
jruary

'Ą ŠTAI KAIP
olate 
u pasirinkimas 
i, ALUS 15 ge- 
{REIPKTTES: i

Ilgai nematė 
Kad tai pasiektų 
Lietuviški reikalai 
Susidomėkime

IA AVE RIKAEINA KAS PENKTADIENĮ I

****441444*****4 1 i 14******• <
’ I AMERIKOS LIETUVIU KATA-
•! LIKU VISUOMENINIO IR
-1 ' KULTŪRINIO GYVENIMO
• 1 SAVAITRASTIS

xjklyn, N. Y.

N 20, N. Y.

■road 8-9330

;ių Bukietų 
ra. Taip pat 
I Home, Ine.
7-4774

SHOP

lyn, N. Y

Šiomis dienomis į New 
Yorką atvyko amerikietė ko
munistė, ilgą laiką dirbusi 
Sovietų propagandos darbą 
Maskvoje, A. L. Strong. Tai 
ta pati Strong, kuri pačiu 
sunkiausiuoju lietuvių tautai 
metu, kai jai smogė sovietai 
peilį į užpakalį, 1940-41 me
tais, rašė komunistinėje A- 
merikos spaudoje, kad “lietu
viai džiaugiasi Stalino glo
ba.” Šiandieną ji džiaugiasi 
išnešusi kudašių jš Stalino 
rojaus. Mes jai šiandieną pa
statytume du klausimus: 1. 
Kodėl tu tada rašei tai, kuo 
šiandieną tu netiki? 2. Kodėl 
tu negalėjai ir toliau pasilik
ti ten, kur “visi džiaugiasi”? 
Ji mums atsakytų: 1. Todėl, 
kad aš buvau komunistų me
lo apjakinta; 2. todėl, kad aš 
tik dabar praregėjau. Gaila, 
kad taip ilgai ji nematė. Są
žinę šita moteriškė, matyt, 
turi, nes ji negalėjo toliau 
panešti tų niekšybių, kurio
mis verčiasi sovietų valdžia. 
Ji pati sakosi, kad jai krau
jas pradėjo stingti, kai ji pa
matė tikrųjų sovietų gyven
tojų - darbininkų skurdą.
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SYTUVOS KŪLGRINDA
Tarp Lukšto ir Paršo ežerų Žemaitijoje

Raudonoji armija 
prie Norvegijos

Kaip žinome, sovietai bu
vo pasiūlę Norvegijai pasi
rašyti su jais nepuolimo pak
tą. Bet Norvegija šį pasiūly
mą atmetė ir jos užsienio mi- 
niesteris atvyko į Ameriką. 
Reiškia, palinko į vakarus.

Sąryšy su tuo, kaip prane
šama iš gerai informuotų šal
tinių iš Suomijos, sovietai 
pasiuntė didelius kariuome
nės dalinius prie Norvegijos 
sienos. Ta kariuomenė atvy
ko iš Murmansko. Raudono
sios1 armijos judėjimas čia 
pastebėtas praeitą savaitę.

Tai labai opi ir įtartina vie
ta. Atsimename, prieš Hitle- 
rio-Stalino karą ši vieta taip 
pat buvo kasdien komentuo
jama, kol vokiečių 12 divizi
jų išlipo Suomijoje.

Grąsina Ginklais
Ko jie ten nori lis taip pat jau žino, štai ko

dėl susirūpinimas.

Gen. Clay nori 
atsistatydintiPrezidentas Trumanas pas 

kutinėse savo kalbose yra pa
sakęs tiesiog auksinių minčių 
apie Amerikos viešojo gyve
nimo pagerinimą. Jo mintys 
ir planai veda rasti išeitį iš 
kraštutinio kapitalizmo, ku
ris Amerikoje per paskutinį 
šimtmetį taip išbujojo. Jo 
žvilgsnis nukreiptas į tautą, 
į mases, į darbininkiją, šitas 
žvilgsnis nukreiptas, atrodo, 
į tai, kad Amerikoje mažu
mos interesai būtų palenkti 
visos tautos interesams. Nuo
mos kontrolė, kainų kontro
lė, už kurias Trumanas visą _ _ . . .
laiką kalbėjo, yra ne kšs“ki- J^/Clark, buvęs kąro.gų- 
ta, kaip tik priemonė palenk- 
ti mažumos norus visumos in
teresams. Tuo siekama iš
mušti ginklą iš rankų ir tarp
tautinio komunizmo propa
gandai. Jeigu Amerikoje pa
sisektų pravesti plačiu mas
tu socialines reformas, apie 
kurias dabar mūsų valdantie
ji tiek daug kalba, tai tarp
tautinis komunizmas su savo 
propaganda čia nei nosies ne- 
įkištų.

Amerikos karinis guberna
torius Vokietijoje gen. L. D. 
Clay pareiškė, kad jis jau 
prieš kelis mėnesius yra pa
prašęs savo vyriausybę, kad 
jį atleistų iš gubernatoriaus 
pareigų. Sąryšy su jo pasi
traukimu, žinoma, pasikeis
tų ir visi buvę jo patarėjai. 
Manoma, kad šį pavasarį bus 
padaryta daug pakeitimų mi- 
litarinėje amerikonų adminis
tracijoje Vokietijoje.

Trys generolai minimi, kaip 
įpėdiniai generolo Clay: gen.

bernatorium Austrijoje, gen. 
W. Bedell Smith, kuris, esą, 
tik dėl to paprašęs atleisti jį 
iš pasiuntinio Maskvoje par
eigų, ir gen. A. C. Wedeme- 
yer.

Šitą pasikeitimą rusai lai
kytų kaip didelį savo laimėji
mą, mažiausiai, propagandai. 
Bet Amerikos kursas Vokie
tijoje, rusų atžvilgiu, nepa
sikeis.

Skandalas tusų 
zonoje

Seka Suomijos 
įvykius

Lietuviai, išsiblaškę po vi
są pasaulį, veda milžinišką 
kovą dėl savo tautos nepri
klausomybės. šitos kovos in
tensyvumu ir atkaklumu ste
bisi visas pasaulis. Šalia ši
tos bendros kovos, lietuvių 
tarpe vyksta ir vidaus kovos. 
Politinės partijos, ideologi
jos, pasaulėžiūrų skirtumai 
— tai vis natūralūs dalykai.

■ Tai vis netūrali kova. Bet ši 
kova niekada netrukdė bend
rai, lietuvių kovai prieš bai
siuosius mūsų tautos priešus. 
Šitai bendrai kovai lietuvis 
visada turėjo pakankamai 
tarpusavio susipratimo ir su
tarimo. Jo lietuvis turėtų tu
rėti ir šiandieną. Ir ypač 
šiandieną, kada mūsų visų jė
gos turi būti įtemptos didžio
joje kovoje dėl tautos likimo. 
Partiniai, o ypač asmenų, in
teresai šiandieną turėtų būti 
atidėti į šalį, rytdienai. Ne
laikąs kaimynams peštis dėl 
ežios, kai jų kaimas dega.

Privertė sniego

Su šiuo pradedame labai 
paprastą, bet drauge įdomų 
ir labai svarbų “Amerikos” 
vajų: kiekvienas skaitytojas 
prašomas surasti vieną nau
ją skaitytoją, prenumerato
rių. Tai nepaprastai lengvas 
dalykas. Nėra nei vieno mū
sų skaitytojo, kuris negalė
tų prikalbinti vieną žmogų 
užsirašyti “Ameriką.” Visi 
gali. Darbas lengvas ir pa
prastas — tik vieną skaity
toją. Bet pagalvokime apie 
to darbo, jeigu mes jį įvyk
dytume, vaisius: iš karto dvi
gubai prenumeratorių. Iš

New Yorke ir plačiose apy
linkėse pirmadienį iškrito ge
rokai sniego. Sniegą vertė 
per visą dieną. Vakare buvo 
apstoję, bet naktį vėl pasni
go. Sąryšy su staigiu oro at
šalimu, visoje JAV šiaurės 
rytų dalyje pasirodė sniegas.

Storiausia sniego danga 
susidarė New Yorko pietry
čių priemiesčiuose. Pavyz
džiui, Lake Success pasiekė 
5 colių storio. Dėl to Jungti
nių Tautų organizacijos biu
ro tarnautojai gavo leidimą 
anksčiau apleisti biurą, kad 
galėtų parvažiuoti namo.

Be New Yorko, daugiausia 
sniego iškrito vakarų Virgi
nijoje — iki 10 colių. Mary- 
lande iškrito iki 7 colių. Tem
peratūra vietomis buvo pir
madienio naktį prieš antra
dienį tarp 10 ir 15 laipsnių.

Išskyrus nutrūkimą susi
siekimo New Yorko uoste ir 
La Guardia aerodrome, nie
kur didesnių susisiekimo su
trikimų neįvyko.

—Brooklyne ir Queens 
smarkiai paplitusi narkotikų 
prekyba, kurie daugiausia 
pardavinėjami jaunamečiam. 
Visa miesto policija uoliai 
ieško nusikaltėlių.

—Pittsburgo Universitetas 
paskyrė $20,000 atomo tyri- 
nėjimanis.

karto laikraštį pagerinti ga
lime. Taigi, į darbą — tik po 
vieną skaitytoją!

Savo zonoje Berlyne sovie
tai buvo įsteigę rusišką biu
rą — Sovietų užsienio preky
bos ministerijos skyrių, šito 
biuro tikslas buvo surinkti 
Vokietijoje Amerikos dole
rius, Šveicarijos frankus, 
auksą, deimantus ir tuo bū
du pakelti sovietų svetimos 
valiutos turtą. Šito biuro ve
dėjas buvo raudonosios armi
jos pulkininkas Toropin, o 
eksporto skyriaus vedėjas— 
pulk. Grzinsky.

.Šiandieną Vakarulaikraš- 
čiai praneša skandaltpM*®^ 
biure. Berlyniškis laikraštis 
“Der Abend” rašo, kad abu 
pulkininkai — Toropin ir 
Grozinsky — staiga sušau
dyti, nežiūrint į tai, kad, pa
saulio akims dumti, sovietai 
yra panaikinę mirties baus
mę. Vyriausias biuro buhal
teris pabėgęs į Vakarų zonas. 
Laikraštis sako, kad čia kal
ba eina apie 12 svarų brili- 
jantų, daugybę aukso, dole
rių ir Šveicarijos frankų, ku
riuos iš biuro išvogė sušau
dytieji raudoni vedėjai ir pa
bėgęs buhalteris. Laikraštis 
tvirtina, kad šiuo metu yra 
susodinta kalėjime 200 rusų, 
to biuro tarnautojų, kurių 
tarpe — visi penki biuro sky
rių vedėjai.

Aukštas įvertinimas

• Yra rimto pagrindo many
ti, kad Sovietai užims visai 
Suomiją ir padarys sau lais
vas rankas Skandinavijos pa
krašty. Amerika šituos kės
lus seka su didžiu atidumu. 
Dėl šito yra didelis susirūpi
nimas Švedijoje. Švedai su 
didele baime žiūri į ateities 
įvykius. Jų užsienio ministe
ris kelis kartus painformavo 
JAV vyriausybę apie šią sa
vo baimę.

Atrodo, kad švedams gali 
ateiti sunkios dienos dėl jų 
egoizmo. Visų praeito karo 
įvykių eigoje^vedija žiūrėjo 
tlksavų^relfraltį, į -save- kai
mynų kančias ji mažai dėme
sio tekreipė. Ji atidavė, kaip 
žinome, bolševikams nelai
mingus pabėgėlius, kad tik 
savo “nekaltybę” išlaikius 
prieš Kremlių. Pažiūrėsime, 
ar ta nekaltybė juos- išgel
bės. Į Atlanto paktą jie taip 
pat nesideda.

Amerikos karinis guberna
torius Vokietijoje gen. Clay, 
kaip žinome, įsakė Sovietų 
repatriajacijos misijai išsi
kraustyti iš amerikonų zonos 
Vokietijoje ir Austrijoje. Ši
tas sovietus taip paveikė, 
kad jų vyriausybė įteikė ašt
rią notą Amerikos pasiunti
niui Maskvoje, kurioje reika
laujama sovietų repatriaci
jos misiją palikti Amerikos 
zonose.

Kas ta misija buvo? Tai 
sovietų raudonarmiečių ko
misija, kuri “padeda norin
tiems namo grįžti pabėgė
liams.” Šitos komisijos narių 
— raudonarmiečių — yra ne
paprastai daug amerikonų 
zonoje. Jie turi pilną laisvę. 
Važinėja jie kur nori, daro 
jie ką nori. “Padėti namo 
grįžti” nėra kam, nes pabė
gėliai jų bijo ir šalinasi nuo 
jų. Tiesa, jie beveik jėga ver
žiasi į pabėgėlių stovyklas ir 
sako “jiems” prakalbas. Į tas 
prakalbas žmonės nęina, tai 
jie pyksta, erzinasi ir lenda 
į pabėgėlių gyvenamus kam
barius, kur įvyksta ir inci
dentų — pabėgėliai išmeta 
lauk ar apkulia.

Pagaliau amerikonai nuta
rė išguiti ją iš savo zonos. 
Kodėl? Ji užsiima šnipinėji
mu. O paskutiniu metu — 
tik tuo ir tebeužsiėmė, nes ki
to darbo jai ten nebuvo, štai 
ko nori ten likti! s

Siekia panaikinti 
vergiją

Bedarbes ir darbas
—New Haven gelžkelio 

bendrovė atleido nuo darbo 
350~ darbininkų. Anksčiau 
daug darbininkų atleido New 
York Central gelžkelių lini
ja.

—Central Railroad of New 
Jersey atleido nuo darbo dar 
378 darbininkus. Priežastis 
— sumažėjęs prekių perveži
mas.

—Richland, Ind. The Han
ford Atomic Works žada at
leisti iš darbo 3,750 savo dar
bininkų.

—Springfield, Ohio. Inter
national Harvester Co. laiki-

Dr. Juozą Leimoną šv. Tė
vas apdovanojo Šv. Grigo- 
riaus ordenu už jo nuopelnus 
katalikų akcijoje. Tai labai 
aukštas įvertinimas, suteik-________________ —-----
tas lietuviui vyriausiojo Ka- nai atleis iš darbo 100 darbi- 
talikų Bažnyčios Ganytojo, ninku.

Dr. J. Leimonas su savo | —Olean, N. Y. Daystrom 
šeima ką tik atvažiavo į , Co., baldų dirbtuvė, iš kurios 
Ameriką ir apsistojo Law- ' 
rence pas kun. Jurą. Dar bū
damas gimnazistu, 1919 m. 
jis įstojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę ir dalyvavo 
kovose Nepriklausomybės 
kare. Po karo, baigė gimna
ziją ir išvažiavo į Šveicariją, 
kur baigė universitetą ir įsi
gijo teisių daktaro laipsnį. 
Lietuvoje buvo aukštu parei
gūnu įvairiose valstybinėse 
įstaigose. Visą laiką veikė 
katalikiškose organizacijose. 
Daugiau kaip 10 metų jis bu
vo Lietuvos katalikų jauni
mo Pavasarininkų vyriau
siuoju vadu. 1940 m., tik atė
jus bolševikams, buvo suim
tas ir išbuvo visus metus 
Kauno kalėjime. Antru kart 
bolševikams besiartinant į 
Lietuvą, jis su šeima pasi
traukė į Vakarus ir laimin
gai pasiekė anglų kariuome
nės dalinius. Iš anglų zonos 
persikėlė į-Angliją, o iš čia, 
po metų, į Ameriką.

buvo atleista 151 darbininkas, 
pusę jų vėl susigrąžino dar
ban.

—Buffalo, N. Y. Bell Air
craft Co. iki liepos mėnesio 
žada priimti darban 800 nau
jų darbininkų.

—So. Bend, Ind. Studeba
ker automobilių dirbtuvėms 
reikia 1,800 naujų darbinin
kų, kurie pradėta priiminėti 
šią savaitę.

—Vokietijos mokyklose 
jaučiama slaptas Hitlerio 
garbinimas, — sako ameri
kiečiai, kurie prižiūri vokie
čių tautos perauklėjimą.

—Italijoje susekta slapta 
komunistų - teroristų organi
zacija, kurios tikslas yra žu
dyti žymesnius vyriausybėje 
esančius asmenis.

—Nuo karo pabaigos Ang
lijoje atstatyta arba naujai 
pastatyta 582,880 namų, ku
riuose apgyvendinta 3,250,- 
000 asmenų.

Vasario 25 dieną Brusely- 
je, Belgijoje, kalbėjo Angli
jos buvęs premjeras, Wins
ton Churchill. Savo kalboje 
jis pareiškė, jog besiorgani
zuojančių į federaciją Vaka
rų Europos valstybių svar
biausias tikslas turi būti iš 
tironijos nagų pavergtų Ry
tų Europos tautų išlaisvini
mas. Churchill žodžiais, tų 
tautų padėtis prie Stalino 
“saulės” yra daug žiauresnė, 
negu Hitlerio vergijoje.

Tas prakalbas suorganiza
vo International Council of 
the European Movement 
draugija. Jose dalyvavo 140 
atstovų iš Sovietų pavergtų 
tautų, kurie gyvena tremty
je. Komunistai norėjo Chur- 
chillio kalbą sutrukdyti, bet 
įsikišo policija ir suėmė apie 
60 Bruselio komunistų.

Kas nekomunistas — 
tas karo nusikaltėlis

Buvęs komunistas Stalino 
ministeris. Kravčenko, pabė
gęs iš “rojaus” ir parašęs 
knygą “Aš pasirinkau lais
vę,” dabar Paryžiuje bylinė
jasi su komunistų redakcija, 
už jo apšmeižimą. Trys Pa
ryžiuje gyvenantieji rusai 
pašaukti liudininkais, teisme 
patvirtino, jog viskas, ką 
Kravčenko yra parašęs apie 
sovietus, yra gryna teisybė.

Žinoma, tiesos pasakymas 
labai nepatiko Maskvos dik
tatoriams ir jie užsinorėjo 
tuos liudininkus pačiupti į 
savo rankas ir sunaikinti. 
Bet kaip juos paimti? Taigi, 
Maskva sufabrikavo įvairiau
sius jiems kaltinimus, pada
rė juos karo “nusikaltėliais” 
ir pareikalavo, kad prancūzai 
juos išduotų Rusijai.

Tačiau prancūzų vyriausy
bė tą Maskvos reikalavimą 
atmetė.*

Ką tik atšvęstoje raudono
sios armijos šventėje, tos ar
mijos vadas, maršalas Bul
ganinas, pasakė kalbą, ku
rioje jis tiesiog prąsino Ame
rikai ginklais. Jis pareiškė, 
kad raudonoji armija turi 
būti pasiruošusi karo veiks
mams. Mes, pareiškė jis, pa
rodėme pasauliui, kaip reikia 
kariauti, parodysime ir Ame
rikai, ką mes, suprask rau
donoji armija, galime.

Ameriką Bulganinas pava
dino agresore, siekiančia ka
ro. Amerika, jis pareiškė, su
organizavo frontą prieš So
vietus. Ji sukūrė mums prie
šingą Marshallio planą, ji ku
ria Atlanto Sąjungą, ji orga
nizuoja Vakarų Europos są
jungą. Visa tai — prieš So
vietus. Taip sielojosi raudo
nasis Stalino tarnas raudono
joje Maskvos aikštėje.

Po šitos kalbos ir po ją se
kančių veiksmų iš sovietų 
pusės, yra visur didelis susi
rūpinimas esama padėtimi. 
Ypatingai pasaulio dėmesys'gi visuomenės darbuotojai, 
nukreiptas į Skandinaviją, 
kur bolševikai jau konkrečiai 
divizijomis grąsina pasaulio 
taikai. Tuo labiau jausti visur 
susirūpinimas, kad pasaulis 
šiandieną jau aiškiai žino su 
kuo reikalą turi: Maskvoje 
juk nėra tokios institucijos, 
kaip laisvuose kraštuose par
lamentas, kuris galėtų pasa
kyti —ne, karo negalima 
pradėti! Ten, kaip ir nacių

12,000 DP vizų per 
menesį

Vienas State Department 
valdininkas pareiškė, kad vy
riausybė yra susirūpinusi 
greitesniu DP pargabenimu į 
Jungtines Valstybes. Tuo tik
slu Departamentas paskyrė 
Europon dar 42 konsulus ir 
53 klerkus, kurie kas mėnuo 
turės paruošti išvežimui po 
12,000 tremtinių. Iki šiol išvi
so pagal naują įstatymą at
gabenta tik 4,000 tremtinių, 
jų tarpe apie 500 lietuvių.

Būga nuo “komunis
tę maro”

Pereitą savaitę į Austriją 
atbėgo iš Vengrijos 7 įtakin-

gus'“kąSorĘ' W daro.'Na, o iW 
ko šitas žmogus nori, pasau-

kuriems komunistai įsakė su
organizuoti Katalikų Partiją 
Stalino nustatytuose rėmuo
se. Vietoje pataikauti Mask
vos tironijai, jie verčiau pa
sirinko ištrėmimą.

Vienas tų tremtinių buvo 
pabėgęs Jugoslavijon, bet Ti
to valdžia įsakė jį deportuo
ti ir atiduoti komunistams. 
Laimei, jam pavyko papirk
ti jugoslavus, kurie jį vežė 
Vengrijon ir tokiu būdu jis

mirties.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
• Iš Willow Grove aerodromo mokomasis lėktuvas pa

kilo apie 30,000 pėdų aukščio, iš kur, pritrūkus lakūnui 
oro, lėktuvas krito žemyn. Lakūnas užsimušė, lėktuvas iš
tiško.

• Artistė E C. Hill, kuri persipiovė sau rankos arteri
ją (gyslą), norėdama nusižudyti, paguldyta į ligoninę jau 
sveiksta.

• Tarp JAV ir Izraelio atidaryta nauja susiekimo li
nija “Izrael-America Line, Ltd.” Centras yra Haifoje.

• Buvo pasklidusi žinia, esą, JAV karo ministeris pa
reiškęs, jog U. S. kariuomenė iš Japonijos greit bus paim
ta. Šitą žinią kariuomenės aukšti pareigūnai paneigė — 
USA kariuomenė Japonijoje pasilieka.

• Iš Dublino pranešama, kad Airija pripažino Izraelio 
valstybę de facto. Izraelis turi jau 40 valstybių pripažinimą.

• Imlay (Nev.) susidūrė du prekiniai traukiniai, žuvo 
tik vienas žmogus, o du sužeisti.

• Albany (N. Y.) susidūrė autobusas su automobiliu. 
Užmušta trys moters.

• Chicagos teismas nuteisė žmogužudžius Fred Va- 
realla ir A. Najera mirties bausme.

• Fort Knox (Ky) požemiuose karo metu buvo padėta 
apsaugai svarbūs Amerikos istoriniai dokumentai, kurių 
tarpe yra US konstitucijos originalas, nepriklausomybės 
paskelbimo aktas, Lincolno kalbos Gettysburge rankraš
tis, anglų Magna-Charta nuorašas ir vienas Gutenbergo 
biblijos egzempliorius.

• Čekoslovakijoje vyksta masiniai teismai prieš “pa
sikėsinto jus prieš liaudies vyriausybę.”

• Prancūzijos teisingumo ministeris Andrė Marie at
sistatydino, o į jo vietą paskirtas R. Lecourt.

• Prancūzijos komunistų sekretorius Thorezas, pa
smerkė savo, prancūzų kraštą ir JAV, o išgyrė Sovietų Są
jungą.

• Oregon universitetas atleido komunistą prof. R. 
Spinsterį, kuris falsifikavo gamtos mokslą komunistinės 
propagandos tikslu.

• Londone vyksta pasitarimai Anglijos, Prancūzijos, 
Belgijos,' Olandijos ir Luksemburgo užsienio reikalų minis- 
terių. Tariamasi dėl Vakarų Europos gynybos plano.

• Per paskutines sniego audras Amerioj nustota per 
200,000 gyvulių. Ypatingai nukentėjo karves ir avys.

• Binghamtone (N. Y.) P. L. Haner, 34 metų ammž., 
nuteistas už nužudymą savo naujagimės dukters, kuri gi
mė iš sugyventinės moters.

• Kingstone (Kanadoje) siaučia neprasta tymų (ad- 
ros) epidemija, kuri paguldžius į lovas yra per 700 asme
nų, pirmoje vietoje — vaikų. Apie trys mirė.

• Pietų Afrikoje neramumai tarp baltųjų ir indų imi
grantų tęsiasi. Paskutinėm dienom yra atgabenta 200 poli
cininkų tvarkai sustiprinti.

• Graikijos Raudonasis Kryžius gavo iš gyventojų 
4,000 prašymų pagelbėti jiems surasti savo vaikus, kuriuos 
komunistai pagrobė ir išvežė į Rusiją.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TAUTOS RELIKVIJOS
Tikiu į šventųjų bendravimą, — kalbame Apaštalų ti

kybos išpažinime. Taigi, tikime ne tik į šventųjų esimą, 
bet ir į jų bendravimą. Dar daugiau: maldoje mes patys, 
dar šioje žemėje, bendraujame su šventaisiais. Pati malda 
yra ne kas kita, kaip tik bendravimas.

Kai žmogus meldžiasi į savo širdžiai artimą šventąjį, 
ta malda yra gilesnė ir vaisingesnė. Tur būt, dėl to Aukš
čiausiasis leido tokį įvairumą ir šventųjų tarpe. Jų tarpe 
yra šioje žemėje buvusių karaliais ir paprastais žmonėmis, 
karalienėmis ir paprastomis mergaitėmis—piemenaitėmis, 
didžiais mokslininkais ir visai nemokyti. Visi jie buvo 
dvasioje lygūs. Visi jie yra amžinatvėje lygūs. Visi jie yra 
ir bus vienodai, šventi.

Džiaugsmas, turint šventųjų karalystėje iš savo tarpo 
šventąjį, šventas Kazimieras yra iš mūsų tarpo. Jo tėvų ir 
protėvių. žemė yra ta pati Lietuva, kaip ir mūsų. Įdomiai 
panašus Jo žemiškojo gyvenimo likimas į daugelio iš mū- 
sų. Jis, lietuvio tėvo sūnus, gimęs iš ne lietuvės motinos. 
Lietuviška žemė Jį maitino, lietuvių tautos dvasia Jį ugdė. 
Likimas Jį blaškė po svetimus kraštus. Bet Jis ilgėjosi Lie
tuvos, Vilniaus — savo protėvių žemės. Jo šventoji veikla 
koncentravosi savoje žemėje; Savoje žemėje Jis ir numirti 
troško. Savoje žemėje Jis ir palaidotas. Visi stebuklai, dėl 
kurių Jis šventuoju tapo, įvyko taip pat savųjų tarpe. Vis
kas Lietuvoje, viskas savų brolių lietuvių tarpe. Šventas 
Kazimieras — mūsų tautos relikvija Vilniuje.

Bažnyčia nedraudžia nei pavieniam žmogui, nei tautai 
turėti sau artimą šventąjį. Atvirkščiai, Bažnyčia norintiems 
padeda turėti savo šventą globėją. Katalikų Bažnyčios ma
lonės dėka ir lietuvių tauta turi savo šventąjį globėją. Tai 
Šventasis Kazimieras. Jis mums yra artimas ir mielas, nes 
Jis yra iš mūsų tarpo.

Mes galime būti garbingai išdidūs, nes mes turime 
garbingai turtingą istoriją. Mes turėjome ne tik karalių 
Vytautą, kuris parodė anų laikų pasauliui, kaip organizuo
ti valstybinį gyvenimą, ne tik karalių Jogailą, be kurio 
pagelbos neapsiėjo anų laikų Centro Europa, bet ir Šventą
jį Kazimierą. Ir Aukščiausiojo palaimintąjį. Aukščiausiasis 
nepagailėjo mums malonių.

Liūdniausias atvejis yra tas, kai žmogus ar tauta ne- jas, be abejo, didelės turėjo 
sugeba naudotis^malonėmis. Kai tų malonių nepajėgia į^er- įtakos jaunojo Kazimiero ug- 
trnti. Kai sutrypia tas malones. Mūsų tauta ir čia yra lai- dymui. Karalaičio mokytoju 
minga. Ji pajėgia įvertinti Dievo suteiktas jai malones.'yra buvęs ir italas Pilypas 
Švento Kazimiero kultas mūsų tautoje yra labai gilus. Šv. Buonaccorsi, Callimachu va- 
Kazimiero bažnyčių buvo labai daug Lietuvoje. Amerikos 
lietuvių parapijų bene daugiausia yra Švento Kazimiero 
vardu. Tai mūsų tautos relikvijos. Jų neišplėš mums iš mū
sų širdžių jokia galybė. Jos mus stiprino, stiprina ir stip
rins.

ŠV. KAZIMIERAS
Dail. VI. Vijeikio raižinys mūsų liaudies meno motyvais

9 metus, tada jo mokymas ir 
auklėjimas buvo pavestas 
dievobaimingam ir mokytam 
kanauninkui Dlugošiui, ' vė
liau tapusiam Lvovo arkivys
kupu. Dlugošius yra laiko
mas vienu iš didžiausių vidu
rinių amžių Lenkijos — Lie
tuvos istorikų. Jo surinktoji 
medžiaga sudaro 12 tomų. 
Sėkmingai jis dirbo ir vals
tybinį darbą ir dažnai kara
lių buvo siuntinėjamas įvai
riais reikalais į kitas valsty
bes, ypač Bohemiją ir Aust
riją. Dlugošius buvo nuvykęs 
net į Rymą, pas popiežių Eu
genijų IV ir dalyvavo kaip 
karaliaus delegatas Bazelio 
suvažiavime. Toks mokyto-

dinamas. Kazimieras, istori
kų liudijimu, pasižymėjęs di
dele atmintimi ir greita orien 
tacija.

ŠV. KAZIMIERAS - LIETUVOS 
GLOBĖJAS

Šiemet sueina 450 metų įvirtuoju, Jogailaitis — 
io mūsų šv. Kazimiero gi- gailos sūnus. Motina —nuo mūsų šv. Kazimiero gi

mimo. Kadangi Bažnyčia sa
vo liturgijoje mini ne gimi
mo, bet šventųjų mirties, t. 
y., gimimo dangui, dieną, tai 
šių metų kovo 4-ji — fakti- 
noji šv. Kazimiero mirties 
diena, — tinka ir jo gimimo 
jubiliejui paminėti.

Tarp daugelio šventųjų, ti
kinčio lietuvio širdžiai ypa
tingai brangus yra šv. Kazi
mieras, nes jis kilęs iš mū
sų tautos (iš lietuvio tėvo), 
jo šventas kūnas palaidotas 
mūsų krašte, Vilniaus Kate
droje, popiežiaus Adrijono 
VI jis paskirtas mūsų Tėvy
nės ir tautos globėju. Dėl to, 
jis mums yra savas, artimas 
ir brangus.

Jei Lietuva būtų laisva, nė
ra abejonės, su didžiu dva
sios pakilimu šiemet būtų 
švenčiama kovo ketvirtoji. 
Minios maldininkų iš visų 
Lietuvos kampų plauktų prie 
šv. Kazimiero stebuklingojo 
karsto Vilniuje. Dęja, dabar
tinėse apystovose, kraujuje 
ir ašarose paskendęs kraš
tas, neturės galimumo išori
niai pagerbti savo Šventąjį. 
Bet, juk tyli malda ir nuo
širdi ašara, neretai daugiau 
reiškia, kaip triukšmingos iš
kilmės.

GIMTOJI APLINKA
Šv. Kazimieras gimė 1458 

m. spalių mėn. 3 dieną, ka
rališkame palociuje prie Kro- 
kovos. Jo tėvas — Lietuvos 
ir Lenkijos valdovas Kazimie
ras, istorijoj vadinamas ket

ŽEMIŠKOS VILIONĖS
Kazimieras tebuvo tik try

likos metų, kai-dalis Vengri
jos didikų, nepatenkintų sa
vo karaliumi Motiejumi Cor- 
vinu, nutarė jį nuversti ir ka
raliaus 'sostą pasiūlė-. Kazi
mierui. Namiškių raginamas 
ir tikėdamasis, Vengrijos ka
raliumi tapęs, galėsiąs prisi
dėti prie krikščionių laimėji
mo prieš turkus tuo metu vy
kusiame kare, Kazimieras 
priėmė pasiūlymą ir neskait-

Jo- 
Elz- 

bieta, Austrijos princesė, Vo
kietijos imperatoriaus, Aus
trijos ir Bohemijos karaliaus 
Alberto II duktė.

Iš septynių karališkos šei
mos vaikų, Kaziukas buvo 
antrasis. Už jį vyresnis VIa- lingos kariuomenės lydimas 
dislovas 1471 m. tapo Bohe- išvyko į Vengriją. Tačiau, 
mijos karaliumi, o 1490 — matytis, ne žemiškos kara- 
Vengrijos. Keturi jaunesnieji lystės jam buvo lemtos, ir jo 
broliai — Jonas, Albertas, I žygis nepasisekė. Grįžęs at- 
Aleksandras ir Zigmuntas ir-‘ gal į Krokuvą ir vėl, Dlugo- 
gi buvo tai Lenkijos kara- šiauš priežiūroje, atsideda 
liai, tai Didieji Lietuvos Ku- mokslui ir maldai, 
nigaikščiai. Tik 1492 m., lie
tuviai, norėdami atsipalai
duoti nuo vis labiau didėjan
čios lenkų įtakos, pabandė 
tolintis nuo lenkų, savo Did. 
Kunigaikščiu išsirinkdami 
šv. Kazimiero brolį Aleksan
drą, kai lenkai savo" karaliu
mi buvo išsirinkę Albertą. 
Tačiau neilgai tęsėsi tas at
siskyrimas ir, bendrų priešų: 
kryžiuočių ir rusų grąs'omi, 
abu kraštai greit ir vėl suar
tėjo.

Pats jauniausias Kazimie
ro brolis — Fridrikas pasi
rinko dvasininko kelią ir ta
po Krokuvos vyskupu, Gniez- 
no arkivyskupu, o 1493 m. 
— kardinolu. Kazimiero dė
dė — Vladislovas m 1444 m. 
žuvo prie Varnos, beginda
mas krikščionybę nuo turkų.

ŠVENTOJO MOKYTOJAI
Pirmieji jaunojo karalai-____

čio mokytojai, be abejo, bu- jokio noro, Įsakydamas, kad 
vo tėvai. Iš motinos jis išmo- jis esąs apsisprendęs visą gy- 
ko mylėti Dievą, iš tėvo — venimą išlikti skaistus ir ne- 
Lietuvą. Kai Kaziukas suėjo vedęs.

Kai vyresnysis Kazimiero 
brolis Vladislovas tapo Bo
hemijos karaliumi ir atsisa
kė savo teisių į Lenkijos-Lie
tuvos valdovo sostą, tos tei
sės perėjo Kazimierui. Nuo 
1475 metų tėvas atima Kazi
mierą nuo knygų ir įtraukia 
į valstybės valdybo darbą, 
paskirdamas jam tai vieno
kias tai kitokias pareigas. 
1479 m. karalius išvyko į Lie
tuvą, pasiryžęs ten išbūti 
bent penkerius metus ir iš ar
ti tvarkyti Lietuvos reikalus, 
o Krokuvoje savo vietoje pa
liko sūnų Kazimierą Lenki
jai valdyti. Nuo to laiko iki 
1483 m. Kazimieras, istorikų 
teigimu, “didžia išmintimi ir 
teisingumu” administravo 
valstybę. Tuo metu Kazimie
ro tėvai stengėsi jį apvesdin
ti su Vokietijos imperato
riaus Fridriko UI dukterimi, 
bet Kazimieras nerodė tam

venimą išlikti skaistus ir ne-

Šv. Kazimieras buvo di- 
didžiai jautrios ir gailestin
gos širdies. Dažni buvo atsi
tikimai, kad sutiktam pavar
gėliui jis atiduodavo ne tik 
visus su savim turimus pini
gus,* bet ir karališką apsiaus
tą. Teisingai Brevijoriuje sa
koma, kad jis buvo “vargšų 
tėvas ir nelaimingųjų gynė
jas.”

'• Į ŠVENTUOSIUS
Vilniaus Kapitule 1516 

vasario 18 d., 32 metams 
Kazimiero mirties praėjus, 
rašydama popiežiui Leonui 
X prašymą, kad jis paskelb
tų Kazimierą šventuoju, sa
ko: “Garsas apie stebuklus, 

_ įvykstančius prie Kazimiero 
karsto, Vilniaus katedroje, 
yra pasklidęs ne tik visoje 
Lietuvoje, bet ir kaimyni
niuose kraštuose; pagaliau 
net iš tolimų šalių daugybė 
žmonių atvyksta prie jo ka
po su maldomis, kurios, daž
niausiai, yra Dievo išklauso
mos. Todėl visi sutartinai Ka
zimierą laiko šventuoju.”

Tuo pat metu ir tam pa
čiam popiežiui rašytame pra
šyme, Vilniaus pranciškonai 
klausimą gvildena dar giliau 
ir iškelia priežastį, dėl ko 
Lietuvai, neseniai priėmusiai 
krikštą, Dievas davė šventą
jį. Jie rašo: “Gailestingiau
sias, galingiausias Viešpats, 
norėdamas sustiprinti šv. ti
kėjimą šioje Didž. Lietuvos 
Kunigaikštystėje, kuri ne tik 
iš visų pusių yra supama ne
tikėlių totorių, skitų ir už 
akmenį kietesnių klaidatikių 
maskolių, bet pilna jų ir kraš
to viduje, teikėsi parinkti 
skaistųjį Kunigaikštį Kazi
mierą ir apdovanojo jį, gy
vam esant, Dievo baimės, iš
minties, supratimo, teisingu
mo ir meilės dorybėmis, o 
pas save jį paėmęs, jo kars
tą padarė garbingu dažnais 
ir įvairiais stebuklais, apie 
kuriuos mes, čia Dievo žodį 
skalbdami, kasdien girdime 
ištikmeiųjų, pagaliau, ste
buklai įvyksta viešai ir dau-

ui.
PO

SIELOS PASAULIS
1483 m. gale Kazimieras 

apserga plaučių liga, kurios 
pasninkų ir atgailos išvar
gintas organizmas neatlaikė. 
Įdomu, kad apsirgęs ir arti
mą mirtį jausdamas, Kazi
mieras panorėjo vykti į Lie
tuvą. Neilgai čia tegyvenęs, 
1484 m. kovo 4 d., Gardino 
pilyje atidavė Dievui savo 
skaisčią sielą. Jo kūnas buvo 
palaidotas Vilniaus katedros 
Švč. P. Marijos koplyčioje.

Koks turtingas ir kilnus 
buvo jo sielos pasaulis. Gra
žiai Bažnyčia šv. Kazimiero 
mišiose apie jį kalba: “Jo 
mintys buvo išmintingos ir 
žodžiai teisingi, o Dievo įsta
tymai visad buvo gyvi jo šir
dyje.” O tos pagrindinės min
tys, formavusios jo gyveni
mą, buvo: kenčiančio Kris-_____,____  _____ ____
taus ir Dievo Motinos Mari- geliui yra žinomi. Todėl visi: 
jos meilė. Ta meilė buvo jį (dvasiškiai ir tikintieji Kazi- 
tiek apėmusi, kad jis degte mierą laiko šventu, tiek dėl 
ja degė. Kaip kunigų poteriųi jo gyvenimo, tiek dėl tų ste- 
knygoje, brevijoriuje, skaito
me, Kazimieras, klausydamas 
šv. mišių, taip išgyvendavo 
Kristaus kančią, kad dažnai 
atrodydavo lyg į ekstazę — 
dvasios pakilimą — pagau
tas. Dėl tos meilės, jis nepa
sidavė “karališkųjų rūmų že
miškiems smagumams ir vi
lionėms” (šv. Kazimiero mi
šių maldos žodžiai), bet vedė 
kietos atgailos gyvenimą.

GAILESTINGUMAS
Po puošnia karališka tuni

ka jis dėvėjo raižią ašutinę, 
prie gausiai apkrautų stalų 
— jis praktikavo pasninką ir 
susilaikymą,* vietoj poilsio 
minkštoje lovoje, ilgas naktų 
valandas jis praleisdavo mal
doje, atsiklaupęs ant plikų 
grindų, kur dažnai tarnai iš 
ryto rasdavo jį bemiegantį.

Nepaisydamas nei žiemos 
speigų, nei rudens lietaus ir 
purvo, pėsčias vienas pats 
lankydavo miesto bažnyčias, 
o vakarais, radęs jas uždary
tas, ilgai melsdavosi atsiklau
pęs prie durų. Kai pagalvo
ji, kad jo gyvenimas buvo 
toks šventas ir be dėmės, ky
la klausimas: už ką jis tiek 
meldėsi ir atgailojo? Ir no
risi manyti, kad tikrai šv. 
Kazimieras darė atgailą už 
savo tautos kaltes ir meldėsi 
už jos gražią ateitį.

Minėtas pamaldumo ir at
gailos praktikas šy. Kazimie
ras padidindavo Marijos 
švenčių ir jų vigilijų dieno
mis. Jis atmintinai mokėjo ir 
dažnai kalbėjo gražų himną 
Dangiškajai Motinai: Omni 
die, die Mariae — “Kasdien, 
mano siela, giedot Marijai 
garbinimo giesmę.” Kai ku
rie rašytojai ilgą laiką šibs 
giesmės autoriumi manė e- 
sant šv. Kazimierą, nors da
bar yra įrodyta, kad ją pa
rašė šv. Bernardas iš Clair- 
vaux.

buklų.” Ir toliau rašoma, kad 
jei popiežius išklausys šį tei
singą prašymą ir teiksis Ka
zimierą paskelbti šventuoju, 
tai tuomi ne tik visoje Baž
nyčioje padidins dieviškąjį 
kultą, bet ypatingai tai bus 
“didelis tikėjimo sustiprini
mas šioje Lietuvos žemėje.”

IR KARALIUS PRAŠĖ
Gal dėlto, kad šiuose dvie

juose raštuose minimas Lie
tuvos vardas ir Vilniaus 
pranciškonų rašte, vadina
mas “didžiausiu ir svarbiau
siu Lietuvos miestu,” L. Ab
raham (Abramavičius) savo 
straipsnyje apie šv. Kazi
mierą, parašytame The Ca
tholic Enciclopedia (II t. p. 
1402, New York, 1908), juos 
nutyli tepaminėdamas tik ka
raliaus Zigmonto prašymą 
popiežiui, nors Zigmuntas 
trimis mėnesiais vėliau jį te-' 
pasiuntė, negu Kapitula ir 
pranciškonai. Tiesa, ir kara
liaus prašymas, kaip ir pir
mieji du, rašytas Vilniuje, 
tačiau, matytis, jo kancelia
rijoje sėdėjo žmonės nelabai 
draugiški Lietuvai, kad nie
kur nė jos vardo nepamini. 
Iš Zigmunto rašto patiriame, 
kad tai esąs jau trečias kara
liaus prašymas popiežiui, kad 
paskelbtų Kazimierą šventuo
ju. Karalius jame prašo ne 
tik savo vardu, bet ir “Vil
niaus Kapitulos, vyskupo, vi
sų kunigų, savo patarėjų ir 
visų tikinčiųjų katalikų.”

Kartu su prašymu karalius 
Zigmuntas išsiuntė pas po
piežių ir savo pasiuntinius: 
Vilniaus vyskupą Albertą ir 
vieną savo sekretorių, kad 
jie Romoje pagreitintų Kazi
miero kanonizaciją.

Nežinia iš kur: Krokuvos 
ar Vilniaus buvo pasiųsti du 
pirmieji Zigmunto raštai po
piežiui, ir jų nepasisekė man 
aptikti Vatikano archyvuo-

se. Atrodo, kad tik Vilnius, sąjūdžio kaltininkas yra J. E. 
lietuviai, sielojosi šituo rei- Kauno Arkivyskupas ir Me- 
kalu, o Krokuva tylėjo, nors tropolitas Juozapas Skvirec- 
vėliau, Kazimierą paskelbus kas, kuris kiekvieną pro- 
šventuoju, dalykai pasikeitė, jgą panaudoja: raštu (ke- 
ir lenkai vieni ėmė savintis Ii ganytojiniai laiškai) ir gy- 
šv. Kazimierą, o mes tylėjo-j vu žodžiu, skatindamas vis 
me. Juk sarmata prisipažin-; labiau pamilti šv. Kazimie- 
ti, iki šiol lietuviška kalba į rą ir jo šauktis. Arkivysku- 
---- j------ ----------- pas yra sustatęs nuoširdžią 

ir jautrią maldą į šv. Kazi
mierą, ir ši malda yra kal
bama viešai po mišių bažny
čiose ir privačiai daugelyje 
Vokietijos legeriuose gyve
nančių lietuvių. Ir pirmąją 
lietuvių kolegiją Romoje 
Ekscelencija pavadino šv. Ka 
zimiero vardu.

Džiugu, kad pagaliau mes 
pradedame tinkamai įvertin
ti savo šventąjį. Tikėkimės, 
kad iš po vergijos atsistačiu- 
sioje Lietuvoje, kovo ketvir
toji — šv. Kazimieras — bus 
ne tik religinė, bet ir viso 
krašto, tautinė šventė.

REIKĖTŲ PADARYTI
O kol tai įvyks, taip nori

si paprašyti ar Amerikos 
Lietuvių Kunigų Vienybę, ar 
Seseris Kazimierietes, ar šv. 
Kazimiero Kolegijos vadovy
bę Ryme, kad pasirūpintų pa
ruošti spaudai platų ir išsa
mų šv. Kazimiero gyvenimo 
aprašymą. Lenkai, italai, 
prancūzai yra mus pralenkę 
šiuo atžvilgiu šimtmečiais, 
nes, pav. italai jau 17 šm. tu
rėjo kelias plačias monogra
fijas apie šv. Kazimierą, jau 
nekalbant apie lenkus. Romo
je yra ir tam tinkamų žmo
nių, ir reikalingos medžiagos, 
tik reikia iniciatyvos!

Kun. Dr. Kaz. Ruibys

mes dar neturim platesnės ir 
išsamesnės monografijos 
apie vienintelį savo šventą
jį!

PRADĖTA BYLA
Pagaliau pop. Leonas X 

paskyrė trijų asmenų komi
siją Kazimiero gyvenimui ir 
stebuklams ištirti. Į ją įėjo: 
popiežiaus legatas vysk. Za
charijas Ferreri, Gniczno ar
kivyskupas ir Przemyšlio 
vyskupas. Tyrimas užsitęsė 
iki 1520 metų, ir 1522 m. po
piežius Adrijonas VI paskel
bė Kazimierą šventuoju ir 
paskyrė jį Lietuvos ir Lenki
jos globėju — patronu.

Tačiau šv. Kazimiero gar
bė pasklido toli už Lietuvos 
ir Lenkijos sienų. Ypač pla
čiai jis yra garbinamas Bel
gijoje, Italijoje ir Ispanijoje. 
Pirmoji šv. Kazimiero gar
bei pastatytoji bažnyčia yra 
Gudijoje, Rozanoje, prie Dvy
nos upės, kur, kaip Brevijo
riuje sakoma, šventasis “ma
žam lietuvių karių būriui, 
gausingų priešų (rusų) neti
kėtai užpultam, stebuklingai 
ore pasirodęs, suteikė perga
lę.” (Ir šioje vietoje P. Abra
mavičius yra tendencingas, 
rašydamas, kad tai buvus 
“lenkų armija”).

17 šimtm. pradžioje Zig
muntas III pradėjo statydin
ti Vilniupe koplyčią šv. Kazi
miero garbei, ją baigė kara
lius Vladislovas IV. Projek
tus sudarė ir darbus prižiū
rėjo olandas Peter Danckerts, 
kuris pats koplyčios sienas 
išpuošė meniškais paveiks
lais iš šv. Kazimiero gyveni
mo. Toje koplyčioje išliko ir 
senas, manoma, pats pirma
sis šv. Kazimiero paveikslas, 
kuriame jis vaizduojamas su 
lelija rankoje. Kitokius vei
de bruožus, liūdnesnius, bet 
gilesnius, matome kitame šv. 
Kazimiero paveiksle, kurį, at
rodo, delegatas Ferreri nuve
žė į Italiją, ir kuris dabar 
randasi Florencijos Mediči 
galerijoje.

JO VARDU
Lietuviai, kur jie begyven

tų, visad mylėjo savo šv. Ka
zimierą. Lietuvoje jo vardo 
garbei statė bažnyčias ir 
puošnius altorius, jo paveiks
lą galėjai rasti dažnoje gry
čioje, jo vardą nešiojo daug 
vyrų ir moterų, kazimierom 
pakrikštytų. Jo vardu buvo 
pavadinta pirmoji Lietuvos 
Pranciškonų Provincija, dau
gelis kat. organizacijų, ypač 
jaunimo, buvo pasirinkę jį 
savo patronu. Didžiausioji 
kat. knygų leidimo draugija, 
Jakšto įsteigta, buvo šv. Ka
zimiero Draugija.

Tas pats ir Amerikoje. 
Kiek čia bažnyčių ir altorių, 
draugijų ir chorų — šv. Ka
zimiero vardu didžiuojasi. 
Jei gražiausias Lietuvoje vie
nuolynas buvo seserų kazi- 
mieriečių — Pažaislyje, tai 
stipriausias lietuviškumo ži
dinys Amerikoje, ar tik ne
bus Seserų Kazimieriečių A- 
kademija Chicagoje? Kam 
teko ten būti, matyti turtin
gą lituanistikos (knygų, pe
riodikos, tautodailės išdirbi
nių), rinkinį, stebėti, kokioje 
patrijotinėje dvasioje sese
rys auklėja lietuviškąjį jau
nimą ir kiek jos dirba, au
kojasi ir meldžiasi dėl Lietu
vos, tas galėjo pajusti, kad 
čia ne tik šv. Kazimiero var
du vadinamasi, bet ir jo dva
sia gyvenama.

DVASINIS SĄJŪDIS
Kas nuostabu, kad lietuvių 

pamaldumas į savo šventąjį 
ypač sustiprėjo nelaimių die
nomis: pirmosios rusų, pas
kui vokiečių okupacijos me
tų, ir dabar — tremtyje.

Didžiausias šio dvasinio

Laiškas iš Lietuvos
Neseniai čia gautame iš 

pačios Lietuvos laiške skai
tome pasibaisėtinų dalykų.

Ten rašoma:
Lietuvoje dabar ašaros ir 

kraujas. Gelbėkite mus! Grįž
ti nepatariu niekam, nes Lie
tuvos nėra. Sibiran grūdami 

£ i lietuvių šeimos su mažais vai
kais ir seneliais. Mūsų turtas 
yra plėšiamas, atimamas, ar 
deginamas. Kaimo trobesiai 
griaunami, miškai baigiami 
iškirsti, dirvos pavirto dirvo
nais, gi rekvizicijos didžiau
sios, nepakeliamos. Už duo
nos kilogramą tenka mokėti 
arti 5 rublių; dienos gi už
darbis 6 rubliai. Kas grįžo, 
pirštus sau griaužia. Audi
niai, už kuriuos mokėdavom 
5 litus už vieną metrą, dabar 
atsieina 170 rublių, o už vil
nonius vieną metrą turėtum 
mokėti iki 1,000 rublių. Mes 
esame basi ir visi nuskurę. 
Bolševikai ir išgamos minta 
mūsų krauju ir prausiasi mū
sų prakaitu. Kraujas ir aša
ros teka upeliais. Kiek su
šaudytų jaunų vyrų, nebesu
minėsi.

Mūsų vieną kaimyną nušo
vė Lietuvos partizanai už iš
davystę. Turime saugotis ko
munistų visur ir visuomet. 
Tie, kurie ragina jus grįžti, 
tai vilkai. Galite pasakyti 
apie tai tik geram lietuviui.

Nežinau ar laiškas tave pa
sieks. Kas dėl manęs, nesibi
jok, man visvien gręsia ištrė
mimas. Dabar dirbu bau
džiauninkų sovehoze.

Tavo pusbrolis

Ar Žinai, Kad

—Ilgiausia pasaulio upė— 
Mississippi - Missouri (Ame
rikoje.

—Mūsų saulė su visomis 
savo planetomis sukasi apie 
kitas saules (žvaigždes).

—Pirmas vokiečių žvejų 
garlaivis išplaukė į jūrą 1884 
metais.

—Visame pasaulyje yra 
apie 2 milijonai aklų žmonių. 
Iš jų apie pusantro milijono 
vaikų.

—Tik septynioliktame am
žiuje žmonės pradėjo svei
kintis nusiimdami kepures.

—Saulė didesnė už žemę 
1,253,000 kartų ir sunkesnė 
333,470 kartų.

KAIP A
(Tęsi:

Sudėjus visu 
šiuos tris su p 
vietijos vergijc 
nukankintus ta 
rose, sušaudyt 
nuo bado, nuki 
centracijos stov 
ketų skaičiuot 
tūkstančiais, b 
Pats Amerkos 
ris Royall, viešė 
ne, pasakė, kad 
centracijos stov 
milijonų žmoni 
smerkti lėtai m: 
neišmatuojamų 
čių ir ašarų dėl 
vežimų, perkilo; 
suaugę vyrai 
kenčia maži vai 
žengiantieji į k. 
Niekas nepaiso 
niekas negirdi j 
verksmo, niekas 
Tik vienintelis i 
ras prieš bolšev 
tų kančių gali iš

Demokratu
atsakon

Valstybė sav 
tikslų karu sieki 
tada, kai yra įsit 
jėgų pranašumu, 
lo persvara, kai t 
šia rizikos praL 
yra politiniai - ka 
svyra, kol priešin 
gos maždaug lyg 
ro nėra. Bet kai 
svyra paįra, daži 
karas. Tačiau ka 
vybinis pavojus - 
somybės prarad: 
didvyriškai stoja 
mažai šansų turėt 
ti. Tur būt -istori; 
kad nėra buvę to. 
vienos pusės gini 
gų persvaros, kok 
ra Vakarų prieš E 
būt niekad nėra 
palankaus priešo 
siteikimo, koks 
Rytų tautų nusite 
karams. Taip pa 
dar niekad nebuvo 
sios grėsmės pav 
sunaikinimo bai 
koks dabar gręsi 
Vakarams.

Rankose k
O dėl to istorijo 

politikas ar karo v 
rėjo tokios didelės 
bės prieš tautą ir 
žmoniją, kokią dab 
mokratijų politika 
vadai. Jie turi sa\

KUPRIUKO
Kupriuką, lyg ka 

Taip išsigando! O jei 
sį. Bailiai apsidairė, i 
ryse nesirodė. Senasis 
įsivertė girgždančioje

Tik vėlai naktį kup 
kintas šypsojosi ir vs 
būtų jų pažinęs. Taip 
vinėta kiekviena siūlė, 
ti nauji puspadžiai, kc

Padėjo blizgančius 
gai neužmigo. Vis m; 
būti tokia nepaprasta 
niekada negavo leidirr 
nasis meistras įsakyde 
simindavo, kad turįs i

—O koki tavo reik; 
žioplinėti tau ir čia i 
nuo slenksčio ir pabar

O štai, pagaliau, su 
rėjo rytoj prašvisti su 
pirmiausiai bėgs? Ar p 
šia atiduos batelius, o 
Į Ir galvojo jis apie ta 
viro, mintys dar bėp 
iuodamos, migdydame

Pirmieji kurpiaus žo 
>uvo abejingi ir šalti. . 

į rankas sutaisytus ba!
—Matai, sugeba kip 

—Aha, ir čia pastebėt 
į pranta ir dirbti gali. B
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J. Tautkus

KAIP ATRODYS BUSIMASIS KARAS
Malda Kovoje už Lietuvos Laisvę J

' (Tęsinys)

Milijonai vergę
Sudėjus visus į krūvą per 

šiuos tris su puse metų So
viet! jos vergijoj žuvusius - 

i nukankintus tardymų kame
rose, sušaudytus, mirusius 
nuo bado, nukankintus kon- 

į centracijos stovyklose — rei- 
i ketų skaičiuoti tikrai ne 

tūkstančiais, bet milijonais. 
Pats Amerkos karo ministe- 
ris Royall, viešėdamas Berly
ne, pasakė, kad sovietų kon- 

■ centracijos stovyklose yra 13 
ify milijonų žmonių, kurie pa- 

smerkti lėtai mirčiai. O kiek 
neišmatuojamų žmonių kan
čių ir ašarų dėl trėmimų, iš- 

• vežimų, perkilojimų! Kenčia 
suaugę vyrai ir moterys, 
kenčia maži vaikeliai ir be
žengiantieji į kapą seneliai. 
Niekas nepaiso jų kančių, 
niekas negirdi jų skundų ir 
verksmo, niekas nepasigaili. 

, Tik vienintelis kryžiaus ka
ras prieš bolševizmą juos iš 
tų kančių gali išvaduoti.

Demokratijos vadii 
atsakomybe

Valstybė savo politinių 
tikslų karu siekia paprastai 
tada, kai yra įsitikinusi savo 
jėgų pranašumu, savo gink
lo persvara, kai turi mažiau
sia rizikos pralaimėti. Kol 
yra politiniai - karinė pusiau
svyra, kol priešingų pusių jė
gos maždaug lygios, tol ka
ro nėra. Bet kai ta pusiau
svyra paįra, dažniausia kyla 
karas. Tačiau kai gręsia gy
vybinis pavojus — nepriklau
somybės praradimas, tauta 
didvyriškai stoja į karą ir

, mažai šansų turėdama laimė- 
į ti. Tur būt-istorijoj dar nie- 
;kad nėra buvę tokios didelės 

*/vienos pusės ginkluoto jų jė- 
’ gų persvaros, kokia dabar y- 
’ ra Vakarų prieš Rytus ir tur 
„ būt niekad nėra buvę tokio 

palankaus priešo tautos nu- 
; siteikimo, koks dabar yra 

Rytų tautų nusiteikimas Va
karams. Taip pat istorijoj 
dar niekad nebuvo tokios bai- 

< sios grėsmės pavergimo ar 
.sunaikinimo baisiu karu, 

V koks dabar gręsia iš Rytų 
Vakarams.

| Rankose kozyriai
O dėl to istorijoj dar joks 

- politikas ar karo vadas netu
rėjo tokios didelės atsakomy
bės prieš tautą ir prieš visą 
žmoniją, kokią dabar turi de
mokratijų politikai ir karo 
vadai. Jie turi savo rankose

didžiausius kozyrius, palan
kiausias sąlygas karui laimė
ti ir pašalinti nuo žemės vei
do gręsiantį didelį pavojų, o 
tačiau veikia labai išlėto, ne
ryžtingai, visi kaip susitarę 
teigia, kad karo nenori, kad 
karas bus perbaisus, kad nuo 
jo žus pasaulis. Lyg kokia 
juoda ranka trukdančiai vei
kia visą vakariečių veiklą.

Taip, jeigu bus tupčiojama 
vietoj ir toliau, jeigu bus pra
leista proga, karas tikrai bus 
baisus, toks, kaip aukščiau 
pavaizduotas ir kuris tikrai 
Vakarų pasaulį sunaikins. 
Kai sovietai įsigys atominį 
ginklą ir pasirengs, jie ne
lauks nei valandos, jie pra
dės karą taip slaptai ir neti
kėtai, kad Vakarų sąjungi
ninkai tikrai nebesuspės su
sirinkti konferencijai aptarti 
kas reikia daryti. Bolševikų 
vadai jokių idėjų neturi, už 
nieką neatsako, išskyrus sa
vo kailį, o dėl to jie ir tvirti
na, girdi, .tegul žūsta visas 
pasaulis, tegul lieka ant že
mės nors 100,000 žmonių, bet 
tas šimtas tūkstančių bus 
bolševikai. Jeigu jie išžudė 
dešimtis milijonų žmonių, 
kodėl negali išžudyti šimtus 
milijonų? — svarbu tik, kad 
jie gyventų.

Ar supranta?
Pasaulėžiūriniai priešingu

mai tarp Vakarų ir Rytų to
kie dideli, kad jų, kaip dabar
tinis pokarinis laikotarpis pa
rodė, suderinti jokiu būdu ne
galima. Šios dvi santvarkos 
— demokratinė ir diktatūri
nė ir dvi pasaulėžiūros — 
krikščioniškoji ir bolševikinė, 
abi kartu negali gyvuoti; an
ksčiau ar vėliau jos stengsis 
viena kitą sunaikinti ir kils 
karas. Karo atidėliojimas yra 
naudingas tik bolševikams, 
dėl to jie taip erzinasi ir pyk
sta ant tų, kurie jiems pa
grasina karu. Laikymasis 
įsikibus tos netikros taikos 
vakariečiams yra pražūtin
gas ; su kiekviena diena jie 
rizikuoja netekti tos persva
ros, kurią dabar turi ir rizi
kuoja pražūtim.

Žmonijos likimas Vakarų 
demokratijų rankose, tuo tar
pu jie turi visas priemones 
katasrofai pašalinti, bet ar 
tą padarys? Ar demokratijų 
vadai tikrai supranta savo 
uždavinį, ar jie jaučia tą di
delę atsakomybę prieš istori
ją? Ar sugebės pasaulio tau
tas išvesti į laimingą ir švie
sų kelią, ar jie jas pražudys? 
Štai tie klausimai, kurie tu
ri rūpėti kiekvienam žmogui. 
Kiekvienas privalo įsisąmo-

KUPRIUKO LAIME
Vyt. Tamulaitis

.*4 (Pabaiga)
Kupriuką, lyg kas būtų šaltu vandeniu apipylęs. 

Taip išsigando! O jei imtų dabar ir įkištų meistras no
sį. Bailiai apsidairė, kur reikėtų slėptis. Bet niekas du
ryse nesirodė. Senasis kurpius nutilo, dūsaudamas ap
sivertė girgždančioje lovoje ir ėmė garsiai knarkti.

į Tik vėlai naktį kupriukas baigė savo darbą. Paten
kintas šypsojosi ir vartė batelius rankoje. Niekas ne
būtų jų pažinęs. Taip dailiai ir rūpestingai buvo susto
vinėta kiekviena siūlė, taip gražiai uždėti lopai, prikal
ti nauji puspadžiai, kad stebėtis reikėjo.

Padėjo blizgančius batelius ir atsigulė. Bet dar il- 
' gai neužmigo. Vis mąstė apie ryt dieną, kuri turėjo 
būti tokia nepaprasta jo gyvenime. Išeiti į miestą jis 
niekada negavo leidimo. Tai vieną, tai kitą darbą se
nasis meistras įsakydavo atlikti, vos tik kupriukas už
simindavo, kad turįs reikalų mieste.

—O koki tavo reikalai? — rūsčiai paklausdavo. — 
žioplinėti tau ir čia užtenka. Ana va, nuvežk žemes 

inuo slenksčio ir pabarstyk smėliu taką.
’■ O štai, pagaliau, sulaukė... Kokia brangi diena tu
rėjo rytoj prašvisti su pirmuoju saulės spinduliu. Kur 
pirmiausiai bėgs? Ar prie mokyklos? Ne, ne. Pirmiau
sia atiduos batelius, o paskui tenai...

į. Ir galvojo jis apie tai ilgai ilgai, nors galva vis labiau 
sviro, mintys dar bėgo, pynėsi supdamos širdį, liū
liuodamos, migdydamos jį tyliame nakties plazdėjime.

Pirmieji kurpiaus žodžiai, kurie pabudino kupriuką, 
buvo abejingi ir šalti. Jis stovėjo prie stalo ir, paėmęs 

> į rankas sutaisytus batelius, vartė prieš lango šviesą.
—Matai, sugeba kipšiukas... — bambėjo po ūsais.

< —Aha, ir čia pastebėta... Gerai, gerai, čia darbą su- 
A pranta ir dirbti gali. 'Bet per lengva mano ranka, kad

J

(Prel. J. Balkūno kalba, pasakyta per radio WWRL, 
p. J. Ginkaus radio valandų metu, vas. 19 d., 1949)

Šiandien p. Ginkus yra pa
kvietęs šioje programoje kal
bėti žurnalistą, diplomatą ir 
dvasiškį. Minint Lietuvos 
Nepriklauss. šventę žurna
listas gali jums, klausyto
jams, pranešti apie Lietuvos 
rezistencijos kovas, diploma
tas apie politinę bei diploma
tinę veiklą, bet man, dvasiš
kiui, liekasi kalbėti apie vi
suomenės dvasią bei nuotai
ką mūsų kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Sveika ir tvirta ir pakilusi 
dvasia yra būtina kiekvieno
je kovoje. Kareivis, tikįs sa

lvo tėvynės teisingumui, šven 
i tumui yra pasiryžęs net mir
ti už ją. Juo labiau jis pasi
ruošęs mirti už savo tikėji
mą. Tą liudija įvairūs kry
žiaus karai.

Juk Lietuva nuo 1886 me
tų ligi 1905 metų buvo tam
si ir juoda. Lietuvis neturė
jo rašto, kariuomenės ir va
dų. Neturėjo net pinigo kovo
ti prieš caristinę Rusiją. Bet 
turėjo savo tikėjimą, bažny
čias ir maldą. Jis neturėjo 
maldaknygių, bet turėjo ro
žančių, kryžius nusodintus 
po Lietuvos kaimus ir kryž- 
kelius. Sunki buvo jo našta, 
bet saldi, nes lietuviška gies
mė jį ramino ir gaivino sek
madieniais. Jam rusas plėšė 
namus ir bažnyčias, jį laikė 
kalėjimuose ar trėmė Sibi
ran, bet nepalaužė jo dvasios. 
Jo tikėjimas, jo meilė tėvy
nei ir kalbai jį užgrūdino 
žūtbūtinėj kovoj. Ne kardas 
ir šautuvas pergalėjo, bet 
lietuviška dvasia tikėjimo 
remiama ir gaivinama.

Ir vėl tautai tenka aštunti 
metai nešti okupanto našta. 
Ir vėl plėšimai, areštai, tar
dymai, kalinimai, trėmimai. 
Rusinimas ir bedievybė vėl 
nori nuslopinti lietlivišką 
dvasią. Kaip gali dviejų mi
lijonų tauta atsispirti dviejų

ninti ir suprasti gręsiantį pa
vojų, kad galėtų, reikalui e- 
sant, šiais kiekvienam opiais 
klausimais pareikšti savo va
lią, nes gyvename demokra
tinėj, o ne diktatūrinė j šaly, 
tad ir mūsų valdžios veiks
mai pareina nuo mūsų valios, 
nuo mūsų norų.

Pasakyti prezidento Tru- 
mano žodžiai, atidarant šių 
metų 81 Kongreso sesiją, 
mūsų teigimus patvirtina, 
būtent: “Mes stovime naujos 
eros pradžioje, kuri gali duo
ti didelių pasisekimų arba 
baisią katastrofą mums ir vi
sai žmonijai.” Lauksime jo 
darbų, kad ta katastrofa ne
įvyktų.

šimtų milijonų valstybei? Ar 
kardas ir šautuvas išlaisvins 
Lietuvą? Ar drąsios kalbos 
ir ugningi raštai išgąsdins 
sovietus? Tiesa, apeliacija į 
demokratišką pasaulį yra rei
kalinga. Bet daug kartų nu
sivylė Lietuva diplomatų pa
žadais ir politikierių sutarti
mis. Jei geri politikos vėjai 
papučia ir Lietuvos klausi
mas pagerėja, bet gali ir 
šiaurės vėjas užeiti ir Lietu
vą palaidoti, šioje kovoje 
mums reikalinga nepalaužia
ma dvasia, tikėjimo stiprina
ma.

Ne tik lietuvių tauta gru
miasi su komunizmu. Visas 
krikščioniškai demokratiškas 
pasaulis jam priešinasi. Ko
va yra tarp gero ir blogo, 
tarp dorovės ir nuodėmės, 
tarp Kristaus ir šėtono. Kris
tus gi pasakė: “Tenenusigąs- 
ta jūsų širdis, jūs tikite į’ 
Dievą, ir į mane tikėkite.” 
“Ko tik prašysite Tėvą ma
no vardu, tai aš jums pada
rysiu, kad Tėvas būtų pagar
bintas Sūnuje. Jet ko prašy
site mane mano vardu, tai 
aš padarysiu.” ... “Iki šiol 
jūs manęs nieko neprašėte 
mano vardu. Prašykite ir 
gausite, kad jūsų džiaugs
mas būtų pilnas.”

Šv. Povilas tikinčiuosius 
ragina: “Apsivilkite Dievo 
šarvais, kad galėtumėte drą
siai stoti, prieš velnio žaban
gus. Nes mūsų kova yra ne 
prieš kūną ir kraują, bet 
prieš piktumo dvasias padan
gėse. Todėl imkite Dievo šar
vus, kad galėtumėte priešin
tis piktąją dieną ir visame 
tobulai stovėti,’” ... “mels
damiesi visą laiką dvasioje 
visokia malda ir prašydami, 
ir be to budėdami visa ištver
me maldavime.”

Katalikas lietuvis tiki į 
Dievo galybę ir Jo gailestin
gumą. Jis žino, kad kas kar
du kovoja, nuo kardo ir žūs
ta. Tikėjimas ir kalnus pa
judina. Katalikui nebaisi ir 
mirtis už tiesą. “Dievas mū
sų gelbėtojas ir stiprybė,” 
skamba po visą Lietuvą. 
Taip giedame ir mes Ameri
kos lietuviai. Taip meldėsi ir 
jaunas Dovydas išėjęs prieš 
Filistinų Galijotą. Dovydas 
nudėjo milžiną Galijotą ma
žyčiu akmenėliu. Lietuva yra 
tas mažas Dovydas, stovįs 
prieš Galijotą Rusiją. Tikėjii 
mo šarvas ją gina, tikėjimas 
į Dievo galybę ir Jo teisin
gumą. šio tikėjimo ir maldos 
komunistas nepakenčia ir 
persekioja.

Šv. Rašte skaitome apie 
žydų karus kelionėje į paža-

priverstų prisėsti uodegą. Mokėsiu dabar pasodinti ant 
kėdės, mokėsiu... — ir numetė batelius ant grindų.

Kupriukas greitai pakilo nuo sutrinto maišo šiau
dų. Bailiom akim, lyg nusikaltęs, žiūrėjo į senąjį kur
pių, laukdamas barnio. Bet meistras netarė nė vieno 
žodžio.

Pusryčių paragavęs, kupriukas tuojau sėdo prie dar
bo. Jo veideliai kaito, akys degė, širdis plakė krūti
nėje. Jis nekantriai laukė, kada gi meistras prabils ir 
lieps bėgti į miestą. Bet senis tylėjo, kaip žemė. Atėjo 
jau ir priešpiečiai.

—Užkurk ugnį, — Ištarė kurpius. — O kol puodas 
su vandeniu užvirs, nunešk štai tuos batus. Ar atsi
meni, kur gyvena?..,- Sutaisyti gerai. Prikišti nieko ne
galima. Tik jau tikras meistras tiek neblizgina, lyg 
čia būtų kokia batų krautuvė, ar ką...

Žydintis laimės raudonumas apipylė kupriuko vei
dą. Ugnis tuojau sužėravo geležinėje krosnelėje, o jis 
pats už valandėlės jau bėgo priemiesčio gatvėmis. Iš
troškusi krūtinė gėrė laisvę. Jam svaigo galva ir rai
bo akys. Koks jis buvo laimingas, ištrūkęs iš tos ny
kios, troškios dirbtuvėlės, kurioje netilpo jo širdis.

Atidavęs batelius, nepasižiūrėjo net į užmokestį, ne- 
paragavp net dovanoto pyrago, tik nesidairydamas bė
go ten prie didelio, palto pastato, kuris taip viliojo šir
dį. Štai jis iškilo jo degančiose akyse didingas ir švie
sus, brangus ir šventas. Kiemo vartai buvo plačiai at
kelti, lyg būtų ten laukę didelio svečio. Žvyru apipil
tas takas, kurį jis matydavo sapnuose, žibėjo saulėje, 
lyg brangiais akmenimis nubertas. Baltas mokyklos 
fasadas, lyg mylimos motinos kakta, švietė iš tolo jam 
tokiu mielu artumu, kad jis norėjo klauptis prieš jį 
ant kelių ir verkti iš laimės, kad vėl jį pamatė. Kažkas 
taip stipriai jį stūmė prie jo, kad jis artėjo ir artėjo, 
nenutraukdamas akių nuo didelių, ąžuolinių durų. O 
kokios jos buvo mielos. Kaip ir gimtų jo namų durys, 
išleidusios jį į platų pasaulį. Netikėjo dabąr stovėda-

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Iš didelio rašto išėjo į 
kraštą

Neseniai, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę 
New Yorke, Capitol viešbu
tyje, vienas kalbėtojas, kuris 
save laiko didžiai mokytu ir 
daug žinančiu ir viską su
prantančiu žmogumi, savo 
kalboje labai gražiai, karš
tai ir aukštai kėlė ir garbino 
Lietuvos vardą, bet, deja, tą 
jo labai puikią kalbą ir gražią 
jos vertę sudergė jo paties 
pajuokimas maldos ir nevy
kę citavimai tam tikrų iš Šv. 
Rašto posakių. Tiesiog buvo 
gėda rimtesniam žmogui 
klausytis tų nevykusių išve
džiojimų, ypač to asmens, 
kuris pats, būdamas poetas, 
rašytojas ir net laikraštinin
kas, viešai parodo savo neži
nojimą ir nesupratimą tų da
lykų, kuriuos kiekvienas 
krikščionis būtinai turi žino
ti. Gaila, paleistus žodžius iš 
burnos jau nesugausi.

Basos šokėjos
Praeityje mes newyorkie- 

čiai esame labai daug visokių 
ir įvairių tautų tautiškus šo
kius matę, jais gėrčjęsi, net 
tautiškų šokių rungtynėse da
lyvavę ir dovanas už šokius 
laimėję. Bet mes dar nebu-

vome matę basas merginas 
ant platformos tautiškus šo
kius šokant. Kai New Yorke, 
švenčiant Vasario 16-tąją, 
vakare, pildant programos 
dalį, išėjo ant estrados tau
tiškus šokius basos lietuvai
tės šokti, mums žiūrovams 
buvo keistenybe. Tokio regi
nio mes čia dar nebuvome 
matę. Nenoroms tuoj į gal
vą skverbėsi mintis, kad gal 
jos neturi batukų. Taip ir no
rėjosi, pagundai imant, nuei
ti pas to vakaro vedėją ir pa
prašyti jį, kad jis padarytų 
rinkliavą, šokėjoms batelius 
nupirkti, kad ateityje nerei
kėtų joms basoms šokti, sa
vo sveikatą į pavojų statyti 
ir savo kojelių kokia nors li
ga neužkrėstų.

Pirmoji Šv. Vardo Draugija 
Brooklyne

Brooklyno Vyskupijoje pir 
moji Šv. Vardo D-ja buvo su
tverta 1872 m. birželio mėn. 
Šv. Povilo parapijoje. Jos 
tikslas buvo kova prieš be
dievius, kurie tada, panašiai 
kaip ir dabar, niekino šven
tą Vardą, silpnino katalikuo
se tikėjimą, jų gerus papro-

čius, niekino maldą ir šven
tuosius. Ši draugija stengėsi 
savo broliams Kristuje pa
gelbėti visais būdais, pagal 
reikalą, ir žiūrėti, kad šven
tas Vardas būtų tik su pagar
ba tariamas ir bereikalingai 
neminimas, ir perspėti bur- 
notojus.

Dešimčiai metų praslinkus, 
čia, Brooklyne, jau buvo net 
15 Šv. Vardo draugijų, ku
rios 1882 m. vasario 22 dieną 
susirinkę šv. Marijos parapi
joje įsteigė pirmutinę Brook
lyn© Vyskupijoje šv. Vardo 
draugijų sąjungą arba uniją, 
kuri, laikui bėgant, augo, di
dėjo ir stiprėjo draugijų ir 
narių skaičiumi, šiandieną ši 
sąjunga jau turi suvirš ket
virtadalį milijono narių 
Brooklyne.

—Pašto vyriausybė reika
lauja pakelti siuntinių kai
nas (išskiriant laiškus). Ki
taip ji šiais metais turėsian
ti 250 milijonų dolerių defi
citą.

—Bulgarijoje komunistai 
jau spėjo priversti prisipa
žinti šnipinėjime 15 aukštų 
protestonų dvasininkų.

—New York Central bend
rovė, kuri iš įvairių dirbtuvių 
atleido 5,055 darbininkų, ža
da juos vėl paimti darban 
dar šio mėnesio pradžioj.

KVIEČIAME
dėtąją žemę. Kartą Mozė ko
vos metu meldėsi ant kalno. 
Kai Mozė nuilsęs maldoje nu
leisdavo rankas, žydų ka
riuomenė pralaimėdavo. Pa
stebėję tai vyresnieji laikė 
Mozės iškeltas rankas, kol 
baigėsi mūšis žydų naudai.

Brangūs lietuviai, lietuvės, 
jungkime maldą su savo po
litine ir diplomatine veikla 
Lietuvos išlaisvinimui. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, pirmininkas 
prel. M. Krupavičius prašo 
mūsų maldų už Lietuvą. Kas 
žodžiu, kas raštu ar pinigu 
gali dėtis į Lietuvos išlaisvi
nimo darbą. Bet visi galime 
ir privalome melstis. Mes ne 
vieni maldoje už Lietuvą. Su 
mumis visas tikintis pasau
lis. Visi laukia tiesos laimė
jimo. Tikėkime, Lietuva, vėl 
laisva kelsis. Kada? Taip 
greit, kaip mes tikėsime ir 
pasitikėsime Dievu. “Pasiti
kėkite, aš nugalėjau pasau
lį,” sakė Kristus. Su gyvu pa
sitikėjimu Dievu pulkime vi
sa tauta ant kelių ir iškėlę 
rankas dangun melskime per
galės. Teisybė laimės, kris 
ginklas iš priešų rankų, grįš 
teisingumas, užviešpataus 
meilė tarp tautų ir vėl ateis 
laisvės dienos nrielajai Lietu
vai tėvynei.

Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
•fa yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
* visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų ir 

gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.
Todėl

“AMERIKA”
★ yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 

bet ir visame pasaulyje.

“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:

.$3.00
$3.50

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

numerius susipažinimui

mas prieš jas, kad praeityje galėjo laisvėti atidarinėti 
ir žengti vidun... Ak, kodėl jis nebučiavo tada kiekvie
ną rytą to brangaus slenksčio! Kodėl neapkabino ran- 

- komis to žemės, ant kurios stovėjo tas stebuklingasis 
šviesos židinys, galėjęs savo spindėjimu nuskaidrinti 
visą jo gyvenimą, o naktis ir tamsa, taip sunkiai už
gulusią širdį...

Mokyklos kiemas buvo tuščias. Nematė dabar vaikš
čiojančio nė vieno žmogaus. Buvo trumpos atostogos 
prieš artėjančias šventes.

Kupriukas stovėjo kieme ir bailiai dairėsi, kiekvie
nu momentu pasiruošęs sprukti atgal. Ką jis paklaus
tas atsakytų, ko dabar čia atėjo, ko ieškojo? Ar būtų 
supratęs kas kitas jo ilgesį ir tą skausmą, kuris atve
dė į čia? Bet aplink buvo tuščia, ramu. Nė gyvos dva
sios. Ta tyla ne tik ramino,bet ir drąsino jį. Mažais, 
nedrąsiais žingsneliais priėjo dar arčiau durų. Ir čia 
atėjo jam staiga mintis pribėgti prie jų ir amžinai at
sisveikinti. Gema, užteks tų tuščių svajonių, kurių nie
kados jis nepasieks. Viską užmirš, atiduodamas širdį 
seniems batams kurpiaus dirbtuvėlėje. O anas gražias 
svajones, naktų ilgesį ir tuos nepasiekiamus troški
mus tvirtai prikalinės vinimis prie svetimų batų. Tegu 
jie sutrypia ir sumindžioja jo nepasiekamą laimę. Te
gu niekas, niekas net nežinos, kad ir kupriukas kadai
se norėjo mokytis ir sėdėti su visais sykiu šviesioje 
klasėje. Ar ne per dideli buvo jo norai po suplyšusiais 
drabužėliais plakančioje širdyje, ar tik ne iš tikrųjų, 
kaip senasis kurpius sakė, jis turėjo mažiau proto gal
voje, kaip savo kuproje paikumo? Ar jis galėjo to no
rėti ir apie tai svajoti, jis —nelaimingas kupriukas. 
Kokios kvailos jo mintys ir troškimai.

Galiom akim, pilnom perveriančio skausmo, kupriu
kas paskutinį kartą, žiūrėjo į mokyklos duris. Staiga 
jam pasirodė, kad baltas mokyklos rūmas pats suju
dėjo ir linktelėjo'atsisveikindamas. Ir tuo pat metu jo 
akys užtvino ašaromis. Greit brūkštelėjo šlapiais pirš-

tais per veidą ir ištiesė ranką, norėdamas dar švelniai 
paglostyti šaltą, misinginę durų rankeną.

—Sudiev! — vos girdimai sušnibždėjo jo drebančios 
lūpos, ir kažkas aštriomis replėmis taip sugnybo šir
dį, kad sulinko keliai ir jis parkrito veidu ant žemės, 
graudžiai pravirkdamas stipriai prispaudė kaktą prie 
šalto, akmeninio slenksčio, rankomis jį glostydamas ir 
be pertraukos jį bučiuodamas.

—Sudiev, sudiev! — kartojo, glausdamas degančius 
skruostus. O kaip būtų gerai, jei jis būtų galėjęs dabar 
čia numirti. Kaip jis šito troško šiuo skaudžiu atsisvei
kinimo momentu, niekaip negalėdamas atplėšti šir
dį nuo tos pamiltosios laimės, kuri žėrėjo jam šitų bal
tų namų dideliuose languose.

—Vaikuti, kas gi tau? — staiga išgirdo. Nepažinęs 
pradžioje balso jis mirtinai išsigando. Pirmą akimir
ką jam pasirodė, kad senasis kurpius su pasišiaušu
siais ūsais atbėgo jo ieškoti ir dabar duos su ąžuoliniu 
kurpaliu per galvą.

—Aš jau grįžtu, jau grįžtu, — ištarė susiriesdamas 
į kamuolėlį ir laukdamas baisaus smūgio. Bet tai buvo 
mokyklos sargo balsas.

—Vaikuti, kas gi tau? — švelniai pakartojo jis.
Kupriukas net nepažiūrėjo į jį, tik staiga pašoko nuo 

žemės ir tuo pačiu akimirksniu spruko pro kiemo var
tus.

—Tai tu, kupreli, — sušuko sargas, — na, kas gi 
su tavim atsitiko? — Bet tik sumirgėjo vaiko galvelė 
anapus sprogstančio alyvų krūmo ir išnyko bildan
čioje gatvėje.

—Ne, negerai kas nors su juo, atsitiko. O gal ir 
reikėtų sužinoti, — kalbėjo pats sau mokyklos sargas, 
žiūrėdamas į aplaistytą ašaromis žemę prie durų. — 
Toks geras, paklusnus mokįnys buvo. Juk našlaitis da
bar liko. Gal skriaudžia yaiką? — ir savo dideliais 
žingsniais, atsargiai, kad nesumindžiotų, purvinu batu 
nė vienos ašaros, jis peržengė slenkstį ir uždarė du
ris... \
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Philadelphijoj Žinios
vėl nauja, jauna ir lietuviškai 

1 amerikoniška šeima. Sveiki
nimai ir linkėjimai.
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NAUJAI ATVYKĘ TREMTINIAI

Jubiliejus gražiai paminėtas
Vasario 20 d. šv. Andrie

jaus lietuvių parapija šventė 
25 metų gyvavimo sukaktį. 
11 vai. ryte gražiai išpuoš
toje bažnyčioje buvo atlaiky
tos tam įvykiui iškilmingos 
pamaldos. Didelė bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Sumą at
našavo pats klebonas, kun. J. 
Čepukaitis. Jam asistavo 
kun. I. Valančiūnas, šv. Ka
zimiero parap. klebonas i r 
kun. Dr. V. Martusevičius, 
Šv. Jurgio parap. klebonas. 
Taipgi prigelbėjo kun. F. 
Statkus, kun. L. Pečiukevi
čius ir kun. Jonas Gibas 
Sanktuarijoj klūpojo kun. A. 
Mažukna ir kun. Stan. Raila. 
Tai iškilmei pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. W. Jes- 
kevičius, S. J. Per sumą gra
žiai giedojo parapijos choras, 
vad. varg. P. Staniškio. Po 
sumos prabilo klebonas kun. 
J. Čepukaitis apie sunkias 
tvėrimosi parap. pergyveni
mo dienas ir dėkojo parapi
jiečiams už visokeriopą tei
kiamą paramą, iš ko, sako, 
galime šiandien pasidžiaugti 
švęsdami 25 m. jubiliejų.

Po to sekė šv. Tėvo pa
sveikinimo laiškas ir suteikė 
Šv. Tėvo palaiminimą šven
to Andriejaus parapijiečiams 
ir visiems, kurie dalyvavo 
pamaldose.

Tą pačią dieną 6 vai. yak. 
“Armory” svetainėje įvyko 
jubiliejinis bankietas. Para
pijiečių ir svečių suėjo virš 
600. Prieš valgant maldą at
kalbėjo kun. Dr. V. Martuse
vičius. Sugiedotas Amerikos 
himnas. Po skanių valgių 
pradėta kalbų, sveikinimų ir 
dainų programa. Vedėju bu
vo humoru nusiteikęs kun. J. 
Bagdonas. Jis tarpais pripa
sakojo įvairių juokų. Publika 
juokų pasakas mylėjo.

Pirmas kalbėjo angliškai 
teisėjas Hon. John A. Boyle. 
Jis, kaipo senas lietuvių 
draugas, dėkojo už pakvieti
mą į jubiliejinį bankietą, 
sveikino kleboną ir parapi
jiečius, gyrė lietuvius, kaipo 
gerus katalikus ir gerus pi
liečius; linkėjo visiems lai
mingai sulaukti ir auksinio 
jubiliejaus. Choras sudaina
vo “Jaunimo Giesmę” ir so
listė Ona Urbonaitė — “Kur 
bakūžė samanota.”

Sekantis ilgesnę, turiningą 
kalbą lietuviškai pasakė sve
čias prel. J. Balkūnas, apie___  d___ ___ „ ___ .____
lietuvių katalikų ir jų įstai- Taipgi dėkojo už gražių gė-

Šv. Andriejaus lietuvių parapijos Philadelphijoj bažnyčia

Kun. J. J. Čepukaitis, 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos Philadelphijoj klebonas

Mirė
A. a. Juozas Gaidis, buvo 

uolus ir pamaldus lietuvis, 
r Nors jis toli gyveno nuo lie- 
[ tuviškos bažnyčios, bet jis jos 

neapleido ir rėmė per visą 
[‘gyvenimą. Jis keliaudavo į 
f-savo bažnyčią, kad ir valan- 
r dą laiko užimtų. Jis mirė gan 

staiga, vasario 21 d., bet jo 
noras buvo, kad būtų palaido
tas iš tos bažnyčios, kurią 

r taip mylėjo ir lankė. Buvo 
palaidotas vasario 25 d., iš

1 Šv. Kazimiero par. bažnyčios. 
Tegul ilsisi ramybėj jo siela.

Vasikonis, kun. A. Bielskis, 
kun. L. Pečiukevičius, Mr. ir 
Mrs. A. Desris, Mr. ir Mrs. 
A. Murza, kun. J. Bagdonas, 
kun. S. Lukšys, Mr. ir Mrs. 
P. Dovidonis, Mr. ir Mrs. D. 
Earaminas, kun. V. Vėžys, 
Mr. ir Mrs. S. Morkūnas, Mr. 
ir Mrs. A. Tribulas, Mr. ir 
Mrs. E. Tribulas, kun. Jonas 
Gibas, Mr. ir Mrs. J. Tranaus- 
kas, Mr. ir Mrs. Wm. Kaliū- 
nas, Mr. ir Mrs. J. Stahra, 
Mr. Joe Wasko, Mr. ir Mrs. 
A. žvigaitis, Jr.

Dar kartą ačiū visiems at
silankiusiems.

Jubil. Reng. Komisija

Serga
Neseniai sunkiai susirgo p. 

Valerija Ožalas, 525 Dickson 
St. Ji jau ilgai nesijautė ge
rai, bet vasario 17 d. sunkiau 
susirgo ir buvo patalpinta li
goninėn gydytis. Ją lanko vy
ras ir 3 sūnūs, kurie meldžia
si už savo ligonę. Ypatingai 
rūpinasi jos sveikata jos mo
tina p. Salomėja Petrašiūnie- 
nė, 414 Wilder St. Linkime 
sveikatos.

Tel. Sto 3208

gų klestėjimą Amerikoje su 
statistinėmis skaitlinėmis. 
Jubiliejaus proga sveikino 
parapijiečius ir mūsų dvasios 
vadus ir linkėjo dar dides
nės sėkmės glaudžiau darbuo
tis dėl tikėjimo ir lietuvys
tės. Po to choras sudainavo 
“Ar tu žinai mano broli.” 
Panelės S. Baltadonytė ir M. 
Varvuotylė duetą “Aš Mary
tė.” Ir vėl choras “Plaukia 
Nemunėlis.” Solistas F. Ta
mulis sudainavo “Oi kas.” 
Visi atliko savo užduotis kuo- 
puikiausiai. Publika gausiai 
plojo. Į

lių dėžę — basket, kurį įtei
kė klebonui nuo parapijiečių 
su sveikinimų žodžiais, ku
riuos gražiai atpasakojo Šv. 
Andriejaus parap. mokyklos 
mokinė Stella Venckiūtė.

Klebonui užbaigus padėkos 
žodžius, kun. I. Valančiūnas 
sukalbėjo “Sveika Marija.” 
Po to choras su visa publika 
užbaigė Lietuvos Himnu. Ir 
po to įvyko šokiai, pasilinks
minimas, pasišnekučiavimai 
iki vėlumos.

Iš kalbėtojų ir garbės sve
čių dalyvavo: kun. J. G. če-j 

Ipukaitis, teisėjas ir Mrs. Į 
Po to kalbėjo klebonas Hon. John A. Boyle, prel. J 

kun. J. Čepukaitis. Trumpais 
žodžiais perbėgo pergyventą sevičius, Hon. John McCor-’ 
parapijos istoriją ir širdin- mack, kun. I. Valančiūnas,’ 
gai dėkojo visiems bendrai 
parapijiečiams už surengimą Kanin, Mr. ir Mrs. C. J. Ro- 
šios malonios jubiliejinės die- man, Capt. J. Tyrell, Mr. ir 
nos. Taipgi dėkojo gerb. kai- Mrs. John White, Mr. ir Mrs. 
bėtojams iš arti ir iš toli at- M. Hardiman, kun. P. Moc- 
silankiusiems, svietiškiams kus, kun. C. Klevence, Dr. ir 
ir kunigams ir visiems para-j Mrs. F. Sugint, adv. ir Mrs.
pijiečiams, darbu - auka pri- 
sidėjusiems prie šios istori
nės šventės. War dėkojo pp. 
Bračkams (Brooks Bakery) 
už padovanotą didelį tortą— 
cake jubiliejaus bankietui.

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius- Balsamuotojas

J

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA

NAUJIENA
“Amerikos” laikraščio darbuotojai, norėdami patenkinti dau

gumos lietuvių pageidavimą, įsteigė į visas pasaulio šalis, išskyrus 
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 numerį. Tie, kurie 
norės užsakyti ne per laišką, o asmeniškai atvykę, galės pasirinkti 
ir kitokias rūšis siuntinių.

Nr. 1 — $9.00
sv. kiaulinių taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. mėsos
sv. kavos
sv.' cukraus

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

Nr. 8 — $7.00
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. cukraus
2 sv. kavos
2 cans cond. pieno

3
2
2
2
5

Nr. 2 — $8.00
3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. cukraus 
1 sv. kavos 
V2 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

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 H, N. Y. TeL EV 8-7012

Sulaužė koją
Nustebti reikėjo, kai pa

mačiau panelę Pr. Navickai
tę, 227 Dickson St, šlubuo
jant. Sužinota, kad ji turėjo 
nelaimę ir sulaužyta koja, 
kuri dabar įdėta į gipsą. Ne
žiūrint tos nelaimės,' ji štai 
ir raišdama eina mokytis gie
doti, mat, yra didelė dainos 
ir giesmės mėgėja, priklauso 
prie šv. Kazimiero parapijos 
choro. Visi choristai linki 
greit pasveikti.

Sveiksta
Salomėja Daknienė, 

Fernon St., prieš 2 mėnesius 
buvo sunkiai sužeista auto
mašinos. Jai buvo sulaužytos 
abi kojos. Nežiūrint jos se
natvės, ji dabar sveiksta ir 
tikisi vėl pasveikti ir vėl ge
ra daryti, nes ji važiavo da
lyvauti savo artimųjų laido
tuvėse N. J., kai ir buvo 
žeista.

IŠRYŠKĖJO

229

su-

16

Pagerbė Lietuvos gelbėjimo 
atstovą

' Vasario 26 d. Philadelphi- 
t, « - , ~ ’ jon atvyko p. V. Sidzikaus-
Balkunas, kun. Dr. V. Martu- kas buvęg Lietuvos atstovas 

įvairiose valstybėse, o dabar 
,r . ,, * einąs Lietuvos Gelbėjimo Ta-
Mr. ir Mrs. A. Kamn, Mr. Ed. rybog pirmininko pareigas.

Jis atvyko iš Vokietijos ir 
kalbėjo Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime, vasario 
27 d. Jis buvo sutiktas Penna 
stotyje lietuvių komiteto at
stovų : P. K. Cheleden, BALF 
pirmin., prof. A. Salio, vice- 
pirmin., p. Vainiūnienės, liet, 
veikėjos, adv. Mankaus, prof. 
A. Senn ir kitų. P. Sidzikaus
kui numatytas ypatingas pri
ėmimas p. Bernard Samuel, 
Philadelphijos Mayoro. Be to, 
jis kalbėjo su laikraščių re
porteriais ir per radiją, p. A. 
Dziko vedamą programą.

C. Cheleden, kun. Dr. B. 
Shimkus, adv. ir Mr. Chas. 
Bradley, Mr. ir Mrs. Wm. 
Paschall, Mr. Wm. Dapšis, 
Miss Lillian Dapšis, adv. ir 
Mrs. S. Mankus, kun. J. Ne- 
varauskas, kun. W. Jaskevi- 
čius, S. J., Mr. ir Mrs. J. 
Roche, Mr. F. Balin, adv. ir 
Mrs. A. Herskowitz, Mr. ir 
Mrs. A. Grush, Miss Grush, 
kun. A. Mažukna, M. I. C., 
kun. Stan. Raila, Mr. ir Mrs. 
Jos. Adams, Mr. ir Mrs. S.

Apdegė lietuvių salė
Lietuvių muzikalinė salė, 

Allegheny Ave., kurioj turi

Po New Yorko lietuvių 
vasario minėjimo išėjusi “Vie 
nybė” šokosi įrodinėti, kad p. 

I Tysliava savo kalboje katali
kų neužgavo, kad vakaro ve
dėjo p. J. B. Laučkos pasta
ba buvo tik jo paties išsišo
kimas, kad “kai kurie kuni
gai • ir net garbės svečias” 
yra prieš p. Laučkos išsišoki
mą. žodžiu, “Vienybė” tame 
savo numeryje stengėsi įrodi
nėti, kad jos redaktorius ka
talikų atžvilgiu yra nekaltas 
avinėlis, tik jo šitą “nekaltu
mą” pažeidė “netaktiškas” 
vakaro vedėjas. Dėl kunigų ir 
paties garbės svečio “stovėji
mo p. Tysliavos pusėje” bu
vo aiškiai atsakyta paskuti
niame “Amerikos” numery
je, kiek galima numanyti, tų 
pačių kunigų sugestionuotu 
straipsniu “Dėl vieno kalbė
tojo.” Taigi, ši vieta išryškė
jo.

Dar vienas dalykas išryš
kėjo sekančiame “Vienybės” 
numeryje, išėjusiame praeitą 
savaitę. Čia “Vienybė,” p. 
Klingos lūpomis, taip užpuolė 
katalikus, jų parapijas, pa
rapijų vadovus klebonus, tie
siog tokiu tonu, kaip iki šiol 
įprasta buvo girdėti tik iš

Vasario 26 d. laivu “Marine 
Tiger” į New Yorko uostą atvy
ko šie lietuviai tremtiniai:

Adomaitis Jeronimas, Box 30, 
Marian Ave., Plainsville, Conn.

Bartkaitė Juzefą, 98 Forest 
Hill St., Jamaica Plain, Mass.

Bulota, Antanas, Martyna, 
Jūratė ir Kęstutis, Litchfield 
Rd., Watertown, Conn.

Bekas Edvardas, 207 Elm St., 
Newark, N .J.

Išganaitis Juozas, R D 2, Ta
maqua, Pa.

Juodakis, Juozas, Veronika, 
Alois ir Violeta, 4035 N. 11th 
St., E. St. Louis, Ill.

Jacina Juozas, lO1/^ Dudley 
St., Rochester, N. Y.

Kalvaitienė Anelė, 29 Vose St., 
Rochester, N. Y.

Kuzminskas, Stanislovas, So
fija ir Vaidotas, Oxford, Conn.

Lukauskas, Stepas ir Irena, 
102 Exchange St., Lawrence, 
Mass.

Macys, Juozas, Veronika, Juo
zas ir Laima, 56y2 St. John Av., 
Binghamton, N. Y.

Martinkus Antanas, Chazy, 
N. Y.

Micpovilius, Bolius ir Marija, 
427 E. 6th St., So. Boston, Mass.

Milinavičius Isidoria, 16 Win
field St, So. Boston, Mass.

Naujokaitis Jonas, 727 Ben
net St., Wilmington, Del.

Nenertas Viktoras, RFD 2, 
Colchester, Conn.

Račiūnaitė Ona, 335 St. Ann’s 
Ave., Bronx, N. Y.

Rėklaitis, Antanas, Pulcheria, 
Vida ir Vytautas, Highland, 
Howard County, Md.

Sajauskas Antanas, Miles Rd., 
Rt. 16, Box 253, Middleburgh, 
Baltimore, Md.

Sekaitė Marija, 58 Jacob St., 
Rochester, N. Y.

Šaulinskas Mykolas, 21 Gald- 
well Ave., Washington, Pa.

šimulynienė, Marija ir Anta-

Worcester,

Bronė, Ra-
Washington

nas, Cuttier St., 
Mass.

švilpas, Vladas, 
minta, Jolanta, 31
Sq., W., New York 11, N. Y.

Terebaitė Stasė, 20 Cutler St., 
Worcester, Mass.

Vaitiekavičienė Olga, 73 Rid
gewood Ave., Brooklyn, N. Y.

Vaitiekaitytė Viktorija, 73 
Ridgewood Ave., Brooklyn, N.Y.

Virbyla, Jonas, Agota, Tere
sė, Vytautas, Irena, Chazy, N.Y.

Žemelis Henrikas, 975 Ave.
D, Rochester, N. Y.

Grigaliūnas Vytautas, 20 La
ke Ave., Binghamton, N. Y.

“Marine Shark” laivu į New 
Yorko uostą kovo 1 d. atvyko:

Baltrašūnaitė Genovaitė, 402
E. 8th St., So. Boston, Mass.

Gerulaitis, Jonas, Ona ir Vy
tas, 32 Dominick St., Nek York.

Jaksonas Eduardas, 428 West 
Grand R., Lansing 6, Mich.

Muliuolis, Ignas, Anelė, Vy
tautas, Danutė ir Algirdas, 6606 
Superior Ave., Cleveland, Ohio.

Šerelis, Vytautas, Irena ir Da
nutė, 6832 Frankford Ave., Phi
ladelphia 34, Pa.

Šiurilaitė Ona, 14 Condon St., 
Brockton, Mass.

Šurilienė Ona ir sūnus Jonas, 
14 Condon St., Brockton, Mass.

Vabalienė Marcelė, 99 Hin
dale Ave., Waterbury, Conn.

Vaina, Antanas ir Regina, 10 
Dudley St., Rochester, N. Y.

Valantiejus, Petras, Anelė, Da 
nutė, Kęstutis, Vytautas ir Ilo
na, RFD 2, Box 23, Watertown, 
Conn.

Zalevičius, Ernest, Emilie, Ha
roldas, Irena, Elfrieda ir Rober
tas, No. Dakota.

Ragelis Antanas, Town Line 
Road, Macedon, N. Y.

Lešinskas, Leonas, Angela, 
Violetta, Wainesville, No. Caro
lina.

Ramonaitis, Juozas, Ona ir 
Nijolė, Mathews. Louisiana.

“AMERIKOS” VAJUS

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
i Laisnluotas

į LIETUVIS GRABORIUS
Penna- ir New Jersey valstijose

’ - NuMūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 ML Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir naktį

būti Lietuvos Nepriklauso- Į Maskvai tarnaujančių mūsų 
? mybės minėjimas, anksti ry-1 lietuviškų laikraščių. Ar ir
m j tą užsidegė. Pradėjo degti 
x scenos užlaidos. Gerai, kad 
x pavyko laiku užgesinti, o ki- 
x taip būtų visa sudegus.

Žaidimų vakaras
Šv. Kazimiero parap. Aka

demijos Rėmėjų kuopa ren
gia seserų naudai kortų ir 
bunco žaidimų vakarą, kovo 
6 d., 4 vaL popiet. Laukiama 
daug dalyvių, nes bus gražių 
dovanų ir daug laimėjimų.

Metinis Užgavėnių balius
Šv. Jurgio parapijos meti

nis Užgavėnių balius įvyko 
I Užgavėnėse, Lietuvių Muzi- 
kalinėj salėj. Rengėjai dirbo, 
kad tas parengimas būtų 
sėkmingas.

Lietuviška šeima
Jaunuolis Antanas Lušas, 

2631 Snyder Ave ir aMryann 
Šukytė, 2113 So. 28th Street, 
susituokė vasario 26 d., šv. 
Kazimiero par. bažnyčioj. Tai

dabar p. Tysliava sakys, kad 
jis katalikų neįžeidžia? Kad 
p. Klinga taip rašo, tai mums 
visai nesvarbu, jis niekada 
nesijaučia atsakomingas už 
savo žodžius ir svaičiojimus. 
Bet kad p. Tysliava savo laik
raštyje šitokius užgaulioji
mus deda, tai aš tikras esu, 
kad tai yra biaurus atsimo- 
kėjimas ir čia užpultam gerb. 
klebonui kun. N. Pakalniui, 
kuris, kaip didelis lietuvybės 
palaikytojas, ir p. Tysliavos 
“Vienybei” yra savo pinigais 
padėjęs. Ar p. Tysliava tai 
jau užmiršo? O kitas klebo
nijas, kuriose jis lankėsi ir 
kurios jo neatstūmė, irgi už
miršo? Ir tai neįžeidimas? Ir 
ta tik p. Laučkos, ne kata
likų, reikalas?

Ir pagaliau mums išryškė
jo tai, kad mes turime milži
niškom jėgom stiprinti savo ; 
katalikišką spaudą, kuri yra 
stipriausias mūsų ginklas ko
voje su visais tokiais mūsų 
priešais. Stiprinti mes turim ; 
ir kitas savo katalikiškas įs-i

Paskutiniu laiku “Aemri- 
kos” savaitraščiu labai susi
domėjo iš tremties atvyku
sieji mūsų broliai.

Ypač didelį susidomėjimą 
rodo Kanadoje apsigyvenu
sieji naujai atvykę lietuviai. 
Kasdien iš jų gauname laiš
kų prašant prisiųsti jiems 
“Ameriką.”

Štai pora vėliausiai gautų 
laiškų:

“Prašau man siuntinėti savait
raštį “Ameriką.” Jis yra puikus 
laikraštis ir geras vadovas kiek
vieno lietuvio sielai. Aš su “A- 
merika” niekada nesiskirsiu ir 
prenumeratą prisiųsiu, kaip tik 
pradėsiu dirbti.

A. G., Chicago, UI.” 
“Lietuviškas katalikiškas laik 

rastis visada buvo man arti šir
dies, todėl lauksiu prisiunčiant 
man “Ameriką.” Atsistojęs ant 
tvirtesnių kojų pats jį užsipre
numeruosiu.

VI. L., Waterbury, Ct.” 
“Prašau prisiųsti man “Ame

riką” susipažinimui, jei ji nėra 
komunistinės pakraipos. Vėliau 
pats ją užsiprenumeruosiu.

J. M., San Antonio.

Šią savaitę vajaus proga 
žymesnė parama gauta iš se
kančių asmenų:

• Henrikas Mikuckis iš 
Yonkers, N. Y., prisiuntė sa
vo prenumeratą ir $1.00 laik
raščio fondui.

• Vincas J. Kudirka iš Nor 
wood, Mass., prisiuntė savo 
prenumeratą ir $2.00 laikraš
čio pagerinimo reikalams.

• Mrs. P. Lucas iš Malver
ne, L. I., atnaujino prenume
ratą 1949 metams ir $2.00 
paaukojo laikraščio fondui.

• Mrs. St. Kazlauskas, iš 
Maspetho, atnaujino prenu
meratą 2 metams ir paauko
jo $1.00 laikraščio fondui.

Nauji skaitytojai:
Edv. čiočys, Providence.
A. Grigalavičius, Chicago.
Konst. Genevich, Brooklyn.
Visiems, vienu ar kitu bū

du “Ameriką” parėmusiems, 
mes nuoširdžiai dėkojame.

Administracija

Paieško

r. -■i: I '

taigas — parapijų chorus, 
draugijas, mokyklas — kad 
sukurtum stiprų frontą prieš 
nichilizmą. Tokių, kaip p. 
Tysliava, mes neperauklėsi- 
me, nes jie išauklėti yra tų, 
kurie šiandieną laidoja Lie
tuvą. Bet mes ir nenorime jų 
auklėti. Mes turime tik turė
ti savo organizuotą jėgą, ku
ri atrems visus ant mūsų puo
limus. Aš labai sveikinu 
LRK Federacijos New Yor- 
ko ir New Jersey apskrities 
susirinkime, įvykusiame vas. 
26 d., kuriame ir man pačiam 
teko dalyvauti, nutarimą, re
miantį mūsų katalikų veikė
jus, kuriuos užpuldinėja ir 
įžeidinėja “Vienybė.” Taip 
pat sveikinu ir kitų katali
kiškų organizacijų tokias pat 
rezoliucijas. Mūsų vadai turi 
jausti užnugarį.

P. J. Montvila

Veronika Baranauskienė-Bruo 
žiūtė, duktė Jono ir Antaninos 
Bruožiu, gimusi Lietuvoje, Pa- 
gernevo kaime, Lankeliškių vai., 
Vilkaviškio apskrity, ieškau sa
vo tetos, Mykolaitienės-Bruožiū- 
tės, kilusios iš šiaudiniškių dva
ro, Virbalio vai., Vilkaviškio ap.

Taip pat ieškau savo pussese
rių, Marės ir Kastės Bruožiūčių, 
iš Lietuvos išvažiavusių 1932 m.

Antanas Baranauskas paieško 
motinos brolių — Antano ir Vin
co Baranauskų, kilusių iš Eis- 
tiškių km., Gražiškių vai., Vil
kaviškio apskr., arba jų šeimų.

Veronika Baranauskienė, 
Lithuanian D. P. Camp, 

(13a) Seligenstadt 
(near Wurzburg)

Germany — Bavaria,
U. S. Zone

Jonas Lakickas, sūnus Vinco, 
ieško Amerikoje gyvenančių La- 
kickų iš Potašinės kaimo, Mari
jampolės apskr. Jonas Lakickas, 

11/40 D.P.A.C.S. A.C. 223/1
Germany, British Zone
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Elizabeth, N. J. Bridgeport, Conn.
—Sodalietės, jei nepails leis

damos mėnesini žurnaliuką, tai 
jos kilnų darbą atlieka.

—Kovo 6 d. Nepriklausomy
bės 31 metų minėjimas. Kalbės 
prel. M. Krupavičius apie Lietu
vos pavergimą ir išlaisvinimą.

—Šv. Vardo Draugija planuo

—Vasario 16 d. buvo Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, kuris gražiai pavyko.
Vakarui vadovavo J. Stanijaus- 
kas. Parapijos choras sugiedojo
Amerikos ir Lietuvos himnus,1 
ir padainavo dar keletą daine- j 
lių. Kalbėtojai buvo neseniai at

ja mišrą pasirodymą balandžio 
29 ir 30 d. Antanas Pinkevi- 
čius ir jo grupė rengiasi tam 
pasirodymui.

—Tėvo Juozapo Dambrausko 
10-ties metų kunigavimo sukak
tuvės paminėtos sausio 22 d.

—-Jau 20 su viršum metų pas 
mus darbuojasi muzikos srityje 
prof, kompozitorius J. Žilevi
čius. Nepaprastų gabumų ir e- 
nergijos žmogus. Daug tautai 
nusipelnęs. Vietinis

vykę iš Vokietijos, kurie jau ap-! 
sigyvena mūsų kolonijoje, tai: ■ 
Jonas Kairys, Jonas Katkus,■’ 
Petras Kukleris, Vytautas Ma-!
zoliauskas. Aukų surinkta $146.

—Mūsų parapijoje prasidės 
dviejų savaičių misijos kovo 6
d., kurias ves misionierius tėvas
Gabrielius? O.

KANADOS ŽINIOS

Paterson, N. J.
šių metų kovo 5 d. (šeštadie- 

nĮ), 7 vai. vakare, miesto mo
kyklos Nr. 10 salėje, Mercer ir 
Warren gatvių kampe, Paterso- 
ne, visų lietuviškų organizacijų

Man tenka vadovauti vie
nam K. L. I. skyriui ir ma
tyti, kad tos organizacijos 
darbas nebėra toks sklandus, 
koks jis buvo pernai. O dėlto 
kalta pati Centro Taryba, 
kuri skuba padaryti reformų 
ir įsitvirtinti iki įvyks suva
žiavimas, kurs, reikia many
ti, dėlto ir nukeltas į taip to- JIE SAVO ATLIKO

atstovų rengiamas iškilmingas 
Vasario šešioliktos minėjimas.

Kalbės neseniai iš Europos at
vykę žymūs Lietuvos valstybės 
vyrai: prel. M. Krupavičius ir p. 
V. Sidzikauskas. Be to kalbės ir 
Šv. Kazimiero parap. klebonas, 
kun. Jonas Kinta.

Programą išpildys parapijos 
choras, vadovaujant muz. p. V. 
Yustui ir Vyčių tautinių šokių 
grupė, vadovaujant p. Birutei 
Meilienei.

Rengimo Komisija

Thompson, Conn.

Vasario 16-tos minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktuvės buvo labai gražiai 
paminėtos Marianapolyje. Minė
jimo iškilmių programą suruošė 
Marianapolio lietuviai studentai, 
vad. mokyklos principalo, kun. 
J. Dambrausko. Pats paminėji
mas įvyko tautos šventės išva
karėse, vasario 15 d. vakarą, 
Marianapolio sporto salėje, ku
ri buvo ta proga atitinkamai pa
puošta. Susirinko apie 70 sve
čių ir saviškių. Iškilmėse daly
vavo visi Tėvai Marijonai, pro
fesoriai, Putnam’o Nekalto Pra
sidėjimo švč. Panelės seserys, 
lietuviai studentai ir būrelis ki
tų. Kun. J. Dambrauskas, pradė
damas iškilmes, atkreipė visų 
dėmesį į gedulo juostas, juosian
čias Lietuvos trispalvę ir Maria
napolio emblemą ir prašė susi
telkti vakaro nuotaikai. Pradžio
je sugiedotas JAV himnas ir po 
jo kun. F. šeputa paskaitė in- 
vokaciją.

J. Aistis paskaitė eilėraštį 
“Klajūnai,” o studentai — savo 
kūrybą. Rektorius, kun. Dr. A. 
Jagminas sutelkė visus maldai. 
Po maldos, Rektorius tarė žodį, 
primindamas, kad ir čia gimu
sius riša su tėvyne kraujo ry
šiai, kurie nežiūrint, kuriame 
krašte gyventume ir kaip jo 
kultūra bei reikalais persiimtu- 
me, vis vien pasiliks mumyse 
ir mes vis vien būsime lietuviai.

Programą įvairino studentų 
choras, vadovaujamas Brolio 
Banio, sudainuodamas keletą lie
tuviškų patriotiškų dainų ir 
Lietuvos himną.

Vasario 16 d., 9 vai., Maria
napolio koplyčioje buvo atlaiky
tos gedulingos šv. mišios už vi
sus žuvusius dėl tėvynės. Mišių 
metu koplyčioje stovėjo Vokie
tijoje nacių koncentracijos sto
vyklose nukankintų lietuvių pe
lenai.

limą laiką.
Praeitais metais į Kanadą 

atvykusieji lietuviai tremti
niai parodė daug gerų norų 
ir gražių darbų tiek savo su- 
siorganizavime, tiek spaudos 
išplėtimo darbe. Tremtiniai 
jau iš Vokietijos važiuoda
mi žinojo, kad Kanadoje yra 
juos atstovaująs žmogus agr. 
Pr. Rudinskas. Jis laužė pir
muosius ledus ir spaudos sri
tyje, kaipo “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius. Vis
kas ėjo sklandžiai, gražiai.

K. L. C. T., kuri nėra rink
ta visos Kanados lietuvių at
stovų, ėmėsi reformų. Paša
lino iš “N. L.” redaktoriaus 
vietos Pr. Rudinską ir į re
daktorius paskyrė p. Karde
lį. Dėl to daug kur ėmė reikš
tis nepasitenkinimas ypač, 
kad Centro Taryba yra lai
kina.

Atstovų suvažiavimas nau
jai Centro Tarybai išrinkti 
buvo nutartas sukviesti 1949 
m. sausio mėn., o dabar, dėl 
neaiškių priežasčių, nukeltas 
į kovo mėn. pabaigą. Taigi, 
beveik po penkių mėnesių 
nuo to nutarimo. Montrealy- 
je įvyko trukšmingas susirin
kimas, kurs nepasiliko be at
garsių. Ir taip gražiai augu
si K. L. T. organizacija pra
deda šlubuoti. Jei anksčiau 
tos organizacijos nariai ne
užsimindavo apie savo pažiū
ras, tai dabar tarp jų iškyla 
net aštrūs ginčai. Tas viskas 
įvyko dėl Centro Tarybos ne- 
laiku padarytų reformų. Kaip 
bus ateityje — sunku pasa
kyti. Visi laukia suvažiavimo 
ir tikis, kad jis tą betvarkę 
prives prie tvarkos. Laukia
me. J. Aukštis

Ontario, Kanada
K. L. T. Sudburio skyrius su

ruošė Vasario 16-tos minėjimą, 
kurs įvyko vas. 20 d., St. Ann’s 
salėje. Meninę dalį atliko patys 
skyriaus nariai, kurią jie pa
rengė laisvu nuo darbo metu. Į 
Minėjimą atsilankė net iš toli
mesnių apylinkių lietuviai. Ypač 
buvo malonu tiems tėvams, ku
rių “pipirai,” nors ir silpnai kal
bėjo lietuviškai, bet scenoje dro
žė patriotinius eilėraščius.

Visiems atsilankiusiems mi
nėjimas palijo gražų įspūdį.

Newark, N. J.

New Haven, Conn.
—Vasario 13 d. čia lietuviai 

iškilmingai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Kalbas pasakė vietos 
klebonas kun. E. Gradeckis, Se
natorius Pranas Mončiūnas, iš 
Windsor, Conn. Principalinis 
kalbėtojas buvo Dr. Jonas Pa
jaujis. Aukų surinkta $148.85.

RADIO VALANDOS
Kovo 5 d. J. Stuko radio 

programoje Dr. Račkauskas 
ruošia šv. Kazimiero paminė
jimą. Dainuos V. Jonuškaitė, 
kalbės Vyčių pirmininkas p. 
Boley.

Kovo 19 d., ŠV. Juozapo 
šventėje, toje programoje 
bus paminėta prof. J. Žilevi
čiaus 20 metų darbuotės su
kaktis Amerikoje.

DIEVO PALAIMA
Šiomis dienomis pp. žemai

čiai, gyveną Millbourne, N. 
J., šventė savo vedybinio gy
venimo 40 metų sukaktį. 
Brooklyno Angelų Kar. par. 
bažnyčioje, sumai, ..susirinko 
būrelis Žemaičių giminių ir 
pažįstamų. Sumą laikė pats 
klebonas kun. J. Aleksiūnas. 
Tai buvo žemaičių garbingos 
sukakties intencijai.

Kodėl Brooklyne, o ne Mill- 
burne? Mat, ponia Maria Že
maitienė Angelų Kar. para
pijoje yra gimusi, augusi ir 
visus sakramentus priėmusi: 
čia ji krikštyta, pirmosios ko
munijos priėjusi ir šliūbą ė- 
musi. Be to, pats p; Juozas 
Žemajtis prieš 48 metus išli
pęs į šį kontinentą, apsistojo 
čia, Brooklyne, kur daug lai
ko gyveno ir veikė.

Pp. Žemaičiai yra nepa
prastai šviesūs žmonės, nežiū 
rint įtai, kad jie neturėjo 
progos eiti ypatingų moks
lų. Jų protą, dvasią ir visą 
gyvenimą apšvietusi yra Die
vo malonė. Kiekvienas žmo
gus yra apdovanotas Dievo 
malonėmis, bet nekiekvienas 
sugeba tomis malonėmis nau
dotis. Kiti tas malones panie
kina, net į purvus sutrypia. 
Kiti gi jomis džiaugiasi, jo
mis maitinasi ir sukuria sau 
iš jų šviesų šį ir amžinąjį gy
venimą. Viena iš tokių Die
vo malonėmis apšviestų šeiv 
mų yra žemaičių šeima.

“Žengdamas per slenkstį 
paskutinį kartą iš savo gim
tinės trobos prieš 48 metus, 
pabučiavau savo tėvelius ir 
kryžių, kuris kabojo pas mus 
gale stalo ir kuris švietė man 
visą mano gyvenimą,” — pa
brėžė p. J. Žemaitis, paklaus
tas apie jo iš Lietuvos išvy
kimo laikus. Jam pasisekė 
sukurti giliai religingą šei
mą, kuri pajėgia gyventi ir 
džiaugtis Dievo malonėmis.

GYVENIMO BEGIS "
Juozas žemaitis gimė Tra

sų kaime, Pilviškių parapi
joj, Vilkaviškio apskrityje. Į 
Ameriką atvyko 1901 m. Ap
sistojo Brooklyne pas savo 
švogerį. Čia dirbo įvairius 
sunkius darbus, kurių pagel- 
ba prasimušė materialiai. 
1909 metais vedė panelę Ma
riją Vikelaitytę, su kuria ką 
tik atšventė 40-ties metų sa
vo laimingo vedybinio, gyve
nimo sukaktį. Ponia Maria 
Žemaitienė yra jau anksty
vesnių imigrantų duktė — ji 
gimė jau čia, Amerikoje. Jų 
gyvenimo sunkią naštą įpras
mino ir lengvino jų dukra, 
kurią jie vienintelę ir teturi. 
Panelė Žemaitytė yra baigu
si Villa Joseph Marie Akade- 
my, Newtown, Pa. šiandien 
p. žemaitis veda didžiulę nuo

savą baldų krautuvę Mill- 
bume, panelė Žemaitytė tar
nauja įstaigoje, o ponia Že
maitienė veda namų ūkį.

VISUOMENINIS KELIAS
Nuo pat į Ameriką įžengi

mo pirmas dienas J. žemai
tis dirba lietuvių katalikų or
ganizacijose. Lietuvos pirmo
sios nepriklausomybės akci
jai J. Žemaitis buvo atida
vęs visas savo jėgas. Daly
vaudavo posėdžiuose, susi
rinkimuose, sakydavo kalbas, 
rinkdavo aukas, kurias daž
nai pradėdavo pats pirmas 
savo gausiais doleriais. Lie
tuvai įpuolus vėl į nelaimę, 
J. Žemaitis su tokia pat ener
gija vėl dirba. Kovai dėl ne
priklausomybės ir nelaimin
gų tremtinių šelpimui jis yra 
paaukojęs daug pinigų. Ypa
tingai jis yra didis lietuviš
kos spaudos rėmėjas. Kai 
mūsų “Amerikai” buvo sun
kios dienos, staiga netekus 
patalpų, J. Žemaitis metė 
tūkstantį dolerių ir pareiškė:

“Dirbkit, vyrai, kai uždirbsi
te, atiduosite, o dabar mūsų 
laikraštis turi tuoj aus atsi
stoti ant kojų.” Tai buvo ne 
tik didelė parama, bet ir drą
sus paskatinimas. Ir šiandie
ną J. žemaitis, šalia dauge
lio kitų, yra mūsų laikraščio 
siela.

Mielai Žemaičių šeimai lin
kime ilgiausių ir laimingiau
sių metų!

—New Yorko Tracers Co. 
ieško po visą pasaulį kelių 
tūkstančių asmenų, kurie 
dviejose Chicagos bendrovė
se tūri už $2,300,000 akcijų 
ir patys to nežino arba už
miršo.

J. Sneideraltls ir A. Andriukaitis
Praneškit—Prisiųstai Katalogą Dykai

a-----------------------------------a
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius
f

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

□--------------------------------------H

LIAUDIES ŠOKIAI 
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

AID OVERSEAS, Inc.
NEUŽMIRŠK PADĖTI TREMTINIUI
4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, Ill. Tel. Y Ards- 7-1121 
Aid Overseas, Inc. 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. Užsakant didesnius kiekius duodama nuo
laida.

? gabalai tualet muilo 4 sv. cukraus

Siuntinys No. 1 — $7.80
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) kenoto bekono
1 dėžute (400 gr.) margarino

Siuntinys Nr. 19 — $9.85
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos 
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muiloSiuntinys No. 3 — $7.40

4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų -
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo

Spinntinys Nr, 5 — $5.50
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmalado
2 šv. pupelių kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

SIUNTINYS Nr. 25
A. 8 sv. grynų kiaul. taukų $4.75
B. 12 sv. grynų kiaul. taukų $6.00
C. 15 sv. grynų kiaul. taukų $7.25 

(Tik i Vokietijos US ir Br. zonas
ir eina apie 4 savaites)

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 No. 26 — $8.00
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. (be 3 ozs.) grynų kiaul. tauk.
2 sv. (be 2 ozs.) margarino
2 sv. arbatos
1 sv. pupelių kavosSiuntinys Nr. 8 — $2.95 

4% sv. cukraus
5 H sv. kvietinių miltų Siuntinys No. 27 — $6.30

3 sv. margarino
4 sv. cukraus
2 sv. arbatos

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

Siuntinys No. 28 — $5.70
4 sv. cukraus
3 sv. margarino ,.
1 sv. bičių medaus
1 sv. arbatosSiuntinys Nr. 12 — $5.95

2 sv. rūkytų lašinių
. 2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus _____

Siuntinys No. 29 — $3.00
5 sv. pupelių kavos
Siuntinys No. 30 — $3.70
5 sv. degintos kavos

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

Siuntinys No. 31 — $5.65
1 sv. rūkytų lašinių
14 ozs. (400 gr.) kiaul. taukų
14 ozs. (400 gr.) margarino
2 sv. marmelado
1 sv. pupelių kavos

“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.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai '

I Dr. John Waluk
S ĮSI No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229 1 '
VALANDOS:
8—10 ryto 7
1—2 po pietų Y
6—8 vakare jz

Šventadieniais susitarus

f Dr. A. Petriką "^7“’’““ Ž6 VALANDOS: 1
C (Dantų Gydytojas) iZį2 vakare v
b 381 8o. 4th Street Penktadieniais uždaryta 7

Brooklyno Lietuviai Graboriai
Tel. STagg 2-5043

ergreen 8-9770

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas) i

Laidotuvių Direktorius i

Brooklyn, N. Y.

. EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

* Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. -

Joseph Garszva

Graborins—Balsamnotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

|Tel. Virginia 7-4499

! F. W. Shalins
i (Salinskas)

Lalsniuotaa Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME to<,
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mfisų telefonas nemiega

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737
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SVEIKI!
Kovo 4 dieną yra šv. Ka

zimiero diena.
“Amerika” turi nemažai 

Kazimierų savo skaitytojų ir 
rėmėjų tarpe.

Taigi, sveikiname visus 
juos vardadienio proga ir lin
kime ilgiausių metų!

“Amerikos” štabas

ELIZABETHS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS

Kovo 6 d., Bendrovės Sve
tainėje, bus Lietuvos Nepri- 

" klausomybės 31 m. sukakties 
minėjimas. Džiaugiamės ga
lėdami išklausyti žymaus Lie
tuvos vyro prel. Mykolo Kru
pavičiaus kalbą. Turėsime ir 
kitų kalbėtojų. Be to, bus dai
nos deklamacijos ir teatrėlis 
“Slaptas Ginklas.”

Radio Žinios
Oro bangomis paminėta 

Vasario 16-ta
Vasario 20 d. iš radio sto

ties WWRL, per Lietuvių 
raugijos Radio programą, 
vad. J. Ginkui, buvo skirta 
visa valanda Lietuvos Nepri
klausomybės sukakčiai pami
nėti. Visų kalbėtojų, apie ku
riuos minėjom pereitame nu
meryje, kalbos buvo įdomios 
ir jos bus patalpintos lietu
viškuose laikraščiuose.

Amerikos lietuviškoji vi
suomenė yra dėkinga J. Gin- 
kaus vadovaujamai Radio 
Draugijai, kuri varo rimtą 
lietuviškos kultūros 
Amerikoje.

vagą

__ .. 210_______

ssae

' • - ęj >

1

Kovo-March 4,1949

Mūsų Apylinkėje
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

’ SEIMELIS &

Apreiškimo 
Parapija

—Šv. Vardo draugijos 
sirinkimas įvyks 6 d. kovo, 
tuojau po sumos, parapijos 
salėje. Prašomi visi draugi
jos nariai dalyvauti. Bus ren
kami delegatai į Katalikų 
Seimelį.

—Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus kovo 13 d., 
8 vai. mišių metu. Mišios bus 
aukojamos už Lietuvą. Pra
šomi draugijos nariai, para
pijos vyrai ir moterys, daly
vauti.

su-

REZOLIUCIJA PRIEŠ 
ĮŽEIDINĖJIMUS

New Yorko Amer. Lietu
vių Kat. Federacijos apskri
tis šaukia šios apylinkės Lie
tuvių Katalikų Seimelį, kovo 
20 d., 2*val. pb pietų, Apreiš
kimo parapijos salėje, N. 5th 
ir Havemeyer Sts., Brookly- 
ne. Seimelio darbotvarkėje 
labai svarbūs klausimai. Lie
tuvos laisvinimo reikalai, lie
tuvių tremtinių gelbėjimas, 
jaunimo organizavimas, sa
vosios spaudos tvirtinimas, 
mūsų katalikų organizacinės 
veiklos reikalai ir kiti svar
būs dalykai.

Keletas žymių kalbėtojų 
skaitys paskaitas mūsų ka
talikų gyvenimo bei veikimo 
svarbiais klausimais. Visos 
lietuvių katalikiškos draugi
jos išrinkite atstovus, ku
riuos pasiųsite seimelyje da
lyvauti. Savo atstovus aprū
pinkite reikalingais liudy- 
mais - mandatais su dvasios 
vado, pirmininko ir sekreto-

• “Amerikos” rėmėjų kąs- Į riaus parašais. Atstovų regis- 
metai ruošiamas Lietuvių tracija bus pradėta 1 vai. po 
Dienos apvaikščiojimas šie-Į pietų. Draugijų atstovai ir 
met įvyks-sekmadienį, liepos 
3 dieną, Dexter Parke, Wood
haven, N. Y.

• J. Braknis iš Rochester, 
N. Y., prisiuntė $5.00 auką 1 
“Amerikos” pagerinimui.

• Mr. ir Mrs. F. Morkų šei
moje, Richmond Hill, viešėjo 
Vincė Jonuškaitė. Dainininkė 
yra su p. Morkum kaimynė iš 
Lietuvos.

• Kun. VV. Masiulis, Ange
lų Karalienės parapijos vika
ras, grįžo iš poilsio vietos, 
kur jis buvo išvykęs sveika
tai pataisyti.

• M. Jurgaitis, neseniai-at- 
vykęs iš tremties, lankėsi 
mūsų redakcijoje.

• V. Rastapkevičius, nese
niai atvykęs iš tremties, šio
mis dienomis lankėsi “Ame
rikos” redakcijoje.

• A. Stanišausko, mūsų 
prieteliaus Bridgeport, Conn., 
vedamo choro koncertas bus 
balandžio 24 d.

• Mr. ir Mrs. Kaulius, įš 
New Yorko, šventė savo 25 
m. vedybinio gyvenimo su
kaktį. Banketas įvyko Auš
ros Vartų parapijos salėje.

• Muzikas Jonas Čižaus- 
kas, vargonininkas Šv. Myko
lo kitataučių bažnyčioj Eli
zabeths, yra rimtai susirgęs 
ir gydosi Alexian Brohers li
goninėj. Jį pavaduoja jaunas 
gabus muzikas, Bernardas 
Dulkė, kuris neseniai čia ap
sigyveno.

• Kum N. Pakalnis, Brook- 
lyno Apreiškimo parapijos 
klebonas, “Amerikos” leidėjų 
komiteto pirmininkas, grįžo 
iš atostogų, kurių jis buvo iš
vykęs trim savaitėm sveika
tai pataisyti.

• Prel. J. Balkūno kalba, 
pasakyta Šv. Andriejaus pa
rapijos šventėje, Philadel- 
phijoje, klausytojams padarė 
tokį įspūdį, kad mes gavome 
net kelis paraginimus tą kal
bą atspausdinti “Amerikoje.” 
Tikimės, kad gerb. Prelatas 
mums ją duos.

• O. Povilauskienės vado
vaujamos, Angelų Karalienės 
parap. Apaštalystės draugi
jos susirinkimas įvyks kovo 
4 d. po vakarinių pamaldų, 
parapijos salėje.

• Tremtinių draugijos su
sirinkimas įvyks kovo 6 d., 
3 vai. popiet, Apreiškimo pa
rapijos salėje.

svečiai prašomi nesivėlinti.
Katalikų Seimelis baigsis 

su iškilmingu Palaiminimu 
bažnyčioje 6 vai. vakare.

ALRK Fed. New Yorko 
Apskrities Valdyba

PADĖKA

Margaret Murphy,P.
vyrui Joseph Murphy ir 
tinai p. Miliauskienei, gyve
nantiems Elmhurst, L. I., ku
rie jau su viršum du metus 
dosniai ir reguliariai šelpia 
vien tik Blombergo stovyklo
je, Vokietijoje, daug šeimų, 
neskaitant kitų stovyklų, 
reiškiame nuoširdžiausią sa
vo padėką, juo labiau, kad p. 
Joseph Murphy, kuris tar
nauja “New York City polis
menu, yra airis, o parodo tiek 
širdies lietuviams tremti
niams.

Jiems dėkingi,
Blombergo lietuviai 

tremtiniai

jos 
mo-

NAUJAS KALENDORIUS

ŠV. ANTANO GARBEI
KOVO-MARCH 15, 1949

- Lietuvos Pranciškonų 
SV. ANTANO VIENUOLYNE 

Kennebunk Port, Maine 
Prasideda

Iškilmingos 13-kos Antra- 
_ dienių Pamaldos, 
kurios baigsis birželio 4—13 d.

šv. Antano Mišių Novena.
.Už visus Sv. Antano 13-kos Antra

dienių Pamaldų ir Novenos dalyvius 
bus laikomos

Kas Antradienį:
7 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS,

7 P. M. — IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO 
ŠVENC. SAKRAMENTO.

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus Šv. Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo:

TEISINGOS TAIKOS!
NEPRIKLAUSOMYBĖS LIETUVAI!
KIEKVIENAM RŪPESČIŲ VALANDOJE REIKALINGOS 

PAGALBOS!
Si quaferis miracula... Jei ieškai stebuklų, kreipkis j šv. Antaną. 

Iki Kovo 16 d. prašome prisiųsti savo ypatingas intencijas se
kančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port, Maine.

Elizabeth, N. J. INCOME TAX BLANKAS

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios unetonoe, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

AUCUST GUSTAS
Beltaire Florist

6762 FOURTH AVE.

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

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

BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

Akcijl
Junta
Mūsų

Viena! 
laikrašti 
rašo: “1 
Justas 3 
50-ties r| 
ga jis J 
ordinu.”!

Štai, J 
džiaugsi! 
ruotas r! 
nino orda 
Vilnius?! 
už ką ' 
kiams ? IĮ 
Tai būtų| 
rie tuos | 
kad išsid 
už tuos d 
gai tarnd 
tui. Kiel 
myli savo 
ja ir džis 
nais. Tik 
girnelių 
ordinais...

L. R. K. Federacijos New 
Yorko ir New Jersey paskir
ties atstovų susirinkime, įvy
kusiame vasario 26 d. Brook- 
lyne, Apreiškimo parapijos 
salėje, priimta rezoliucija, 
kurioje pasisakoma prieš p. 
Tysliavos užgaulingą kalbą, 
minint vasario 16-ją New 
Yorke ir prieš “Vienybės” 
užsipuolimus ant katalikų 
veikėjų. Didžiojo New Yorko 
apylinkių visų katalikiškų 
organizacijų atstovai šitą re
zoliuciją priėmė vienbalsiai.

Panašias rezoliucija yra 
priėmusios ir daug organiza
cijų, Federacijos narių, at
skirai. Tai yra mūsų pasisa
kymas, kad katalikams va
dovaują asmens, kuriuos už
puolė “Vienybė,” kalba mūsų 
vardu.

LRKF. N. Y. ir N. J.
Apskrities Valdyba

$5,000 PASKOLĄ SIUVĖ
JAI ATMETĖ

—Vasario 27 d. parapijos 
draugijos surengė Blynų Balių 
ir Card Party — parapijos salė
je, parapijos naudai.

—Šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčioje buvo pakrikštyti 
šiais metais šie kūdikiai:

Walter Tamulevicz, Ronald 
Eugene Feins, Anthony Leikaus- 
kas, Linda šeikūnas, George Ko
lar, Anne Marie Van Schaack, 
Edward Dominick Paskewich, 
Louis Mikolaiczyk.

—Palaidoti šiais metais su 
bažnytinėmis apeigomis: Anta
nas Maceikis, Pranas Laucius, 
Teresė Janušaitienė, Carol Ann 
Krūtis, Agota Pukevičienė, Si
monas Dauparas, Jonas Plungis, 
Ieva Stučkienė, Mary Wisčius.

—Priėmė Moterystės Sakra
mentą mūsų bažnyčioje šiais 
metais: Joseph Hondo su Fran
ces Lisevick, George Kolar su 
Olga Jankauskas, Charles Pa
laima su Thelma Hunter.

Gerai Išpildo
J. P. MACHULIS

8656 85th St., Woodhaven, N. Y.

Tel. VI 7-1896

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
1068 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Voke t

489 Grand Street Brooklyn, N. Y
Arti Union Ave.

D. Whitecavage, Savininkas

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

Ką tik išėjo iš spaudos — 
Philadelphijos Lietuvių Ka
lendorius 1949 metams. Au
torius ir leidėjas yra Algir
das Januškevičius, atvykęs 
iš tremties, gyvenąs Phila- 
delphijoje. Kalendorių spaus
dino “Amerikos” spaustuvė. 
Spaudos darbus prižiūrėjo ir 
iliustravo dail. VI. Vijeikis. 
Kalendorius knygos forma
to, daug informacijų, daro 
gražų įspūdį.

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda
(Insurance), malonūkite kreiptis že
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE A INSURANCE 

8656 88th St, Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway stoties)

TeL Virginia 7-1896

(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 
. Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

b

i.

Kiekviel 
Amerikos! 
vyksta d! 
mai. kuriil 
vykę mūs! 
dai. Kai kl 
dienomis J 
kimai, kul 
M. Krupail 
dzikauskal 
aukų tren 
kovai dėl I 
Amerikos I 
sada, rodo! 
šventimo. 1 
kos mūsų 
kaip padėti 
kaupkime j 
gas, broliai 
momento p 
tos ateitis.

Vasario 23 d. buvusiam 54 
unijos skyriaus susirinkime 
buvo atsilankęs tik ką atvy
kęs iš Vokietijos p. Gervic- 
kas, siuvėjas. Jis prašė pa
skolos socialistų organizaci
jai $5,000 užstatui atvežti 
1,600 tremtinių. Siuvėjai nu
rodė, kad mes per lietuvišką 

“"a a JU CAA Ava 1HAVU1X ClkxX V4 VtXj IF; Q I

BALFą emigrantus imam ir|sias k naudingas dovanas. Vis. 
jai aukojam Dar neseniai j kas skanu> maistinga) 0

$500.00. Viso jau lašinukai taip primena Tėvynę... 
BALFui paaukojom $2,000. 
P. Gervicko prašymas buvo 
atmestas.

Siuvėjai rimtai parodė sa
vo dosnumą BALFui ir lai
kosi vienybės tremtinių at
žvilgiu. Tik. reikia visiems 
sujusti daugiau aukoti.

Pranešėjas

Neužmirškit padėti 
tremtiniui!

AID OVERSEAS, Inc., 4851 
S. Ashland Ave., Chicago 9, UI., 
gauti padėkos laiškai:

“Tariu nuoširdų ačiū už gau-

~ John W. Ansell
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel.
WO 2-3497 NE 9-5689

PARDAVIMUI IR ISRENDAVOJIMUI
Turime visokių parduoti ir išrenda- 

votl namų, net ir naujų, įvairiose 
miesto dalyse už prieinamas kainas. 
Yra ir su tuščiais fliorais.

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves ir farmas.

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

Brooklyn, N. Y. 
Telefonai: E V 4-3487 — RE 9-1506
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kalans.

DAvenport 6-0259
RALPH KRUCH 

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

Pereitą a 
lyno gatvė! 
kos demon! 
testas prie! 
ševizmo b| 
mus rytuos 
nolo Minds] 
Minios nešu 
liudijo, kad 
jau nebepa 
kurias tarn 
mo centrai! 
Po demon 
tūkstančių ] 
prezidentui | 
riuose prašc 
guosius bo 
nius. Šita ji 
jau aiškiai 
lyje prieš r 
ją, prisidės 
apsaugojime

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVI0IU8

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

f- ■
'•■J*- :: '

• Margarinas mažai skiriasi nuo 
sviesto (vokiškas margarinas 
neturi nė pusės vertės prieš šį). 
Dar kartą dėkui. K. Karoblis, 
Kiel, Germany.” Siuntinį užsakė 
A. Vaitaitis, 4416 W. End Ave., 
Chicago, DI.

“On December 20th I got a 
food parcel, ordered by Aid 
Overseas, Inc. in the perfect con
dition. U. Lipcienė, Oldenburg, 
Germany.” Siuntinį užsakė A. 
Stankus, Rayner Constr. Co. 
Thassalon, Canada.

“Got properly. Thank you ve
ry much. Kavaliūnas, Ingolstadt, 
Germany.” Siuntinį užsakė J. 
Litvinas, 4610 Wood St., Chica
go,, DI.

“Reiškiu didžiausi dėkingumą 
savo globėjui, kuris mano 6 as
menų šeima rūpinasi jau metai 
laiko. Net neturiu tokių žodžių, 
kaip išreikšti dėkingumą. K. 
Tautkus, Schweinfurt, Germa
ny.” Siuntinį užsakė B. Būdas, 
126 S. 9th St, Maywood, DI.

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

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINE BENDROVE
Siunčią maisto ir drabužiu pakietus j Europą 

Bendrove turi jau gatavus maisto pakietus, kuriuos galima užsakyti 
“ * ~ " ' — " “ nesinaudoja tarpininkais,Iš U. S. A. ir Kanados pft pąitą. Bendrove 

tad gavėjai už jos pakistus nlekg nemoką.
NO. 2—$10.00 
5 sv. cukraus 
2sv. kavos 

kiaul. mBsos 
kiaul. tauku 
bekono 

2sv. kond. pieno 
2gab.tual. muilo'
NO. 8—$5.00 
10 sv. kiaul. tauku

SEA-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

į Stephen B redes Jr
1 ADVOKATAS

: 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

j Tel. EVergreen 7-9394
---- -----------------

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų Iš
lyginimą, plasteriarim*, šaligat
vių cementavima ir irt. darbus.

293 MAUJEK ST., 
BROOKLYN «, N. Y.

SS i. •

NO. 1—$6.50 
2sv. cukraus 
Isv. kavos ar kakao 
Isv. bekono 
Isv. kiaul. mCsos 
2sv. kiaul. taukų 
1 sv. pieno miltelių 
Isv. pieno Šokolado 
NO. 5—$5.60 
5sv. kavos 
4sv. kakao

2sv.
5sv.
2sv.

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

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

J

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

. ."„k
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Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

iiimHiiiiwiiiiMiiHHiiimtinniiniHiiiiiHiiinHiiiiMnimiiiiHiiimiliiiHiiiinniMiimiiiMiiiiiaiiiniiiiniiiiMiimiiiiHiiiiiHiiiiMiiii)
s I iKLAUSYKITE

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO VALANDŲ

šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak 
Stotis WEVD (A.M.) 1330 lai., 5000 w.

Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak.
Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. |

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J. I

Tel. MArket 2-5360
llUlBimillB
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Pereitamel 
vietoje pradl 
tytojams prl 
po vieną na J 
ką jūs manol 
raštį tą pal 
skaitytojai 1 
Vienas skali 
mas $3.00, pa 
savo pareigą! 
atlikęs, naui 
rių suradau.’! 
taikėme į lali 
vienas prenu 
nesunkus užq 
gu visi po v 
me, ką su lai] 
sime: iš kar 
kelsime. Tais

Prezident 
de

Kaip žinia,! 
inauguracijos! 
vo pasiuntusi! 
sveikinimą, d 
tas iš Baltųjų I 
rinio atsakynl 

“Jūsų orga 
širdus pasve| 
patenkino pJ 
jaučiantieji žd 
sų, yra nuošin 
to įvertinami 
manęs jums u

Su tikra pa
* Willi

Preziden
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