruošia 
judomus paveikslus (movies) 
suaugusiems ir vaikams. Vado
vauja seselės pranciškietės. Kai
na: vaikams 15c., suaugusiems— 
35 centai.

—Vasario 26 d., šeštad., j~ 
rapijos salėje įvyks Kugelio ir 
Kortų pobūvis (Kugel & Card 
Party). Prie ruoširo prisideda: 
Tremtininkai, Šv. Rožančiaus 
draugija, Šv. Onos draugija ir 
Moterys Sodalietės. Pelnas — 
parapijai. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bilietų kaina tik 65c.

—Bažnyčios vidaus dažymas 
tęsiamas toliau, šiuo metu yra 
dažoma presbiterija. Visus’ dai
linimo darbus atlieka žymus lie
tuvis tapytojas p. Subačius iš 
Richmond Hill, N. Y.

—Parapijos choras, vad. uo
laus ir jauno vargoninnko p. A. 
Jakupčionio, išmoko naujas mi
šias, kurias jau per pamaldas 
giedojo. Linkime ir toliau sėk
mingai darbuotis.

—Šio mėnesio 4 d. po sunkios 
ligos mirė Petras Paimbrekis. 
Palaidotas vasario 8 d. Šv. Kry
žiaus kapuose, N. Arlington, N. 
J. po iškilmingų pamaldų parapi
jos bažnyčioje. Velionis teilsisi 
ramybėje ir Amžinoji šviesa 
jam tešviečia.

—Šiuo metu mūsų parapijoje 
sunkiausiai serga parapijos trus- 
tistas C. Kalanta ir D. Gapša. 
Linkime jiems greit pasveikti.

kuriame dalyvavo apie 30 sve
čių. Susirinkusieji palinkėjo viso 
gero ir suteikė nemažai dovanė
lių.

—Ilgametė choro' narė, Soda- 
licijos atktyvi dalyvė, Leokadi
ja Mockelis susižiedavo su Pra
nu Grinium.

Rochester, N. Y.
Tremtiniams aukojo 

per A. Žiemį

Po $5.00: J. Jenynas, J. Dir- 
sa, Dr. B. Plott, W. Woiczak.

Po $3.00: H. E. Wilson, A. P. 
Domeika.

Po $2.00: J. Baranauskas, A. 
žiemys, B. Yakimovičienė (Žie- 
mytė), K. Šilinis, L. Bwuugeg, 
Rev. F. Va-as, D. Rovas, J. Avi
žėms, J. Avižėnis, J, Sevic, M. 
Kanapickas.

Po $1.00: Vaicekevičius, A. 
Šūkis, M. Vinter (Žiemys), J. 
Dyuk, A. J..Muyn, V. Stanys, P. 
Paul, J. Adams, Dr. Sukavan- 

.čenko, M. Ventys, Ceslom-Biet 
pa* į Upholstering Co., J. Juška, P. 

Kazakevičienė, J. Sakas, J. Va- 
.leska, M. Valinkėnas, A. Fried,
R. Sherelis, M. Senkus, S. Ke- 
liauskas, Ed. Wolvsps, P. Čer
nius, J. Rutkus, K. Zlotkus, R. 
Dergei.

Po 50c.: J. Meldeikis, A.. Mil- 
čius, A. Tinaglio, M. Miller, ir
S. Wildman 50c.

New Haven, Conn
—Vasario 13 d. visi tos ko

lonijos ir apylinkių lietuviai ben
drai dalyvavo Nepriklausomybės 
minėjimo šventėje, kuri įvyko 
Šv. Kazimiero par. salėje. Pa
rapijos choras gražiai pasirodė.

—Šv. Kazimiero parap metinė 
vakarienė, kaip teko girdėti iš 
rengėjų, šiemet tikrai bus šau
ni ir skirtinga nuo kitų metų. 
Bilietai jau išsiuntinėti visiems 
parapijiečiams ir šios kolonijos 
lietuviams. Patartna visiems iš 
anksto įsigyti. Bus svečių ir iš( 
tolimesnių kolonijų. Vikaras, 
kun. A. Zanavičius kviečia visus 
sugrąžinti bilietėlius ir rezer
vuoti sau vietas. Vakarienė įvyks 
vasario 20 d., 6 vai. vakare, 
rapijos salėje.

pa

Elizabeth, N. J lvi.

—Mūsų kolonijoje-Vasario 16 
minėjimas įvyks kovo mėn. 6 d. 
Laisvės salėje, 4 vai. popiet. Kal
bėtoju kviečiamas vienas iš at
vykusiųjų svečių iš Europos. Nu
matoma vaidinimas, muzikalinė 
dalis, deklamacijos. Lietuvai Va
duoti Komitetas minėjimo pa
rengimui išrinko komisiją iš šių 
asmenų: kun. Dr. J. Starkus, 
komp. J. Žilevičius ir Ignas Bud- 
reckas.

—Mūsų kolonijoje gyvena 32 
atvykėliai iš Europos. Visi įsi
jungė į darbus ir pradeda susi
tvarkyti pastovesniam gyveni
mui. Kurį laiką išvykęs į Chica- 
gą Vytautas Bildaušas, dabar 
jau USA armijos narys ir tuo la
bai didžiuojasi. Išlaikė kvotimus 
patikrinimui gabumų, kur iš ke
lių šimtų išlaikė 30 ir jų tarpe 
yra Vytautas. Tas pasižymėji
mas jam atidarė duris į 3 rūšių 
mokyklas. Galės pasirinkti. Jis 
buvo Chicagon nuvažiavęs pas 
tėvus, ten persikėlusius iš Eli- 
zabetho gyventi, kurie buvo at
vykę iš Europos pas seserį.

—Vietinis BALFo skyrius tu
rėjo eilinį susirinkimą. Svarstė 
vajaus klausimą ir bendrai veik
los reikalus. Ilgą pranešimą pa
darė kun. Dr. Končius, BALF 
Centro pirmininkas. Buvo vie
nas malonus reiškinys, kad at
vykusiųjų tarpe dalyvavo iš Eu
ropos atvykusi visa inteligenti
ja — profesionalai: Dr. St. Pet
rauskas, Dr. Pr. Bagdanavičius 
su ponia, Dr. V. Avižonis su po
nia, mokytoja L. Ramanauskai
tė su tėvu ir keletas kitų. Kurie 
dar nebuvo patapę skyriaus na
riais, visi įsirašė.

-^Stasys ir Teklė Goštautai 
minėjo savo 35 metų vedybinę 
sukaktį. Ta proga draugai, Mo-

Omaha, Nebr
—Sausio 31 d. kun. J. Jusevi- 

čius sušaukė veiklesnius lietu
vius pasitarti dėl Vasario 16-tos 
parengimo. Kadangi dabar labai 
reikalingi pinigai pabėgėlių šel
pimui ir Lietuvos vadavimui, 
mes nutarėme vasario 20 d. lai
kyti Bingo ir sukelti pinigų. 
Girdėjau, kad K. Kušleika ir ki
ti gavo labai gražių dovanų dėl 
laimėjimų. Pas mus atvyks kun. 
A. Sidaravičius iš Sioux City, 
Iowa ir pasakys prakalbą apie 
Lietuvos reikalus.

—Mūsų klebonas pranešė sek
madienį ,kad turėsime Misijas 
nuo kovo 21 iki 27 dienos. Kun. 
A. Bružas iš Hartford, Conn 
ves šv. Misija. Keli metai atgal 
jis buvo pas mus ir jo pamoks
lai labai patiko žmonėms. Lau
kiame laimingai vėl atvažiuo
jant pas mus.

—Šiais metais turime gerai 
išlavintą “Basket Ball Team.” 
Mūsiškiai jau keturis kartus lo
šė su kitų parapijų teamais ir 
vis laimėjo. Kas mums patinka, 
tai tas, kad vien tik lietuvių 
vaikai priklauso prie komandos 
ir nuolat laimi. Vietinis

Great Neck, N. Y

Vasario 11 d. į Bostoną atvy- Pažėra Stasys. 16856 Little- 
ko šie lietuviai tremtiniai: field Ave., Detroit, Mich

Aleksiūnas,
Julija, Algirdas ir Robertas. 5
Forest Ridge, Waterbury, Conn.

Andrejauskas Pranas, 10835 
Edbrooke Ave., Chicago, Hl.

Andrius, Juozas ir Eleonora.
85 Baxter St., Boston, Mass.

Arcišauskas, uJozas, Marija ir
Elena. 1227 Portland Ave., Chi
cago Heights, Hl.

Bagdžius Juozas. Heart’s De
light Farm, Chazy, N. Y.

Balčiūnaitė Bronė. 153 Ster
ling St., Worcester, Mass.

Beleskevičius Antanas, Berna
deta ir Nijolė. 4941 W. Medill 
Ave., Chicago, Ill.

Belvertaitė Ona. 153 Sterling 
St., Worcester, Mass.

Bigelis, Juozas ir Ona. 23 Co
lumbia St., Bridgeport, Conn.

Eitmanienė Veronika. 27 Wil
lys St., E. Hartford, Conn.

Gailiūnas, Jonas, Pranė, 
tautas ir Rita. 47 Mendon 
Worcester, Mass.

Grebliūnas, Vincas, Marija ir
Saulius. 318 Bernard St., Ro- 'Lukrecija. 538 E. Nelson Ave.
Chester, N. Y.

Gricius Kazimieras. 3437 So.
Morgan St., Chicago, Ill.

Grybinas, Vytautas, Elena ir 
Jūratė. Box 85, Wilsonville, Hl.

Markaitis Stasys. Porchtown 
Road, Franklinville, N. J.

Mikelionienė Ona. 105 Main 
St., Athol, Mass.

Nakas Algirdas. 1998 25th St., 
Detroit, Mich.

Norkūnas, Benediktas, Regi
na ir Regina. 4330 W. Verner 
Hwy., Detroit, Mich.

Palionis, Juozas ir Ona. Bald
win Road, E. Billerica, Mass.

Petrauskas, Petras, Regina, ir
Vytautas. 7451 Wykes St., De
troit, Mich.

Povilaitis Juozas. Waterbury 
Road, Naugatuck, Conn.

Ščiukaitė Angelė. 521 E. 2nd 
St., Erie, Pa.

Širvaitis, Justas, Domicėlė, Al
gis ir Ramunė. R 1, -Freesoil, 
Mich. ’

Tamošiūnas Jonas. 75 Mar-
1 shall St., iWndsor, Conn.

Umbrasas, Vitalis, Modesta ir
Silvia. 801 S. Garvin St., Evans
ville, Ind.

Užubalis Andrius. 27 No.
Monroe Ter., Dorchester, Mass.

Valaitis, Jonas, Ona, Juozas, 
Danutė ir Jurgis. Old Colonial 
St., Oakville, Conn.

Vilinskas, Stasys, Leokadija, 
Leonas, Petras ir Julė. 36 Irving 
St., Wilson, Conn.

Volertas, Vytautas ir Bronė.
1340 S. 2nd St., Philadelphia, 
Pennsylvania.

Zableckienė Elzbieta, 29 Men
don St., Worcester, Mass.

Žemaitis, Vincas ir Anelė.
1, Box 439, Antioch, Ill.

Žemaitis, Vytautas, Birutė
Vaidevutis. R 1, Box 439, An
tioch, DI.

Kostas, Sofija,1 Rimkus, Kazys, Sofija, Algi
mantas ir Daiva. Naugatuck, Ct.

Saladžius, Pranas, Bronė, 
Juozas ir Danutė. 1101 North 
St., Rochester, N. Y.

Saunorius, Antanas ir Ona. 
803 North St, Rochester, N. Y.

Skališius, .Eduardas, Barbora, 
Eduardas, Paulius ir Liolyda. 
R F D 3, Box 391, Waukegan, Hl

Vitkus, Valerijonas, Viktori
ja, Elzbieta ir Viktorija. 791 
Hudson Ave., Rochester, N. Y.

Vyšniauskas, Jonas ir Ange
la. 240 Furlong St., Rochester, 
N. Y.

Budvilas, Jurgis, Marija ir 
Kasperas. 17 Louis St., Nauga
tuck, Conn.

Mikalavičius, Jonas, Ona, Ja
nina, Ona ir Vidmantas. 1111st 
St., Camden, Conn.

Norkus Alf. 30-35 42nd St, 
Chicago, Hl.

Povilaitis, Kotrina, Romual
das, aMrija. Mundelein Lake, Hl.

Zeikus, Bronius, Salomėja,

Dulkei už giedojimą ir grab. 
J. Garšvai už malonų patar
navimą nuoširdžiai dėkoja
ma. Taip pat dėkojame vi
siems, kurie užsakė šv. mi
šias už a. a. Povilo vėlę ir vi
siems, kurie, atnešė gėles. Dė
kojame taip pat visiems daly
vavusiems laidotuvėse ir pa- 
lydėjusiems jį į amžino poil
sio vietą.

A. a. Povilas nuliūdime pa
liko žmoną, sūnų, tėvus, sese
rį su vyru ir dviem vaiku
čiais, kurių vienas buvo jo 
krikšto sūnus.

Tėvai

Vy
st.,

R

ir

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7146

MATTHEW BUYAUSKAS

Alexandria, Va.
žolynas, Pijus, Magdalena, 

Aleksandras, Gediminas. 538 E. 
Nelson Ave., Alexandria, Va.

VIETOS ŽINIOS
PADĖKA

VEDYBŲ SUKAKTUVES
Simonas ir Ona Teniai sau

sio 20 d. šventė savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
ves. Ponai Teniai yra plačiai 
žinomi Brooklyniečiai. Jie y- 
ra uolūs rėmėjai lietuviškų 
reikalų ir geri tikinti žmo- 
nės. Surengtame bankete kal
bas pasakė p. Ribokienė, p. 
Baltus, pp. Rusai ir patys ju- 
biliejatai. Dalyvis

Dėkoju prel. J. Balkūnui ir 
kun. Aleksiumi! už suteiktą 
man malonę bei pagelbą ligo
je. Dėkoju 24 kuopos narėms 
ir p. Dumblienei už šv. mišias 
ir visoms, katros prisidėjo. 
Dėkų P. Panatauskienei, ką 
atlankė ligoninėj ir už dova
ną. Dėkui Gyvojo Rožančiaus 
Draugijai, Apaštalystės Mal
dos draugijai, p. Putinienei, 
Butkienei, Adomavičiams, p. 
Avižoniams. Dėkui p. Paže- 
reckienei už dovanėlę. Dėkui 
visoms lankytojoms.

Ona Fetralioniene

Vasario 5 d. iš Angelų Ka
ralienės bažnyčios į šv. Jono 
kapines buvo nulydėti ir pa
laidoti mūsų, mylimo sūnaus 
a.'a. serž. P. Batuko palaikai. 
Klebonui kun. Aleksiumi! už 
iškilmingą palaidojimą, varg.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

438 Lafayette Street Newark, N. J.
Telefonas: MArket 2-5172

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
181 No. 8th Street

TeL BVergroeu 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

—Vasario mėnuo yra Am. 
Lietuvių Tarybos vajaus, mė
nuo. Prisidėk ir tu, tautieti, 
savo dosnia auka, kad Lietu
va vėl būtų laisva. Aukas 
siųskit 1739 So. Halsted St., 
Chicago, UI., arba vietos A. 
L. T. skyriui.

Dr. A. Petriką
(Dantų Gydytojas) 

2X1 8o. 4tfa Street

TeL EVergreen 7-6888
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
& R)

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

1 GmberiusBahamuotojas

ModenMka Koplyčia

ergreen 8-9770

483 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

a ■s

- ir paprasti amerikoniški

Square Dancing
Kas šeštadienio Vakarą 

WYCKOFF GRANGE HALL

Franklin Ave., Wyckoff, N. J.
Šokių Vedėjas

Rod La Farge
Wyckoff Folk Dance Orkestru
Lietuviai ypatingai kviečiami

Joseph Garszva

Graboriua—Balsamuotojas

įTel. Virginia 7-4499

! F. W. Shalins
į (šallnskas)
I Laisniuotas Graborius
) Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

, Ine.

NEUŽMIRŠK PADĖTI TREMTINIUI
4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, UI. Tel. YArds 7-1121 
Aid Overseas, Ine. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuranda
mas, pinigai grąžinami. Pristatymas trunka tarp 12-8 dienų. 
Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą siuntinio 
numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc, maisto siuntiniai pa
kuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siun
čiami AIR MAIL. Užtekant didesnius kiekius duodama nuo
laida.

TeL NEwton 9-4464

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

381 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

GREAT NECKE ĮVYKSTA 
DIDELES PRAKALBOS

Great Necko BALF kuopa 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą sekmadienį, 
vasario 20 d. Kasmočiaus sa
lėje, 89-9 Steamboat Road, 
, prasidės 5 vai. vak. Įžanga 
nemokamai. Kalbės Ona Va
laitienė, BALFo veikėja, P. 
Černienė, generolo Černiaus 

nika Pavalkienė ir Justina Bu- J žmona ir vietiniai žymūs lie- 
nienė, surengė netikėtą pokylį,1 tuviai gyventojai.

Vasario 16 d. į New Yorką 
atvyko:

Barakauskds, Antanas, Elena 
ir Algimantas. 1605 Westmins-: 
ter Pl., Ann Arbor, Mich.

Burkūnas, Antanas, Valerija, 
Giedrė ir Vytautas. 63 Dayton 
St., Rochester, N. Y.’

Gabrėnaitė Genė. 2718 Sum
mer St., Stamford, Conn.

Giedra Juozas. 806y2 Lom
bard St., Baltimore, Md.

Grigaliūnas Elzė. 20 Lake Av., 
Binghamton, N. Y.

Jankus, Juozas ir Ona. 751 
Highland Ave., Waterbury, Ct.

Jurgaitis Mykolas. Heart’s 
eDlight Farm, Chazy, N. Y.

Kaladė, Petras ir Pranė. 76 
Dana St., Cambridge, Mass.

Kaributas, Juozas ir Ona. 71 
Fitzhugh St., Rochester, N. Y.

Kriščiukaitis, Pranas, Levan- 
tina, Rimvydas ir Ona. 40 Bolton 
St, Hartford, Conn.

Kronkaitis, Kazys, Katryna, 
Vytautas ir Jonas. 53 Willis St., 
New Haven, Conn.

Markevičius, Kazys ir Stasė.
45 Pratt St., Rouses Point, N.Y.

Mitkantavičius, Jonas ir Vik
torija. Immaculate Conception 
Convent, RFD2, Putnam, Ct.

Niurką Jonas. 29 Willys St.,' 
E. aHrtford, Conn.

Siuntinys No. 1 —$7.80
2 sv. kiaulinių taukų.
2 SV. rūkytų ląžjųlų
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) kenoto bekono
1 dėžutė (400 gr.) margarino
Siuntinys No. S — $7.40
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino ■
1 sv. kiaulienos mėsos

Sionntinys Nr. 5 — $5410
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmalado
2 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

Siuntinys No. 6
A. 10 svarų cukraus $2.80
B. 20 svarų cukraus $5.20
Siuntinys No. 7
A. 10 sv. baltų kviet. miltų $3.00
B. 50 sv. kvietinių miltų .... $9.25
Siuntinys Nr. '8 — $2 4)5
4H sv. cukraus
5% sv. kvietinių miltų

Siuntinys Nr. 10 — $6.80
sv. rūkytų lašiinų
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. pupelių kavos
sv. šokolado

Siuntinys Nr. 1* — $8.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado.
4 sv. degintos kavos
4H sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntiny* Nr. 21 — W
2 sv. rūkytų lažinių.
2 sv. kiauliniu tankų
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 oza. kondens. plena
2 gabalai tualet. muito.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc
Į LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dfznesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
i 354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
Į (Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega

2
2
2
2
1

Siuntinys Nr. U — 15.95
2 sv. rūkytu lašiniu
2 sv. kiauliniu tauku

Siuntinys Nr. 14 — $6.40
2 sv. rūkytų- lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualet muilo

A. 8.sv. grynų kiauL tauku.$4.75:
B. IXxv. grynų, kiaul. taukų. $84)0
C. 15sv; grynų. Maut taukų. $7.25 

(Tik-1 VokletUoaUS lrBr. zonas
Ir eina apie 4. savaites)

Siuntiny*. NO. 26 — $8.00
2 sv. rūkytų- lašinių.
2 sv. (be3 ozs) grynu, klaul. tauk.
2 sv. (t» 2 ozs) margarino
2 sv. arbatos
1 sv. pupelių kavos
Siuntiny* No. 87 —$6te
3 sv. margariną -
4 sv. cukraus.
2 sv. arbatos
šiundny*Nk -------------
4 sv. cukraus
3 sv. margarino
1 sv. bičių medaus
1 sv. arbatos
Siuntiny* No. 2» — $84)0
5 sv. pupelių kavos
Siuntiny* No. te — $8.70.-
5 sv. deginto* karo*
Siuntiny*- No- 8E — $&65
1 sv. rūkytų, lašinių
14 ozs. (406 gr;) kiaul. taukų
14 ozs. (400 gr.) margarino
2 sv. marmeladą
1 sv. pupelių kavos
4 sv. cukraus

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
BOCHKSTBR, N. Y., IR ARTIMOJE APYUNKEJE

Per mumis galit* gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių:
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemšs lotų, farmų ir kt.

MORU PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. JUOKIS, BEAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co's.

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y,
Telefonas: Stone 3783

A. ir E. POVILANSKU 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
Nedoj



Vasario-February 18, 1949

Mūsų Apylinkėje i
• Kun. Dr. Jagminas, Ma- 

rianapolio rektorius, dalyva-l 
vęs vasario 16 minėjime New 
Yorke, aplankė mūsų redak
ciją.

• M. Zujus, “Garso” redak
torius, lankęsis New Yorke, 
aplankė mūsų redakciją.

• V. Jonuškaitė, su dide
liu pasisekimu dainavusi Va
sario 16 minėjime, lankėsi 
mūsų redakcijoje. Jos kon
certas bus balandžio 20 die
ną New Yorke.

• Kat. Federacijos Apskr. 
susirinkimas bus vasario 25 
d., 8 vai. vakare, Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne.

• Prof. J. Žilevičiaus 20 
metų darbuotės Amerikoje 
sukakties proga, vasario 23 
d. J. Stuko radio valanda bus 
paskirta šiam minėjimui. 
Dainuos VI. Grigaitienė.

• Kun. P. Bulovas, MIC., 
redaktorius “Marian,” ap
lankė mūsų redakciją. Su di
džiu pasisekimu eina jo laik
raščio vajus. Maspethe, pa
vyzdžiui, jis surinko 400 pre
numeratos ir $201 aukų, Wa
terbury, Conn. — 275 pren. 
ir $225 aukų, Elizabethe — 
150 prenumeratų.

• Kun. Pr. Juras šiomis 
dienomis visuomeniniais rei
kalais lankosi New Yorke.

t Kun. V. Slavynas, didis 
Ateitininkijos prietelis ir jos 
ugdytojas, atvyko į New Yor- 
ką visuomeniniais reikalais.

• Pr. Jocis ir A. Lelis, Lie
tuvių Auditorijos pirmin. ir 
direktorius lankėsi mūsų re
dakcijoje.

• Muz. P. Dulkė, Angelų 
Karalienės par. vargoninkas, 
su savo choru rengia didelį 
koncertą ir balių šį sekmad., 
Šv. Stanislovo par. svetainėj, 
Greenpointe.

• Jurgis Vedegis ir Vikt. 
Bekeris, danininkai - gitaris
tai, šį sekmadienį dalyvauja 
Kar. Ang. par. choro koncer
te!

• Jonas Jakaitis, mūsų 
skaitytojas, turintis bučernę 
33 Siegel St., Brooklyne, šio 
mėnesio pabaigoje važiuoja į 
Floridą pataisyti savo svei
katą. Jis su savim pasiimtų 
porą vyrų, mokančių valdyti 
automobilį.

• Kun. B. Pauliukas, Lie
tuvos dominikonų provincijo
las, yra atvykęs iš' Romos. 
Gyvensiąs Washingtone.

• Bronė Brundzienė išrink
ta BALFo Našlaičių ir Vaikų 
Globos Komiteto sekretore.

Apreiškimo 
Parapija

PROTESTO REZOLIUCIJA
Brooklyn© Apreiškimo pa

rapijos Šv. Vardo Vyrų Drau
gijos susirinkimas, įvykęs š. 
m. vasario 1 3d., vienbalsiai 
priėmė stiprią protesto rezo
liuciją prieš kardinolo Min- 
dszenty ir mūsų brolių Lie
tuvoje kankinimą. Rezoliuci
joje kreipiamas pasaulio dė
mesys į tai, kad bolševizmo 
bestiališkas teroras stiprėja 
ir siekia išsiplėsti į visą pa
saulį. Laisvasis pasaulis turi 
dėti pastangas šitam bestia- 
lizmui kelią užkirsti.

—Pereitą sekmadienį, va
sario 6 d. po mišparų, įvyko 
Gyvojo Rožančiaus Draugi
jos susirinkimas. Buvo susi
rinkęs gausus būrys narių. 
Tarp įvairių organizacijos 
reikalų valdyba kvietė visas 
nares ir ne nares dalyvauti 
Rožančiaus kalbėjime už nu
sidėjėlių atsivertimą, kurį 
jos jau nuo seniau kalba pir
mąjį mėnesio šeštadienį po 
paskutinių mišių, pagal Die
vo Motinos pageidavimą Fa- 
timos apsireiškime.

Maspetho Žinios
—Iš ligoninės jau sugrįžo 

į namus Vincas Kuras. Sun
kiai serga Norkeliūnienė.

—Vas. 8 d. klebonijoje įvy
ko Ateitininkų Sendraugių 
susirinkimas, dalyvaujant 
prel. M. Krupavičiui.

—Sausio 29 d. buvo Liet. 
Piliečių Klubo vakaras, į ku
rį atsilankė ir linksmai laiką 
praleido gražus būrelis žmo
nių. Suaukota $30 BALFui. 
Rengėjai buvo P. Jocis ir P. 
Venis. Dėkojame atsilankiu
siems ir aukojusiems.

Šv. Jurgio Parapija

KORTŲ VAKARAS

—Sausio 26 d. mirė Albi
na Samuolytė-Scott, vos su
laukus 27 r. amžiaus. Velio
nės nebuvo sėkmingas vedy
binis gyvenimas, gal tas ir į 
kapus ne laiku ją nuvarė.

—Sausio 29 d. mirė Uršulė 
Kulikauskienė, virš 70 metų 
amžiaus. Velionę ištiko vadi
namas “strock” ir išgulėjus 
veik be atgavimo sąmonės 
savaitę laiko ligoninėj, mirė. 
Velionė pasižymėjo savo ra
miu, taikiu būdu ir dideliu 
pamaldumu. Palaidota su tri
mis mišiomis.

' Lietuvių Studentų ir Alum-
nų kortų lošimo vakaras bus BROOKLYNO RADIO 
vasario 20 d., 7 vai. vakare, ŽINIOS
Woodrow Wilson Bldg., 45 E. Brooklyn© radio d-ja ofi- 
65th St., New Yorke. Įžanga• cialiai transliavo prel. Myko- 
$1.25. Pelnas skiriamas DP, lo Krupavičiaus kalbą. Kalba 
našlaičius vaikus sušelpti Vo- buvo be galo įdomi. Progra- 
kietijoje. moję dalyvavo žymus daini-

KVIEČIAME Į ŠĮ DIDŽIULĮ Į
ANGELŲ KARALIENĖS PARAP. CHORO

KONCERTU ir BALIŲ!
- kuris įvyks

Šv. Stanislovo Parapijos Salėj
Driggs Ave. ir Newell Street Greenpointe

Šį Sekmadienį, Vasario 20 dieną

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chosolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 15 ge 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

Juozas Ginkus
495 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

į
A

Šliužai

Tempiam 
Švyturia 
Savi reiU

Durys atdaros 4 vai. Pradžia 5 vai. vakare
Gražią dainų ir sceniškų šokių programą išpil

dys parapijos choras, vadovaujant mūz. P. Dulkei. 
Dainuos solistės, duetai,. kvartetai ir bus suvai
dintas scenos veikalėlis. Po programos bus šokiai, 
kur galės visi pasišokti lietuviškų ir amerikoniškų 
šokių. Taipgi dalyvaus J. Vedegis ir V. Bekeris.

AUGUST GUSTAS
Florist :—Beltaire

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

• KELRODIS: Važiuoti galima Cross Town ka-
‘, ■ t ru arba Lorimer St. busais ligi Newell Street.

v Graham Ave. busu liki Driggs Avenue.WHMR jBCTMgggjjgg Independent Subway “GG” traukiniu —
SSJS^H / J Nassau Avenue.
ME Nuo 14th St. traukinio galima išlipti
H ./ Lorimer St. stoties ir nemokamai pasikeisti

Independent linijos ir “GG” traukiniu važiuot iki 
Nassau Avenue.

Jamaica linija važiuot iki Flushing Ave., čia 
imti Graham Ave. busą ir važiuot iki Driggs Ave. | 
Ten pat

Kviečia (

ligi

ant 
ant

Ų

INCOME TAX BLANKAS

(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

4

Vienas I 
rr.askvinis I 
kolumnoje I 
rievei and išl 
dradarbj, 11 
nimuose apl 
karo pradžl 
kė. kad jisl 
da. Lietuva 
si ir lauka 
laikraštukai 
rašytoją vai 
mėliu, šliužl 
vo tautos| 
Dabar tekti 
mą: kuo ši| 
nimų žmoni 
dinti, būdai! 
rioje jie dali 
tos baisiau 
siškųjų bol 
Ne šliužiai?

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
*J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS

Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

ninkas, tenoras, Al Vasiliaus
kas, jam vargonais akompo- 
navo muz. J. Dirginčius, Ope
retės Choro vedėjas.

Šį šeštadienį bus transliuo
jamas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas. Programa 
bus įdomi, su naujai sukurta 
tremtinių grupe ir neseniai 
iš Prancūzijos atvykusiu vei
kėju Mockevičium. Radio pro
gramoms vadovauja Juozas 
Ginkus. Taigi pasiklausykite 
šį šeštadienį, 2 vai. popiet iš 
WWRL stoties, 1600 kc. pro
gramos. šios transliacijos 
svarbiausias kalbėtojas bus 
mūsų Generalinio Konsulato 
attache A. Simutis.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
^Moterų Sąjungos 24 kuopa 

rengia įdomų Laimėjimų Va
karą, sekmadienį, vasario 27 
d. Pradžia 5 vai. vakare.

Vakaras įvyks Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Pel
nas eis parapijos naudai.

Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

PASIŪLYMAS

di 
ar

Maspetho auditorijos 
rektorių komisija kviečia 
kitektus pagamint planą au 
ditorijos namui pastatyti 
Atsišaukiam ir į lietuvių vi 
suomenę prisidėti prie šio 
darbo.

Direktorių susirinkimai bū
na pirmą ir trečią antradie
nį mėnesio. Pirkdami šėrus 
ar duodami antrankius, galit 
gauti pakvitavimus pas di
rektorius ar pas klubo vedė
ją. Adresas: 60-39 56th Dr., 
Maspeth, N. Y.

P. Jocis,
Pirmininkas

ORGANIZACIJOMS, DRAU
GIJOMS IR KLUBAMS

Angelų Kar. par. choro šokėjos, kurios dalyvaus šį sekmadienį koncerte, Greenpomte.

Prašome visas lietuvių 
draugijas, klubus ir kitas or
ganizacijas, veikiančias JAV, 
savo Vasario 16 dienos pa
rengimų pajamas skirti Am. 
Lietuvių Tarybai, tuo būdu 
paremiant jos vykdomą Lie
tuvos gelbėjimo vajų.

Gerai Išpildo
J. P. MACHULIS

8656 85th St., Woodhaven, N. Y.
Tel. VI 7-1896

i| 489 Grand Street Brooklyn, N. ¥
a Arti Union Avė.

ĮĮI D. VVliitecavage, Savininkas

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

Cypress Hill 3 šeimų su švie
siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

East New Yorke kampinis su 
gražiais kambariais 3 aukštų na
mas, kuriame yra Bar ir Grill. 
Kaina — $14,500. Galima pirkti 
ir biznį. Kreipkitės pas

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

-------------------- -------------------

Clement A. Voket !
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

41-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9-5972

PARDAVIMUI IR IŠRENDAVOJIMUI

Turime visokių parduoti ir išrenda- 
voti namų, net ir naujų, įvairiose 
miesto dalyse už prieinamas kainas. 
Yra ir su tuščiais fliorais.

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves ir farmas.

Laisniuotas 
499 Grand

B. ZINIS
Real Estate ir Insurance 
Street, 361 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EV 4-3487 — RE 9-1506 
Turime visokių namų Įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kalans.

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINE BENDROVE
Siunčia maisto ir drabužių pakietus į Europą

Bendrove turi jau gatavus maisto pakietus, kuriuos galima užsakyti 
iš U. S. A. ir Kanados per paštą. Bendrove nesinaudoja tarpininkais, 
tad gavėjai už jos pakietus nieko nemoka.

IO. 1—$6.50 
sv. cukraus 
sv. kavos ar kakao 
sv. bekono 
sv. kiaul. m6soš 
sv. kiaul. taukų 
sv. pieno miltelių 
sv. pieno šokolado 
ro. 5—$5.60 
sv. kavos 
sv. kakao

NO. 2—$10.00
5 sv. cukraus
2 sv. kavos
2 sv. kiaul. mėsos
5sv. kiaul. taukų
2 sv. bekono
2sv. kond. pieno
2 gab. tual. muilo
NO. 6—$5.00
10 sv. kiaul. taukų

NO. 3—$4.60
2 sv. cukraus ar miltų
2sv. kavos
1 sv. kakao
3 sv. kiaul. taukų

NO. 4—$6.00
4 sv. kiaul. taukų
2 sv. fūkyto bekono
1 kv. valg. aliejaus

SEA-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamina "SPORT ” “DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
. kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams.
Greitu- laiku pradės veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

LITBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarų

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. ę Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

DAvenport 6-0259 
RALPH K K U C H

FOTOGRAFAS 
65 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett. M. D
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

j Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS J 
KONTRAKTORIAI A

Atlieka mūrinių namų sienų Lš- W 
lyginimų, plasteriavfmų, šaligat- A 
vių cementavimų Ir kt darbus, f,

293 MAUJER ST„ 6
BROOKLYN 8, N. Y. į

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

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

pas ZEIDAT’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

KLAUSYKITE |
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” Į

RADIJO VALANDŲ I
Šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w. | 
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. f

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. |
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 

429 Walnut St., Newark 5, N. J. ■ 
| x Tel. MArket 2-5360 I
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Iš daugeli] 
vių kolonijų 
Šimai liudiji 
tremties mu 
viai greit įs 
kąjį darbą, 
tuvybę savu 
puikus atsid 
kos lietuviai 
gas padėti 
ir atvykti į c 
rių vietų ten 
virkščiai, k? 
rangūs yra 
je. Tas tai A 
nesuprantan 
turi būti na' 
su lietuviški

ALT ir BAl 
didžiausiu įtl 
tro kalbėtoja 
nį vyksta į I 
kolonijas. A.I 
mūsų laisvės 
ba beveik ka 
kolonijose. | 
viai kaupia I 
savo tautos 
mo ir šalpos 
ma ne tik š 
tančiai aukų 
viai su nepa 
mu seka pas! 
tymąsi ir mt 
tį tų įvykių] 
no, kad su ti 
ko nenuveiks 
koja.

Sekmadieni 
kytis įvairioj 
nijose. Užtini 
nių. Vieni ii 
laisvalaikius I 
liūne, kiti —I 
ganizacijose, I 
spaudos. Pirn 
žę, susikrimt| 
jaučiasi. Kiti 
dais, linksJ 
Ant jų pečių 
viška veikla, 
viltis mūsų t 
Tai švyturiai 
lietuvybės šy

Mūsų “AmJ 
na gana šėkui 
čiu domė j imi 
lis. Iš savo g 
me daug praU 
tiek dėl fin] 
tiek ir dėl lai! 
Jiems visiem 
prašome ir td 
dėti. Daug sk 
pinę laiškais 
apie Telšių E 
— bijosi, ar r 
jėdnotas. Pr 
jam niekas n 
atostogauja... 
juk ir jam ps 
tik grįš, ims 
nastis rašyti.

VLIKo a
kalini i
VLIKo pin 

čius kalbės W 
vasario 27 d.

Vykd. Tary 
dzikauskas k; 
phia, Pa. vas
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