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ŠTAI KAIP
Jie pripažįsta 
Mūsų įnašas 
Patvirtina 
Užuojautos verti

Atsiverskime “Congressio
nal Record” leidinį ir įsiste
bėkime, ką yra pasakę mūsų 
16-sios vasario proga Ame
rikos kongresmonai ir sena
toriai Atstovų Rūmuose. Ši
tomis kalbomis jie netik pri
pažįsta Lietuvai nepriklauso
mybę, netik pasmerkia oku
panto grobuoniškumą, bet ir 
pabrėžia, dėl ko jie tai pripa
žįsta. Būtent, kad lietuvių 
tauta kultūriškai ir organi
zaciniai pajėgi pati valdytis, 
kad jie kultūriškai toli pra
šokę yra tuos, kurie juos jėga 
pasišovė valdyti. Tai didis 
pripažinimas mūsų tautos 
reikalų, o taip pat ir lietuvių, 
gyvenančių šiame krašte, įna
šo į Amerikos gyvenimą.

Vedant akį per ameriko
niškąją spaudą, dažnai susto
ji prie lietuvio, kuris šioje 
spaudoje neretas svetys. 
Mums tačiau svarbiausia yra 
tai, kad juos čia užtinki pa
brėžta ne tik kaip ameriko
nus, bet ir kaip lietuvius. 
Lietuviai vertinami ameriko
niškos spaudos pagal jų įna
šą į šio krašto kultūrą. Cle- 
velando dienraštis gražiai ap
rašė jų mieste dirbančius ne
seniai iš tremties atvykusius 
lietuvius, įsidėdamas visą ei
lę jų fotografijų. Elizabetho 
dienraštis gražiausiomis spal
vomis paminėjo prof. J. Žile
vičiaus 20 metų darbo Ame
rikoje sukaktį. Newarko 
dienraštis specialų puslapį 
paskyrė tame mieste gyve
nantiems lietuviams, įsidėjo 
visą eilę jų fotografijų.

Pagaliau akis užkliūva už 
“The Providence Sunday 

"'Journal.” Viename šio žurna
lo numeryje nagrinėjama gy
venančių būtų— moderniško 
dekoravimo menas. Duota di
džiulės fotografijos — gra
žiausi modemiško butų de
koravimo pavyzdžiai. Autorė, 
pagal kurios projektą šie bu
tai dekoruoti — lietuvaitė 
panelė Berta čiočytė. Tai ži
nomo Providence lietuvių vei
kėjo ir biznieriaus pono Čio- 
čio dukra. Panelė B. čiočytė 
dar jauna, bet dekoratyvinio 
meno srity daug žadanti.

Brooklyne lietuvių kalba 
einąs maskvinis laikraštukas 
rašo: “Už metų kitų Lietuvos 
žemės ūkis bus sukolektyvin- 
tas, o tuomet visa šalis pra
dės alsuoti nauju gyvenimu.” 
Štai tau, Amerikos lietuvi, at
sakymas į klausimą, kurį tu 
dažnai statai sau — o gal gi 
Lietuvoje bolševikai iš žmo
nių neatims žemės, mat, ten 
dvarininkų nėra, visi smul
kūs ūkeliai? Bet Stalino tar
nai čia į šį klausimą štai bru
taliausiai atsako. Prieš pen- 
keris metus jiems čia, tiesa, 
buvo įsakyta rašyti atvirkš
čiai, kad kolchozų Lietuvoje 
nebus.'Norėta žmones suimti 
stipriai į rankas.

Mūsų “Amerikos” kovo 
mėnesio 4 d. numeryje buvo 
pasakyta, kad mes, katalikai, 
turime stiprinti frontą prieš 
nichilizmą. Vienas “Vieny
bės” rašėjas pasigriebė šitą 
sakinį ir išdėjo ilgą straips
nį, bardamas mus, kad mes 
organizuojame stiprų frontą 
prieš... nacionalizmą, šitas 
rašėjas tame straipsnyje sa
ko, kad jam jo motina sakiu
si, jeigu Dievas ką nori nu
bausti, pirma jam protą ati
ma. Ir teisybę jo motina sa
kė: neatskirti nacionalizmo 
nuo nichilizmo, tegali tik at
imtu protu žmogus. Pasigai
lėjimo verti — ir tas kurs na
cionalizmo nuo nichilizmo ne
atskiria, ir tas, kuris jam at
skirti nepadeda.
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PREL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS
Katalikų seimelyje Brooklyne kovo 20 d. jis pasakys 

kalbą. Iki šiol garbingasis mūsų laisvės kovų vadas Brook
lyne dar nėra kalbėjęs.

Lewis paskelbė angliakasių streiką
400,000 anglies kasyklų darbininkų dviem savaitėm 

nutraukė darbą

Washington, D. C., kovo 
dieną. — Angliakasių va

das John L. Lewis paskelbė, 
kad nuo kovo 14 dienos ang
liakasiai nutrauks darbą, 
kaip gedulo ženklą dėl perei
tais metais anglių kasyklose 
žuvusių 1,051 darbininko ir 
apie 50 tūkstančių sužeistų.

Be to, šis streikas bus kaip 
ir protestas prieš Trumano 
paskirtą anglių kasykloms 
valdišką prižiūrėtoją, Dr. Ja
mes Boyd, kuris, angliakasių 
manymu, toms pareigoms nė
ra tinkamas ir jų nesupran
ta.

Šis streikas paliečia 400,- 
000 angliakasių ir užtruks 2 
savaites, tai yra iki kovo 28 
dienos. Bet kadangi balan
džio 1 dieną pasibaigia sena 
sutartis, tai, iki bus sudaryta 
nauja sutartis, streikas gali 
dar ilgiau nusitraukti.

Jungtinių Valstybių vy
riausybė dėl šio streiko yra 
labai susirūpinusi, kadangi 
šios bedarbės metu kas sa-

ii Klierikai palaidojo

Neseniai New Yorke strei
kavo Kalvarijos kapinių dar
bininkai — duobkasiai, kurie 
priklausė prie duobkasių uni
jos, po CIO globa. Duobkasiai 
reikalavo-užgaunamą $59.40 
savaitinio atlyginimo vienos 
dienos laisvos per savaitę. 
Streiko metu buvo susirinkę 
per 1,000 nepalaidotų lavonų.

New Yorko kardinolas Fr. 
Spellmanas, matydamas šitą 
žmogaus nusmukimą iki ne
išmatuoto laipsnio, pasiėmęs 
virš šimto klierikų iš kunigų 
seminarijų, užsilikusius nu
mirėlius palaidojo. Dabar šis 
streikas pasibaigė ir duobka
siai atsisakė CIO unijos, kuri 
yra daugiausia bolševikų įta
koje.

Jie tarė už mus

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 31 m. sukak
ties proga Amerikos Atsto
vų Rūmuose už Lietuvą šil
tai pasisakė šie vyrai: Kon- 
gresm'onai: J. W. Martin, A. 
J. Sabath, D. J. Flood, E. N. 
Rogers, J. J. Rooney, M. Gor
ski, J. W. McČJormack, B. W. 
Kearney, P. W. Rodino, R. J. 
Madden, E. A. Garmatz, H. 
D. Donchus, J. E. Kennedy. 
Senatoriai: S. W. Lucas, H. 
R. O’Conor, H. C. Lodge.

Aplink pasaulį be 
sustojimo

U. S. oro milžinas, bombo
nešis B-50 be sustojimo ap
skrido aplink pasaulį. B-50 
savo kelionę pradėjo iš Fort 
Worth bazės, Filipinuose, šeš
tadienį, vasario 26 d., 12:21 
vai. vidudienį ir sugrįžo į tą 
pačią bazę trečiadienį, kovo 
2 d., 10:21 vai. ryto. Taigi, 
kelionėje jis išbuvo lygiai 94 
valandas. Bombonešio įgulą 
sudarė 14 vyrų. Skrisdami po 
249 mylias per valandą, jie be 
sustojimo nuskrido 23,452 
mylias, padarydami tolimo 
skridimo rekordą.

Keturiose vietose tam bom
bonešiui skrendant buvo pri
pilta gazolino iš kitų B-29 
lėktuvų. Vienas tokių B-29 
lėktuvų dingo ir iki šiol jį 
niekas negali surasti. Mano
ma, kad kelionėje yra įvyku
si nelaimė.

žemes turtu

Musų Sveikinimai
Mirė A. Vanagaitis

Pereitą ketvirtadienį mirė 
komp. A. Vanagaitis. Jis gy
veno Chicagoje, bet tuo metu 
buvo išvykęs į Texas ir Lui- 
sianą, kur pakeliu į New Or
leans staiga mirė.

A. Vanagaitis į Ameriką 
atvyko po pirmojo pasaulinio 
karo. Apsigyveno Chicagoje, 
redagavo “Margutį,” vadova
vo chorams, organizavo vai
dintojų grupes, su kuriomis 
jis apvažiavo visas lietuvių 
kolonijas.

A. Vanagaitis buvo didelis 
lietuvių kultūros kėlėjas A- 
merikos lietuvių tarpe, šitam 
savo darbui varyti jis turėjo 
tris priemones: scena — jis 
buvo dainininkas, vaidinto
jas, organizatorius; spauda— 
jis buvo satyros laikraščio 
“Margučio” leidėjas ir redak
torius; ir pagaliau radijas— 
jis buvo lietuviškų radio va
landų vedėjas Chicagoje. Jo 
mirtis — didelis smūgis Ame
rikos lietuvių kultūriniam gy
venimui.

Geologai tvirtina, kad Min- 
nesotos šiaurinėje dalyje, ku
ri apima apie 10,000 kvadra
tinių mylių plotą, giliai po 
žeme turėtų būti gausūs klo
dai įvairių metalų, ypač ge
ležies rūdos. Tų metalų ieš
koma lėktuvais, kame įreng
ti tam tikri magnetiniai 
prietaisai. Tyrinėjimus tvar
ko Minnesotos Universiteto 
geologinis fakultetas.

PENKI PUNKTAI
Lenkų dienraštis “Nowy 

vaite nebus iškasta apie 16|Swiat,” sutraukęs vakarų 
milijonų tonų taip reigalingo į Europos ir anglo ?amerikonų 
visai pramonei kuro, o sande- nuomones apie Stalino pakei- 
liuose esama atsarga yra la- timus savo valdžioje, savo 
bai ribota. spėliojimus suveda į tokius

Ryšium su šituo streiku penkis punktus:
paskutinėm dienom yra at-1 1. Stiprinimas vidaus padė- 
leista iš darbo virš 50,000,1168, ypatingai NKVD armi- 
gelžkeliečių. šiuo metu JAV jos, Sovietų Sąjungoje. 2. 
bedarbių skaičius artinasi į 
keturis milijonus.

spėliojimus suveda į tokius

Nota del BaltiečiŲ

Švedijos užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad jie 
gavo iš sovietų notą dėl Bal- 
tiečių, esončių Švedijoje. No
toje šie žmonės vadinami 
“sovietų piliečiais” ir šve
dams prikišama, kad jie 
trukdo šiems žmonėms grįžti 
į savo kraštus.

Čia kalbama apie pabėgė
lius iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Bolševikai norėtų, 
kad švedai ir šiuos likučius 
išduotų jiems, kaip savo lai
ku išdavė jų brolius, dėl ko 
pasaulis labai pasipiktino. 
Dabar švedai, matyti, nori 
“užlyginti” aną dėmę, dėl to 
demonstruoja pasauliui to 
bolševikų raštpalaikio gavi
mą.

Stiprinimas komunistinių vy
riausybių ir Maskvos sateliti
niuose kraštuose, stengiantis 
sudaryti saugumo juostą 
prieš vakarų sąjungininkus. 
3. Stengimasis į šią saugumo 
juostą įtraukti ne tik Vokie
tiją, bet ir Japoniją. 4. Su
griauti Jungtinių Tautų or
ganizaciją. 5. Stiprinti komin 
formą ir siekti per jį tą savo 
saugumo juostą sutvirtinti.

Svarbiausios bazės 
saugumo juostai turės 
Pabaltis ir Lenkija*.

šiai 
būti

RENKAMĖS Į SEIMELĮ
Sekmadienį Brooklyne, Apreiškimo parapijos salėje, 

įvyksta New Yorko ir New Jersey apskrities Lietuvių Ka
talikų Federacijos seimelis. Tai metinis šios apylinkės lie
tuvių katalikų organizacijų atstovų suvažiavimas, šitokiuo
se metiniuose suvažiavimuose, paprastai, būna nustatomos 
gairės metinei katalikų akcijai.

Ypatingai šiandieną svarbu mums, kad seimelis gerai 
pasisektų, šiandieną, kada mūsų tautos likimas sprendžia
mas. Mes turime sukaupti visas pastangas kovoje dėl savo 
tėvų žemės, dėl jos kultūros, dėl tautos ateities. Seimelyje 
turės būti aptarta šios kovos būdai ir priemonės. Tad svei
kiname didžiojo New Yorko ir jo apylinkių lietuvių katali
kų seimelį, ir linkime jam sėkmingai aptarti mūsų katali
kiškojo veikimo metines gaires.

Kun. prof. Tulaba atsisveikina
■ ■■ —

Antisemitizmas ko
munistu valstybėse c J

Pripažino kaltais

—Floridoje rasta urani- 
jaus. Tyrinėjimai eina 2,800 
kvadratinių mylių plote.

____

Spauda — geriausias 
ginklas prieš ko

munizmą

Prieš išvykdamas atosto
gų, prezidentas Trumanas 
lankėsi Rollins Kolegijoje, 
kur pasakė gana įdomią kal
bą. Prezidento pareiškimu, 
mes išvengsime karo su so
vietais ir komunistų pavojaus 
tik tada, kai bus sutvarkytas 
jaunimo auklėjimas mokyk
lose ir kai spauda teisingai 
nušvies, ko siekia komunis
tai.

JAV prisiekusiųjų teismas 
Sovietų pilietį V. Gubičevą ir 
brooklynietę J. Coplan pripa
žino kaltais, šnipinėjus So
vietų naudai. Remdamiesi 
liudininkais, teisėjai nustatė, 
kad šie du šnipai siekė iš
gauti JAV krašto apsaugos 
paslaptis.

Rusas V. Gubičevas buvo į 
New Yorką atsiųstas Jungti
nių Tautų organizacijos na
mų statybai kaip inžinierius. 
Bet dabar paaiškėjo, kad jis 
apie inžinieriaus dalykus nie
ko nenusimano. Maskvoje jis 
dirbo ne statybos srity, bet 
užsienių reikalų komisarija- 
te. Taigi, į čia jis Kremliaus 
atsiųstas buvo kitokiai “sta
tybai.”

Valstybės Sekretorius D. 
Acheson atmetė sovietų rei
kalavimą aleisti V. Gubičevą. 
kalavimą paleisti Gubičevą. 
vas neturi diplomatinės ne
liečiamybės, jį suimti buvo 
galima. Sekretorius pareiškė, 
kad JAV valdžia jį pirma 
teis, o paskui išsiųs iš šio 
krašto, kaip nepageidaujamą 
asmenį.

PAGERINIMAS DARBI
NINKAMS

Antradienį po pietų kun. 
prof. Tulaba su kun. Griška 
atvyko ,iš Chicagos į Brook- 
lyną. Apsistojo Maspetho kle
bonijoje, kur turėjo pasikal
bėjimus su prel. M. Krupavi
čium ir prel. J. Balkūnu. Tą 
pačią dieną kun. prof. Tulaba 
skaitė paskaitą Ateitininkų 
sendraugių susirinkime Mas
petho parapijos salėje.

Trečiadienį, Hotel New 
Yorker, apylinkės kunigai 
surengė atsisveikinimo pie
tus, kurie praėjo nepaprastai Europoje praneša,, jog ypač 
jaukioje atmosferoje. daug žydų bėga iš komunis-

Ketvirtadienį kun. prof, tinės Bulgarijos, kur prasi- m t i _  1 i _ •_ I JJU/v' vmnriTrlrnnl-n

Iš Rytų Europos valstybių, 
kur “šviečia” Stalino “sau
lė,” į Vakarus bėga visi, kas 
tik gali pabėgti. Paskutiniuo
ju laiku iš ten masiniai pra
dėjo bėgti žydai, nors jie ge
riau, negu kitos tautos, moka 
prisitaikyti prie esamų aplin
kybių.

Amerikos žydų atstovai

jaukioje atmosferoje.

Tulaba su kun. Griška laivu 
Queen Mary išvyko į Sher- 
bourg, iš kur, per Paryžių, 
vyks į Austriją pas J. E. 
Kauno Archiyyskupą^ęjyo- 
politą. Iš čia,'aHiige’su MČtf 
ropolitu, per Šveicariją, vyks 
į Romą, kur po Velykų įvyks 
Lietuvių Kolegijos dedikaci
jos. Vyksta iš Amerikos pasi
imtu kun. Griškos automobi
liu. Kun. Griška yra Romos 
Lietuvių Kolegijos fundato
rius.

dėjo didelė žydų neapykanta. 
Iš 12,500 Haifon atvykusių 
žydų 60% yra kilę iš Bulga
rijos.

ta, mūsų broliai ir seserys 
tremiami iš savo tėvų žemės. 
Prisidėk prie jų išlaisvinimo, 
paremki Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomą naują va
jų. Aukas siųsti: 1739 South 
Halsted St., Chicago 8, Ill., 
arba vietos ALT skyriui.

KAS NAUJO ŠLį SAVAITĘ

Iš Chicagos pranešama, 
kad JAV geležinkelių bend
rovės nuo ateinančio spalių 
mėnesio 1 dienos apie vieną 
milijoną savo darbininkų nuo 
48 darbo valandų per savai
tę perves Į 40 darbo valandų 
už tą patį atlyginimą

KUBOS NOTOS SOVIETAMS
Sovietų atstovas Kubos 

respublikai neseniai padarė 
demaršą Kubos vyriausybei 
ir pareiškė, kad Kubos mies-

—Šių metų pradžioje Jung
tinėse Valstybėse buvo 140 i ir paieiBa.c, n.a.u nuuus unes- 
milijonų gyventojų. Gyvento- j tų krautuvėse yra pardavinė
ju skaičius kas mėnuo didė
ja po 200,000.

—Nankine Kinijos vyriau
sybė uždarė laikraštį, kuris 
bandė apšmeižti Čiang-Kai- 
Šeką.

—Bulgarijos komunistinė 
vyriausybė bando įkalbėti Ju
goslavijos diktatorių Tito, 
kad jis nusilenktų Stalinui ir 
vėl “susidraugautų” su Mas
kva.

jamos maskės su Stalino vei
du. Rusų pasiuntinys reika
lavo šių maskių pardavinėji
mą sustabdyti, ir Stalino iš
vaizdos maskes sunaikinti.

Kubos prezidentas į tai at
sakė sovietams specialia no
ta, kurioje jis pabrėžė, jog 
Kuba yra laisva, demokratiš
ka šalis ir jos vyriausybė ei
ti į krautuves ir žiūrėti su 
kieno išvaizda ten pardavinė-

• Vokietijoje, Vakarų zonose, bedarbių skaičius pasie
kė 1,000,000.

• Illinois valstijos legislatura tyrinėja komunistų vei
kimą dviejose Chicagos kolegijose.

• Nusikaltėlis, kuris vienoje New Yorko bažnyčioje 
peršovė katalikų kunigą, pripažintas nesveiko proto ir bus 
uždarytas į beprotnamį.

• Amerikos aviacijos ministerija planuoja radaro ap
saugos tinklą aplink Ameriką. Šį planą priėmė atstovij rū
mų karinis komitetas.

• Palestinoje, Akvaba srityje, kilo aštrios kautynės 
tarp žydų ir arabų. Rodos saloje tačiau tarp abiejų pusių 
pasiektas jau pilnas susitarimas.

• Sovietų šnipas Gubičevas tebekalinamas. Sovietų am
basadorius Washingtone reikalavo Valstybės Departamen
tą jį paleisti.

• Argentinos parlamentas priėmė naują konstituciją, 
pagal kurią Peronas galės būti renkamas vėl prezidtntu.

• Montanoje ir Nebraskoje iškilę potvyniai vargina 
žmones. Nuo išsiliejusio vandens nukentėjo ir Iowa bei 
Louisiana sritys.

• Kovo 9 d. San Francisco mieste buvo jausta stiprus 
žemės drebėjimas. Nuostolių nepadaryta, bet žmonės įpuo
lė į paniką. Mat, šis miestas prieš kelis dešimtmečius buvo 
žemės drebėjimo labai suverstas.

• Italija iš Eksporto-Importo banko gauna $17,000,000 
paskolą.

• • Iš Vokietijos praneša, kad per ateinančias dvi savai
tes vakarų sąjungininkai savo zonose Berlyne uždraus ru
sų išleistas rytų markes. Vienintelis pinigas šitose zonose 
bus Deutschmarke, Vakarų zonų mokėjimo pinigas.

• Prie Braunschweig© (Vokietijoje) geležies laužo per
dirbimo fabrike įvyko sprogimas, per kurį 13 žmonių už
mušta ir 68 sužeista.

• Gen. L. Clay pasiūlė Vokietijos visose keturiose zo
nose įsteigti konsulatus visų keturių okupacinių valstybių. 
Rusai pasiūlymą atmetė.

• Prieš gen. J. A. van Fleet, Amerikos karinės misi
jos pirmininką Graikijoje, komunistai darė pasikėsinimą.

jamos maskės nemano.
Tuo pačiu metu buvo įteik

ta sovietams ir antra Kubos 
nota, kurioj griežtai pasisa
koma prieš Kremliaus kiši
mąsi į svetimų kraštų reika
lus: Prancūzijos, Italijos ir 
kitų kraštų komunistų pasi
sakymas prieš savo kraštus, 
karo atveju laukiant pas sa
ve raudonosios armijos, tai __________ ________ _________
Maskvos įsakymas. Kubos Pasikėsintojai buvo laiku sučiupti, 
vyriausybė savo notoje grieš- e Prancūzijos generolas Giraud, sensacingai pabėgęs 
tai protestuoja pnes tai. Ma- j§ vokiečių nelaisvės abiejų karų metu, prieš kelias dienas 
noma, kad Kuba nutrauks mirė Lijone. Buvo jau 70 metų amžiaus, mirė vidurių apsi- 
santykius su Maskva.

• Prancūzijos generolas Giraud, sensacingai pabėgęs

nuodijimu.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PASAULIO SIELA
Gyvenam? proto garbinimo amžių. Daug kas šiandieną 

mano, kad protas viską gali. Bet žmogaus prigimtis &ą ki
tą rodo. _ žmogus, net ir didžiausias proto milžinas, dažnai 
pasijunta silpnas, menkas visatos dulkė. Didžios dvasios 
žmogus, tokiais atvejais stiprybės semiasi iš ten, iš kur 
plaukia tikėjimas, viltis, meilė.

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, didieji to ka
ro vadai, jų tarpe ir pats Eisenhoweris, pasitaikius pirmai 
progai, pasiprašė audiencijos pas popiežių. Popiežius juos 
priėmė.-Pasaulis tai su dideliu atsidėjimu sekė. Ko jie no
rėjo pas popiežių? Kariškų patarimų? Politinių gudrybių^ 
Ne, nes karas buvo jau baigtas, o politinė išmintis buvo jų 
geležinių divizijų kumštyje.'Dvasinės paguodos, sustipri
nimo norėjo jie iš Kristaus vietininko. Ir visi jie išvyko .iš 
čia sustiprinti. Suvargusi jų siela, proto ir kombinacijų iš
kankinta, atsigavo.

Vaikas paguodos ir užuojautos kreipiasi prie tėvo, kas
dieninio pilkojo gyvenimo žmogus — prie kunigo, o pasau
lis — prie popiežiaus. Visais sunkiausiais laikais pasaulio 
akys buvo nukrypę į Šventąjį Tėvą. Visais laikais jis im
davosi pasaulį gelbėti. Bet būdavo jėgos, kurios jo pastan
gas sutrukdydavo. Tai piktosios, ginklą rankoje turinčios, 
jėgos. Popiežius gi neturi ginklų. Jis netiiri kariuomenės. 
Šitos piktosios jėgos prieš popiežių laimėdavo, bet jos karą 
pralaimėdavo.

Visomis jėgomis popiežius stengėsi sulaikyti pirmąjį 
pasaulinį karą. Bet ginklą, turinčios piktosios, .jėgos jo' ne
klausė. Tos jėgos ir jų ginklai žuvo. Visomis jėgomis po
piežius norėjo .sukliudyti Musolinio ir Hitlerio agresijas. 
Bet jie jo neklausė. Jie ir jų ginklai žuvo. 6 pasaulis paju
to didybę ir galybę Šventajame Soste. Nors ir be ginklų, be 
divizijų. Čia spindėjo ir spindi tiesa. Meilė. Paguoda. Tai ' 
pasaulio siela.

Ypatingai šio aptarimo, pasaulio sielos, vertas yra da- , 
bartinis popiežius Pijus XH, kurio garbingojo vainikavimo 
10 metų sukaktį šį mėnesį katalikiškasis pasaulis švenčia. • 
Ši pasaulio siela visiems ir visada buvo lygi. Net ir neką- ' 
talikams. Prisiminkime jo pagelbą žydams, kai juos už
griuvo baisi naciškoji nelaimė. Ir visoms pavergtoms tau
toms. Jų tarpe ir mūsų tautai. Sekimas jo pavyzdžių, susi- 
kaųpimas-ir malda turėtų būti mūsų atsilyginimas.„

Dr. A. šerkšnas ;

T. J. Beleckas, S. J.

KELIAS I POPIEŽIUS
Prieš 10 metų kovo mėn. 

12 d. Eugenijus Pacelli buvo 
vainikuotas popiežium. Tai 
dabartinis Pijus XII. Gimęs 
jis taip pat kovo mėnesį. Dėl 
to šių dienų katalikiškasis 
pasaulis kovo mėnesį laiko 
popiežiaus mėnesiu. Pravar
tu tad ir “Amerikos” skaity
tojus supažindinti su didžiuo
ju Kristaus vietininku šioje 
žemėje. Savaitraščio rėmai 
neleidžia duoti pilno vaizdo 
apie didįjį ganytoją. Pasi
stengsime duoti jo žmogiško
jo gyvenimo vaizdą, kurs 
mums, žmonėms, gal ir bus 
įdomiausias.

GIMTOJI APLINKA
Žiloji Roma didžiuojasi, Pi

jų XH galėdama vadinti sa
vo sūnumi. 1876 m. kovo 2 d. 
ji pirmą sykį parodė jam sa
vo veidą, atskleisdama jau
nam aristokratui savo dva
sios turtus: kankinių drąsu
mą, bazilikų pamaldumo dva
sią, savo atminimų universa
lumą. Darbščiam Vatikano 
advokatui Filippui Pecelliui, 
gailestingos širdies ir mal
dingai Romos kilmingai mat
ronai Virginijai Graziosiai 
atiteko garbė vadintis popie
žiaus tėvais. Tiesa, džiaugtis 
ta laime jie tegali dangaus 
viršūnėse. Iš ten Pijų XII 
sveikina ir jo brolis Frances
co, su kuriuo Eugenijus au
go, mokėsi, dirbo. Tik dvi 
Pacellio seserys gavo pama
tyti savo brolį, įkopiantį į 
Bažnyčios viršūnes ir pasvei
kinti jį kaip Vi»arium Chris
ti.

ŠEIMOS RATELYJE
Tame jaukiame šeimos ra

telyje, aprūpintame giminių, 
pačiame krikščionybės cent
re, Eugenijus ugdė savo sie
los pajėgas iki pilnos asme-

nybos. Tas ugdymas vyko 
garbingo tėvo priežiūroje. 
Religinis abiejų sūnų pribren 
dimas tėvui buvo itin prie, 
širdies. Nenuostabu, kad vei
kiai abu broliukai Pacelliai 
siunčiami į kaimyninės para
pijos bažnyčią, kur- žymus 
vienuolis tėvas Lais buvo su
daręs religingų jaunuolių ra
telį. Todėl atsargūs tėvai ne-’ 
bijojo .Eugenijaus siųsti į 
Visconti gimnaziją. Reikia 
atsiminti, kad Romos aristo
kratai katalikai tada vengė 
valdžios mokyklų, kurios per
dėm buvo laisvamaniškos. 
Vis dėl to Eugenijaus tėvai, 
davę jam pirmus mokslus na
mie, nusiuntė jį į šią gimna
ziją, kurią baigė su pagyri
mu, sulaukęs 18 metų amž. 
Buvęs jo gamtos mokytojas, 
prof. Nevianis rašo -apie bu
vusį savo mokinį Pacelli:,

“Atsimenu, kaip šiandien: 
jis sėdėjo antrame suole. Lai
bas, aukštas, jau su akiniais. 
Kiek pabalęs veidas, labai in
teligentiškas. Buvo uolus, pa
vyzdingas.”

Tokia atestacija po tiek, 
metų yra reikšmingesnė, ne
gu aukso medalis, kurį jis 
gavo, baigdamas Visconti 
gimnaziją.

Į KUNIGUS
Iki šiol Eugenijus ir Fran

cesco ėjo vienu keliu. Tik nuo 
1894 metų jų keliai persisky
rė, kol po daugelio metų vėl 
abu susitiko Vatikane. Bai
gęs gimnaziją, Francesco įs
tojo į universitetą, o Eugeni
jus, sekdamas savo širdies 
balsą, nukrypo į seminariją, 
ir ten užsivilko kunigo dra
bužius. Juodi jie, tiesa, lyg 
gedulingi, bet Eugenijui jie 
buvo laimė, pažiba. Tų rūbų 
jis niekad nenumetė. Tik vė
liau pakeitė jų spalvą, į rau-

IWR

POPIEŽIUS PIJUS XII

Kovo-March 18, 1949

ATVYKO IŠ TREMTIES
Kovo-Mard

doną sutaną — kardinolo, o pininkauti karo nuvargintom 
paskui į baltą — popiežiaus. I šalim. Bavarijos ministeris

Po penkerių metų, kunigas j Hertlingas nulydėjo jį į Ber-
Pacelli atlaikė pirmąsias šv. 
mišias. Sėkmingai ištvėrė se
minarijoje, mokslus baigda
mas teisių daktaro laipsniu. . r " '

VATIKANE
Eugenijaus troškimas — 

pastoracija, tiesioginis ryšys 
su sielų reikalais. Bet Apvaiz
dos kitaip numatyta. Būsimo 
popiežiaus paruošimas, ir 
dar tokiems laikams, reikala
vo kito kelio. Kunigą Pacelli 
tuoj po šventimų matome 
Vatikane. Prie garsiųjų kar
dinolų — valstybės sekreto
rių Berry del Valio ir Gas
parrio. Po metų jis pakvies-

lyną. Perstatė jį ministeriui 
pirmininkui Bethmannui — 
Hollwegui. šis popiežiaus siū
lymams parodė didelį prie
lankumą. Tada vysk. Pacelli 
pradėjo žygius pas karalius 
ir generaliniame štabe. Tai 
buvo istorinė* 1917 m. birže
lio mėn. 26 diena, šituose 
sluoksniuose Pacellio misija 
susilaukė nenugalimų kliū
čių. Generalinis štabas laimė
jo, bet Vokietija karą pralai
mėjo.

BA VARUOS SOSTINĖJE
Nuncijus Pacelli nuo 1917 

m. pergyveno Muenchene, 
tas “f sekretoriatą rypatin-į BavariJos monarchiją, slau
giems bažnyčios reikalams, I ke jr Praleido revoliucijos 
kur jis per 11 metų iškilo iki ^aubą, patyrė federalmę Vo- 
sekretoriaus pareigų. Nuo kietųą su Bavarijos respub- 
1905 m. iki 1914 m. jis dėstė llka- J.1S ryzosl. atstovauti___ __ lika. Jis ryžosi atstovauti
teTsį popiežiaus “akademTjo- Baž^ bet k?ki°s® 
je. Tais pat 1905 m. Pijus X ,se- 1919 m- ba andzio 29_ d. 
jį pakviečia į valstybės sek-! komunistai puolė nunciatūrą.
retoriaus departamentą. Tai 
buvo aiškus žingsnis į priekį, 
tiesus kelias į purpurą. Ir 
prie Benedikto XV Pacellis 
išbuvo šitoje vietoje. Didis 
Benedikto XV bendradarbis 
kardinolas Gasparis Pacellį 
visiškai patraukė į diploma
tinę tarnybą. Jį turėjo pa
ruošti dideliems laimėji- 

■mams. Pirmojo didžiojo karo 
pradžioje Pacelli tampa vals
tybes sekretoriaus padėjėju. 
Čia jis susipažįsta su tarptau
tiniais klausimais, užmezgia 
santykius su didžiais diplo
matais. Lyg tyčia, jis tada 
ėmė gilintis į Vokietijos pro
blemas. 1917 m. gegužės 13 
d. Benediktas XV gabų Gas
parrio padėjėją Sikstino kop
lyčioje pašventino į vysku
pus. Tais pačiais metais pa
skyrė jį nuncijum į Muenche- 
ną.

DIPLOMATAS
Šis paskyrimas reikia ver

tinti kaip nepaprastas Bene
dikto XV pasitikėjimas vysk. 
Pacelliu. Karo pabaiga Vokie
tijoje, kur jis turėjo dirbti, 
buvo tragiška. Atmosfera bu
vo Mamos kautynių šešėlyje 
po Wilsono akcijos nepasise
kimų. Benediktui XV katali
kiška Bavarija tebuvo pirmu
tinė priemonė tolimesnei ak
cijai, kurią turėjo pradėti 
Pacelli. Jis — taikos pasiun
tinys. Vatikanas siūlėsi tar

Romos ir Pietų Amerikos ka
talikų. Jo viešėjimas Buenos 
Airese ir Rio de Janeiro bu
vo tiesiog triumfališka de
monstracija, kurios Bažnyčia 
dar nebuvo mačiusi. Matyda
mas Pietų Amerikos atgimi
mą Bažnyčiai, ir JAV sueina 
į santykius su Vatikanu. Po 
poros metų (1936) kardino
las Pacelli atvyksta į JAV. 
Tų kelionių vaisius neabejo
tinai didelis. Kai Panameri- 
kos kongresas baigė savo 
darbus, visi rezultatai buvo 
pranešti ne Tautų Sąjungai, 
bet šventam Sostui. Ar ne 
reikšminga ?

Kitas keliones 
legatas padarė į 
ir į Vengriją. Du
jis Prancūziją. Per 1938 m. 
Eucharistinį kongresą Buda
pešte jis atstovavo popiežių.

Laivu “Gen. Sturgis” j New Orlean, La., atvyko 197 lietuviai:
Adamonis, Petras, Pranė, Da- Tiknius Vincas, 2327 So. 25th 

'nutė, Narcizas, Zita. 3201 */•> Street, Los Angeles, Calif.
[2nd Street, Omaha, Neb. . i Vedegys, Antanas, Teresė, Ni- 

Baltrukonis, Kazimieras, Aldo jole, Tautvidas, Gintautas. Palto 
na, Arūnas, Ramūnas. 4400 Par- Altos Plant, Bonald Sonville, La. 
ker Ave., Chicago, Hl. Į Venckauskas, Jonas, Ona, Ja-

Baltutis, Vytautas, Ona, Živi-1 runa, Vidas. Matthews, La.
j Audronis, Antanas, Aldona, 
j Vytenis. Rt. 2, Salisbury, North 
Carolina.

Augaitis Juozas, 712 So. Jack- 
son St., Waukegan, Ill.

Dambrauskas, Juozas, Jadvy
ga, Leonas, Cesė, Anicetas, Al
gimantas. 1075 Polk St., Gary, 
Ind.

Saladžienė Danutė, 1110 North 
St., Rochester, N. Y.

Kisielius, Albinas, Anelė, Hen
rikas, Ričardas. V. R. Schmidt, 
Beloit, Kansas.

Kiemaitis, Jonas, Marta, Al
ma, Irma. 617 Pennsy Ave., E. 
St. Louis, Ill.

Leknickas, Lionginas, Apolo
nija, Meilutė, Mindaugas, 601 
Marie St., New Orleans, La.

Liaugaudiene, Stasė, Janina, 
Danutė. 3507 Erafton St., Dal
las, Texas.

Masaitis, Feliksas, Brone, Ri
ta. 1652 6th Ave., Los Angeles, 
Calif.

Makutis, Feliksas, Olga, Alek
sandra, Regina, Jonas. Waynes
ville, N. Carolina.

Norvilas, Povilas, Ona, Algi
mantas, Ona, 
5744 Fountain 
Calif.

Sakevičius.
beth, Juoazs. 10705 S. State St., 
Chicago, Ill.

Usas, Juozas, Janina, Vytau
tas. 359 Booth Ave., Owinsboro, 
Kentucky.

Variakojis, Vilius, Bronė Vid
mantas, 7150 S. Bozart St., Chi
cago, Ill.

Veinsreideris, Adolfas, Marija, 
Regina, Otto. Augustana Book 
Concern, Rock Island, Ill.

Barčiauskienė Marija, Rt. 2, 
Salisbury, N. C.

Sudronytė Aldona, Rt. 2, Sa
lisbury, N. C.

popiežiaus 
Prancūziją 
kart lankė

ASMENYBĖ
Pijaus XII asmuo papras

tas, bet greit išsiskiriąs. Au
galotas, laibas. Veidas kiek 
išblyškęs, darbo suraižytas. 
Išvaizda jaunatviška, kiek 
užodara. Eisena lengvutė, 
vikri. Laikysena visada aris
tokratiška, didinga, imponuo
janti. Akys gyvos. Kalba 
skubiai, bet ryškiai, elegan
tiškai. Savo būdu labai pa
trauklus, švelnutėlis, su gi
lia moraline energija. Kur tik 
būna, palieka gilų įspūdį. Be 
ne bus vienintelis popiežius 
tiek apvažiavęs kraštų. Visur 
žinomas ir vertinamas. Mo-

Meiliai bet energingai nunci
jus protestavo prieš žmogaus 
tarptautinių teisių pažeidi
mą. Didinga asmenybė sulai
kė komunistų žiaurumus. Pa
grobę jo automobilį, jie pasi
traukė. Kai revoliucija pra
ūžė, Pacellio įtaka Bavarijo
je tiek sustiprėjo, kad jau 
netrukus eita prie konkorda
to sudarymo, net prie nuncia
tūros įsteigimo protestantiš
kame Berlyne. Jau 1920 me
tais popiežius paskyrė Berly
nui nuolatinį nuncijų. Nuo to ka 12 svetimų kalbų. Kai 1936 
laiko Pacelli darosi vis daž- m. per katalikų spaudos pa- 
nesnis svečias Berlyne, kur rodą jis kalbėjosi su žurna-
1925 m. birželio 25 d. jis pats 
įsikuria ir apsigyvena.

1929 m. Pacelli buvo at
šauktas į Romą. Tuo laiku jo 
brolis Francesco veikė prie 
Gasparrio del Laterano sutar
ties. Abiejų brolių keliai vėl 
susitiko. Pijus XI nuncijų Pa- 
cell i pakėlė į kardinolus. Po 
kelių mėnesių garsus senelis 
Gasparri savo vietą užleido 
kardinolui Pacelli. Ir taip jis 
įkopė į valstybės sekretoriaus 
vietą, imdamasis tvarkyti vi
sus Bažnyčios reikalus.

listais, tai žurnalistai stebė
josi jo kalbų mokėjimu ir 
orientacija. Visi ypačiai iške
lia jo diplomatinius gabu
mus.

KUNIGYSTĖ
Pats svarbiausias dalykas: 

Pijus Xn yra kunigas pagal 
Jėzaus širdį. Jo asmenybė 
persunkta gilaus tikėjimo, 
solidarų dorybių, intymaus 
maldingumo. Dvasia, tary
tum neša jo kūną. Vis atro
do susitelkęs. Kunigystę už 
vis labaiusiai brangina ir sta
to pirmon vieton. Nors turi 
tiek darbo, tiek komplikuotų 

uolas Pacelli siunčiamas į Ar-į reikalų, bet niekad neišsiblaš- 
gentiną ir ten Buenos Airese ko, neužsimiršta. Maldos 
atstovauja popiežių„tarptau- [žmogus iki paskutinio. Gilus 
tiniame Eucharistiniame kon, kunigystės idealo supratimas 
grėsė. Didis Bažnyčios diplo- nudailino jo asmenybę, ku- 
matas suriša santykius tarp Irioje dominuoja dvasia. Baž-

Į PIETŲ AMERIKA
1934 m. spalių mėn. kardi-

i lė, Lalia. Čoulon Plantation, Thi- J 
bodaux, La.

Belickas Antanas, Dr. 3736 
Pulaski St., E. Chicago, Ill.

Bielskis, Kazys, Zofija, Biru
tė, Eduardas. 2150 So. Hoyne 
Ave., Chicago, Ill.

Galbuogis, Stasys, Nijolė. 3239 
So. Emerald Ave., Chicago, Ill.

Grigulaitė Adolfina, 1436 So.
50th Ave., Cicero, Ill.

Jokubaitytė Maria, Lions, La.
Kamarauskas, Adolfas, Zofia, 

Judita, Danuta. Box 583 New 
Orleans, La.

Karaliūtės, Ona ir Teresa, 224 
W. 104th PL, Chicago, Ill.

Karpienė, Janina, Romualdas, 
1301 E. 5th St., W. Frankfurt, 
Hl.

Kulvinskas; Stasys, Leokadija,
i Antanas, Albinas, Regina. 823 
Lincoln Ave., Rockford, Ill.

. Lacytis, Martynas, Gertruda, 
3120 Emerald Ave., Chicago, Ill.

Lazauskas, Gražvydas, Elena, 
6648 S. Washtenaw Ave., Chica
go, 111.

Leonauskas, Bronius, Marija, 
Marija. 7748 S. Green St., Chi
cago, Ill.

Maciukas Vladas, 2439 W. 69 
Street, Chicago, Ill.

Markauskas, Antanas, Veroni
ka, Vaidotas, Vi tolis. 2208 4-th 
Ave., Los Angeles, Calif.

Mikutis Vladas, 939 W. 33rd 
St., Chicago, Ill.

Naujokas Matas, Rt. 1, Box 
439, Antioch, Hl.

Norkaitis, Petras, Juzė, Janu- 
tė. 327 E. Stephenson St., Free
port, Ill.

Puodžiūnas, Emilija, Ramojus, 
Arūnas, Vytautas. 4101 S. Map
lewood St., Chicago, Ill.

Ruigys, Albinas, Laima. 1652 
6th Ave., Los Angeles, Calif.

Sakalauskas Teresė, 6224 So. 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

Šaulys, Vytautas, Adelė, Zita.
P. O. Box 583, New Orleans, La.

Stanislovaitis Adolfas, 1347 S.
48th Ct., Cicero, HI.

Šukys Antanas, 7139 South 
Maplewood, Chicago, Ill.

Šulaitis Pranas, 452 W. 84th 
St., Los Angeles, Calif.

Tamošaitienė Elena ir sūnus 
Antanas, 3332 Lowe Ave., Chi
cago, Ill.

Urbelis, Juozas, Felicija. 1221
No. 32nd Ave., Melrose Park, Ill.

Vaitaitis, Juozas, Paulina, Al
ma. 949 W. 59th St., Chicago.

Venclauskas, Kazimieras, Zu
zana, Ona. 7139 S. Rockwell, 
Chicago, Ill.

Venclovytė Domicėlė, 1405 
Madison St., Mandeville, La.

Vidžiūnas, Juozas, Salomėje, 
Rimgaudas. 710 N. Van Nese 
Ave., Hollywood, Calif.

Zaborskienė Genovaitė, 52 El 
Cammino Ter., San Rafael, Cal.

Žukauskienė Stasė, 4416 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Hl.

Adomaitis Juozas, Larchwood, 
Iowa.

Bajorienė Eugenija ir sūnus 
Vytautas, Meremack Springs 
Rd., St. James, Mo.

Baskauskas, Juozas, Albina, 
Linas, Liucija. So. Coast Coop., 
Matthews, La.

Bružas, Kostas, Karolina. 
10729 S. State St., Chicago, 111.

Buoba, Petras, Valentina, Bi
rutė. So. Coast Coop., Watthews, 
La.

Gasiūnas Stasys, Gedchaux 
Sozers, Inc., New Orleans. La.

Gilvydis, Alfonsas, Elena, Al
gimantas, Jaunutis, Mindaugas, 
Aldona, arija, Antanas. Jackson, 
Michigan.

Gruzdys Vytautas, Elizabeth, 
N. J.

Kelečius Jonas, P. O. Box 583, 
New Orleans, La.

Lukoševičius, Vaclovas, Bro
nė, Leokadija. So. Court Coop., 
Matthews, La.

Macieza Vaclovas “
Minelga Antanas,
Naruševičius, Friedrich, Jad

vyga, Janina, Aldona “
Petkus Stasys ” ”
Vaičius Aloyzas,
Peržinska, Gustavas, Elena, 

Jurgis, Elena, Henrikas. 3114 W. 
63rd St., Chicago, Hl.

Pilvelis, Jonas, Leokadija, Al
girdas, Vytautas. So. Coast Co., 
Matthews, La.

Poskočimas, Antanas, Kons
tancija, Marija, Remigijus. 612 
So. Jackson St, Solisbury, No. 
Carolina.

Preikšaitis, Pranas, Jadvyga, 
Irena, Antanas, Vytautas. Sweet
home, Plantation, Belle Rose, La.

nyčia ir Dievo garbė — jam 
viskas. Tuodu dalykai suda
ro visą jo, gyvenimo ir veiki
mo turinį.

Juozas, Domas.
Ave., Hollywood,

Ceslovas, Eliza-

Laivu “Marine Jumper” į Bos
tono uostą atvyko šie lietuviai:

Abramavičius, Julius, Marija, 
Jūratė. Rt. 3, Kewaunee, Wis.

Anužis, Česlovas, Elena, Auš
ra, Genovaitė. Georgetown, Min.

Avižius, Vincas, Anela, Biru
tė, Teresė, Antanas, Ramutis. 
Mandan, N. D.

Bagdonas,-Algirdas, Adelė, A- 
rūnas. 49 W. 76th St., New York

Bernotas Marijonas. 147 East 
Jersey St., Elizabeth, N. J.

Dėdinas, Antanas, Viktorija, 
Stasys. 61-39 Madison St., Broo
klyn, N. Y.

Dzikas, Stasys, Teklė, Alfon
sas. 320 Livingston St., Eliza
beth, N. J.

Eigelis Pranas. Park Rd., Wa
tertown, Conn.

Janickas, Jurgis, Marija, Mar
garita. 54 Water St., Stoughton, 
Mass.

Jonynas, Jonas, Antanina, Jo
nas. Green Lake, Michigan.

Kazlauskas Jurgis, Vąlley Rd., 
Stanford, Conn.

Kemzūra, Stasys, Antanina, 
Aldona, Antanas. Brockton, 
Mass.

Labanauskas, Vytautas, Ago
ta, Mindaugas. 1713 W. Wiscon
sin Ave., Milwaukee, Wis.

Leonas Jonas, 1918 W. Balti
more St., Baltimore, Md.

Matonis, Alekas, Lidia, Mari
ja, Vytautas. 151 Charles Street, 
Waterbury, Conn.

Mažeika, Jurgis, Aniceta. 9 E. 
Oak St., White Plains, N. Y.

Naudužas, Aleksandras, Pau
lina, Neolė, Aleksandras. 639 
54th St., Pittsburg, Pa.

Neumanas, Julius, Morta, Jo
nas, Vilius, Ele. Onida, S. D.

Paukštys Alfonsas, 1352 Sar
geant St., Baltimore, Md.

Povilauskas, Vladas, Antoni
ja, Marija. 169 E. 2nd St., New 
York.

Semaška, Boleslovas, Anasta
sia. 84 Broad St., New Britain, 
Conn.

Šemetaitė Laima. Cleveland, 
Wisconsin.

Sidzikauskas, Balys, Margare- 
ta, Juozas, Istrunela. 38 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y.

Tarulis, Norbertas, Filiomena? 
3528 Blvd, of the Allies, Pitts
burgh, Pa.

Vasiliauskas Albina ir Elvy
ra. 38 Stagg St., Brooklyn, N.Y.

Vasiliauskas, Kazys, Vanda, 
Laima, Algimantas. 38 Stagg St. 
Brooklyn, N. Y.

Vilonienė Julija. Georgetown, 
Minnesota.

Zavickas Konstancija. 404 
Bumside Ave., E. Hartford, Ct.

Tremtinius pasitiko organiza
cijų atstovai.

Žuvusių I
—1947 m. 1 

liavos vai., ji 
me įvykusios! 
vo trys Lieti! 
votojai — pa! 
ravičius Ant! 
kas Povilas ! 
mensas. Žu! 
buvo nuvežti! 
licijos kiemą! 
gulėjo tris sal 
graužė ir išt! 
tieji milicija 
Paskui nelai! 
vertė į griovį! 
Įėjo neužkast!

—1946 m. r| 
į nų vai., Čiud! 
, vo trys Lieti! 
į votojai: Vine! 

gis Kučinskas!
• kūnas. Parvel 
i lavonus, nut! 
į kieme, o Geri! 

ną sodino ant! 
kalbos sakyti! 
tė jį prie šie! 
tę kuolais, 1 
buožėm. Smarl 
vosi vienas N1 
tas ir istre! 
Vaikšnys. I

' —1945 m. J 
ną Prienų vai! 
me, buvo kratl 
nuo kariuom! 
tąs Jonas Mor! 
nelaimingąjį, ! 
ir nuvilko į p! 
kilom.). Ten p! 
tės ir vietos į! 
ko aplink lavol 
nuolėm.

—1947 m. bl 
buvo smarkiai! 
Ž. P., gyv. Pril 
liškių kaime t! 
įtarė pas jį u! 
kovotojus.

—1945 m. gel 
l Marijampolės I 
l navo vai., Na! 
me enkavedistl 
jaunuolius: V J 
ką (17 m.), BrJ 
ką (18 m.) ir JI 
ką (16 m.). OI 
kad eidami pel 
pamatė šiuos tl 
iš 30 metrų ba 
šovė. Jų lavonu 
sumušė taip, k| 
Įima buvo jų a 
darni namiškiai 
uždraudė lavoi 
Rytmetį tėvai! 
savo gyvybėm, j 
ėmė ir užkasė H 
tėse.

—1944 m. g 
' Gudupio kaime 
vai., Marijampo 
vo suimtas viel 
Po tardymo, ne

DALGIŲ

Šaltas prakaitai 
gai stovėjo nežinl 
taip ištraukė likul 
ti ir sulankstyti. I

Liūdnas ir kol 
mo. Susiieškojo 1 
bino paklėtėje. Pi 
rodė kaip neliesta 
jis paims žemių I 
niekas nebegalei J

Vėl įlindo sekli 
klausė, ar niekas! 
mybėje. I

Povilas norėtų I 
gas dar labiau neil 
žin kad taip atsik 
ranką ir pasisaky 
už kitus dovanoti

Tiktai švintant

Niekuomet Pov 
šį rytą — per pat 
tebėginė galvijus 
bilų ir prikrovęs i 
kaip jis ėjo pro ' 
damas botagu. P; 
karklinę dūdelę b 
ninkai paukščiai, 
tekant, nei žvaigž 
dar skardžiau pr; 
žiai, kad nori nen

Kai piemuo nug
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LIETUVOJE
Žuvusių niekinimas j 

—1947 m. kovo 5 d. Gar- i 
liavos vai., Jurginiškių kai- : 
me įvykusiose kautynėse žu- i 
vo trys Lietuvos laisvės ko- 1 
votojai — partizanai: Kaspa- : 
ravičius Antanas, Stravins- : 
kas Povilas ir Maceina Kle
mensas. žuvusiųjų lavonai 
buvo nuvežti į Garliavos mi
licijos kiemą ir ten nurengti 
gulėjo tris savaites. Juos ap
graužė ir ištąsė šunes, esan
tieji milicijos priežiūroje. 
Paskui nelaiminguosius su
vertė į griovį, kuriame išgu
lėjo neužkasti iki pavasario.

—1946 m. rugsėjo 7 d. Prie
nų vai., Čiudiškių kaime žu
vo trys Lietuvos laisvės ko
votojai: Vincas Gerulis, Jur
gis Kučinskas ir Vincas Mor
kūnas. Parvežė į Prienus jų 
lavonus, nutrenkė milicijos 
kieme, o Gerulio Vinco lavo
ną sodino ant statinės “pra
kalbos sakyti.” Vėliau pasta
tė jį prie sienos ir, params- 
tę kuolais, daužė šautuvų 
buožėm. Smarkiausiai darba
vosi vienas NKVD leitenan
tas ir istrebitelis Povilas 
Vaikšnys.

—1945 m. gegužės 18 die
ną Prienų vai., Mačiūnų kai
me, buvo kratos metu rastas 
nuo kariuomenės besislaps- 
tąs Jonas Morkūnas. Nušovę 
nelaimingąjį, parišo už kojų 
ir nuvilko į Prienus (virš 2 
kilom.). Ten paguldė ant aikš 
tės ir vietos įgulos rusai šo
ko aplink lavoną su komjau
nuolėm.

—1947 m. balandžio 30 d., 
buvo smarkiai sumuštas pil. 
Ž. P., gyv. Prienų vai., Čepe- 
liškių kaime tik už tai, kad 
įtarė pas jį užeinant laisvės 
kovotojus.

—1945 m. gegužės 20 dieną, 
Marijampolės apskr., Liudvi- 

' navo vai., Naujakaimio kai
me enkavedistai nužudė tris 
jaunuolius: Vytautą Valins
ką (17 m.), Bronių Vyšniaus
ką (18 m.) ir Joną Vyšniaus
ką (16 m.). O atsitiko taip, 
kad eidami per kaimą rusai 
pamatė šiuos tris vyrukus ir 
iš 30 metrų be įspėjimo nu
šovė. Jų lavonus suspardė ir 
sumušė taip, kad veik nega
lima buvo jų atpažinti. Išei
dami namiškiams ir tėvams 
uždraudė lavonus palaidoti. 
Rytmetį tėvai, rizikuodami 
savo gyvybėm, jaunuolius pa
ėmė ir užkasė kaimo kapinai
tėse.

—1944 m. gruodžio mėn., 
Gudupio kaime, Liudvinavo 
vai., Marijampolės apskr. bu
vo suimtas vienas vyriškis. 
Po tardymo, nepavykus kal-

*

DALGIŲ MUZIKA

Stasys Raštikis

LIETUVOS KARIUOMENĖ
tės įrodyti, tardytojas pa
klausė: gal vyriškis norįs iš
eiti į lauką, šiam atsakius, 
kad nori, rusas jį išleido ir 
einantį pro duris nušovė. ’ 
Tuojau atbėgo daugiau rusų 
ir matydami, kad vyras jau : 
nebejuda, nuėjo. Laimei, vy
riškis buvo tik sunkiai su
žeistas ir rusams pasitrau
kus nušliaužė pas kaimyną ir 
nuvežtas į ligoninę išgijo.

—1946 m. sausio mėn. 22 
d. Balbieriškio vai. enkave
distai nukovė laisvės kovoto
ją Juozą Vyšniauską. Dar te
begyvą jį nuvilko už rankų 
pririšę į Balbieriškį ir pagul
dė aikštėje. Sužeistasis buvo 
gyvas tris dienas. Dar antrą 
dieną ten pamestas prašė 
vandens. Enkavedistai van
dens neleido paduoti. Visiš-i 
kai nusilpusį atvilko į vidurį 
miestelio ir paliko. Visą die
ną dar nelaimingasis kylojo 
rankas ir šaukėsi motinos. 
Mirusį jie dar išlaikė gatvėje 
šešias dienas ir po to mieste
lio sašlavyne užkasė.

ESTAI MOKA PASIRODYTI

Estai savo gražiuose na
muose New Yorke surengė 16 
tremtinių dailininkų meno 
kurinių parodą. Daugelis iš
statytųjų darbų yra aukšto 
meninio lygio. Bet kas dau
giausia stebina ir maloniai 
nuteikia, tai tos parodos la
bai gražus sutvarkymas. Ku
kliomis sąlygomis (daugelis 
paveikslų be rėmų) mokėta 
labai gražiai paradą sutvar
kyti, kas daro labai malonų 
įspūdj.

Kovo 11 d. įvykusiame pa
rodos atidaryme iš lietuvių 
dalyvavo VLIKo Vykd. Tar. 
pirm. V. Sidzikauskas, Lietu
vos Gen. Konsulas J. Budrys, 
dail. VI. Vijeikis ir D. Averka.

Besilankant parodoje, ne
noromis kyla mintis: ar mes 
lietuviai, turėdami daug kar
tų gausingesnę koloniją, ne
galėtume taip pat surengti 
kad ir kuklių parodėlių, ku
rios gražiai reprezentuotų lie
tuviškąjį vardą. Buvo girdė
ti, kad tremtyje buvo sudary
ta didelė paroda, kuriai at
siųsti eksponatus susidarė la
bai dideli sunkumai. Tuo tar
pu estai savo paveikslus at
siuntė pašto siuntinėliais!

Grįžtant prie estų DP pa
rodos, reikia pasakyti, kad 
estai dažnai moka visus nu
stebinti savo geru organi
zuotumu ir mokėjimu pasiro
dyti. Jie ir tarptautinėje mo
terų parodoje 1948 m. turėjo 
labai skoningai parengtą sky
rių.

(Tęsinys) j
KAS BŪTŲ BUVĘ

Pirmajam Didžiajam karui 
baigiantis ir jam pasibaigus, 
tikrai buvo susidariusios są
lygos ir atsiradusi proga at
kurti Lietuvos valstybę, ku
rios reikalingumą plunksnos 
darbininkai jau seniai skie- 
pyjo savo tautai. Reikalui 
pribrendus, šią nepriklauso
mybę reikėjo iškovoti ne tik 
jėga, bet ir krauju. Anuo gan 
chaotiniu metu, kada gink
luoti priešai buvo įsibriovę į 
Lietuvą, plunksna liko bejė
gė, ir jai į pagelbą turėjo at
eiti ginklas. Be visos tautos 
kovos ir pasiaukojimo ir be 
ginkluotos jėgos, t. y. be ka
riuomenės, viena plunksna 
negalėjo padaryti Lietuvą 

1 nepirklausomą ir to nepada
rė. Niekas nemano ir negali 
užginčyti plunksnos ypatin
gos reikšmės mūsų tautai. Ji 
atliko tai, kas jai buvo skir
ta, ir ką ji galėjo atlikti, ta
čiau negalima leisti įsigalėti i 
nors ir skambiam, bet netei
singam šūkiui, atiduodančiam 
nuopelnų monopolį vien tik 
plunksnai, ir skelbiančiam, 
kad Lietuvos valstybė buvu
si iškovota tik plunksna.

Ne viena plunksna, bet 
plunksna ir kardas, prakai
tas ir kraujas, visos tautos 
pasiaukojimas ir kova išug
dė gražų nepriklausomybės 
žiedą. Lietuvių tautos kova 
už savo valstybės atkūrimą 
vyko per daug dešimtmečių 
ir baigėsi Nepriklausomybės 
karu. Tai buvo karas su ke
liais tūkstančiai sužeis
tųjų, keliais šimtais didesnio 
ar mažesnio laipsnio karo in
validų ir su 1500 aukų, kri
tusių atviros kovos lauke. 
Turime pagrindą manyti, kad 
ir tuometiniai Lietuvos prie
šai turėjo nuostolių Lietuvo
je ne mažiau, negu Lietuvos 
kariuomenė. Jei tokiai kovai 
nebūtume tada turėję savo 
kariuomenės, tai tikriausiai 
nebūtume turėję ir savo val
stybės.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo 8. Ąžuolaiti*

tiesioginiai ar netiesioginiai 
buvo statomas ant kortos. Ir 
tų įvykių eigoje svarų, kai 
kada net ir lemiamąjį, vaid
menį suvaidino Lietuvos ka
riuomenė, vienur aktingai pa
sireiškusi su ginklu rankose, 
kitur savo parengiamaisiais 
žygiais lemiamai paveikda
ma pačius įvykius, dar kitur 
vienu savo būvimu varžyda
ma priešo užsimojimus.

Šiuo tvirtinimu aš visai ne
neigiu ir nemanau mažinti 
mūsų politikų padarytų 

. sprendimų, bet noriu tik pa-
■ šipriešinti visiems tiems, ku-
■ rie arba tendencingai, arba 
i dėl neišmanymo, arba paga- 
: liau dėl nežinojimo mažina 
• ar net visai paneigia Lietu- 
l vos kariuomenės vaidmenį

nepriklausomos Lietuvos gy- meldžiasi kartu su lietuviais 
venime, arba nueina net taip ir prašo Dievą, kad-ji vėl at- 
toli, kad iš viso tam vaidme-. gautų sau laisvę ir nepriklau- 
niui teikia ne teigiamą, bet somybę.
neigiamą reikšmę. O tuo tar
pu juk per visą nepriklauso
mybės laikotarpį Lietuvos 
kariuomenės priedangoje ne 
tik brendo, vystėsi ir žydėjo 
visokeriopa mūsų tautos pa
žanga politinėje, ūkinėje ir 
kultūrinėje srityse, bet ir pa
ti kariuomenė tiesioginiai ir 
betarpiškai per tą laiką yra 
išvariusi labai žymią ir svar
bią vagą’liestuvių tautos pa
žangoje ir kultūrėjime.

Prarasta laisvė
Laisvos pasaulio tautos 

kasmet labai iškilmingai, 
gražiai ir linksmai švenčia 
savo tautinę valstybės nepri
klausomybės šventę ir ja di
džiuojasi. Taip darė ir lietu
viai Lietuvoje. Jų pavyzdžiu 
sekė ir svetur gyvenantieji 
lietuviai.

Kai Rusijos komunistai, 
užgrobę Lietuvą, padarė ją 
Rusijos imperijos dalimi, o 
jos gyventojus pavertė komu
nistų vergais, tai ir Vasario 
šešioliktoji Lietuvoje viešai 
jau nėra švenčiama. Viso pa
saulio laisvę mylinčių žmonių 
širdys liūdi dėl skaudaus Lie
tuvos likimo. Visi tikintieji

ir prašo Dievą, kad ji vėl at-

Stepas Zabarskas

(Pabaiga)
Šaltas prakaitas išpylė bernioko nugarą. Jis dar il

gai stovėjo nežinodamas, kas daryti. Galų gale šiaip 
taip ištraukė likusią dalgio dalį. Ašmenys buvo išmuš
ti ir sulankstyti.

Liūdnas ir ko neverkdamas parėjo berniokas na
mo. Susiieškojo siūlų, surišo dalgį ir atsargiai paka
bino paklėtėje. Po to dar pažvelgė iš tolo: dalgis at
rodė kaip neliestas, tik siūlai labai baltavo. Palaukit, 
jis paims žemių saują ir papurvins juos. Dabar jau 
niekas nebegalėtų įtarti. Atrodo viskas kaip čia buvę.

Vėl įlindo seklyčion ir nedelsdamas atsigulė. Pasi
klausė, ar niekas negirdi. Ne, visi skendi tylioje ra
mybėje.

Povilas norėtų užsimerkti ir miegoti, bet dabar mie
gas dar labiau neima. Ilgai suko galvą, kas daryti. Ka
žin kad taip atsikeltų anksti rytą, pabučiuotų motinai 
ranką ir pasisakytų viską taip, kaip buvo? Ji greičiau 
už kitus dovanotų ir dar tėvelį perkalbėtų.

Tiktai švintant užmigo sunkiu, neramiu miegu.

Niekuomet Povilas nebuvo pabudęs taip anksti, kaip 
šį rytą — per patį saulės tekėjimą. Mieguistas piemuo 
tebėginė galvijus į lauką. Jis jau buvo pripjovęs do
bilų ir prikrovęs po karučių sėdyne. Berniokas matė, 
kaip jis ėjo pro vartus, pakreipęs kepurę, pliauškin
damas botagu. Paėjęs už sodo, išsitraukė iš kišenės 
karklinę dūdelę ir dūdavo liurliavo, tarytum giesmi
ninkai paukščiai, kurie jam nenusileidžia nei saulei 
tekant, nei žvaigždėms švintant Išgirdę lumzdelį, jie 
dar skardžiau pradeda čiulbėti, ir kartais taip gra
žiai, kad nori nenori, piemenuko muzika turi nutilti.

Kai piemuo nuginė toliau, Povilas iššoko iš lovos ir

. -

JOS UŽUOVĖJOJE
Bet pirmą j am karui už Lie

tuvos nepriklausomybę pasi
baigus, Lietuvos kariuomenė 
buvo kaip tas skydas, kurio 
priedangoje valstybės viduje 
galėjo pasireikšti lietuvių 
tautos nepriklausomas gyve
nimas. Per 22 Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo metus,, t. 
y. iki 1940 metų, buvo įvai
rių politinių momentų ir įvy
kių. Kai kuriuose tuose įvy
kiuose net pats Lietuvos ne
priklausomybės klausimas

TAUTOS MOKYKLA
Šalia nepriklausomos Lie

tuvos mokyklos mūsų kariuo
menė buvo taip pat milžiniš
ka ir praktiška visos tautos 
mokykla. Ji tęsė šeimoje ir 
pradžios mokykloje pradėtą 
darbą, ypatingai kaimo jau
nime, ne vien tik grynų ka
rinių dalykų, bet plėtė ir jo 
bendrą išsilavinimą, grūdino 
jį fiziškai ir dvasiškai, mokė 
tėvynės meilės, pasiaukoji
mo, ištvermės, drąsos, ryž
tingumo ir narsumo. Dauge
liui jaunuolių kariuomenė da
vė ir naują profesiją, kuri tų 
jaunų vyrų vėlesniame civili
niame gyvenime buvo labai 
naudinga ne tik jam, bet ir 
visam mūsų kraštui. Kariuo
menė leido ne tik kariams, bet 
ir plačiąjai Lietuvos visuo
menei gražius ir naudingus 
laikraščius, žurnalus ir kny
gas; ji steigė ir išlaikė daug 
bibliotekų, labai plačiai vyk
dė karių švietimo darbą, an
alfabetų mokymą, kurių, ne
žiūrint į privalomą pradinį 
mokslą Lietuvoje, net pasku
tiniais nepriklausomo laiko
tarpio metais ateidavo į ka
riuomenę dar iki 5-7% visų 
imamų naujokų skaičiaus.

Kariuomenė vykdė jaunuo-

Amerikos darbininko 
atostogos

Amerikoje tarptautinė mo
teriškų drabužių siuvėjų uni
ja, priklausanti Amerikos 
Darbo Federacijai, turinti ko
kią 314 tūkstančių narių, kas 
metai savo nariams užmoka 
vienos savaitės atostogas vi
dutiniai po $45.00 asmeniui. 
Iš viso ji išmoka dešimt mi
lijonų dolerių.

Pennsylvanijos Pocono kal
nuose prie ežero ši unija turi 
pastačius dėl darbininkų di
delius vasarnamius, kur va
saros metu, atvykę darbinin
kai atostogų, už keturias de
šimtis dolerių savaitei, gau-

na su visais patogumais pui
kiausią viešbutinį patarnavi
mą, labai gerą ir puikų įvai
rų maistą, ir, jei netingi, ga
li sau laivelyje po ežerą pasi
irstyti arba medžių pavėsyje, 
ten esančiame amphiteatre, 
pasiklausyti paskaitų, nuėjęs 
į teatrą naujausius judamus 
paveikslus pamatyti, pasi
klausyti garsių operų daini
ninkų dainų arba pasižiūrėti 
gražių vaidinimų, kuriuos su
vaidina susidarę iš pačių dar- 
bihinkų tarpo vaidylų rate
liai.

Be to, šalia vasarnamių 
unija dar turi ir savo paštą, 
ligoninę, slauges, kliniką ir 
bakteriologijos laboratoriją, 
kur kiekvieną dieną yra tik
rinamas vanduo, pienas ir ki
ti valgomieji daiktai, kur pri
žiūri, kad jie būtų tinkami ir 
nekenksmingi vartojimui bei 
žmonių sveikatai.

Čia vasaros laiku savo ato
stogas praleidžia kokia de
šimt milijonų darbininkų. 
Šiems vasarnamiams prižiū
rėti ir juos aptarnauti, unija 
užlaiko 300 patarnautojų, ku
rie prižiūri 31 kabinetą, 450 
kambarių, keletą didelių na
mų, pasilinksminimų vietas,

krepšiasvydžių ir teniso aikš
tes, televizijų priimtuvus, vai
kų mažus vaidinimus, didelį 
knygyną ir naujoviškai ve
damą ūkį.

Aštunta metinė kelionė
Mes esame iš spaudos labai 

daug girdėję apie garsųjį 
Liurdą Prancūzijoje, kur die
ną ir naktį, susirinkę iš viso 
pasaulio dalių, didžiulės mi
nios maldininkų, garbina Šv. 
Mariją ir dėkoja jai už aptu
rėtas per Jos užtarimą Dievo 
malones. \

Kaip praneša Brooklyno ka 
talikų spauda, šiemet, kaip ir 
kitais pereitais metais, New 
Yorko katalikai jau ruošia 
aštuntą metinę šventą kelio
nę į Liurdą ir į Rymą.

Iš New Yorko maldininkai 
išvyks rugpiūčio 12 dieną 
Cunard White Star linijos di
džiuoju laivu Queen Mary. 
Jiems toje kelionėje vado
vauti ir jų Dvasios Vadu 
Brooklyno Vyskupas T. E. 
Molloy paskyrė savo Genera
linį Vikarą Monsignorą Ed- 
wardą P. Hoar. Būdami Ry
me, jie žada aplankyti ir šv. 
Tėvą.

—Madagaskaro salos pa
pročių jaunoji (marti) ves
tuvinius drabužius ir papuo
šalus dėvi visą savaitę po 
vestuvių.

KVIEČIAME-
Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
★ yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.

lių drausminimą, patriotinį 
auklėjimą, fizinį lavinimą; ji 
išlaikė modernias ligonines ir 
kitas sveikatingumo įstaigas; 
kariuomenė gamino ir tiksli
no naujus moderniškiausius 
Lietuvos žemėlapius; visoje 
Lietuvoje ji suorganizavo 
platų trianguliacijos tinklą; 
ji ruošė įvairiausius specia
listus: gailestingąsias sese
ris, medicinos ir veterinari
jos feldšerius, sanitarus, la
kūnus, pilotus, šoferius, elek- 
trotechnikus, telegrafistus, 
telefonistus, kalvius, motoris
tus, radijo technikus, grieži
kus, ugniagesius ir kt.

Be karininkų ir puskarinin
kių mokymo įvairiuose kur
suose ir mokyklose savo 
krašte ir užsienyje, kariuo
menė duodavo stipendijas 
medicinai, veterinarijai, inži
nerijai, technikai, chemijai, 
matematikai, teisei, ekonomi
jai, net menui studijuoti ir 
tobulintis Lietuvos ir užsie
nio universitetuose ir kitose 
aukštose mokyklose.

“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 “AMERIKA,” 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:
ii A ™ : L n „

"5

$3.00
$3.50

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

numerius susipažinimui

vėl atsiminė nulaužtą dalgį,
—Eisiu ir pasisakysiu piemeniui, — nusprendė galų 

gale, greit apsivilkdamas ir užsidėdamas ant galvos 
kepurę. Tačiau nespėjo išbėgti pro duris, kai kažkas 
subeldė į stiklus ir sušuko:

—Išdykėli, kur tu bėgi taip anksti, ar neisi gultų!
Tai šaukė motina. Ji buvo taip pat atsikėlusi ir jau 

ruošėsi krosnies kurti.
Berniokas stabtelėjo. Veidan tvošką karštis. Gal jau 

žino? Bet kai motina dar kartą pabeldė stiklan, jis 
sugrįžo. Įėjo pirkion.

—Kur tu vaikščioji? — barėsi ji.
—Nenoriu miego. Norėjau bėgti pas piemenį, — 

mikčiojo berniokas.
—Paspėsi, prisilakstysi. Eikš, užvalgyk verčiau.
Motina pamerkė blyną ištirpytan sviestan ir padavė 

sūnui. Karšta ir gardu, sviestas per pirštus varva. Pas
kui ji pabučiavo skruostus ir pastūmėjo:

—Dabar bėk gultų. Pusryčiam prikelsiu.
Norėjo Povilas stabtelti ir kažką pasakyti, bet mo

tina pakratė rankas:
—Bėk, vaikeli, bėk lovon. Dieną pasikalbėsim. Da

bar neturiu laiko.
Ir pačiam Povilui pasidarė nejauku. Lyg ir drovėjo

si dabar prisipažinti. Nusivilko švarką ir vėl pasinėrė 
patalan.

Pusryčių metu Povilo tėvas piktas atsisėdo už sta
lo. Užvalgęs kopūstų, atsigrįžo į piemenuką:

—Dėkui, kad pripjovei dobilų, tik nedėkui, kad dal
gį nulaužei.

Piemuo, nebaigęs kąsnio kramyti, išplėtė akis:
—Kas? Ar aš nulaužiau dalgį? Aš nieko nežinau!
Povilą išpylė prakaitas. Jis nuleido akis ir, prisi

glaudęs prie indo, ėmė smarkiai srėbti viralą. Ausys 
ir skruostai kaito. Bijojo, kad tik namiškiai nepaste
bėtų. - į -

—O kas nulaužė, jeigu ne tu? — dar pikčiau pa
kartojo Povilo tėvas.

—Nežinau. Iš kur aš galiu žinoti, — spyrėsi piemuo.

—Nemėgstu melagių! — metęs šaukštą ant stalo, 
sušuko tėvas. — Padarei ką negera, prisipažink!

—Bet kad aš nieko nepadariau! Galit pažiūrėti visi, 
mano dalgis tebėra ko sveikiausias.

Povilas^ ilgai nelaukdamas, padėjo šaukštą ir išsmu
ko pro duris. Dabar jis nebedrįso net pagalvoti apie 
prisipažinimą. Per daug jau smarkiai tėvas buvo už
sirūstinęs ant piemenėlio.

Visą pusiaudienį Povilas išvaikštinėjo vienas po lau
kus. Diena buvo tvanki. Saulė dusinte dusino žemę. 
Jis žiūrėjo, kaip bitės rausia gėlių žiedus, siurbia me
dų, kaip žiedadulkėmis aplipusios ir gardumynų prisi
kepusios, sunkiai skrenda į avilius. Lėtais žingsniais 
nuėjo ligi ganyklų, kur piemuo sėdėjo ant akmenio ir 
liūdnai švilpavo. Jis net nepastebėjo, kad žalmargė 
skubinas į vasarojų. Kai karvė jau buvo įkėlusi koją 
uzdrauston dirvon, jis pašoko ir jau ruošėsi bėgti.

—Palauk! — šūktelėjo Povilas. — Tau kojos skau
da. Aš nudumsiu ir užeisiu nenuoramą.

Užėjęs gyvulį, ’ krūvon suvarė kitus galvijus ir 
drąsiai prisiartino prie piemenuko.

—Tu verki...
—Kaip neverksi, kad pikta. Kažkas nulaužė, o 

manęs nekaltai užsipuola. Gražiausiai pripjoviau
bilų, paskui pakabinau dalgį... Net mažiausio akmenė
lio nebuvau užkliudęs.

—O tu nenujauti, kas būtų nulaužęs?
—Iš kur nujausiu, kad visą rytą ganiau toli nuo 

namų ir nieko nemačiau.
Tai taręs, piemuo Vėl išsiėmė dūdelę is pradėjo tir- 

luoti. Muzika skambėjo giedroje kaip bažnyčioje var
pelis. Visi paukščiai buvo nutilę, tupėjo ant šakų snū
duriuodami ir giesmėmis nebesivaržydami su pieme
nėliu. Kai atsibodo groti, Povilas jam tarė:

—Tu nebijok mano tėvelio — pasibars ir vėl nu
stos. Kai sužinos, kad esi nekaltas...

—O kaip gi sužinos, kad niekas neprisipažįsta?
Povilas nutilo. Jo viršutinė lūpa ėmė virpėti.

ne-

ant 
do-

Iš bažnyčios tėvai sugrįžo vakarėjant, tuo tarpu ber
nai ir mergos tebesibastė miestelyje. Povilas pasitiko 
juos, išbučiavo. Kai motina išėmė dovanų — šokola
dinį arkliuką — berniokas nutvėrė jos ranką ir ėmė 
dar labiau bučiuoti.

—Mama... — mikčiojo jis. — Motinėle...
—Ko reikia, sūneli, ko dobiliuk baltasai?
—Nesibark... Atleisk man. Dalgį aš nulaužiau. Aš 

taip norėjau pjauti... Aš nemaniau, kad taip greit luš.
—Tai tu! — nustebo motina.
O tėvas net kojom sutrypė:
—Kodėl pirma nepasisakei? Be reikalo piemenį išba

riau.
Tačiau iš bažnyčios grįžęs, tėvas nebebuvo toks pik

tas. Pasibarė kiek, paskui pasidarė nuolaidesnis, o vė
liau net galvą, paglostė.

—Gerai, kad nors dabar prisipažįsti. O piemeniui nu
nešk pusę savo dovanos, atsipsašyk — ir nebepyks.

Tą vakarą berniokas miegojo kaip užmuštas. Ry
tojaus dieną tėvas nusivedė jį pievon. Išpustė dalgį, 
patikrino rankeną.

—Eikš, jei jau taip nori: pasuk pradalgį.
Berniokas godžiai griebėsi darbo. Tėvas paėmė jo 

rankas ir parodė, kaip reikia įsitverti. Keletą kartų 
nesisekė. Bet vieną kartą gražiai pasiautė. Pradalgys 
taip lygiai susiklojo, kad net tėvas ėmė sukti ūsus ir 
patenkintai šnekėti:

—Užaugs man pjovėjas, užaugs! Kad varys pradal
gius! Kaip ugnis pereis per p.ievas.

Paskui dar labiau atsisagstė krūtinę. Įsibrido pie
von. Paėmęs iš bernioko dalgį, kaip vėjas pradėjo šnio- 
ryti vešliai sužėlusias žoles. Net pagirys žvangėjo nuo 
dalgių muzikos, žiogai šokinėjo žiedų viršūnėmis ir 
svirpėjo. Toli, toli, anapus kaimynijos pievų, skambė
jo grėbėjų dainos.

T rt r- j



Kun. J. Aleksa, M.I.C.

KANČIA
IŠ KRISTAUS KENTĖJIMŲ

Jėzus apleidžia salę
Vakarienė baigta. Darbas atliktas. Lieka uždėti ant

spaudas, Jėzus dės savo kraujo antspaudą ant išganymo 
darbo. Judas išėjęs. Jis gatvėse renka būrius. Pranašys
tėms valanda atėjo. Kristus kreipėsi į vienuoliką tardamas: 
Kelkitės, eikjm iš čia. Jie atsikėlę išėjo. Kodėl Jėzus aplei
džia salę?

Jėzus žino, kas už valandėlės turi įvykti. Judas jau pa
ėmė Jo kraujo pinigus. Sinagogos atstovai jį įkainavo. Jė
zus atėjo pildyti dangaus Tėvo valią, tat nori, kad viskas 
įvyktų, kaip Tėvas yra surėdęs. Jis nenori, kad-priešai, atė
ję į salę, jį areštuotų. Jėzus kentėjimams atsiduoda laisvai. 
Jis nenori, kad kas įvyktų, kas nebuvo pranašų numatyta. 
Todėl Jėzus eina į Alyvų Daržą, kur turi prasidėt kančios 
tragedija. Vaizduotės akimis matyk su būreliu apaštalų Jė
zų žengiantį alyvų kalno link. Jėzus, tarsi naujas kariuome
nės vadas, eina kiek priešaky. Jis eina mirti. Tačiau nėra 
ašarų, nėra skundo, nėra nusižeminimo. Jėzaus akys pa
keltos į dangų, širdis veržiasi prie Dangaus Tėvo, valia 
trokšta kentėti. Jėzus pilnas rimties žengia, širdies gilu
moj kalbėdamas: Aš pagarbinau Tave žemėje, pabaigdamas 
darbą, kurį tu man davei daryti. Dabar Tu, Tėve, pagar
bink pas save ta garbe, kurią aš turėjau pas Tave, pirm 
nekaip atsirado pasaulis.

Jėzus kalba apie kančią
Tiesa, jau nebepirmas kartas Jėzus apaštalams kal

ba apie kančią. Tačiau šiandien, šioje kelionėje, Jėzus ypa
tingai apaštalus ragina budėti. Jėzus nori apaštalus pa
ruošti, kad suėmimas jiems nebūtų, tarsi, nelauktas įvykis. 
Jėzus kreipiasi į apaštalus tardamas: Vaikeliai, dar trum
pą laiką aš esu su Jumis. Teiraujasi Petras, klausinėja kiti 
apaštalai, kur Jėzus eina, kodėl nori palikti, nes Jėzus- pra
našauja, kad jie visi išbėgiosią ir net vienas užsiginsiąs, 
Susirūpins Petras kreipiasi tardamas: Viešpatie, kur eini? 
Kodėl dabar aš negaliu Tavęs sekti? Aš guldysiu savo gy
vybę už Tave. Jėzus atsakė: Tu guldysi savo gyvybę už 
mane! Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau tau, gaidys nepragys, 
iki tris kartus manęs užsiginsi. Toliau Jėzus kreipiasi į ki
tus tardamas: Visi jūs šią naktį manimi pasipiktinsite, nes 
parašyta: “Aš užgausiu piemenį ir bandos avys bus išskirs
tytos.” Jėzus aiškiai nusako, jog šią naktį įvyksią dideli 
dalykai, jog apaštalai visi išbėgiosią. Mirties baimė apims 
visus, nes jų vadas bus išduotas į budelių rankas.

Tiesa, Jis pats eina kentėti, nes valanda jau atėjo, nes 
tokia dangaus Tėvo valia. Apaštalai nuliūdę. Jėzus, kuris 
pats, rodos, reikalingas paguodos, ramina nusiminusius 
apaštalus. Kuomet būsiu atsikėlęs iš numirusių, aš nueisiu 
pirm jūsų į Galilėją. Tačiau apaštalai dar vis netiki, nes 
jie negali įsivaizduoti, kaip tai visa galės įvykti. Petras 
karščiuodamasis sako: Jei visi tavimi.pasipiktintų, aš nie
kuomet nepasipiktinsiu. Nors man reiktų ir mirt draug su 
tavim, aš tavęs neužsiginsiu. Evangelija priduria: Taip pat 
ir visi mokiniai kalbėjo. Tačiau Jėzus pranašystes neatšau
kia. Jau Getsemano daržas. Kalbos nutrūksta. Čia, kas bu
vo kalbėta, dėl ko buvo sielotasi, kas buvo sunkiai patiki
ma, netrukus virs tikrenybe. Apaštalai pamatys Mokyto
ją laisvai atsiduodantį į budelių rankas. O valandos rim
tume.

AM«KIKA *

Philadelphijos Žinios
Bendros žinios

Pamaldos už kardinolo 
išlaisvinimą

Katalikų moterų surengtos 
pamaldos už Vengrijos kar
dinolo išlaisvinimą iš kalėji
mo, buvo atlaikytos kovo 5 d., 
šv. Patriko bažnyčioj. Pilna 
bažnyčia moterų vienuolių ir 
pasauliečių prisirinko bažny
čioje ir karštai reiškė savo 
maldos ir prašymų bei protes 
to pareiškimus už neteisingai 
nuteisto Bažnyčios kunigaikš 
čio išlaisvinimą. Tame pami
nėjime dalyvavo ir lietuvių 
moterų ir mergaičių.

Kardinolas šventino didelį 
lėktuvą

J. Em. kardinolas Dougher
ty, Philadelphijos Arkivysku
pas, pašventino milžinišką 
keleivinį lėktuvą Internatio
nal aerodrome. Po pašventi
nimo jis ir jo palydovas ap
lankė tą didžiulį lėktuvą.

dalyvių ir bus duodamos do
vanos, door prizes ir kitoki 
laimėjimai. Žaidimus rengia 
parapijos veteranai.

Šv. Andriejaus par.

Sodaliečių konferencija
Philadelphijos lietuvių pa

rapijų ir apylinkių sodalietės 
jau yra turėjusius praeityje 
sėkmingas dvi konferencijas- 
suvažiavimus. Šią vasarą vėl 
tokia konferencija rengiama

Kovo-March 18, 1949

“AMERIKOS” VAJUS
Kovo-:

Šv* Kazimiero, parap.

Jėzus eina kentėti
Šv. Jonas Chrizostomas, nustebęs šaukia: Ką aš gir

džiu? Ar tai bus Tavo garbė, o Jėzau, ką tu sakai eidamas 
į Getsemani daržą? Kas Tavę slaukia tame darže, paskiau 
Jeruzalėje ir galų gale ant Kalvarijos? Argi nuplakimas, 
erškėčių vainikas, mirties ištarmė, kryžius, merdėjimas, 
mirtis, pažeminimai, kentėjimai bus tavo garbei? —Taip,— 
atsako Jėzus. T bus mano garbė mano akims ir širdžiai. 
Ir iš tiesų, iš bėgai nės žmonių meilės aš skaitau garbe ken
tėti ir mirti, kad galėčiau žūstančius išganyti. Netrukus aš 
priimsiu pasmerkimo ištarmę, ją savo rankomis pririšiu' 
prie kryžiaus. Aš juos panardinsiu mano kraujuje. Taip ta
da Dievo teisybė bus atpildyta. Nuo tada bus padaryta su
tartis tarp mano dangiškojo Tėvo ir manęs, žmogus pilna 
širdimi galės šaukti su karalium pranašu: Tavyje, Viešpa
tie, aš turėjau vilties, tenebūsiu sugėdintas per amžius: iš- 
liuosuok mane savo teisybėje.

Taip, Jėzus, gerai žino, kas jo laukia Alyvų Darželyje, 
Jeruzalėje ir ant Kalvarijos kalno, tačiau Jėzus eina drą
siai į Getsemani pasiryžęs kentėti. Kančių pramatymas 
purto Jėzaus žmogišką prigimtį. Tačiau Jėzus eina Getse
mani, nes suėmimo valanda artėja. Net daugiau, Jėzus ei
na ramus, susitelkęs, melsdamasis, ‘kaip- aukščiausias ku
nigas už apaštalus ir tikinčiuosius. Jėzaus, einančio. į. Get- 
semani nuotaika yra, tarsi, durys į Jėzaus kančių švento
vę. Tiesa, tos durys slepia tamsius dalykus. Už jų kalėji
mai, plakimai, pasmerkimas, kryžius, vinys, merdėjimas, 
mirtis. Bet Jėzus, pilnas rimties, žengia drąsiai, pasiryžęs 
kentėti, atiduoti gyvybę, įvykinti dangaus Tėvo sprendi
mus. Jėzus eina vykinti didžiausio troškimo. Jis trokšta 
būti pakrikštytas kraujo krikštu. Aš turiu būti pakrikšty
tas krikštu ir kaip nerimstu, iki tai bus atlikta.

Jėzus, priimdamas žmogaus kūną, padarė pirmą žings
nį prie kraujo krikšto. Dabar jis žengia į Getsemani daržą, 
kad padarytų paskutinį darbą. Jėzus nori būti pakeltas nuo 
žemės, kad kryžiumi patrauktų visus. Aš gi, kuomet‘būsiu' 
pakeltas aukštyn nuo žemės, visa patrauksiu prie savęs.' 
Jėzus eina susinaikinti, kad Jo kraujas būtų krikščionių 
sėkla. Jėzus eina mirti, kad savo mirtimi išgelbėtų mili
jonus. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, jei kviečių grū
das nekris į žemę ir nebus apmiręs, jis pasilieka vienas; 
jeigu jis bus apmiręs, jis neša daug vaisiaus, šioje valan
doje Jėzus, tarsi anas kviečio grūdas, krinta į Alyvų Dar
želį, kad būtų sunaikintas Kalvarijos kalne. Jėzus, Dievas, 
žino, kaip didelius išganymo vaisius neš jo mirtis. Todėl 
be rūpesčio, baimės, drąsiai žengia Getsemani link. Papras
tai žmogus, jausdamas kančias — nerimsta: jo širdis rei
kalauja paguodos. Tačiau Jėzus,, kiaurai matydamas kan
čių taurę, guodžia pradedančius nusiminti apaštalus. O 
kaip saldi paguoda kenčiantiems dėl Jėzaus vardo!

Organizuoja tautiškų šokių 
grupę

Philadelphiečiams nenau- 
jiena tautiški lietuviški šo
kiai. Jie buvo šokami įvairių 
grupių. Ir išandien jie nuo
lat šokami mūsų pradžios mo 
kyklos mokinių. .Bet pasto
vesnės, didesnės ir tikrai pa
sirengusios grupės niekam 
nepavykdavo ilgiau išlaikyti. 
Štai dabar vėl imamasi to 
darbo, šį kartą norima turė
ti didelė ir pastovi grupė, kad 
visuomet ir visur galėtų gar
sinti mūsų tautiškų šokių 
grožį. To darbo imasi jaunas 
ir energingas studentas An
tanas Klimas, kurs studijuo
ja Pennsylvania universitete. 
Jis pats tuos šokius šoka, į- 
domaujasi ir imasi organizuo
ti šokėjų trupę su Lietuvos 
Vyčių 3-čios kuopos pagelba. 
Praktikos prasidės sekmadie
niais 4 vai., šv. Kazimiero pa
rap. salėj. Pirma praktika ir 
registracija prasidės kovo 20 
dieną.

Krikštynos
Pranas ir Darata Balčiū

nai, 1738 E. Moyamensing 
Avė., susilaukė grdžaus sū
naus, kurs gimė vasario 23 d. 
Berniukas pakrikštytas kovo 
13 d., šv. Kazimiero parapi
jos, bažnyčioje.

Serga DP geradarė
Marijona Savickienė, 1345 

S. 2nd St., kovo 4 d. sunkiai 
susirgo ir. paguldyta šv. Ag
nės , ligoninėj gydytis. Ligo
nė labai užjaučia tremtinius 
ir jiems pagelbsti. Ji jau yra 
išauginusi kelius našlaičius- 
augintinius, a dabar padarė 
garantijas tremtiniams, o jcu- 
rie ‘atvažiavo, tai juos globo
ja ir remia. Visi atjaučia ją

IRO pAMERIKOS” RĖMĖJŲ j • Šv. Elzbietos Jaunų Mo- 
FONDAS iterų Sodalicija iš šv. Jurgio

iparapijos, Brooklyn, N. Y., 
Vajaus proga prisiuntė “A- 
merikai” auką $5.00.

• Mrs. Adelė Brodovič iš 
Arkansas prisiuntė savo pre
numeratą ir $1.00 laikraščio 
fondui.

• J. Delionis iš Jersey Ci
ty, N. J. prisiuntė “Ameri
kai” savo linkėjimus ir pre
numeratą už 1949 metus.

• L. Rinkevičienė iš Bliss- 
ville, L. L, užsimokėjo prenu
meratą už 2 metus ir paskyrė 
$1.00 laikraščio fondui.

• Vladas Vitauskas, mūsų 
skaitytojas 
jaus proga, 
sumanymų, 
“Ameriką.”

Nauji skaitytojai
K. Sleževičius, Hamilton, 

Canada.
Taas Krivickas, Cooks- 

town, Canada.
Vladas Miškinis, Thessa- 

Ion, Canada.
Juozas Kolkis, Bridgeport, 

Conn.
Mrs. Anelė Kaupas, Brook

lyn, N. Y.
Jonas Stelmokas, Germany.
Mrs. P. McKoskv, Brook- 

; lyn, N. Y.
P. Kaktis, Germany.
V. Volertas, Philadelphia.

t Visiems, vienu ar kitu bū
du “Ameriką” parėmusiems, 

■ mes nuoširdžiai dėkojame.
Administracija

Kiekvienas skaitytojas pa
geidauja, kad jo skaitomas 
laikraštis būtų netik pilnas 
žinių ir pageidaujamų infor
macijų, bet kad jis būtų gra
žios išvaizdos, patrauklus, pa 
puoštaas vaizdais ir žymes
nių asmenų fotografijomis.

Bet iliustracijos laikraš
čiui daug kainuoja ir, mažai

šv. Andriejaus parapijoj. Vi- turint skelbimų, vien iš pre-

—Trečiadienį, kovo 9 die
ną, sukako lygiai vieni metai 
nuo mirties a. a. Jievos čepu- 
kaitienės, klebono kun. J. J. 
čepukaičio motinos. Tą dieną 
buvo atlaikytos, mišios už a. 
a. Jievos sielą, kurias atna
šavo klebonas. Deakonu buvo 
kun. J. Gibas, subdiakonu bu
vo kun. St. Raila, ceremonie- 
rium kun. J. Mačiulionis, M. 
I. C. Sanctuarijoje per mišias 
dalyvavo.sekanti kunigai: I. 
Valančiūnas, L. Pečiukevi- 
čius, St. Lukšys ir B. Šimkus, 
JCD. Velionė mirė kovo 9 d., 
1948 m. sulaukus 80 metų. Be 
sūnaus kunigo, paliko dukre
lę vienuolę seselę M. Genovai
tę, šv. Kazimiero vienuolijos, 
dabar mokytojauja Indiana 
Harbor, Ind., ir kitus 3 sūnus 
ir 5 dukteris, suvirš 50 anū
kų ir proanūkių. Vyriausioji 
jos dukrelė a. Ona mirė 
1945 m., palikdama tarp kitų 
dukrelę vienuolę seselę M. 
Romaną, taip pat šv. Kazi
miero vienuolijos, dirbančią 
šv. Juozapo ligoninėj, Neb
raska valstijoj.

—Kovo 6 d. tapo pakrikš
tyta Joan Elzbieta Zakarevi- 
čiūtė (Zaek). Gimė sausio 1 
d., duktė Juozo, ir Elzbietos.

—Kovo 9 d. svečiavosi šv. 
Andriejaus parap. klebonijo
je prel. Mykolas Krupavičius, 
kun. J. Mačiulionis, MIC. ir 
kun. Pr. Garmus. Taip pat 
vietiniai kunigai, kurie atvy
ko ant metinių mišių klebono 
a. a. mamytės.

—Kovo 27 d., 4 vai. popiet, 
Šv. Elenos draugija rengia 
kortų lošimą — Card Party, 
šv. Andriejaus, par. svetainė
je, prie 19-tos ir North gatv. 
Bus daug gražių, brangių do
vanų laimėjimui. Bus užkan
džių ir gėrimų. Šv. Elenos 
draugijos -narės širdingai pra 
šo visus, parapijiečius ir apy
linkės lietuvius atsilankyti ir 
pamėginti savo laimę, o nesi
gailėsite, nes puikių ir nau
dingų daiktų laimėsite. Visas 
pelnas skiriamas šv. Andrie
jaus parap. Jubiliejaus Fon
dui.

sunkioj ligoj. Tikima, kad po 
operacijos pasveiks.

ii
Palaidojo

Kovo 12 d., iš šv. Ka žirni e-* 
ro parapijos bažnyčios palai
dotas a. a. Anicetas Tutkus. 
Jis gyveno toliau nuo lietu- , 
vaškų parapijų, bet labai my
lėjo lietuviškumą ir visuomet 
lankėsi į lietuviškas katali-:, 
kiškas bažnyčias. Jis paliko, 

, nuliūdime savo žmoną, vai-, 
• kus ir giminės ir pažįstamus.

Bingo žaidimai
Kovo 17 d. šv. Kazimiero 

Į parap. salėj pradedami dideli 
Bingo lošimai. Laukiam daug

Tel. DEW 5136 *
Jos.iKavaliauskas |

lAisniaotM

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir Tiew Jersey vaistuose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

1601-4)3 So.-2nd St.
Philadelphia, Pa.

!Tel. POPiar 4110

j Charles J. Roman
(Ramanauskas)

DIREKTORIUS 
.1113 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa. 
Modernlika laidojimo ištaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvtsalė 
’Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną ir nakti

Sekime Jėzų, keliaujanti į Alyvų daržą. Prisižiūrėda
mas jo nepaprastai ramybei, mokinkis kantrybės, pasiau
kojimo. Savo bandymo valandomis-prašyk kenčiančio Jė
zaus malonės, kad viską ištvertum dėl Dieva ir sielų. Pan 
sveikink nuolat už tave besiaukojantį Jėzų, kalbėdamas:

—Kristaus siela, pašvęsk mane. (Bus daugiau)

sų parapijų sodaliečių direk- 
toriai-kunigai — Leonas Pe- 
čiukevičius, Vincentas Vėžis, 
Stanislovas Lukšys ir Bernar 
das Šimkus, išrinkti kaip or
ganizatoriai. Tai konferenci
jai pritaria ir pažadėjo at
siųsti autobusą sodaliečių 
kun. Pranciškus Garmus, 
Eastęno parapijos klebonas. 
Prie konferencijos prisidės ir 
apylinkės sodalietės.

Lietuvių Kalbos 
Vadovas

irSkelbdamas švietimo 
Kultūros Tarybos atsišauki
mą, kviečiu visus tautiečius 
užsiprenumeruoti “Lietuvių 
Kalbos Vadovą,” mūsų tau
tos kultūrinę būtenybę.

Aš esu įgaliotas čia USA 
šiai knygai rinkti prenume
ratą. Negalėdamas visų Ame
rikos kampų pasiekti, iš sa
vo pusės aš įvairiose vietose 
įgaliojau prenumeratai rink
ti šiuos asmenis:

Clevelande — V. Rastenį, Pr. 
Drasutį ir A. Damušį.

Maspeth, N. Y. — A. Macionį.
Amsterdam, N. Y. — Antaną 

Rimkų.
Ozone Park, N. Y. — A. Ma

ciūną.
Burlington, Vt. — A. Jenkins.
Great Neck, L. I. ■ 

Ciplijauską.

numerates jų pasigaminti ne
galima.

Todėl mūsų bičiuliai, ku
riems “Amerika” yra arti šir
dies, sumanė įsteigti atskirą 
Fondą, į kurį, kaip matote, 
sulig savo išgalės prisideda 
beveik kiekvienas skaityto
jas.

Iš to fondo pinigai eina ne 
įtik “Amerikos” pagerinimui, 
i bet ir siuntimui “Amerikos” 
! nemokamai į visus pasaulio 
ikraštus, kur išsiblaškę lietu
viai “Amerikos” pageidauja, 
bet nepajėgia jos užsiprenu
meruoti.

Todėl prašome visų, ypač 
vajaus proga, prie šio Rėmė
jų Fondo prisidėti.

Šią savaitę prie Vajaus pri
sidėjo šie:

• O. šarkaitė, iš Brookly- 
no, ilgametė “Amerikos”- 
skaitytoja ir uoli rėmėja, at
silankė redakcijoje ir ta pro
ga paaukojo $5.00 laikraščio

! Vajui.
• Jonas Ragelis iš New 

Britain, Conn, prisiuntė pre
numeratos $6.00.

• K. Statkevičienė, 82 me
tų amžiaus senutė ir ilgame-

’ tė mūsų skaitytoja iš Kana
dos, rašo: “Siunčiu jums $3 
prenumeratos. Dovanokite 
kad suvėlavau prisiųsti, nes

iš Kanados, Va- 
prisiuntė gražių 
kaip platinti

Paliego 10,000 žuvų

Pereiti 
d. LTB I 
mininkal 
zonos dl 
Ryan ral 
ma, kai 
LTB Cej 
rinti nul 
su juo, I 
veiks Iii 
ims poli! 
čiais klJ

IRO J 
atstovai! 
tuvis Dll 
šo paskl 
IRO štai 
visokeril 
praktini! 
skyrus tl 
pa ir all 
kad jis I 
nautojasl 
gar.izacil

Ponas I 
na, kad I 
dėl gerti 
mūsų tail 
resai, nei 
tam, kadi 
mūsų pa! 
esame dl 
stangas I 
dėkingi.”1

LTB d 
vo praeiti 
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JAV zonl 
Ryanui ui 
vo ryšinfl 
skyrė I 
taną Kan 
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— Vytautą IPati nemoltu rašyti. Bet skai
tyti moku ir labai myliu jū- 

Racine.Vis. — M. Tamulėną sųJ ^m,e5!ką,”_ 
ir J. Kasparaitį.

Detroite — Alg. Leoną.
Waterbury — Petrą Vileišį.
Brooklyne — J. Laučką, Pa- 

jaujytę, Tysliavienę ir K. Bal- 
čiauską.

Pittsburgh — Alb. Tarulį ir 
Stasį Gabaliauską.

Chicagoj — Martiną Gudelį, 
kun. J. Prunskį, Joną Kutrą, 
Vladą Zubkų ir Antaną Gylį.

Bostone — Svilienę, Jadvygą 
Kesler, St. Lūšį ir A. Kneižį.

Lawrence, Mass. — M. Stasio- 
nį.

Wilkes-Barre — M. Zujų.
Floridoje — Michelsoną.
Prašau prenumeruotis pas 

mane arba pas šiuos mano 
įgaliotinius, kur tik kam pa
rankiau. Prenumeratos kaina 
— du ir pusė dolerio. Prenu
meratą siųsti geriausia paš
to perlaidomis.

Te nelieka nė vieno atei
vio darbininko, intelektualo, 
ir išviso lietuvio be gimtosios 
kalbos vadovo. To vadovo 
tikslas — duoti mūsų bend
rinei rašomajai ir šnekama- 
jai kalbai taisyklingumo gai
res. Tai knyga, kurios nerei
kės “kalti,” o atvejų atvejais 
teks į ją žiūrėti — kaip aš 
turiu teisingai pasakyti, ar 
parašyti. Bus apie 480 pus
lapių.

Juozas Audėnas,
Generalinis Įgaliotinis, 

35 P St., Sof Boston 27, Mass.

tyti moku ir labai myliu jū-

• K. šilkauskas iš Kanados 
prisiuntė prenumeratą už du 
metus.

• Mrs. P. McKosky, brook- 
lynietė, per Ginkaus Radi
ją sužinojusi, jog čia pat, 
Brooklyne, yra geras laikraš
tis, “Amerika,” užsisakė ją 
sau ir savo broliui Vokietijo
je.

Darien, Wis. gyventojas, 
Ray Morrisey, turėjo įsitai
sęs 20 akrų prūdą, kuriame 
augino 10,000 brangios rūšies 
žuvų. Ateinantį rudenį jis 
ruošėsi tas žuvis parduoti ir 
gerokai pasipinigauti. Bet 
vieną dieną visas jo kelių 
metų darbo pelnas išnyko, 
kaip sapnas.

Vieną popietį, kai aukštai 
pakilusi saulutė sniego pus
nynus pavertė vandeniu, jo 
prūdas išsiliejo iš krantų ii 
drauge su žuvimis nuplaukė 
j upę.

NEUŽMIRŠK PADĖTI TREMTINIUI
4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, Ill. Tel. YArds 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.
Siuntinys No. 1 — $7.80

sv. kiaulinių taukų
sv. rūkytų lažinių
sv. salami dešros
sv. (be 2 ozs.) kenbto bekono
dėžute (400 gr.:i margarino

2
2
2
2
1

Siuntinys Nr. 19 — $9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. pupelių kavos

Del siimtiniŲ į 
Europą

Paštas praneša šiuos pa
keitimus dėl siuntinių Euro
pon:

I Prancūziją negalima siųs
ti daugiau 6 svarų kavos vie
name siuntinyje. Be to, drau
džiama siųsti prabangos pre
kes, kaip šilką, nylon kojines 
ir k.

Į Italiją negalima siųsti 
daugiau 4 svarų kavos viena
me siuntinyje, daugiau 6 sv. 
cukraus ir visai draudžiamas 
siųsti sacharinas.

Siuntinys No. 3 — $7.40
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv; kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siunntinys Nr. 5 — $5.50
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmalado
2 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino
Siuntinys No. 6
A. 10 svarų cukraus $2.80
B. 20 svarų cukraus $5.20

1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo
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 j Vokietijos US ir Br. zonas
ir eina apie 4 savaites)

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 % 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 N*o. 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
2 gabalai tualet. muilo

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
4 sv. cukraus
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E TREMTINIŲ GYVENIMO
IRO pripažino LTB Centro 

Komitetą
Pereitų metų gruodžio 27 

d. LTB Centro Komiteto pir
mininkas gavo iš IRO JAV 
zonos direktoriaus Philip E. 
Ryan raštą, kuriuo pareiškia
ma, kad IRO pripažįstanti 
LTB Centro Komitetą ir no
rinti nustatyti darbo sąlygas 
su juo, su sąlyga, kad LTB 
veiks IRO rėmuose, neužsi
ima politiniais ir pelną nešan
čiais klausimais.

IRO pageidauja, kad LTB 
atstovautų iš JAV zonos lie
tuvis DP ar pabėgėlis ir pra
šo paskirti Ryšių Karininką 
IRO štabe, kuriam pažadama 
visokeriopa parama visuose 
praktiniuose reikaluose, iš
skyrus tačiau raštinės patal
pą ir algą. Tai daroma tam, 
kad jis nesijaustų IRO tar
nautojas, bet būtų mūsų or
ganizacijos atstovas.

Ponas Ph. L. Ryan tvirti
na, kad mūsų interesai kai 
dėl gerbūvio ir įkurdinimo 
mūsų tautiečių yra IRO inte
resai, nes “mes esame čionai 
tam, kad jums patarnauti. Už 
mūsų pagelbą praeityje mes 
esame dėkingi, už jūsų pa
stangas ateityje mes būsime 
dėkingi.”

LTB Centro Komitetas sa
vo praeitų metų gruodžio 29 
d. posėdyje apsvarstęs, šį rei
kalą nutarė padėkoti IRO 
JAV zonos direktoriui p. Ph. 
Ryanui už pripažinimą ir sa
vo ryšininku IRO štabe pa
skyrė I vicepirmininką An
taną Kalvaitį, kuris greičiau
siu laiku prisistatys p. Rya
nui ir susitars dėl bendradar
biavimo su IRO štabu.

Buvo aptartas ir emigraci
jos klausimas ir gautas iš 
Australijos aukštojo komisa
ro atsakymas į klausimus: 
ar tiesa, kad iš Australijos 
buvę tremtiniai nebegalės iš
vykti? Aukšt. komisaras at
sakė, kad tremtinys, atlikęs 
savo 2 metų įsipareigojimą,

“Komunistinis 
pasninkas”

MOTUZŲ FILMOS BALTIMORE

Pabaltes Centro Komitetų 
pirmininkų pasitarimas 
Sausio 5 d. Wurzburge įvy

ko Pabaltės Centro Komitetų 
pirmininkų pasitarimas, ku
riame Lietuvių Centro Komi
teto pirmin. papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės į Angli
ją, Belgiją ir Olandiją. Lon
done jam teko dalyvauti Pa
baltės pasiuntinių pasitari
me, jie vyksta kas savaitę. 
Paskutiniai šiandien turi pil
ną Didž. Britanijos vyriausy
bės pripažinimą.

Šiaip Anglijos būklė esanti 
gana sunki. Viskas parduoda
ma pagal korteles, išskyrus 
duoną, daržoves ir žuvį. Už
darius krautuves, šviesos už
gesinamos.

Tremtiniai atvyko į Angli
ją patenkinti, kad išvyko iš 
Vokietijos, bet dauguma jų 
norėtų apleisti Angliją. Mais
tu esą patenkinti, jau įsigi
ję drabužių ir gražiai apsi
rengę, tačiau nepatenkinti, 
kad negali progresuoti dar
be, nepatenkinti hosteliais, 
kurie yra lyg kareivinės.

Kadangi gyvenama nedide
lėm grupėm — kultūrinis dar
bas sunkiai vyksta.

Kai dėl sąlygų Prancūzijo
je teko girdėti dvi nuomonės. 
Londono sluoksniuose mano
ma, kad Prancūzija tinkanti 
laikinai apsigyventi mūsų 
tremtiniams. Sąlygos maž
daug panašios kaip ir Angli
joj. Prancūzijoj esą galima 
progresuoti, gauti geresnio 
darbo. Kitų gi (Belgijoj gy
venančių latvių) priešingai, 
kad uždarbiai menki, daug 
komunistų.

Belgija, palyginus su Ang
lija, atrodo visko pertekusi. 
Pirkti viską galima laisvai. 
Tremtiniai, tačiau, tegali 
dirbti anglių kasyklose. Olan
dija atrodo suvargęs kraštas.

Toliau buvo aptarta mūsų 
būklė. IRO pripažinus Trem
tinių Komitetus. Buvo nutar
ta prašyti IRO sukviesti pa- 
baltiečių atstovus ir išsiaiš
kinti ryšium su tuo iškilusius 
klausimus, o be to, prašyti, 
kad iš dirbančiųjų daromų 
išskaitymų po 20 DM IRO 
fondan būtų mokama tam 
tikra dalis Tautinių Komite
tų administracijos reika
lams.

Lenkijoje jaučiama didelis 
trūkumas mėsos ir riebalų. 
Nors daug mėsos čia impor
tuojama iš Rumunijos ir Ven
grijos, visgi jos toli - gražu 
neužtenka. Todėl mėsa pagal 
korteles duodama tik 3 die
nas į savaitę, o likusias ketu- 

neturėsiąs jokių kliūčių iš- (rias dienas gyventojai' turi 
vykti iš Australijos. j pasnikauti.-

Antras klausimas buvo: ar J Tai vis padarė komunistų 
tiesa, kad iš Australijos nie- i “planingas” šeimininkavi- 
ko negalima išsivežti ? Atsa-, mas- nes anksčiau, kai Len- 
kytą: netiesa, išsivežti gali-į kiją valdė ne komunistai, tas 
ma viską, išskyrus valiutą, [kraštas pagamindavo mėsos 
kuriai išvežti reikalingas lei- daugiau, negu suvartodavo. 
dima s, i i Lenkijos, kaip ir Lietuvos,

Toliau p. komisaras rašo,; bekonai, mėsa ir sviestas ta- 
kad Australija laiko pabaltie- da pasiekdavo Angliją ir to- 
čius geriausia medžiaga savo, ūmesnius kraštus, 
gyventojų sudėčiai pagerinti, 
ir todėl jiems teikianti pir-| 
menybių.

Australijos vyriausybė nie
ko neturinti prieš tautines kur užtinkamas paukštis. Tik 
bendruomenes, tačiau nelei- Anglijoje, ypač prieškariniais 
sianti kurtis tautinėms kolo- laikais, buvo labai daug gul- 
nijoms. '

Tremtiniai atlikę savo įsi
pareigojimus pagal sutartis 
galėsią ieškotis ir užsiimti 
darbu pagal savo specialybę.

Ryšium su greitu laiku 
įvykstančia IRO narių konfe
rencija buvo apsvarstytas 
platus memorandumas dėl 
IRO santykių su DP ir iškel
ta daug šiuo metu daromų 
jiems skriaudų.

Buvo nutarta prašyti JAV 
vyriausybę, kad JAV konsu
lų reikalaujamus iš DP doku
mentus, už kurių paruošimą 
reikia daug mokėti, — būtų 
taikomos lengvatos.

Toliau, prašyti JAV vy
riausybę, kad vykstančias į 
JAV šeimas neskaidytų, kad 
visus jo narius vežtų vienu 
laivu ir į vieną vietą.

Keptos gulbės
Gulbė yra gražus, tik retai

bių. Gal dėlto, kad anglai gul
bes laikė nepaprastoje pagar
boje, kaip indusai “šventąją” 
karvę, ir neleįsdavo jų nai
kinti. Tačiau po paskutinio
jo karo tą savo pažiūrą į 
gulbę anglai pakeitė. Juos, tai 
padaryti, beabejo, privertė 
nuolat alkio varginamas 
skrandis.

Po šio karo ne vienas an
glas, pamatęs kur nors ežere 
išdidžiai plaukiojančią.gulbę, 
tuojaus griebiasi šautuvo ir 
taikosr ją nudobti, kad, su
laukęs sekmadienio, savo 
peralkusiai šeimai galėtų pa
tiekti karališkus pietus. To
dėl gulbių skaičius Anglijoje 
pastaruoju metu tiek suma
žėjo, kad valdžia turėjo išleis
ti specialų įstatymą gulbes 
apsaugpti.

NEW YORKO APYLINKĖJE
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo iškilmėse 1949 m.

Vasario 13 d., Hotel Capitol, New Yorke, aukojo šie:
$25.00: Prel. J. Balkunas, 
Darnusis ir Alf. Stankevi-

Po 
J. C. 
čius.

Po
P. ir T. Barzilauskai.

Po $15.00: J. ir Iz. Laučkai 
ir O. šarkaitė. $11.00 J. Karpių 
šeima.

Po $10.00: T. Vaitukaitis, Mr. 
ir Mrs. Matthews, Mickevičius, 
E. Rastapkevičienė, H. Baužins- 
kienė, NN, W. Tarulis, kun. J. 
Aleksiūnas, A. ir P. Lapės, V. 
Daugėlai, Jurgis Žvirblis, Mr. ir 
Mrs. J. Staniai, kun. Tulaba, R. 
Budrienė, kun. M. Ražaitis, J. 
Milukas, K. ir A. Krušinskai, A. 
Simutis, M. Paluciūtė, Elzbieta 
Strungiūtė ir J. Ginkus.

Po $5.00: P. Montvila, Ant. 
Kivytienė, A. Matulis, W. J. 
Drake, Vaitkevičius, F. Skver- 
navičius, J. P. Mačiulis, M. Mi
lukas, Em. Milukienė, Kregždie- 
nė, J. Žemaitis, S. ir Z. Vitaičiai, 
NN, V. ir E. Vyšniai, EI. Piva- 
rūnas, Tamavičius, A. Lelis, J. 
Simonaitis, Mr. ir Mrs. Vulokai, 
A. Bundonis, P. Dulkė, D. ir J.

$20.00: P. Atkočaitis ir

lauskis, Radzevičius, J. Butkus, 
Ražauskas, Brukienė, F. Venys, 
J. Gražienė.

Po $1.00: A. šiška, Tamošaus
kienė, S. Bakšienė, S. Steckis, 
Zeikus, Mitchel, S. Pečkys, A. 
Spaičys, Žvaliauskas, Banevičie
nė, Avižienis, Očikas, K. Kairiū- 
nas, J. Aimanas, čėsna, Bubelis, 
Biliauskas, Stankus, Bulčinskas,
J. Baliūnas, P. Milas, Ksčenai- 
tienė, A. Stanis, K. Eidukaitis,
K. Dumblienė, K. Dumblis, M. 
Vaškas, Ramanauskas, Maželis, 
Mačionis, J. Burdulis, Puzokas, 
O. Žamauskienė, Zavistanavičiė- 
nė, Grigaliūnienė, Sušinskas, J. 
Augutienė, H. Vyšnius, NN, V. 
Gustaitis, K. Motuzas, NN, A. 
Kishonas, Matulionis, NN, A. 
Aidukas, A. Sniečkus, J. Herma
nas, Urbonas, J. Digrius, J. Na- 
verokas, Tiškus, Poderis, M. Bo- 
bin, F. Plaktonienė, Švabienė, 
Lazkun, U. Bacevičienė, Vaiva- 
daitė, Urbonavičiūtė, Ed. Vyzie- 
nė, Malakauskas, P. Jokaitis, 
Jurgis, Milvidienė, Kulik, Lauri
naitis, Faltin, V. Pūkas, Kaz-

Averkai, J. Miklasencius, kun. iauskas> Ambrazaitis, Kupčins- 
£ L- kas, Jaceskas, J. Samas, F. šui-
Vaisvila’ kun. J. Pakalniškis, j ’ česnienė, Milukas, J. Staš- 
NN, Jankauskas, Budreckiene, Gudeli Černienė, J. Baltus, 
J. Misiūnas, Agastis, Danielius, - - - ’ - ’ —
Ks. Strumskis, T. Gudeika, Rė
kutis, Ramanauskas, Narbutie
nė, J. Budrevičius, Remsh, Ga
linis, Kaz. Čeledinai, A. Vikri- 
kas, A. Matulaitis, R. Kručas, 
T. Leveikis, A. Damušas, Nellie 
Johnson, V. ir A. Stašinskai, T. 
Tulaba, G. Grinienė, Brazdžio
nienė, Dr. M. Vinikas, T. M. 
Grybaitė, adv. K. Jurgėla, M. 
Liaukus, Janušas, Markevičius, 
J. Puidokas, T. Cirkelis, J. Dir
žys, Baranauskas, S. Karvelis, 
Kubilius, Ražanauskas, P. Lu
koševičius, St Globis ir St. Ju
revičiūtė. $4.00 J. Martynas.

Po $3.00: J. Kuodis, M. V, K. 
Kraučiūnas, NN, Menderis, Ma
tulionis, Grigalienė, NN.

Po $2.00: O. Bakšienė, M. 
Lutgin, W. Borus, P. Evans, J. 
Brosgul, Marcinka, Asauskas, 
Petrauskas, J. Dumčius, J. Nau
jokas, S. ir A. Karosaitis, L. 
Šerkšnys, J. Liubinskas, K. Ku
lys, C. Kižis, NN, B. Paprockie- 
nė, J. Gilvota, Minkevičius, Jac
kus Rimkūnienė, P. Minkūnas, 
NN, M. Tubelytė, J. Šimėnas, 
Bagdonienė, Žukas, Kučinskas, 
S. čereškaitė, šertvytis, Male- 
šiai, Kudirka, K. Paulauskas, A. 
Ragelis, J. Kuveikis, A. Žalis, V. 
Kalvelis, Balčiūnienė, V. Slavins
kas, J. židanavičius, P. Vaitu
kaitis, NN, J. šaltis, NN, K. Kaz

Dikčius, Jankauskas, Vengris, 
Kairys, Kazakevičius, Vaicekaus
kienė, A. Černiauskas, F. Mika
lauskas, J. Vaitkus, Mrs. Pulo
kas, Mrs. T. Klimas, Mrs. Ra
gelis, J. Peterson, Mrs. Mardo- 
sa, M. Blažonis, M. Nakrošius, 
P. Klimas, P. Avižonis, W. Wolf, 
J. Walas, J. Rimavičius, Sadaus
kas, A. Pocius, V. Maželis, L. 
Ulrich, A. Poderis, J. Brokas,. S. 
Gudaitienė, A. Gudaitis, A. Tere- 
beiza, P. Pusnikas, Čemerkienė, 
Šulcas, Norkevich, Nakrošis, 
Karpavičius, Janušas, Paulaus
kas, Laukius, Lapšys, Andrews, 
A. Budrus, A. Kalvaitis, A. Bal
sis, Ambrazaitis, S. Butan, Ig. 
Bujokas, Mackevich, Mačiulis, 
P. Kriaučiukas, Sakas, A. Ska
rulis, Vaitulionis, prof. L. Dob- 
riansky, D. Andrievsky, J. Tys- 
liava, A. šerkšnas, šerkšnienė, 
J. Ambraziejus, A. Dvariškis, 
Tamulaitis, P. Linkauskas, Kur- 
niskas, Vaitkus, Milauskas, J. 
Jakaitis, Steskis, Dailydėnas, 
Andriulis, Jakubauskas, Ado
maitis, Pečkaitė, Poderis, J. že- 
rolis, K. Baltramaitis, Sližys, 
Kaupas, Vaiginis, Razmintas, 
Genis, Narvidas, Juozavičius, 
Mačys, Ulevičius, Jurkenienė, 
Menderis, Zaveckas, Balažentis, 
D. P., Pėstininkas, Katulis, A. 
Vitkevičius, Girnius, Podžitfe, 
Norvilas, Jočis, Samuolis, Navic-

Sekmadienį, balandžio 3 d., 7 vai. vak., šv. Alfonso pa
rapijos salėje, 114 W. Saratoga St., bus rodomos brolių Mo- 
tuzų-Beleckų filmos, kurias rengia vietinis BALFo skyrius.

Tėvynėj Brangioj, Lithuania, Kodėl Mes Bėgome, Be 
Tėvynės Ištrėmime, CARE filmą, BALFo Tag-Day New 
Yorke, Ten kur Nemunas Banguoja bus filmų programoje. 
Gražūs, spalvoti Lietuvos vaizdai, kurie amžinai stovi mū
sų akyse su spindinčiais ežerais, javų banguojančiais lau
kais, žydinčiais sodais, gražiu jaunimu. Baravykai, šer
mukšniai, gandrai, zuikiai, stirnos, Lietuvos kariuomenės 
raiteliai ir savanoriai. Lietuvio DP vargai Voketijos kem
pėse, jo kasdieniai rūpesčiai ir džiaugsmai.

Tie, kurie nuolatos ateina ir nepraleidžia filmų paren
gimų, prašomi paraginti ateiti ir jaunimą ir kurie turi ge
rų pažįstamų amerikonų tarpe, atsiveskite juos pamatyti ir 
susipažinti su Lietuva.

Viena iš filmų, kuri buvo rodyta Washingtone kongre
so ir senato nariams, vėliau San Francisco UNO konferen
cijoj, taip pat Pietų Amerikoj: Argentinoj, Urugvajuje ir 
Kolumbijoje, yra anglų kalboje.

^AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

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

ir kiti spaudos darbai

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

Rengėjai

Wyckoff, N. J
šiame miestelyje yra šokių 

mokykla, svetimtaučio La Far
go vedama, tačiau daug prielan
kumo rodantis mūsų tautai. To 
prielankumo priežastis bus bene 
ta, kad La Farge žmona yra lie
tuvaitė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties proga vasario 19 die
ną programa, Mrs. La Fargo dė
ka, buvo paskirta vien lietuviš
kiems tautiniams šokiams, šok
ta “Noriu Miego,” “Klumpako
jis,” Kalvelis” ir k. Pati Mrs. La 
Fargo šiuose šokiuose dalyvavo 
pasipuošusi tautiniais rūbais.

Publika buvo vakaru labai su
sižavėjusi ir dėl to vietos anglų 
spauda nemažai vietos paskyrė 
vakaro aprašymui. Visi šokiai 
spaudoje parašyti lietuviškais 
pavadinimais. Be to, paminėta, 
kad vakaras buvo suruoštas Lie
tuvos Nepriklausomybės sukak
čiai paminėti.-

Moterų Sąjungos 24 kuopos 
valdyba dėkoja darbininkėms, 
padėjusioms surengti laimėjimų 
vakarą, biznieriams už paauko
tus daiktus, Lukams už paauko
tą tortą, Pečinskams už paauko
tus gėrimus ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie mūsų laimė
jimų vakaro surengimo.

Anelė Tvaskienė,
Pirmininkė

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Akis

Dėkojam prelatui J. Balkūnui 
ir kunigams už iškilmingas šv. 
mišias ir palaidojimą a. a. ma
no sūnaus Edmundo Brusoko ir 
marčios Rozalijos, sūnaus Česlo
vo moters. Dėkojam vargoninin
kui už patarnavimą ir visiems už 
užsakytas mišias ir gėles, taip 
pat už atsilankymą į laidotuves. 
Dėkoju V. Valantiejienei už gra
žų patarnavimą.

Motina A. Brusokiene 
ir sūnus Česlovas Brusokas

Dr. John Waluk
IŠ! No. 6th Street

TeL EVergNM «-MM
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

Kartais ir taip 
atsitinka

li-

Padarė bereikalingą 
operaciją

Londono Hammersmith 
goninėje vienu laiku turėjo
būti padarytos dviem mote
rims operacijos. Kai jau vie
na operacija buvo baigta, pa
tarnautojai prie operacijos, 
vietoje antros ligonės, atvežė 
tą pačią, kuriai operacija bu
vo jau padaryta. Klaida bu
vo pastebėta, kai jau opera
cija buvo įpusėjusi.

Už bereikalingą operaciją 
nukentėjusi patraukė ligoni
nę teisman. Pereitą savaitę 
teismas jai priteisė iš ligoni
nės $1,400 atlyginimo.

Mes sujaudinti Mrs. S. Gudai
tis iš Brooklyn, N. Y., 422 Lori
mer St. gera širdimi, prašome 
įdėti į “Ameriką” mūsų padėką 
jai. Ji mums, visai nepažįsta
miems, tremtyje, Vokietijoje,- 
daug kuo ligoje ir varge padėjo. 
Jos katalikiška dvasia mus at
gaivino. Ji mums atsiųsdavo 
'Ameriką,’ ‘žvaigždę,’ ‘Laivą.’

Todėl mes, vykdami ir į kitų 
tolimą šalį (Australiją), jaučia
me esą daug skolingi ir dėkingi. 
Prašome leisti jai šią padėką vie
šai pareikšti, kad šios lietuvės 
amerikietės geri darbai būtų ma
tomi ir pavyzdys taptų kitiems.

Jonas Aranauskas 
ir šeima

Neužmirškite
padėti tremtiniui!

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 
m Be. 4th Street

TeL EVerrrMn T-MM
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniai* uždaryta

Brooklyno Lietuviai Craboriai

kas, Gustaitis, Norkevich, Shim- 
kiūtė, Bubelis, Račkys, Mrs. 
Link, Ašmen, Petrikienė.

Viso aukų suaukota $1,207.40.
Visiems aukotojams, prisidėju- 

siems savo aukomis prie Lietu
vos laisvinimo, širdingas ačiū.

N. Y. Lietuvių Taryba

e $

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

a- -s

LIAUDIES ŠOKIAI
z

ir paprasti amerikoniški
Square Dancing

Kas šeštadienio Vakarą
WYCKOFF GRANGE HALL

Franklin Ave., Wyckoff, N. J.I 
šokių Vedėjas

Rod La Farge 
Wyckoff Folk Dance Orkestru 
Lietuviai ypatingai kviečiami

Padėkos laiškai AID OVER
SEAS kompanijai ,per kurią bu
vo siuntiniai siųsti tremtiniams 
Vokietijoje. AID OVERSEAS, 
Inc., 4851 S. Ashland Ave., Chi
cago 9, Ill. Tel. YA 7-1121,

“Širdingiausiai dėkoju už siun 
tinį Kalėdoms. Man ligoniui tas 
buvo labai didelė pagelba. V. 
Vaškys, (24) Geesthacht, • Ed- 
mundsthal Hospital, Germany.” 
Siuntinį užsakė Tėvai Pranciš
konai, Kennebunk Port, Me.

“Labai dėkoju už siuntinį, ku
ris man palengvino praleisti Šv. 
Kalėdas.” Stud. V. Pilius, (24) 
Flensburg, Germany. Siuntinį 
užsakė Franciscan Fathers, Ken
nebunk Port, Me.

“Food parcel ordered by AID 
OVERSEAS, Inc. in Chicago. I 
have received in a perfect con
dition.” A. Nakas, Seekirchen, 
Austria. Siuntinį užsakė P. Šu
tinis, Ear Falls, Canada.

“I have received. Thank you 
very much. Prof. M. Biržiška,“ 
(24) Pinneberg, Germany. Siun
tinį užsakė J. Kupstis, 7605 — 
22nd St., Kenosha, Wis.

“Ačiū už siuntinį Kalėdoms.” 
B. Rasimas, (24) Eutin, Germa
ny. Siuntinį užsakė Mrs. B. Gol- 
bin, 143 Waverly' Ave., Midlo
thian, m.

“Nuoširdžiai dėkoju. Gavau 
tVcirkoj.” Kun. A. Petraitis, (23) 
Wehnen, Germany.’ Siuntinį už
sakė D. Kailiūnas, 7120 S. Fran
cisco Ave., Chicago, Hl.

“All right. I thank you.” J> 
Būtėnas, (14) Schw. Gmuend, 
Germany. Siuntinį užsakė Mrs. 
V. Urbonas, 2026 S. Union Ave., 
Chicago, Hl.

Joseph Garszva

m Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

1 Grabelius—Balsamuotojas

ModeraHka Koplyčia

Tel. STagg 2-5043

IW. NEwton 9-4464

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(šalinakas)

Lalaniuotu Grabortus
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

-$150-
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Stephen Aromiskis
i(Armakauskas)

433 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

Ectate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Lalsniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
B4-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME u,..
i LAJB8NTUOTAS GRABORIUS

i Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir
Į dfeMys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

*, Paul Gustas Funeral Home, Ine.
Į M4 MARCY AVE. BROOKLYN •» N. Y.

(Priei Armory) EVergreen 7-4774
Mūsų 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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Dalyvaukim Lietuvių Katalikų Seimelyje
Šį sekmadienį įvyksta Liet. Katalikų N. Y. ir N. J. apy

linkės seimelis, kuriam stropiai pasiruošta, nes dalyvaus 
jame ir paskaitas arba kalbas sakys geri ir veiklūs mūsų 
visuomenės vadai.

Didžiausia mums laimė, kad šiemet turėsime garbin
gąjį svečią, neseniai atvykusį iš Europos prel. Mykolą Kru
pavičių. Šiuo metu garbingasis svečias lanko Amerikos lie
tuvių kolonijas, sakydamas kalbas apie Lietuvos kančias 
ir kovas dėl jos nepriklausomybės atstatymo.

Kiekvienam lietuviui netik pareiga, bet ir garbė jo 
kalbą išklausyti. Visur jos palieka gražiausius įspūdžius ir 
sukelia pasiryžimą, dar stipriau dirbti ir aukotis Lietuvos 
reikalams, tad šį sekmadienį visi dalyvaukime Lietuvių 
Katalikų seimelčje.

Kitais referentais bus “Amerikos” redaktorius Dr. A. 
Šerkšnas, J. B. Laučka, adv. K. Jurgėla ir kun. K. Kasparas.

•Draugijų atstovai prašomi registruotis nuo 1:30 vai. 
popiet. Seimelis prasidės 2 vai. Svečiai taip pat kviečiami 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti, nes tikrai šių metų Lietuvių 
Katalikų seimelis turi praeiti didžiausiu pasisekimu. Įsidė
mėkite! Šį sekmadienį, kovo-April 20 d., visi į šį susibūrimą, 
kuris bus Brooklyne, Apreiškimo parapijos salėje.

Liet. Kat. Federacijos Apskrities Valdylba

• Mrs. Tvaskienė, žinoma 
tremtinių globėja Brooklyne, 
lankėsi mūsų redakcijoje ir 
užsakė siuntinį vienam trem
tiniui į Vokietiją.

• Br. Brundzienė, žinoma 
lietuvių šokių grupės vedėja, 
rengia būsimam “Amerikos” 
piknikursavo programą.

• Mūsų siuntiniais į Euro
pą, pradėjo daugiau domėtis 
katalikiškos organizacijos, 
kurios jau pradėjo siųsti už
sakymus tremtiniams Velykų 
dovanoms.

Angelų Karalienes 
Parapija

“AMERIKOS” PARENGIMŲ KOMI
TETO PRANEŠIMAS

«-
Mūsų laikraštyje jau buvo 

skelbta, kad sekmadienį, ko
vo 27 d., 6 vai. vakare, Ap
reiškimo parapijos salėje, 
bus rodomos įdomios filmos. 
Vietoj įžangos tikieto, bus 
imama 75 centai auka laik
raščio naudai. Kiekvienas at
ėjęs į tą filmą, be atskiro pri
mokė jimo dalyvaus dovanų 
paskirstyme. Dovanoms pa
skirta du setai Rogers Inter
national Silverware Society 
Pattern.

Better Home Products Co. 
firma, kuri tas dovanas davė, 
praneša, jog ji mielai sutik
tų padovanoti daugiau ysetų, 
jeigu tiktai salėje bus dau
giau žmonių.

Šios firmos skyriaus atsto
vas New Yorke filmų pertrau 
kos metu supažindins šeimi
ninkes su įvairiais nylon ir 
šerių šepečiais ir kitokiais 
namų valymo produktais. 
Šeimininkės galės nusipirkti 
arba užsakyti sau naudingų 
dalykėlių, o “Amerikos” laik
raštis vietoj krautuvininko 
gaus pelną.

Be to, toms šeimininkėms, 
kurios įdomausis įsigyti įvai
raus dydžio puikius mėsos 
piaustymo peilius Cattarau
gus Vanadium Steel Cutlery 
VELTUI, arba ir Rogers In
ternational Silverware, šia
me “Amerikos” parengime, 
kovo 27 d. bus paaiškintas 
būdas, kaip gauti šiuos pui
kius daiktus visai nemoka
mai.

Todėl nė vienas neužmirš
kite ir atsilankykite į šį įdo- 
nrn filmų ir dovanų dalinimo 
vakarą.

Mūsų Apylinkėje

Mūsų Varduvininkai
šeštadienį, kovo 19 dieną 

išpuola šv. Juozapo šventė, 
taigi, visų Juozų vardadie
nis. Juozas yra lietuvių mė
giamiausias vardas, nes be
veik kiekvienoje šeimoje vie
nas asmuo yra tuo vardu 
krikštytas.

Savo skaitytojų ir rėmėjų 
tarpe “Amerika” turi tiek 
daug Juozų, kad visus sura
šius, tektų užimti pusę laik
raščio. Trys Juozai yra “A- 
merikos” leidėjų valdyboje, 
būtent:

Kun. Juozas Simonaitis, 
Kun. Juozas Aleksiūnas ir 
Juozas Laučka.
Jei pavartysite “Amerikos” 

puslapius ir pasižiūrėsite mū
sų biznierių vardų, ten irgi 
nemažai Juozų rasite:

Juozas Garšva
Juozas Ginkus
Juozas Kavaliauskas
Juozas Motiejūnas 
Juozas Mačiulis 
Juozas Povilanskas 
Juozas Vastūnas 
Juozas Zeidat.
Taigi, sveikiname visus 

Juozus, linkėdami jiems il
giausių metų ir daug asmeni
nės gerovės.

“Amerikos” Redakcija 
ir Administracija'

• Kun. N. Pakalnis, “Ame
rikos” leidėjų bendrovės val
dybos pirmininkas, nebuvo 
susirgęs, kaip kad skaityto
jai iš mūsų pranešimo, jam 
grįžus iš atostogų, susidarė 
įspūdį. Gerb. mūsų pirminin
kas yra visiškai sveikas. Jis 
buvo išvykęs tik pailsėti.

• J. Boley, Vyčių pirminin
kas lankėsi mūsų redakcijo
je, kur buvo kalbėta mūsų 
katalikiško jaunimo reika
lais.

• Dr. Dirmeikis, neseniai 
atvykęs iš Paryžiaus, aplankė 
mūsų redakciją.

• Vyt. Bacevičiaus muzi
kos klubo koncertas įvyks 
kovo 23 d., 8 vai. vakare, 210 
E. 77th St., New Yorke.

• Kun. Juozapo Aleksiūno, 
Angelų Karalienės parapijos 
klebono Brooklyne, “Ameri
kos” didelio prieteliaus, vardi 
nes rengiasi tinkamai atžy
mėti šv. Vardo Draugijos vy
rai. Mielą varduvininką nuo
širdžiai sveikina “Amerikos” 
štabas.

• Adv. A. Juknevičius, tik 
atvykęs iš tremties, lankėsi 
mūsų redakcijoje. Jis buvo 
žymus Vilniaus advokatas, 
“Jaunimo Draugo” redakto
rius.

• J. Valickas, žinomas 
tremtinių globėjas Newarke, 
lankėsi mūsų redakcijoje.

• Kun. Juozas Simonaitis, 
Elizabetho parapijos klebo
nas, “Amerikos” didelis rėmė
jas, švenčia dvigubą šventę: 
Juozapines ir 25 metų klebo
navimo Elizabethe sukaktį. 
Ateinančiam numeryje bus 
specialus jubiliejato paminė
jimas.

• Vincės Jonuškaitės kon
certas New Yorke nukeltas 
iš balandžio 20 d. į gegužės 
13 dieną.

• Mr. St. Kazlauskas iš 
Bronx įteikė “Amerikai” $7 
— dvejų metų prenumeratą 
ir vieną dolerį laikraščio fon
dui.

• K. Motuzas, plačiai žino
mas filmų rodytojas, yra pa
rinkęs “Amerikos” filmų va
karui nepaprastai gražių vai
zdų iš savo linkinio.

J

SEKMADIENĮ, KOVO - MARCH 27,1949 į
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

Havemeyer ir No. 5th Sts. Brooklyn, N. Y. S
“AMERIKOS” PARENGIMŲ KOMITETAS RUOŠIA 'į

Fhų Vakar.;
1. Įdomi religinio turinio filmą.
2. Gražūs Lietuvos vaizdai.
3. New Yorko Lietuvių Tag-Day filmą, kurioje pama

tysite patys save ir savo pažįstamus.
Įžangos vietoje AUKA spaudos reikalams nemažiau 75c. 

Be to, kiekvienas atsilankęs be atskiro mokesnio dalyvaus 
DOVANŲ PASKIRSTYME. Dovanoms skiriama 2 sidabri-

—Angelų Karalienės para
pijos šv. Vardo draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyko niai setai (Rogers Silver Plate) po 16 gabalų kiekvienas, 
parapijos salėje, kovo 13 d., Į Filmas rodys žinomas filmų rodytojas K. MOTUZAS 
10 vai. ryte. Susirinkimą ve- “
dė pirm. V. žemantauskas, 
užrašus darė S. K. Lukas. Ed. 
Tumasonis pažymėjo, kad Šv.1 
Vardo draugijų unija nutarė 
gegužės 5 d. padaryti paradą 
ir kviečia visas Šv. Vardo jos kolektorius, Albinas Ba- 
draugijas dalyvauti. rasnevičius, kurio dirbtuvė

—Atstovais į Katalikų sei- ’ yra 77 Gold St., netoli baž
nyčios, padirbo gražią lietu
vių ir anglų kalba iškaba, ku
rioje pažymėta bažnytinių 
pamaldų tvarka.

—Šv. Elzbietos Sodai, d-jos 
narės pereitą sekmadienį ėjo 
bendrai prie Komunijos per 
9 vai. mišias, kurių metu jos 
sutartinai giedojo bažnytines 
giesmes, ši draugija iš savo 
iždo parapijai paskyrė $25. 
Be abejo, jos aukos ir Vely
kų gėlėms nupirkti.

—Kovo 27 d. parapijos sa
lėje šv. Elzbietos Sodalicijos 
draugija turės Bingo. Pirmi
ninkė Graney Nemanis kvie
čia visus atsilankyti. Ši drau
gija kviečia jaunas moteris 
įstoti į šią draugiją. Tuo rei
kalu reikia kreiptis į sekre
torę, Cassano Jakubčionis, 

.misijos veuejus xeva.» rmu- .243 Front St. .
tiškus Bulovas, vienuolis, I —Elzbietos Sodalicijos 
marijonas, Suaugusių misi- draugija, atjausdama sunkią 
jos pradedamos kovo 28 d., ‘ 
7:30 vai. vak. Joms vadovaus 
Tėvas Bernardinas Grauslys, 
vienuolis, pranciškonas.
—Parapijos metinis piknikas 
bus liepos 17 d. Visos draugi
jos yra prašomos susilaikyti 
tą dieną nuo bet kokių paren
gimų.

—Apreiškimo parapijos Šv. 
Pranciškaus Tretininkai ren
gia vakarienę balandžio 3d., 
5 vai. popiet su gražia pro
grama. Pelnas skiriamas sta
tomiems Tretininkų namams 
Romoje ir Asyžiuje, kurie 
bus baigti šventaisiais 1950 
metais.

mėlį kovo 20 d. išrinkta V. 
Žemantauskas, Al. Ražaus- 
kas, S. K. Lukas, Ed Tuma- 
sonis, J. Star, S. Marcilionis.

—Nutarta gegužės 21 die
nos vakare rengti Šv. Vardo 
draugijos pavasarinį balių su 
užkandžiais, gėrimais, muzi
ka ir šokiais.

Apreiškimo 
Parapija

vai.—Kovo 20 d. per 10 
mišias Vyčiai eis prie bend
ros Komunijos. Po mišių bus 
bendri Komunijos pusryčiai.

—Parapijos misijos prade
damos kovo 21 d., 7:30 vai. 
vak. jaunimui anglų kalba. 
Misijos vedėjas Tėvas Pran
ciškus Bulovas, 1 ’

Calendar Salesman
Reikalingas agentas naujiems 

1950 metų sieniniams kalendo
riams pardavinėti. Pageidauja
mas asmuo, kuris moka lietuvių 
kalbos. Komisas ir bonai.

LITHO CALENDAR & 
PRINTING CO.

199 New York Ave., 
Newark 5, N. J.

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

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. JEZAVTTAS V. UBAREVICIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

Pradžia 6 vai. vakare

Šv. Jurgio Parapija
—Jaunas dailydė, parapi-

, “Amerikos” medžiaginę pa
dėtį', aukojo $5.00. Pasižadė
jo ir ateity savo laikraščio 
reikalų nepamiršti.

—Balandžio 2 d. bus stato
ma 5 veiksmų drama “Pilo
to Duktė.” Ją stato parapijos 
choras, parapijos salėj. Atsi
lankę pamatys gražų veika
lą, kurį vaidina naujos ame
rikiečių lietuvių ir iš tremties 
atvykusių lietuvių jėgos.

—Kovo 20 d. bus laidoj a- 
mąs Petras Geležinis, kurio 
palaikai parvežti iš Europos, 
kur jis žuvo kaip karys ir pa
šarvoti Garšvos laidojimo įs
taigoje. Bus laidojamas po 
bažnytinių pamaldų 10 vai. 
ryte. Geležinių šeimai, ypač 
velionio kario mamytei, reiš
kiame gili užuojauta.

Balandžio 24 d., sekmadie
nį, 6 vai. vak., šv. Jurgio pa
rapija, C. Brooklyne, rengia 
savo salėje METINĮ MAR
GUČIŲ BALIŲ su dovanomis 
Kviečiami visi atsilankyti.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCWS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS Iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

AUGUST GUSTAS
Beltaire Florist

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

6762 FOURTH AVE.

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

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

Pranefldt—Prlsluslm Katalogą Dykai
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PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu įmokėji- 
mu, Gera proga įsigyti nuosavy
bę ir dykai turėti kambarius. 
Namas geras, nebrangus ir gra
žioje vietoje.

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

Mainais yra namų ant biznių 
ir farmų. Taipgi gerų lotų.

Teisingas ir nuoširdus patar
navimas.

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

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

PARDAVIMUI IR IŠRENDAVOJIMUI
Turime visokių parduoti ir išrenda- 

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

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves ir farmas.

B. ZINIS
Laisnluotas Real Estate ir Insurance 
499 Grand Street, 861 Union Avė., 

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

to dalyse už prieinamas kalans.

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

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINE BENDROVE
Siunčia maisto ir drabužių pakietus į Europą 

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

NO. 1—$6.50
2sv.
Isv.
Isv.
Isv.
2sv. kiaul. taukų
1 sv. pieno miltelių
Isv. pieno šokolado
NO. 5—$5.60 
5sv. kavos 
4 sv. kakao

kuriuos galima užsakyti 
nesinaudoja tarpininkais,

cukraus
kavos ar kakao 
bekono
kiaul. mCsos

NO. 2—$10.00
5sv. cukraus
2sv. kavos
2sv.
5sv.
2sv.

kiaul. mėsos
kiaul. taukų 
bekono

2sv. kond. pieno
2gab. tual. muilo
NO. 6—$5.00
10 sv. kiaul. taukų

SEA-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

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

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

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
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Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. Whitecavage, Savininkas

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IB 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 vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN

F I S A S .
496

KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS 

o
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!

DAvenport 6-0259
RALPH K R f C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Graūd Avenue 

Maspeth, N. Y.

Stephen Bredes Jr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

J

■

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieką mūriniu namu vienu iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y. ■

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
-Nebrangiausia—ir—Geriausia

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

Į y 
I
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KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak 

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 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.
Tel. MArket 2-5360
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