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JAV Senatas ir Kongresas 
yra labai rimtos įstaigos. Į 
šias įstaigas rinkti viso kraš
to žmonių atstovai. Rinkti jie 
demokratiškiausiu būdu. 
Rinkti ne vienos kokios nors 
pasaulėžiūrinės partijos žmo
nės, bet visokių pažiūrų, vi
sokių įsitikinimų, visokių nu
sistatymų. Pradedant katali
ku ir baigiant kraštutiniau- 
siu netikinčiu. Ir štai, šitų įs
taigų atstovai visada kiek
vieną dieną darbą pradeda 
malda. Maldai visi iškilmin-1 
gai sustoja. Kaip jie nuošir
džiai, su giliu įsijautimu kal
ba darbus pradedančią mal
dą, reikia pačiam ten viduje

— i=x----------------s x_->

Ir nie- j 
neina, 
niekas

būti, kad galėtum visai tai 
išjausti ir išgyventi, 
kas ten prieš maldą 
niekas neprotestuoja, 
maldos neišjuokia.

mintisNenoromis prašosi 
padaryti palyginimą tarp ši
tų didingų Amerikos įstaigų 
ir mūsų, Amerikos lietuvių, 
sueigų. Ypač šis palyginimas 
tinka šiuo metu, kai mūsų 
lietuviškoje spaudoje per 
trumpą laiką net du kartu ki
lo triukšmas prieš maldą vie
šose vietose. Visa Amerikos 
tauta, per savo atstovus, ran
da palaimos, ištvermės ir jė
gų maldoje. Mūsų gi vadina
mieji kairieji kelia triukšmą 
prieš tai. Ar gi ne keista? 
Tos įstaigos, kurios nugalėjo 
visam pasauliui rudąjį pavo
jų, kuriose, ir tik jose, žmo
nijos viltis ir idealas prieš 
raudonąjį pavojų, mūsiš
kiams atrodo per menkos, 
kad jas galima būtų sau pa
vyzdžiu imti.

Pasaulio širdyje, New Yor
ke, susirinko įvairiuose kraš
tuose Maskvos tarnyboje esą 
“mokslininkai” ir “meninin
kai.” Susirinko jie čia... pa
saulio taiką gelbėti. Tai šlykš
čiausias kominformo darbas, 
kokį tik žmogus beįsivaizduo- 
ti gali, ši tarptautinio bolše
vizmo įstaiga visokiausiais 
vardais siekia savo tikslo. 
Bet šlykštu, kai ji vartoja 
mokslo ir meno vardus. Mo
kslo ir meno, kuriuos bolše
vizmas visiškai, išniekinęs 
yra. Kuriuos Kremlius tik 
Stalino kultui kelti pajungė. 
Tik tas, kuris turėjo progos 
kiek pagyventi sovietiškame 
krašte, kuris pats išgyveno 
ir iš jautė didžiausių mokslo 
ir meno veikalų, kurie tik 
buvo ne bolševikiški, sunaiki
nimą ir žiauriausi draudimą 
žmonėms juos skaityti, tega
li suprasti Waldorf Astorios 

. viešbuty sušauktų “moksli
ninkų” ir “menininkų” pa- 
paskirties šlykštumą. Vieni 
iš šių žmonių yra akli nežino- 
tojai, ką Stalinas yra pada
ręs iš grynojo mokslo ir me
no rytų kraštuose, kiti yra 
piktos valios, kurie apmoka
mi siekia Stalino tikslų viso
mis priemonėmis. Masės ta
čiau dalykus jau suprato. Tai 
įrodė žmonių minios ir plaka
tai aplink Waldorf Astorią.

Balandžio 6 d. Amerikos 
Armija švenčia savo šventę. 
Gyvenime teko matyti dauge
lio kraštų armijas. Didelių ir 
mažų tautų. Senas ir jaunas 
armijas. Paraduose, manev
ruose ir karo žygiuose. Net 
ne viename kare. Bet nė vie
na armija nėra tokia patrauk
li, kaip Amerikos. Kodėl? Vi
sų pirmiausia todėl, kad jos 
yra kilnūs tikslai: ne pulti, o 
gintis ir... ginti. Taip, ginti. 
Ji gynė ir gina nelaimingus 
kraštus. Gina? Taip! Įsivaiz
duokime sau, jeigu jos šian
dieną nebūtų: raudonieji ne 
tik Ameriką, bet ir visą pa
saulį vergais būtų pavertę. 
Vienas jos esimas jau disci
plinuoja pasaulį. Antra, ji pa
traukli dėl to, kad jos vyrai
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Pereitą penktadienį “tai-1 Atleido ir Bulganiną
kos” mokslininkai ir meninin
kai Waldorf Astoria viešbu
čio salėje turėjo bankietą. To 
bankieto metu buvo pasaky
ta daug propagandos už Mas
kvą. Kalbėjo net garsus pia
nistas iš Rusijos šoštakovi- 
čius. Tai vyras, kuris į šią 
“konferenciją” atvyko, be a- 
bejo, palikęs užstatą savo ar
timuosius Sovietų Sąjungoje, 
kurie atsakytų, jei meninin
kas pamėgintų padaryti, kaip 
Kosenkina padarė.

Visus “taikos” apaštalus 
pritrenkė žinomo žurnalisto- 
redaktoriaus Norman Cou
sins kalba. Šis jų pačių 
kviestas patikėtinis viešai pa
reiškė, kad jis nenori tarnau-
ti melui, šis suvažiavimas su- šalo Žukovo

Stalinas atleido iš pareigų 
iki šiol buvusį savo krašto 
gynimo ministerį maršalą N. 
A. Bulganiną. Tai trečias 
stambus atleidimas Stalino 
ministerių taryboje. Neseniai 
buvo atleisti užsienio minis- 
teris Molotovas ir tarybos 
ministeris Miko janas.

Maršalo Bulganino vietoje 
paskirtas maršalas A. M. Va
silevskis, iki šiol buvęs sovie
tų karinių pajėgų vadas Vo
kietijoje. Maršalas Vasilevs
kis yra visiškai Stalinui atsi
davęs paklusnus jo tarnas. 
Stalinas juo, ne kuo kitu, pa
sitikėjo Vokietijoje po mar-
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Europos užsienio 
ministerial į JAV Milijonai Vergų
Kaip žinome, kovo 4 dieną]--------------------------------------♦ -------- -------

Lietuviai taip pat MILŽINIŠKOS DEMONSTRACIJOS
oUollailUlaB, o Į IcLouq. ' *1 • ■

pasirašyti suvažiuoja pas piKietavO Į 
mus visų kraštų, susitarimo -----------
narių, užsienio reikalų minis-' Visas tris dienas New Yor-________  _____
teriai. ke vykusių pikietų metu prieš! rinko komunistų propagan- P® užr»šas: “Šostakovičiau,

I Pirmasis į Washingtoną bolševikų sušauktus “moksli-1 tikqlflTnq komunistai mo- šok Pro lan^-” šis užrašas 
pirmadienį atvyko Italijos už- ninkus” aktyviai dalyvavo ir1 . . . ..... įkelia mintį, kad rusų garsus
sienio reikalų ministeris gra- lietuviai. Lietuvių grupė pa- kslminkai ir menininkai, Įvy- pianistas mielai norėtų pa- 
fas C. Sforza. Jis atskrido sižymėjo savo sąmoningumu, ko milžiniškos žmonių de- bėgti nuo komunistų, jeigu 

i lėktuvu į New Yorką. Jis jau Gal tai dėl to, kad jų tarpe monstracijos prieš komunis- jis galėtų.
I turėjo konferenciją su Vals- buvo daug, kurie turėjo pro-įtus. Minios žmonių su plaka- jam primena įvykį Kosenki- 
Įtybės Sekretorium D. Ache-'gos gyventi po bolševikais ir --------- — ’—! ’-=~J-----------
i šonu. Yra manoma, kad Sfor- ’ gerai juos ir jų darbus pa- 
za tarėsi su Achesonu dėl bu- žįsta, 
vusių Italijos kolonijų Afri
koje.

Keturi kiti užsienio minis- katai buvo daugelio didžiųjų 
teriai laivu “Queen Mary”............. .
trečiadienį pasiekė JAV kran 
tą. Tai Anglijos užsienio rei
kalų ministeris F. Bevinas, 
Belgijos — P. H. Spaakas, 
Olandijos — D. U. Stikkeris 
ir Luxemburgo — J. Beckas. 
Prancūzijos, Danijos, Norve
gijos ir Kanados ministerial 
atvyksta atskirais keliais.

Prie Waldorf Astoria vieš- komunistų vergijoje, žuma- 
bučio New Yorke, kur susi- Hstų ypatingą dėmesį atkrei-

Plakato užrašas

Ypatingai pasižymėjo lie
tuviai brooklyniškiai. Jų plą-

laikraščių pirmuose pusla
piuose. Mūsų chicagiškių 
“Draugo” ir “Naujienų” pus
lapiuose patekusiose įspūdin
gose fotografijose tai ir yra 
lietuvių grupė.

—Staten Island, N. Y. įvy
kę keturi gaisrais apgadino 
mokyklą, bažnyčią ir kt.

CHURCHILLIS JAU AMERIKOJE
Fabrikus neisardys

Iš Vokietijos gautomis ži
niomis, Prancūzija ir Angli
ja pritarė Amerikos pareng
tam planui gelbėti kai kurias 
Vokietijos industrijos sritis. 
Sutarta palikti neliestų 150 
fabrikų vakarų Vokietijoje. 
Taip pat susitarta leisti Vo-

tais ir šūkiais pikietavo ap- nos, kuri, bėgdama nuo ko- 
link viešbutį. Buvo išdalyta munistų, šoko pro langą. Vie- 
masės priešbolševikiškų la-, nas iš ryškiausių plakatų, mi- 
pelių. Atskirų tautybių mo-' nioms įkritusių giliai į sąmo- 
ters buvo apsirengusios tau- nę buvo: “Stalinas turi pa-
tiškais rūbais, šalia JAV vė
liavos, buvo nešiojamos ir 
tautinės vėliavos, jų tarpe ir 
mūsų trispalvė.

Plakatai nusako apie šio 
komunistų suvažiavimo tiks
lus ir apie padėtį žmogaus

leisti 15 milijonų darbo ver
gų Rusijoje.” Šiurpas nueina 
per kūną, pagalvojus apie 
tuos milijonus nelaimingųjų. 
O laimingieji “mokslininkai” 
čia susirinko “taikos ir ramy
bės” saugoti.

D. PEARSON KOMENTARAI
Garsusis Amerikos radio 

politinis komentatorius D. 
Pearson pereitą sekmadienį 
per visas Amerikos stotis 
kalbėjo Atlanto susitarimo 
pasirašymo proga. Jis pabrė
žė, kad iš turimų davinių ir 
vykdomų veiksmų galima 
spręsti, jog sovietai netrukus 
atsakys į šį paktą veiksmais. 
D. Pearson pabrėžė, kad ne-

Praeitos savaitės viduryje 
į Ameriką atvyko praeito ka
ro metu buvęs Anglijos mi
nisterių pirmininkas Winston 
Churchillis su žmona, dukte
rimi ir žentu. Pirmiausia nu
vyko jis į Washingtoną, kur 
buvo prezidento Trumano ^'reikėtų stebėtis, jei artimiau- 
svetys Baltuosiuose Rūmuo-Įsiomis savaitėmis trūktų net 
se. Savaitės pabaigoje atvy- pasaulinės taikos saitai ir 
ko į New Yorką.

Norvegijos, prie Persijos, 
prie Turkijos sienų ir Vaka
rų Vokietijoje. Tie telkimai 
nuolatos dar papildomi. Mar
šalo Vasilevskio pašaukimas 
Bulganino vietoje, taip pat 
kalba už sovietų karinius pa
sirengimus.

Svarbus pasitarimas

šiomis savaitėmis trūktų net

prasidėtų karo veiksmai.

Kovo 25 dieną Washingto
ne Britų ambasadoje Chur- 
chillis turėjęs pasitarimą su

šauktas ne mokslui-menui 
patarnauti, ne taikai stiprin
ti, bet Maskvos propagandai 
varyti, pareiškė jis. Šis suva
žiavimas sušauktas ne laisva 
iniciatyva laisvų mokslinin
kų - menininkų, bet Maskvos 
įsakymu. Maskvos,* agresinių 
tikslų siekiančios, įsakymu. 
Maskva šiais savo veiksmais 
stumia pasaulį į karą. Pasau
lis nėra toks naivus, kad jis 
nesuprastų, kokių tikslų sie
kia šie Maskvos organizuoja
mi suvažiavimai mokslo ir 
meno vardu, pareiškė Cousin.

Tai buvo, tarytum, šaltu 
vandeniu perpylimas bankie- 
to dalyviams.

silesvskis atkakliai vykdė 
Stalino politiką Berlyne, kol 
privedė prie dabartinės padė
ties.

—Amerikoje greit bus pra
dėta statyti naujas prekybi
nis laivas, kuris kaštuos 
$67,000,000. Laivą stato Unit
ed States Line.

‘ —Rochestery gaso ir elekt
ros fabrike kilo gaisras.

vus iki 9,000i tonų talpos.
Kaip žinome, po karo buvo 

nusistatyta visus Vokietijos 
stambesniuosius fabrikus iš
ardyti ir mašinas išvežti, šis 
vakariečių nutarimas vokie
čiams padarė gerą įspūdį. Li
kę krašte fabrikai apsaugos 
daugybę darbininkų nuo be
darbės. Vokiečiai sako, tai 
“gera žinia šią juodą valan
dą.”

ATGARSIAI DIDŽIOJOJ SPAUDOJ

bų, kurias jis ‘turės pasakyti 
čia net keliose vietose. Mano
ma, kad tai bus programinės 
kalbos Vakarų pasaulio lai
kysenos prieš bolševizmą, są
ryšy su paskutiniu metu pa
aiškėjusiais bolševikų sieki
mais ir Vakarų pasaulio pasi
rengimu tuos siekimus pasi
tikti.

Prieplaukoje, Churchilliui 
atvykus, pikietavo būrys ko
munistų, šūkaudami bolševi
kų nustatytus šūkius. Bet tai 
nepadarė jokio įspūdžio.

šaulyje.
Sovietai, manevrų priedan

goje. vykdo plataus masto 
kariuomenės grupavimus, pa
reiškė D. Pearson. Jie turi 
sutelkę daug divizijų prie

rėsi ištisą valandą. Kadangi 
posėdis ėjęs uždaromis duri
mis, pasitarimų objektas nė
ra žinomas, tik sakoma, jis 
buvęs labai svarbus.

KAS NAUJO ŠI| SAVAITĘ

—Jersey Central gelžkelio 
bendrovė pabrangino gelžke
lio bilietus 18%.

gimę, augę ir suformuoti yra 
laisvame krašte, kaip laisvi 
žmonės. Dėl to, kad jie pa
jėgia gerbti žmogų. Su karo 
belaisviais Amerikos armija 
elgėsi kaip su garbingais nu
galėtais- kariais, ne taip, kaip 
elgėsi rudoji ir raudonoji ar
mija su savo belaisviais. Kil
nūs tikslai, žmoniškumas —1 
tai tikra šios armijos stipry
bė.

Labai didelį įspūdį darė 
minios žmonių, pikietavusių 
prieš komunistų “taikos” kon 
ferenciją New Yorke. Turint 
galvoj tačiau tai, kad Wal
dorf Astoria viešbučio aplin
koje ir kitose vietose, kur šis 
suvažiavimas posėdžiavo, te
galėjo sutilpti tik ribotas 
žmonių - pikietininkų skai
čius, teko laukti, kokios ak
cijos imsis didžioji Amerikos 
spauda, kuri atstovauja dau-

įgybę milijonų žmonių.
I Spauda pasirodė nepapras
tai aktyvi prieš komunistus. 

, Visas tris dienas didieji New 
lYorko ir jo apylinkių laik
raščiai su nepaprastu įtempi
mu varė akciją prieš apgavi
kišką suvažiavimą New Yor
ke. Visas tris dienas gatvė
se, traukiniuose, autobusuo
se, restoranuose ir viso vie-

“Amerikos” vajus eina su 
pasisekimu. Tai mūsų vajus 
ne tik prenumeratorių, bet ir šojo gyvenimo centre buvo 
dvasinių vertybių organizavi- tik pikiętininkai ir jų plaka
mo. “Amerika” domisi žy- tai. Didžiųjų laikraščių pus- 
mūs mūsų visuomenės veikė
jai ir plunksnos darbininkai. 
Džiaugiamės, turį rimtų ben
dradarbių iš visų sluoksnių, 
iš visų profesijų. Gaila tik, 
kad į savaitraštį nedaug te- 
sutalpinti galima. Daug kas 
skatina žengti į dienraštį, ar 
bent į tris kartus per savai
tę. Bet tai pareis nuo visuo
menės pačios. Lauksime. No- pritrūko kantrybės kęsti 
retume duoti skaitytojams mulkinimą ir apgaudinėjimą, 
laiškų, paraginimų ir patari-i Reikia atsiminti, kad šią 
mų, kurių mes gauname šiais (spaudos akciją sekė daug mi- 
klausimais, bet gaila, neturi- lijonų žmonių visame pasau- 
me tam vietos. . !lyje.

lapiai perpildyti fotografijo
mis iš pikietininkų vaikšty
nių. Plakatai, užrašai, pro
klamacijos, šūkiai, komenta
rai — visa tai darė nepapras
tą įspūdį.

Tai begalo reikšminga. Tas 
rodo, kad Amerikos viešoji 
nuomonė yra giliai supratusi 
bolševikų apgaulę. Amerika

VeteranŲ pensijos
Kaip žinome, atstovų rū

muose buvo ilgai- ginčytasi 
dėl įstatymo projekto vetera-

W. B. Smith atsi
statydino

Walter Bedell Smith, JAV 
— e--------j— -------- ---------------i pasiuntinys Maskvoje, iš šių

nų pensijų reikalu. Atstovas( pareigų atsistadydinb. Prezi- 
Rankinas buvo įnešęs projek-[Rentas Trumanas jo atsista
to, pagal kurį turėtų gauti tydinimą priėmė. Manoma, 
visi abiejų karų veteranai kad W. B. Smith bus paskir- 
valstybines pensijas. Jeigu tas pirmosios armijos vadu 
tas įstatymas būtų praėjęs, New Yorke.
valdžia pirmais metais būtų; Generolas W. B. Smith yra 
turėjusi išmokėti apie ketu- gerai pažįstamas lietuviams 

tremtiniams Vokietijoje. Bū
damas karo tarnyboje Vokie
tijoje, iš kurios jis išvažiavo 
pasiuntiniu į Maskvą, lietu
viams jis daug padėjo. Jis 
įbėgdavo lankyti lietuvių pa
rengimus. Lietuvių tautiniais 
šokiais ir chorais jis žavėda
vosi.

ris bilijonus dolerių pensijų. 
Iki visos veteranų kartos iš- 
sibaigimo, per 50-60 metų, 
būtų reikėję išmokėti apie 
150 bilijonų dolerių.

Atstovų rūmai šį projektą 
atmetė ir nutarė, kad pensi
jas gaus tik pirmojo karo ve
teranai, sulaukę 65 metų am
žiaus, neturtingi.

PovandeniniŲ laivy 
bazes

Tito yra pareiškęs Ameri
kos pasiuntiniui Belgrade, 
kad rusai slaptai stato di
džiulę povandeninių laivų ba
zę Albanijos pakrašty. Iš šios 
bazės jie mėgins sutrukdyti 
Amerikos ir Anglijos laivy
nams Adrijos ir Viduržemio 
jūrose.

Sąryšy su šiuo, Jugoslavi
joje rengiamasi visokiems ne
tikėtinumams. Amerikos ir 
Anglijos šitie įvykiai Balka
nų pietuose labai atydžiai se
kami. /

Nuteisė už išdavystę
M. E. Gillars, kuri nacių 

laikais kalbėdavo per radiją 
už nacius prieš Ameriką, 
Amerikos teismo dabar nu
bausta tarp 10 ir 30 metų ka
lėjimo ir $10,000 pinigine 
bauda. Automatiškai ji nete
ko ir pilietybės.

M. E. Gillars yra žinoma 
Axis Sally vardu, nes šiuo 
vardu ji veikė naciams. Ji yra 
48 metų amžiaus, gimusi 
Maine valstijoje.

—Izraelio valstybės parla
mentas neįleido komunistų į 
užsienio reikalų komitetą.

• Illinois valstijos senatas priėmė įstatymą, kuriuo ga
lima bus bausti iki 5 m. kalėjimo tuos, kurie priklausys ko
munistų partijai ir nesiregistruos valdžios įstaigose.

• Šveicarijos parlamentas leido vyriausybei pirkti 100 
angliškų duesen lėktuvų, šie kariški lėktuvai kaštuos apie 
$17,500,000.

• Anglų karinė administracija Vokietijoje taip pat at
metė rusų reikalavimą mokėti už telefonų naudojimą.

• Mayoras O’Dwyer pranešė, kad kovo 28 d. Nek Yor- 
ko miesto rotušės salėje buvo priėmimas — pietūs Berlyno 
burmistrui Dr. E. Reuter.

• Hans Rauter, buvęs vokiečių policijos vadas Olandi
joje, nuteistas mirti ir bausmė įvykdyta. Nuteistas kaip ka
ro nusikaltėlis.

• Balandžio 6 d. Washingtone' įvyks trijų Vakarų są
jungininkų konferencija Vokietijos klausimams išspręsti.

• Amerikos 30 ūkininkių-šeimininkių, kurios darė ilgą 
kelionę per Europą, grįždamos į namus, sustojo Airijoje.

• JAV vyriausybė įteikė sovietams raštą, kur prikiša
ma jiems sulaužius 6 pasižadėjimus vokiečių karo belais
vius paleisti namo iki 1948 m. pabaigos.

• Pietų Kalifornijos pakrašty susidūrė du karo laivai 
naktinių manevrų metu — naikintuvas su povandeniniu lai
vu. Po susidūrimo abu laivai galėjo grįžti į prieplauką be 
pagelbos.

• Luebecke nukrito anglų Berlyno aprūpinimo trans
portinis lėktuvas. Trys lakūnai žuvo.

• Atstovų rūmų krašto gynimo komiteto pirmininkas 
praneša, kad į kariuomenę jaunų vyrų neims iki 1950 m. lie
pos mėn. 1 d. Esą užtenka savanorių.

• Amerikos bankai yra nutarę duoti 25 milijonus do
lerių paskolos Ispanijai.

• Sovietų laikraščiai pradėjo nepaprastai pulti Suomi
ją. Bijoma, kad Suomijoje nebūtų užgniaužta visai nepri
klausomybė.

• Sovietai pareikalavo Amerikos karinę administraci
ją Vokietijoje 5 milijonų dolerių už naudojimą telefono lai
dų iš vakarinės Vokietijos su Berlynu. Amerikonai reika
lavimą atmetė.

• Arlingtone, Mass., 21 metų amžiaus J. Costa pats pa
sidarė elektros kėdę, kurioje nusižudė. Policija pripažino 
savižudystę.

• Kanados valdžia pasiūlė parlamentui sumažinti iš 
žmonių imamus valstybės mokesčius 32%.

• Atitinkamos mūsų emigracijos įstaigos apskaitė, kad 
iš tremtinių į Ahstraliją vyksta 90% vyrų, o į Kanadą — 
90% moterų.

• Čekoslovakijos komunistai paprašė anglų komu
nistę P. Wildash per 24 vai. apleisti Čekoslovakiją.

~
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PLAČIOS IR SIAUROS PAŽIŪROS
Pavarčius šių dienų mūsų laikraščius, labai dažnai už

tinki įvarius priekaištus, kuriuos daro žmonės vieni kitiems. 
Tie priekaištai įgyja daugiau visuomeninio atspalvio, kai 
jie daromi vienos kurios organizacijos ar srovės kitai sro
vei ar organizacijai.

Jeigu beveik natūralus dalykas, kad žmonės pagal sa
vo palinkimus pasiskirsto į įvairias organizacijas, kurios 
padeda jų tikslų siekti, tai gana dažnas pas mus dalykas, 
kad žmonės per greit užmiršta, jog kiekvienas gali laisvai 
pasirinkti, kas jam patinka, ir tikėti tuo, kas jam atrodo 
tiesa.

Užmiršdami kitų laisvę ir laikydami save neklaidin
gais, žmonės ne kartą labai skaudžiai pasmerkia kitus, ku
rie kitaip mano. Toks kitų smerkimas kartais išauga į nea
pykantą. O neapykanta, kaip visi gerai žinome, yra griau
namoji jėga, priešinga meilei, kuri yra kuriamoji jėga.

Neapykanta ir negerbimas kitų, moksle turi juk švel
nų pavadinimą: netolerancija, tuo tarpu, kai pagerbimas 
arba pripažinimas žmogui teises tikėti, kaip jis nori, turi 
tolerancijos vardą.

Tolerancija žmonių santykiuose yra beveik tas pat, ką 
druska gamtoje: abi jos sulaiko nuo puvimo ir gedimo. Ne
tolerancija yra keršto, pavydo ir neapykantos skleidėja. 
Netolerancija nepakenčia nieko aukštesnio. O to aukštumo 
mastu ji pastato save. Netolerantui nieko negali būti geres
nio nei tobulesnio.

Tai prisiminus, darosi visai aišku, kodėl vandalai, už
puolę senovės Romą, viską griovė ir naikino, kas tik buvo 
gražu, švaru ir blizgėjo. Vandalai nepakentė nieko, kas už 
juos atrodė švariau ir prakilniau. Taip lygiai ir mūsų laikų 
žmogus, savo sieloje praradęs dvasines gėrybes, nemėgsta 
to, kas jam primena šį tą kilnesnio. Jis maištingai prieš tai 
šiaušiasi, kritikuoja, peikia, kad tik tuo numalšintų savo 
alkstančią sielą ir nesijaustų mažesnis ir menkesnis.

Dėl to, tur būt, ir religija susilaukia kai kurių žmonių 
neapykantos. Jų akyse ji verta nekęsti, nes ji žmogui rodo 
aukštesnę būtybę, Dievą, primena pareigas, artimo meilę, 
reikalauja gerų darbų, kuklumo ir nusižeminimo. Religija 
primena, kad turėti žmogišką išvaizdą, dar nereiškia būti 
žmogumi. O tai juk nepatinka tokiam, kuris save laiko ne
ribotai išmintingu ir viską lengva širdžia linksta vadinti 

'kvailybe. ? r v **•' <
Tokio akyse religija yra prietarai. Dievas yra niekas. 

Tokiam atrodo, kad sielos, žmogus neturi, nes jis niekad ir 
niekur jos nematė. Jis paskaitė menkoje knygeliūkštėje, 
kad pasaulis atsirado savaime, kad niekas jo nesutvėrė, ir, 
jo manymu, visa vyksta pačios gamtos nustatytais keliais. 
Ir žvaigždės, ir saulės sistema, ir žemė, ir vandenys, ir žy
dinčios gėlės bei visokius vaisius nesantieji augmens — vi
sa tai atsirado savaime, kaip jo kepurė ant galvos... Ne, 
čia negerai, jis sako, kepurę kažkas pasiuvo...

Save laikydamas plačių pažiūrų žmogumi, toksai kitus 
vadina siaurais, ypač tai su pamėgimu sako apie tikinčiuo
sius, apie tuos, kurie eina į bažnyčią. Tikintieji, jo manymu, 
yra fanatikai, yra akli ir dėl to nenusipelno deramos žmo
gui pagarbos. Kaip tai atrodo praktikoje, pasistengsime pa
rodyti artimiausioje ateityje atskiruose straipsniuose, kur 
panagrinėsime kai kuriuos mūsų visuomeninio gyvenimo 
pavyzdžius.

P. Klevinis

J. Steponaitis
BE TĖVIŠKĖLĖS
širdis įgniužo nuo skausmų,
Sunku be Jaimėa taip didžios;
Nuvargo, lieka be jausmų, 
Be tėviškėlės taip gražios...
Man mintys Meka tik draugai, 
Nors žaidžia jos kartais piktai; 
Aplinkui skraido, lyg drugiai, 
Tos liūdnos mintys man tiktai...
Atsiminimas taip saldus,
Net daros lengva ir kvėpuot,
Taryt žmogelis pamaldus,
Ramiai norėčiau taip klūpuot...
Kas laimę man grąžint galės, 
Kuri gal dingo amžinai?
Kas pavydės tokios dalies, 
Ką taip skausmingai pažinai?...

NKVD GALYBE AMERIKOJE

LIETUVIO MALDA
Kun. Prel. Jono Balkūno kalba Lietuvių Radio Valandos 

programoje WWRL, Woodside, L. I., N. Y.

J. P. Prel. J. BALKŪNAS 
Šalia savo aukštų bažnytinių 
pareigų, Jo Prakilnybė labai 
daug dirba lietuvių katalikų 
religinėse, kultūrinėse bei šal
pos organizacijose ir spaudo
je. Amerikos lietuviai dažnai 
girdi jį ir radio bangomis.

SAUGOKIM LIETUVOS GYVYBĘ! .
Aš buvęs lietuvių tremti

nių Vokietijoje gimnazijos 
direktorius ir aukštesniųjų 
mokyklų inspektorus, šiomis 
dienomis atvykęs į jūsų tar
pą, jaučiu malonią pareigą 
padėkoti jums broliai Ameri
kos lietuviai už pagelbą trem
tyje esančiam ir mokslus ei
nančiam jaunimui.

Broliai ir sesės amerikie
čiai. Kaip į namus įsibrauna 
plėšikai norėdami išžudyti 
gyventojus, pagrobti jų turtą 
ir patys ten apsigyventi, tai 
tų namų gyventojai vieni ima 
kirvius ir lazdas ir kaunasi 
su įsibrioveliais, o kiti šoka 
per langus, bėga pas kaimy
nus ir šaukia pagelbos. Kai 
mūsų Tėviškę jau 9 metai 
plėšia pakaitomis vokiečiai 
su rusais - bolševikais, mes 
tremtiniai atbėgome pas jus, 
Amerikos lietuviai, gyvu žo
džiu pranešti, kad Lietuvoje 
liejamas mūsų brolių krau
jas, žudomi seneliai tėvai, lie
tuviai varomi į Sibirą ir Tė
vynėje baigiami išnaikinti 
lietuviai. Mes išlikę gyvieji 
tapome lyg tyruose šaukian
tis balsas: Saugokime Lietu
vos gyvybę!

Karui pasibaigus mokyto
jai, tėvai ir mokiniai susibū

rę į stovyklas įkūrėme gim
nazijas, pradžios mokyklas, 
vaikų darželius ir įvairias 
specialines mokyklas, kurio
se mokėsi visi tremtyje esan
tieji vaikai. Tada mums vis
ko trūko, turėjome tik gerus 
norus, karo audros išvargin
tus mokytojus ir išbadėju
sius vaikus. Ir tada <jūs, 
Amerikos lietuviai, ištiesite 
mums pagelbos ranką. Jūsų 
siunčiamas per BALFą mais
tas ir drabužiai stiprino mus 
fiziniai ir guodė dvasiniai. 
Jūsų piniginėmis aukomis bu
vo šelpiami mokytojai ir mo
kiniai. Aš bevažinėdamas po 
mokyklas stebėjau, kaip su 
dideliu dėkingumu buvo su- ■ 
tinkamos-jūsų aukos. Ir be
simokantis jaunimas yra tvir 
tai pasiryžęs jūsų neapvilti, 
išsiauklėti gerais lietuviais 
patrijotais ir visas savo jėgas 
skirti Tėvynei Lietuvai.

Tačiau pereitų metų vasa
rą, kai Vokietijoje buvo įves
ti nauji pinigai, mūsų mokyk
los vėl atsidūrė bėdoje, nes 
piniginės paramos vėl nebe
gauna.. Darbo sąlygos dar 
pasunkėjo, pradėjo šlubuoti 
mokytojų ir mokinių sveika
ta, padidėjo vaikų džiova ser
gančių skaičius.

Broliai lietuviai ir sesės 
lietuvės: -■ »
Kviečiu šiandien kiekvieną 

lietuvį ir lietuvę susikaupti 
ir jungtis su manimi radio 
bangomis maldai už Lietuvą 
ir kenčiančią mūsų tautą. 
Mūsų akis ir širdis atkreip
kime į stainelę ir tarkime 
Kūdikėliui Jėzui:

Tėve mūsų, kuris esi dan
guje... Tu gimei žmoniją at
pirkti ir atnešti laisvę, laimę 
ir tvarką.

Teesie šventas Tavo Var
das... Tavo vardas yra myli
mas ir gerbiamas mūsų tau
toje. Mūsų galvos lenkiasi ir 
mūsų širdys maldauja už 
kiekvieną lietuvį, jauną ir se
ną, vyrą ir poterį, ir už visą 
mūsų šalį, kuri yra gera ir 
graži, maloni savo vaikams 
ir kenčianti nuo priešų.

Teateinie Tavo karalystė... 
Palaimink savo rankytėmis 
mūsų brangią šalį, stiprink ir 
guosk išblaškytus ir paverg
tus jos vaikus, globok juos 
savo budinčia akimi. Mūsų 
akys žvelgia į kiekvieną so
dybą, kaimą ir miestelį, ir 
mūsų dvasia nenurims ir ne
pasilsės, kol mūsų broliai bus 
žudomi ir blaškomi, ir kol

Broliai Amerikos lietuviai! 
Nepamirškite ir toliau mūsų 
besimokančio jaunimo. Jūs 
savo aukomis paremdami 
moksleiviją įgalinsite ją ruoš
tis Tėvynės atstatymui ir 
tuo patys prisidėsite prie Lie
tuvos išlaikymo. Kitados bol
ševikų varomi į Sibirą mūsų 
broliai ant savo pečių nešė 
negalinčius paeiti savo drau
gus, nes negalintieji paeiti 
buvo vietoje žudomi. Taip ir 
jūs šiandieną savo aukomis 
padėkite mūsų jaunimui, kad 
jis išliktų sveikas ir pajėgus 
Lietuvos atstatymui. Tad ti
kėdami į šviesesnę Tėvynės 
ateitį budėkime, kad didžio
mis tautų prisikęlimo dieno
mis, kaip bus iššauktas ir 
Lietuvos vardas, kad būtų 
kam atsakyti: aš dar gyva!

Ignas Kazlauskas, 
Brooklyn, N. Y.

I priespaudos varžtai nenukris 
nuo mūsų krašto ir žmonių.

Teesie Tavo valia... Būk 
mūsų vadas, tėvas ir ramin
tojas, grąžink mums laisvės, 
džiaugsmo ii’ apstumo dienas 
ir surink visus mūsų, tėvy
nės sūnus ir dukteris iš tyr
laukių, salų, ištremties ir 
kentėjimų ir parvesk juos po 
išvaduotos tėvynės sparnu.

Kaip dauguje taip ir ant 
žemės... Priimki savo prieglo- 
bstin visus sūnus, kurie kri
to dėl savo žemės ir sergėk 
tuos, kurie išvaryti iš savo 

ir išblaškyti tolimuose
kraštuose.

Kasdieninės mūsų duonos 
duok mums šiandieną... Kūdi
kėli Jėzau, bado, karo ir 
kraujo metais išlaikyk mus 
gyvus, duok mūsų kūdikiams 
ir mums patiems duonos ir 
pastogės, sustiprink mūsų iš
vadavimo kovą už gimtąją 
žemę. Suteik visiems ištver
mės, papenėk juos,' apdenk, 
apšviesk ir sugrąžink juos į 
tėviškės sodybas.

Ir atleisk mums mūsų kal
tes, kaip ir mes atleidžiame 
savo kaltininkams... Kūdikėli 
Jėzau, Tave prašome priimti 
mūsų ašaras, mūsų kančias, 
mūsų mirusius, kaip atpirki
mo kainą už laisvę, šviesos ir 
laimės dienas. Tave nepriėmė, 
atmetė, persekiojo, bet Tu do
vanojai... Išmokyk mus mei
lės, kantrybės, atleidimo...

Ir nevesk mus į pagundą, 
bet gelbėk nuo pikto... Ne
leisk mums užmiršti Tavo 
gerybes, duosnumą. Neleisk 
mums užmiršti tuos, kurie 
žuvo gatvėse ir apkasuose, už 
savo šalį galvą padėdami. 
Tegul jie ilsisi ramybėje ir 
tegu jų kraujas atneša laisvę, 
džiaugsmą ir teisybę mūsų 
vaikams ir vaikų vaikams 
per nesibaigiančias kartas.

Neleisk mums užmiršti 
tuos, kurie -buvo sušaudyti, 
kalėjimuose numarinti ar žu
vo ištrėmime. Suteik jiems 
vietą šviesos ir laimės šalyse 
ir tegu jų kaulams lengva bū
na tėviškės žemė, kurią jie 
savo krauju aplaistė. Tegu 
jų narsas, -mintys ir dejonės 
sutvirtina mus, tegu jų kan
čios pavirsta mūsų žemės 
giesme ir garbe.

Beturti Kūdikėli, neuž
miršk vargstančio 'lietuvio, 
savo malone laimink mūsų 
pasiryžimus, įkvėpk meilės 
ugnį ir drąsą 'Tave 'išpažinti 
ir Tau laisvėje ir tiesoje tar
nauti.

Tokia yra lietuvio malda 
šiandieną.

Šitomis keturiomis raidė
mis ■=— NKVD — vadinasi so
vietų slaptoji policija, šnipų 
ir komunistų partijos saugo
jimo organizacija. Tai tas 
pat, kas nacių buvo Gestapo.

Daug šviesos įnešė respub- 
likoaų iniciatyva įsteigtas 
Kongreso priešamerikiniam 
veikimui tirti komitetas, ku
ris šiomis dienomis išleido 
paskutinę (penktąją) infor
macinę brošiūrą apie Mask
vos planus sudoroti Ameriką. 
Kiekvienoj knygelėj yra po 
100 klausimų apie bolševikų 
veiklą ir tiek pat atsakymų.

„Reikia tikrai pasidžiaugti, 
jog tais atsakymais labai vi
sapusiškai, nuodugniai, aiš
kiai ir įtikinančiai atidengia
mos Maskvos kortos, kurių 
ligšiol “siaisi” ir kt. pašaukti 
pareigūnai neįstengė įžvelgti. 
Todėl suprantam, jog prieš 
šitą komitetą kilo ištisa aud
ra, reikalaujant jį panaikinti, 
o jo veiklą tuojau sustabdyti, 
nes juo toliau, juo jis gali la
biau nuplėšti Maskvos kau
kę.

Tūkstančiai žymių ameri
kiečių rašo prez. Trumanui ir 
naujajam Kongresui reikala
vimus likviduoti “ramybės 
drumstėjus” ir “taikos ardy
tojus.” Anot “Tablet,” komi
tetą labiausiai puolą tie, ku
rie yra ir aršiausi kataliky
bės priešai. Tai visiškai su
prantama, nes Maskva žino, 
kas yra jos kiečiausias prie
šas. Jeigu čia, Amerikoje, ne
būtų galingos katalikų tvir
tovės, tai Maskva galėtų ir 
toliau pūsti dūmus amerikie
čiams į akis ir vesti juos į 
čekoslovakų bei vengrų liki
mo kelią.

Deja, gudrumui ir apgau
lei rėžė smūgį Amerikos ka
talikiškasis intelektas. Dėl 
to Stalino agentų ir jo paka
likų apmaudas ir šėlimas 
prieš Katalikų Bažnyčią A- 
merikoje yra visai natūralūs 
ir iš užpultųjų pusės sutinka
mas su ramia šypsena, šian
dien katalikybė čia yra tokia 
stipri (pavydž. 40,000 kuni
gų, 180,000 vienuolių, 170 
universitetų, 800 ligoninių 
etc.) ir tiek sparčiai auganti 
(per 8 metus katalikų skai
čius padaugėjo 24% ir siekia 
arti 27 mil.), kad Maskvos 
apmaudas ir grūmojimai jau 
yra tiek pat pavojingi, kiek 
ir pernykštė žiema. Juo to
liau, juo katalikų ir jiems 
draugiška spauda daugiau 
atidengia Stalino užmačias.

Štai “Catholic Digest” duo
dama santrauką iš žurnalo 
“Human Events,” kuriame 
gerai dalykus išmananti E. 
Lonigan straipsnyje “NKVD 
J. A. Valstybėse,” parodo

kaip ant delno, kad čia turi
me reikalą ne su komunizmu, 
bet su NKVD (MVD) organi
zacija, kuriai ligšiol puikiau
siai sekėsi Amerikos politi
kos vadovus vedžioti už no
sies.

Pasirodo, kad jau 1929 m.‘ 
Stalinas įsakė savo agentams 
Amerikoje organizuoti bolše
vikų celes aukštosiose mo
kyklose, iš kurių jis laimėtų 
ateičiai įtakingų inteligentų 
—aukštų valdininkų. Tūks
tančiai šiandieninių aukštes
nių valdininkų ir karininkų 
yra išėję “stažą” anose celė
se. 1933 m. buvo duota in
strukcija kurti celes valsty
binėse įstaigose ir čia pasiek
ti įtakingas vietas. 1936 m. 
įsakyta visiems žymesniems 
jau suspėjusiems pasižymėti 
komunistams, išstoti iš kom
partijos (jeigu jie buvę įsto
ję), kad kartais ateičiai nesu
gadintų savo gero vardo ir 
neatkreiptų dėmesio iš sau
gumo organų pusės.

Tik dabar paaiškėjo, kad 
Stalino agentų pagrindinis 
tikslas buvo (ir yra) visai ne 
šnipinėjimas, bet pasitikėji
mo laimėjimas. Tai jiems li
gi 1946 m. sekėsi visu 100%. 
Dabar veikiančių įstatymų 
dėka visi tokie krašto išdavi
kai yra apsimaskavę lojalu
mu valstybei, atsidavimu tar
nybinėms pareigoms, asmeni
niu simpatingumu, intymiais 
ryšiais su kitais dar aukštes
niais valstybės vyrais, ir 
joks tardytojas ir norėdamas 
negalėtų prikibti.

Jų veikimui ypač palankios 
sąlygos pasidarė po to, kai 
Hitleris užpuolė savo buvusį 
ištikimaiusią partnerį Stali
ną. Nuo to momento kiekvie
nas valstybės departamento 
(užs. reik, m-jos) ar strate
ginis sprendimas buvo įkvėp
tas Maskvos agentų: invazi
ja į Europą per Prancūziją, 
o ne per Balkanus (kaip to 
reikalavo Churchillis), ame
rikiečių armijos sustojo ten, 
kur norėjo Stalinas, ir pasi
traukė iš tų vietų (Saksoni
ja, Tiuringija, Čekija, šiaurės 
Korėja), kurios buvo reika
lingos Maskvai. Maskvos 
agentų pakalikai dirigavo 
Dumbarton Oaks, UN, Jaltos, 
Teherano, Potsdamo, Mask
vos lemiamas konferencijas, 
nustatė Amerikos politiką 
Lenkijos ir Ispanijos atžvil
giu, atidavė Stalinui Mandžū- 
riją, nužemino genialųjį ge
nerolą Patton, paruošė in
strukcijas gen. Marshall mi
sijai į Kiniją, kur jis dėjo vi
sas pastangas sutaikyti Čian 
Kai Šėką su kinų komunis
tais ir sankcijomis spaudė 

' Čian Kai Šėką duodamas lai-

ko susiorganizuoti Maskvos 
vadovaujamiems kinų komu
nistams; demontavo vokiečių 
pramonę ir tuo būdu norėta 
Europos laisvus likučius 
įstumti į ūkinį chaosą, ku
riam nugalėti Amerika turi 
kišti 18 bilijonų dol; prave
dė Niurnbergo teismą, bandė 
diktuoti ūkinę politiką Japo
nijoj, vadovavo UNRRAi, su
darė tylos sąmokslą prie pa
vergtąsias ir naikinamas Pa
baltijo tautas.

Kiek Maskvos dvasia dar ir 
šiandien Amerikoj yra galin
ga, galima spręsti kad ir iš 
to, jog ją palaiko ir ją viso
mis keturiomis gina ne vien 
tūkstančiai pavienių žymių 
•amerikiečių, bet ir daugelis 
ištisų organizacijų, kurių čia 
nors dalį paminėsime:

Tautinė meno, mokslo ir 
profesijų sąjunga, kuriai va
dovauja garsiausiojo Ameri
koje Harvardo universiteto 
astronomijos profesorius.

Tautinė studentų sąjunga.
Elektrotechnikinės pramo

nės darbininkų unija (CIO 
narys).

Metodistų socialinės akci
jos federacija, kurios valdy
boj iš 7 narių yra metodistų 
vyskupai.

Amerikos demokratijos in
stitutas ir kt.

Iš atskiri? žymesnybių, ku
rie yra karšti maskvinės po
litikos rėmėjai ir labai akty
vūs bolševizmo šulai Ameri
koje paminėtinas būdingas 
išsigimusio kapitalizmo at
stovas, Amerikos muzikos 
kritikų dekanas ir žymiausio
jo kapitalistų laikraščio 
“kew York Times” muzikos 
skyriaus redaktorius. Jis tu
ri daug vienminčių mokslo, 
meno ir filmos bei moterį] 
tarpe.

žodžiu, netrukus paaiškės 
ar dar toliau JAV politikoje 
tokį žymų vaidmenį vaidins 
anoji nematomoji enkavedis- 
tinė dvasia. Ypačiai jos pri- 
sibijoma dabar, po didelių 
permainų Valstybės departa
mente.
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KĄ SU JAIS DARYTI?

“Amerika” dėkoja

Klebonui kun. N. Pakalniui, 
leidusiam savo gerb. vikarui 
mūsų vajaus akcijai padėti 
kitose parapijose, kun. J. Ba-. 
kalniškiui, surinkusiam Bhi- 
ladelphijoje net t24 naujus, 
prenumeratorius ir nemaža 
aukų, -kleb. Ig. Valančiūnui, 
kleb. kun. JDr. Martusevičiui 
ir kun. St. Railai, parimu
siems savo parapijos* mūsų 
vajų, nuoširdžiai dėkojame.

Administracija

Viso pasaulio komunistai, 
ypač jų vadai, su didžiausiu 
kruopštumu atlieka visus 
darbus, kokius tik įsako Mas- 

ikva. Jie choru sako, kad no
ri taikos. Čia vėl visi šaukia, 
kad nekariaus prieš raudoną
ją armiją, jei kiltų karas. At
seit, jie ne tik nekariautų 
prieš įsibraunantį į jų kraš
tą priešą, bet, reikia manyti, 
dar jam padėtų.

Kaip keista. Tautos išdavi
kams, šnipams, kurie neprisi
pažįsta prie savo kaltės ir 
kartais ta kaltė sunku įrody
ti, dažnai paskiriama didelė 
ir net mirties bausmė. Tiems 
tautos išdavikams, kurie vie
šai pasisako, kad jie savo 
kraštą išduos, nieko nedaro
ma. Nejau Vakarai tikrai vir
to tuo mažu paukšteliu, kurs 
liko stabo ištiktas prieš gy
vatės žvilgsnį? Juk tokiems 
išdavikams nebereikalingas 
nei teismas. Jiems, remiantis 
krašto įstatymais,’tektų pri
taikyti atitinkamą paragra
fą r bausmę įvykdyti. Įdo
mu, kodėl Vakarai taip bijo, 
kodėl je taip viską leidžia 
pro ausis net tada, kada jų

tautos pavojuje, kada tautos 
ir valstybės priešas yra pa
čiame krašte.

Juk už tokią krašto išda
vystę bolševikai išguldytų 
kulkosvaidžiais tūkstančius. 
Pas juos apie tai nė pagal
voti negalima. Mes pilnai ži
nome, kad visi Rusijos ir ki
tų bolševikų užimtų kraštų 
žmonės laukia išvadavimo — 
Vakarų armijų. Bet apie tai 
jie nė puse žodžio negali pa
sisakyti.

Kodėl gi taip yra Vakaruo
se? Kodėl visos Vakarų tau
tos savo užančiuose auginasi 
gyvates, kurios kas kartas 
vis daugiau ir daugiau kaišo 
galvas pro tuos ančius. Ne
jau Vakarai tikrai apstulbo 
nuo šitos pabaisos? Jeigu 
vesti kovą su ta pabaisa, tai 
pradėti nuo savo krašto: su
tvarkyti savo krašte tos pa
baisos šunyčius, kad jie ne 
tik neskalytų, bet ir nemėgin
tų griebti už kulnies, ypač 
tuo momentu, kai pabaisa 
ims artėti.

Taigi, reikia pradėti nuo tų, 
kurie išduoda savo tėvynes, 
savo tautas. J. V.

Paaukojo $100.00
Detroito lietuvis J. Žilins

kas atsiuntė BALFui auką 
100 dolerių. BALFo centras 
dėkoja gerb. aukotojui už pa
rėmimą mūsų tremtinių ir pa
tikrina, kad pinigai bus su
naudoti pasiuntimui pieno ir 
riebalų tremtyje vargstan
tiems vaikučiams. Jiems bus 
didelis džiaugsmas ir paguo
da, kad jų tautietis iš tolimos 
Amerikos jų nepamiršta.

Prie šios progos primena
me ir kitiems geros širdies 
amerikiečiams pasekti šį gra
žų pavyzdį ir paremti tremti
nius.

Aukas siųskite tremtinius 
šelpiančiai organizacijai :

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Lietuviai Britij 
zonoje

1949 m. vasario 1 d. Britų 
zonoje Voketijoje buvo lietu
vių tremtinių:

11,780 DP stovyklose.
1,481 už stovyklos ribų su 

DP teisėms.
1,077 transitinėse stovyk

lose pakely į emigraciją.
1948 metais iš Britų zonos 

emigravo 3,880 lietuviai:
Į Angliją — 971. Į Austra

liją — 802. Į Argentiną — 56. 
Į Belgiją — 10. Į Braziliją— 
61. Į Prancūziją — 172. Į Ka
nadą — 1,651. Į Olandiją—8. 
Į USA — 70. Kitur — 79.

Iki 1949 m. vasario 1 d. iš 
Britų zonos emigravo 10,289 
lietuviai.
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—Jungtinių Valstybių be
darbiams kas mėnuo išmoka
ma 115 milijonų dolerių pa
šalpos.
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Stasys Raštikis

LIETUVOS KARIUOMENE
(Tęsinys)
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1919 metais lietuviai aukojo- 
; si, visi mes, o visų pirma mū
sų kariai ir mūsų jaunimas, 
eisime ir aukosimės. Tegul 
tik mūsų tauta ir jos vadai 
mus pašauks. Mes nebijome 
atvirai ir drąsiai pasakyti, 
kad jei taikiu būdu negalima 
Lietuvos išgelbėti, bet tik 
karu, tai mes tokio karo sa
vo tautai išlaisvinti ne tik 
ne bijomės, bet jo norime.

O gal toks galvojimas yra 
militarizmas?

ialinės akci- 
urios valdy
ba metodistų

okratijos in-
*

esnybių, ku- 
askvinės po- 
■ labai akty
viai Ameri- 
s būdingas 
italizmo at- 
os muzikos 
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rius. Jis tū
lių mokslo, 
bei moterų

VOKIEČIŲ BANDYMAI
Per įvairias okupacijas Lie

tuvoje ne vieną kartą vėl bu
vo bandomas lietuvio kario 
atsparumas ir jo dvasia. Ta
čiau, net sunkiausios prie
spaudos slegiamas, lietuvis 
karys atsilaikė ir nepalūžo. 
Bene geriausiai tai parodė 
lietuviai kariai, kovodami 
prieš vokiečių bandymus 
įtraukti juos į SS legijoną. 
Vokiečių organizuotų įvairių 
tautų SS legijonų reikale ne
galėjo prieš juos atsilaikyti 
ir supasavo ne tik mažų, bet 
ir kai kurių didelių tautų at
stovai, tuo tarpu lietuviai ka
riai, kuriems visada buvo 
svetimas kitų tautų pavergi- 
mas ir nekaltų žmonių žudy-Įdien jau nesibijanti naujo ka
rnai, vokiečių spaudimą išlai- ro, kuris tik vienas galėtų iš- 
kė. | gelbėti elementariausias žmo-

Teisybė, šią kovą skelbė gaus teises. Yorko arkivys- 
lietuvių slaptoji spauda, ta-. kūpąs Dr. Garbett neseniai 
čiau jei lietuviai kariai nebū-' viešai yra pasakęs, kad krikš 
tų gavę gero auklėjimo Lie- 'čionys, neatsižvelgdami savo 
tuvos kariuomenėje, arba jei 
jie būtų užmiršę Lietuvos ka
riuomenėje jiems įskiepyto 
lietuvio kario pareigos jaus
mo tarnauti ir aukotis ne 
svetimiems, bet tik savo tau
tai, tada ir slaptoji spauda 
nebūtų turėjusi tinkamos dir
vos ir skelbiamo tikslo nebū
tų pasiekusi.

Vokiečių okupacijos metu 
Lietuvoje, be ‘politinio pasi
priešinimo, buvo pasireiškusi 
ir karinio pasipriešinimo min
tis, tik susidariusios sąlygos 
neleido jai išsivystyti.

TEISINGOS TAIKOS
Šiomis dienomis skaičiau 

rimto šveicarų laikraščio 
“Berner Tagblatt” samprota
vimus apie pagaliau pabudu
sią pasaulio sąžinę, kuri šian-

is paaiškės
V politikoje 
lenį vaidins 

enkavedis- 
•iai jos pri- 
po didelių 

iės departa-

nusistatymo prieš karą ir sa
vo gilaus ilgesio taikos, ma
tydami žmogaus teisių visiš
ką praradimą ir mindžiojimą 
po kojomis viso to, kas yra 
teisinga ir teisėta, privalo lai
kyti šiuos reiškinius didesnė
mis blogybėmis, negu karas.

Aš nemanau, kad geros va
lios ir protingas žmogus ga
lėtų laikyti šių teisingų tvir
tinimų autorius militaristais. 
O jei taip, tai dar labiau ne
galima vadinti militarizmu 
nuoširdžiausio ir karščiausio 
noro išlaisvinti savo kenčian
čią tautą iš vergijos, nors 
tam išlaisvinimui reikėtų 
griebtis ir ginklo. Taigi, už 
tik ką pabrėžtą mano tvirti
nimą niekas neturėtų prikiš
ti nei man nei kitiems taip 
pat galvojantiems tautie
čiams militaristo vardo.

• LIETUVOS RAITELIAI VILNIUJE
Mūsų Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės simbolis.
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ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

irbtuvės nori kitur išsikelti
Priklausančiai Jungtinėms 
alstybėms Porto Rikoj dar- 
ninkui mažiausias atlygini- 
as į valandą yra tik 25c. Ei- 
int tos valstybės įstatymu, 
sos naujos įmonės ir dirb- 
įvės yra net dvylikai metų 
leistos nuo valstybinių mo-

Boikotuoja anglų prekes
Vaikščiojant po New Yor- 

ko miestą, tenka kai kuriose 
gatvėse pastebėti žydus ne
šiojant iškeltus ant pagaikš
čių skelbimus, raginančius 
nepirkti Anglijos išdirbystės 
prekių. Pasirodo, kad žydai 
labai greitai jau užmiršo tą 
anglų gerą širdį, ir jau nori 
jiems blogu užmokėti, ūž pa
dėjimą išgelbėti jų brolius iš 
Hitlerio vergijos namų.

Mes, amerikiečiai, dar la
bai gerai atsimename, kaip 
1933 metais prieš Kalėdas 
New Yorke ir Brooklyne žy
dai boikotavo vokiečių pre
kes, kaip jie vaikščiojo su 
plakatais paliai krautuves ir 
ragino praeivius nepirkti vo
kiškų gaminių. Kokios to bu
vo pasėkos, aiškinti nereikia. 
Už tą boikotavimą vokiškų 
prekių, vėliau teko jiems la
bai skaudžiai Vokietijoje nu
kentėti. Ir jei ne anglai su 
amerikiečiais, ten būt nė vie
no žydo nelikę. Tik anglų su 
amerikiečiais dėka jų dar li
ko. Tad dabar boikotavimas 
draugiškos šalies prekių yra 
nepateisinamas ir labai žemos 
rūšies dalykas, kuris yra ver
tas didelio papeikimo.

Pasinaudodamos proga, la
bai pigiai darbininkus pasi
samdyti ir net per kelis me
tus valstybinių mokesčių ne
mokėti, nekurios net iš Jung. 
Valstybių įmonės ir dirbtu
vės išsikelia Porto Rikon, kur 
labai pigiai pagamina savo 
prekes ir išdirbinius, o pas
kui, atvežę čia atgal į Jungt. 
Valstybes, gana brangiai par
duoda ir pasidaro labai daug 
pelno.

Susižavėję taip pigiu Por
to Rikos darbininkų ir kito
mis lengvatomis net devynios 
drabužių siuvimo dirbtuvės 
iš Maine, New Hampshire, 
Massachusetts ir Rhode Is-- 
land valstybių, kuriose dirba 
apie trys tūkstančiai darbi
ninkų, kurių tarpe yra nema
žai ir lietuvių, sumanė išsi
kelti į Porto Riką, ten siūti 
drabužius ir paskui vežti čia 
atgal ir parduoti aukšta vi
daus rinkos kaina. Jų tiks
las, kaip ir kitų įmonių, pa
sipinigauti ir dar daugiau 
sau pelno pasidaryti.

latinis ir sveikas tikro kario 
dvasios palydovas. Ir, neduok 
Dieve, kad lietuvis karys ne
tektų šio savo “optimizmo,” 
kuris skatina kario valią to
lesnei kovai ir stiprina jo ti
kėjimą į pergalę, nors toji 
pergalė būtų pasiekta ir ne 
tuoj, bet tik tolimesnėje at
eityje.

Atsiminkime, kad ilgas nie
ko neveikimas skatina rezig
naciją, kurios išdavoje įsi
viešpatauja tariamasis neša
liškumas ir besaikis objekty
vumas, veda ne tik iki nuo
savų pažiūrų ir įsitikinimų 
praradimo, bet tuo pačiu net 
į kapituliaciją prieš galinges- 
rfę aplinką. O tuo tarpu da
bartinis didelių pasiryžimų 
metas* reikalauja daugiau, ne
gu bet kada, kad mes būtu
me arba karšti, arba jei nori
te, šalti. Jei būsime tik vidu
tiniški, drungni ar jokie, ar
ba visai abejingi ir neutra
lūs, tai liksime tik paprastais 
pasingais žiūrovais be jokios 
reikšmės sau, savo tautai ir 
savo Tėvynei.

EMIGRACIJAI PAJUDĖJUS

NORIME TAIKOS
Šiam karui pasibaigus, 

mums lietuviams, ir ypatin
gai mūšų kariams, teko gir
dėti iš svetimųjų priekaištų, 
esą mes norime ir laukiame 
bet kokio naujo karo. Tai yra 
netiesa. Mes tokio karo neno
rime. Mes norime taikos, bet 
teisingos taikos, kuri atitai
sytų buvusio karo ir dabar
tinės ginkluotosios taikos 
Lietuvai padarytas nelaimes, 
grąžintų lietuvių tautai lais
vę ir mūsų valstybei nepri
klausomybę, surinktų sveti
mųjų išblaškytus mūsų tau
tos tremtinius iš įvairių pa
sviečių, iš Europos ir Azijos, 
į savo tėvų žemę ir leistų 
mums savo namuose patiems 
šeimininkauti ir gyventi taip, 
kaip mes patys norime, bet 
ne taip, kaip kiti, patys ne
mokėdami, yra pasišovę mus 
mokyti ir tvarkyti. Mes no
rime šio tikslo pasiekti tai
kiu būdu.

Tačiau, jei taip būtų nega
lima, ir jei reikėtų griebtis 
ginklo ir aukotis taip, kaip'galę, o tai yra kaip tik nuo-'ba 400,000,000 žmonių.

PATRIOTINIAIS MOTY
VAIS

Mūsų kariai nebuvo ir nėra 
militaristai. Visi jie svajoja 
vėl tarnauti savo tautinėje 
kariuomenėje. Tačiau jie tai 
daro patriotiniais motyvais, 
bet ne todėl, kad jie būtų kar
jeristai ar militaristai. Apie 
savo tautinę kariuomenę mū
sų kariai jautriau ir daugiau 
svajoja, negu kiti mūsų tau
tiečiai. Kai kada mes kariai 
kitų savo tautiečių esame net 
kritikuojami, kad ne tik savo 
kariuomenės, bet ir visos mū
sų Tėvynės byloje mes esą 
per dideli optimistai.

AR ŽINAI, KAD
—Mūsų saulė turi 8 plane-: 

tas, kurios apie ją sukasi. Tai 
yra Merkurijus, Venera (Ve
nus), žemė, Marsas, Jupite
ris, Saturnas, Uranas ir Nep
tūnas (vėlesnių laiku astro- 

Aš nevadinčiau tai optimiz nomai yra suradę dar ir dau- 
mu, nes tai yra daugiau no- giau planetų).
ras kovoti ir aukotis ir tikė- —Daugiausia “išplatinta” 
jimas į teisingos kovos per- kalba yra kiniečių, kuria kal-

—Daugiausia “išplatinta’

Skaitydami spaudoje apie 
šiuo metu pajudėjusią trem
tinių emigraciją į JAV paty
rėme, kad lietuvių skaičius 
kiekviename transporte didė
ja, o paskutiniame jis pasie
kę iki šiol rekordinį skaičių. 
Šis gausus lietuvių važiavi
mas į Ameriką aiškinamas 
tuo, kad mes turime skaitlin
gą ir gerai galvojančią išei
viją.

Iš tikrųjų, tai yra vieninte
lis pamatas, kuriuo remiasi 
dabartinė tremtinių emigraci
ja į JAV. Nepaprastai sma
gu, kad mūsų broliai, kurie 
čia atvyko prieš 30 ar dau
giau metų ir pergyveno di
džiulį naujoje žemėje kūrimo
si vargą, paliko tikrais lietu
viais, sugebančiais suprasti 
tremtinių rūpesčius ir noriai 
jiems gelbstinčiais. Jau dide
lė tremtinių dauguma emig
racijai reikalingais dokumen
tais yra aprūpinta. Reikia 
stebėti, kad šių dokumentų 
žymi dalis yra paruošta vi
siškai nepažįstamų asmenų, 
negimimų. Žvilgterėjus į’ at
vykstančių tremtinių priėmi
mą, kartais net ašaras iš
spaudžia, kaip senoji išeivija 
sugeba naujai atvykusioms 
padėti, parūpindami darbą, 
butą, suaukodami pradžiai 
reikalingiausius daiktus, at
važiavusius užjausdami. Ir 
ne tik senieji, bet jaunoji 
karta, čia gimę ir augę, ne
atsilieka nuo savo tėvų. Ame-

rikos laisvės gerbimas leido 1 
jiems išlaikyti lietuvišką dva
sią.

Šie faktai, giliau pagalvo
jus, išsklaido mintį, kad Ame 
rikos lietuviai yra susiskaldę 
pažiūromis. Šie pažiūrų skir
tumai, kurie kartais jaučia
mi gyvenime ar mūsų laik
raščiuose, būna tik mažes
niuose reikaliukuose, o svar
bieji dalykai yra tvarkomi 
bendromis jėgomis.

Tačiau dar yra daug trem
tinių, kurie iki šio laiko ne
turi jokių emigracinių doku
mentų. Reikia manyti, kad 
Amerikos lietuviai dar labiau 
sukrus ir pasieks to, kad nei 
vienas tremtinys lietuvis ne
liks be darbo ir buto garan
tijų. Antra gi, jau išlipantie
ji Amerikos krantan dar taip 
pat reikalingi paramos. Pri
simenant BALFo raginimus 
organizuoti kiek galima di
desnę naujai atvykstantiems 
paramą, reikia gyvai susirū
pinti ir šioje srityje. Juk 
daug turime namuose tokių 
daiktų, kurių patys nenaudo
jame ir negalvojame kada 
nors juos naudoti, o naujie
siems, kurie čia atvažiuoja 
visai plikomis rankomis, jie 
labai praverstų. Reikia tik 
geros valios, o kiekvienas 
tremtinys, kuriam likimas 
leis pasiekti Amerikos kran
tus, pasijaus savo brolių tar
pe, lyg namuose.

Jeigu sugebėsime įvykdyti

Darbininkai protestuoja
Naujosios Anglijos drabu

žių siuvėjų unijos nariai, su
žinoję, kad jų dirbtuvės ren
giasi kitur išsikelti, pasiuntė 
telegramas savo valstybių 
kongresmenams ir senato
riams, reikalaudami, kad jie 
panaudotų savo įtaką, sulai
kytų tas dirbtuves ir neleis
tų joms iš Naujosios Angli
jos kitur išsikelti.

Be to, Naujosios Anglijos 
siuvėjų unijos narių sudary
tas komitetas, priešakyje su 
savo viceprezidentu J. Saler- 
nu, kreipėsi į Washingtoną 
pas Darbo Sekretorių Mauri
ce J. Tobin ir ragino jį1, kad 
ir Porto Rikoje įvestų tokį 
pat atlyginimą darbininkui, 
koks yra įvestas Jungtinėse 
Valstybėse, kad tuomi užkir
tus kelią ten įmonėms pelno 
tikslais keltis ir išnaudoti 
ten darbininkus.

Pirmauja Maryland ir 
Ohio steitai

Čia skelbiame davinius 
šiuo metu vykdomo ALT Lie
tuvos Gelbėjimo Vajaus, pa
siremdami tomis sumomis, 
ligi š. m. kovo mėn. 7 d. 
įplaukė į ALT centro iždą, 
žinome, kad daugelis ALT 
skyrių bei kolonijų dar nėra 
gautų aukų persiuntę ir, ga
vus jas, vaizdas žymiai pasi
keis, Todėl prašome visas 
skirtas ALT aukas kuo grei
čiausiai persiųsti ALT sekre
toriatui, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. Kartu skatina
me visus ALT skyrius, komi
tetus ir kolonijas nesustoti 
ir toliau dirbti, kol paskirta 
kvota bus pilnai išpildyta.

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

KANČIA
JĖZAUS KRUVINAS PRAKAITAS

Jėzus, matydamas kančios vaizdus, pasėkas, dar 
karščiau meldėsi. Šv. Lukas sako: grumdamos pats sa
vyje, jis karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė, kaip 
lašai kraujo, varvančio žemėn. Gausus Jėzaus prakai
tas, nežiūrint rūbų, varva ant žemės. O, mano kenčian
tysis Jėzau! Kas apipila tave kruvinu prakaitu? Juk 
čia dar tik Alyvų daržas. Čia dar nėra budelių, vir
vių, botagų, erškėčių, vinių, kryžiaus, kurie draskytų 
Tavo kūną! Nors tu kankinimo pabūklais dar nesi dras
komas, tačiau širdyje jau kentė. Tu jau pergyveni 
dviejų prigimčių kovą, kuri spaudžia kruviną prakaitą.

Jėzus yra Dievas ir žmogus, žmogiškąja prigimti
mi Jėzus yra, it kiekvienas žmogus. Dieviškąja pri
gimtimi Jėzus yra Dievas. Dabar, besimeldžiančio Kris
taus asmenyje, įvyksta šių dviejų prigimčių kova. 
Žmogiškoji prigimtis jaučia ir svarsto, kaip kiekvienas 
žmogus. Ji bijos kančių taurės. Čia dar tik trisdešimt 
trys metai, čia vėl, dieviškos prigimties pagelba mato 
visas kančios scenas. Žmogiškoji Kristaus prigimtis, 
pasibaisėjimo perimta, tarsi, šaukte šaukia: — O kaip 
baisūs tie smūgiai, kuriuos man ruošia šis ištvirkęs pa
saulis! Tas pasaulis, kurio išganyti aš atėjau! Kaip ne
doras pardavimas, kunigų šventvagystės! Kaip baisus 
paniekinimas išveikant net iš paskutinio rūbo! Kaip 
skaudus tas stulpas, prie, kurio1 pririš mano rankas ir 
kojas, ir čaižys botagais! Kaip dygūs erškėčiai, kuriais 
vainikuos mano, dangaus ir žemės Karaliaus, galvą! 
Kaip biauri neteisybės ištarmė, kurią.pasirašys silpna

valis Pilotas, ir savo šauksmais patvirtins tautos va
dai! Kaip sunkus kryžius, kurį puldinėdamas nešiu į 
Kaukuolių kalną, ant kurio būsiu pakeltas tarp dan
gaus ir žemės, kaip biaurus pasityčiojimas, kurį patir
siu iš galvažudžių ir nedorėlių žmonių! O, kaip baisu, 
kaip baugu!

Žmogiškoji Jėzaus prigimtis dreba ir purtos. Tačiau 
dieviškoji Jėzaus prigimtis, matydama nuo amžių Šv. 
Trejybės sprendimą, kad tik Dievo Sūnaus krauju turi 
būti nuplauta Adomo kaltė, tarsi, šaukte šaukia: O, 
greičiau, greičiau man duokite tą sopulių taurę, kad 
ją kerčiau lig dugno! Taurės reikalauja įžeista Dievo 
.teisybė, žmogaus sielos brangybė, žmonijos išganymas! 
kentėti, sunaikinti pragaro galybę, užverti prapulties 
bedugnę, dangų atidaryti, tai mano tikslas, pašauki
mas, pareiga. — Taip, varžosi Jėzaus dvi prigimtys 
viename asmenyje. Kaip kovos vietoje sutrempiami ir 
krauju sulaistomi laukai. Taip dviejų prigimčių kovos 
naikinamas ir draskomas Jėzaus kūnas apsipila kru
vinu prakaitu. Jo prakaitas pasidarė, kaip lašai krau
jo, varvančio ant žemės.

ANGELAS RAMINTOJAS
Jėzaus širdis išsiliejo, it upelis. Nėra kas suramintų, 

kas kančią atimtų, net kas paguostų. Jėzus Alyvų 
Daržely liūsta ir alpsta. Jis, liepsnodamas sielų išgany
mo meile, tarsi, visiems bendrai ir kiekvienam skyrium, 
taria: — O žmones! o žmogau! Ar jūs įsivaizduojat, 
ką aš kenčiu? Aš trokštu jus išganyti, jūsų skolas iš
mokėti! O jūs ar-atsimokėsite meile už mano meilę? 
Ne virvės, bet meilė suraišios mano rankas ir kojas! 
Ne vinys sutrupins man kaulus! Ne ragotinė perskros 
mano širdį. Meilė ir tik meilė, kuria degdamas aš trokš
tu jus išganyti! O, kad aš pajusčiau jūsų meilę už ma
no meilę; kad aš matyčiau jus nusikračiusius nuodė
mes dėl mano meilės! O, su kokiu džiaugsmu aš im

šiuos uždavinius, kuriuos li
kimas patsai mums paskyrė, 
įrodysime, kad lietuvių tauta 
yra gyva ir niekas nesugebės 
jos išnaikinti. Pasiryžkime ir 
ištesėkime!

Vyt. Pranciukas Viso---------- $100,000 $10,597

Steitas kvota atsiuntė
Maryland------- $2,000 $1,007
Ohio-------------- -4,000 1,273
Wisconsin------- 3,000 822
Illinois----------- 22,000 5,252
Michigan------- 5,000 476
Connecticut — 10,000 450
Massachusetts 15,000 607
New Hampshire,
Nebraska------- 1,000 35
New York------- 15,000 500
New Jersey — 4,(Xj0 100
Indiana---------- - 1,000 25
Iowa, Kansas
Maine----------- Looo 25
Pennsylvania — 12,000 25
California — — 2,500
Kiti steitai-------2,500

čiau į rankas kentėjimų taurę, ant pečių kryžių! O 
kaip džiaugdamasis, nors skaudžiai puldinėdamas, kop
čiau į aukštą Kaukuolių kalną! Bet deja! Kai aš, tiek 
kentėjęs, mylėjęs, gera daręs, matau jūsų, net mano 
artimiausių, tiek daug nuodėmių, atšalimų, nedėkin
gumo, mane slegia ir verčia liūdėti, šis kartus slo
gutis skruodžia mano širdį, spaudžia kruviną prakai
tą, išsemia jėgas.

Skundžiasi Jėzaus kančiųJcartumu ir alpsta. O,, pa
laimintoji siela, kuri nuodėmėmis neskrodi Jėzaus šir
dies, tūkstanti kartų palaiminta atgailaujanti siela, 
kuri kruvinomis ašaromis mazgoji savo kaltes! Tu, 
krauju apsipysuliam Jėzui, neši saldžios paguodos! 
Jėzus daug kenčia. Bet kaip maža tų, kurie jį guo
džia! Prie kalno keli apaštalai, bet ir tie miega. Ožmo- 
nės nieko nejaučia. Net baisiau: Jie nuodėmėmis-žei
džia Jėzaus širdį. Jėzus, grumdamasis savyje, kreipia
si į dangaus Tėvą šaukdamas: Viešpatie, mano išga
nymo Dieve, aš šaukiu dieną ir naktį, tavo akyvaiz- 
doje... Aš esu išduotas ir nerandu išėjimo. Aš beturtis 
ir varguose nuo mano jaunystės... Aš šaukiu į Tave, 
Viešpatie... tegul mano malda ateina į Tavo- akyvaiz- 
dą, atkreipk savo ausį į mano prašymą, nes mano 
siela pilna nelaimių ir mano gyvenimas prisiartino į 
mirusiųjų vietą? Aš paskaitytas tarp tų, kurie žengia 
į duobę, pasidariau, kaip žmogus be pagelbos... Jie 
nuleido mane į giliausią duobę, į tamsybes ir mirties 
unksmę. Graudus Sūnaus balsas beldžiasi į dangaus 
Tėvo ausį. Tačiau dangaus Tėvas sėdi ant visagalybes 
sosto ir galvoja.

—Sūnaus pasigailėsiu, bet ką padarysiu su žmogu
mi, kuris taip žemai nupuolė?

Krauju apsipylusio Sūnaus gailėdamasis Tėvas siun
čia angelą, stiprintoją. Tuomet jam pasirodė angelas 

-iš dangaus, kuris jį stiprino. Angelas praneša galutiną 
dangaus Tėvo sprendimą. O, regėjime! O, pagelba! An

gelas stiprina savo Viešpatį atnešdamas kentėjimų tau
rę! Dangaus Tėvas nori, kad kentėjimų taura būtų 
išgerta lig dugno. Angelas atnešė Jėzui kunigiškus rū
bus, kurių priešakys pažymėtas taure, pečiai — kry
žiumi. Jėzus, pamatęs kančios reikšmę, sieloje nudžiu
go. Jis kruvinu būdu aukosis vieną kartą, ir vėliau 
nekruvinu būdu tūkstantį tūkstančius kartų ant alto
rių. Jėzus angelo suramintas nurimo.

GANA — VALANDA ATĖJO
Jėzus apsisprendė. Jis, baigęs maldą, pilnas energi

jos, žadina miegančius apaštalus. Abejonių neliko. Mir
tis Jėzui, o Jėzus mirčiai žiūri į akis. Vidaus kova lai
mėta. Jėzus galėjo mirti vien nuo vidaus skausmų. Bet 
ne. Pasauliui reikia parodyti, kaip baisi yra nuodėmė, 
kaip baisios pragaro kunigaiščio žabangos, kaip bran
gios žmonių sielos. Jėzus eis mirti drąsiai, užgniauž
damas savy dievišką galią. Jėzus keliasi, eina pas apaš
talus ir trečiu kartu žadindamas, taria: Miegokite jau 
ir ilsėkitės. Bet ar laikas kareiviui miegoti, kai prie
šas durtuvu beldžiasi į vartus? Taip. Jėzus ragina mie
goti už tai, kad apaštalai nebudėjo Jėzaus maldos me
tu. Jėzus apaštalams liepia miegoti, kad nepadarytų 
didelio susijaudinimo dėl greitai įvykstančių dalykų. 
Jėzus guodžia apaštalus. Prie kalno jau renkasi mi
nios. Jų priekyje Judas. Jis už trisdešimt sidabrinių 
perdavė savo sąžinę. Jėzaus budeliai ateis ginkluoti. 
Jėzus stovi tuščiomis rankomis. Davęs paskutinį įsa
kymą Jėuzs galų gale taria: Gana: valanda atėjo; štai 
žmogaus Sūnus bus išduotas į nusidėjėlių rankas. Kel
kitės, eikime; štai tas, kuris mane išduos, arti. O bai
sioji, kartu ir palaimintoji valanda! Šią valandą baig- 
t&s- Jėzaus pasiruošimas, baigta pirma, tiesa, gana 
skaudi, kančios dramos dalis. Sielos kovos pergyventos. 
Dabar prasidėjo kūno kančios. Gana: valanda atėjo... 
Kelkitės, einam!
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Philadelphijos Žinios
ARMIJOS DIENA “AMERIKOS” VAJUS

Šv. Kazimiero parap
Staiga mirė

Kovo 22 d. staiga mirė sa
vo namuose a. a. Karolina 
Balilonienė, 145 Moore Street. 
Ji ilgai sirguliavo, bet vis lai
kėsi. Netikėtai atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Bet ji buvo pri
sirengusi, dar tą patį sekma
dienį buvo bažnyčioj prie sa
kramentų. Ji priklausė prie 
katalikiškų draugijų ir labai 
pamaldi moteriškė. “'Paliko 
nuliūdime 4 sūnus ir 2 duk
teris. Visi atjaučia jos mirtį. 
Iškilmingai palaidota kovo 
26 d., Šv. Kryžiaus kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug draugijos narių ir arti
mųjų. Tegul ilsisi ramybėj.

Naujai atvykę
Kovo 22 d. Philadelphijon 

atvyko iš Vokietijos Jonas 
Naras, buvęs Lietuvos ka
riuomenės karininkas. Jį pa
kvietė jo sesuo ir švogeris pp. 
Podžiūnai, 324 Earp St. Kovo 
23 d. atvyko p. Kliauzienė. Ją 
pakvietė jos sesuo ir šeima— 
Bagočiai, 310 Federal St. Jie 
dar laukia daugiau savo ar
timųjų. Kovo 25 d. rytą čia 
atvyko pp. Banėnų šeima ir 
jų senutė motinėlė B. Ginta- 
lienė. Jie visi sustojo 1307 E. 

.Moyamensing Avė., kur ir 
buvo jiems sudarytos garan
tijos. Dabar laukiama dar 
daugiau. Kovo 28 d. atvyksta 
Kazys Kupetis, kurs gyvens 
pas savo kvietėjus, pp. J. Va
lavičius, 1340 S. 2nd St.

Nauja nursė
Praeito 'mėnesio pradžioje 

lietuvaitė p. Elena Jankaus
kaitė, 1335 S. Newkirk St., 
baigė mokslus ir gavo diplo
mą būti nurse. Ji baigė Mer
cy Fitzgerald mokyklą, o pra
dėjo dirbti savo profesijoje 
Mt. Sinai ligoninėj. Bet gir
dėti, kad ji ir toliau pasiry
žusi mokytis. Sveikinam nau
ją profesionalę. Ypač sveiki
na Lietuvos Vyčiai, nes ji bu- 

. vo pirmoji Vyčių mergaitė 
pirmininkė. Laukiam, kad ir 
toliau nepamirš lietuvių rei
kalų.

Džiaugiasi kursais
Prie šv. Kazimiero parap. 

veikia lietuvių kalbos kursai 
kiekvieną pirmad. ir anglų 
kalbos kursai trečiad. Visi 
lankytojai labai patenkinti 
pamokomis ir rengiasi jau 
prie uždarymo pirmųjų mok
slo metų.

Remia tremtinius
Wm. Paliukynas, 1801 So. 

2nd St., labai nuoširdžiai re
mia naujai atvykusius lietu
vius. Jis savo prekybos sunk
vežimiu veža jiems lovas ir 
kitus daiktus, tuo parodyda
mas didelę artimo ir lietuviš
ką meilę. Jis yra padaręs ir 
afidevitus tremtiniams Euro
poj. W. Paliukynas yra jau
nas lietuvis.

Rekolekcijos
Kun. jėzuitas, Jonas Bore- 

vičius, iš Chicagos, yra atvy
kęs ir veda savaitę rekolek
cijų Šv. Kazimiero par. baž
nyčioj. pamokslai sakomi va
karais. -

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Šv. Jurgio parapija
Žaidimai Seserų naudai

Didelis ir įdomus žaidimų j 
vakaras rengiamas Šv. Jur
gio parap. salėj šį sekmadie
nį, balandžio 23 d. Laukiam 
daug dalyvių, nes bus duoda
mos brangios dovanos. Kor
tų žaidimo vakarą rengia rė
mėjų draugija. Visas pelnas 
skiriamas Šv. Pranciškaus 
Seserų naudai.

Religinis kinas-movies
Verbų sekmadienį čia ren

giama rodyti kino judamuo
sius paveikslus parapijos sa
lėj. Bus rodoma nauja, ką tik 
pagaminta filmą Meksikoj — 
Kristus Karalius. Paveikslų 
rodymo pradžia 7 vai. vak.

Daugiau “Amerikos”
“Amerikos” laikraštis da

bar labiau pasklido, nes pra
eitą sekmad., kovo 20 d., jis 
buvo platintas. “. 
redaktorius ir vietinės p. Sa- 
vienė ir Čebatorienė pagelbė
jo čia jį platinti. Kun. S. Rai
la pasakė atitinkamus pamo
kslus katalikiškos spaudos ir 
“Amerikos” reikalu. Dabar 
laukiama, kad daugiau būtų 
rašoma iš šv. Jurgio parapi
jos, tai dar labiau bus skai
tomas ir mėgiamas tas laik- 
rašits.

Permaldavimo diena
Šv. Jurgio parapijoj, kaip 

ir kitose katalikų parapijose, 
bal. 3 d. buvo permaldavimo 
diena, kaip šv. Tėvas pagei-

Dėkojame
Gerbiamiems kleb. kun. Ig. 

Valančiūnui, kleb. kun. Dr. 
Martusevičiui ir kun. St. Rai-
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SODONll 
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SODYS, fl 
Hudson Atl

STASIU® 
Gediminas,! 
Brooklyn, B 

svelnyI 
St., Water!

trimakI 
St., Nutlejl 

TUMAVIl 
W. 69th Si 

VAIŠNY9 
das. 36 Pol 

VAKSEL1 
na. 161 NoJ

URBšAll 
Cleveland, I 

zavickJ 
St., Woodhl 

ZIAUšYSl 
Melrose Sq 

ŽIČKUS, 
Tomas. 93
Mass. I

ŽILYS, J 
Winnemaua

žUKAUSj 
88th Avė., '

“Priimkite nuoširdžią trem 
tinio padėką už “Ameriką,” 
kurią man siuntinėjate nuo 
pat atvykimo į USA... Kai 
tik užsidirbsiu pirmuosius do
lerius, tuojau prisiųsiu Jums 
prenumeratos mokestį. Ge
riausio Jums pasisekimo sun
kiame spaudos darbe. M. B., 

ratą ir surasti “Amerikai” .Newark, N. J.” 
bent vieną naują skaitytoją. I Man buvo ypač malonu 
O kas negali to padaryti, Sauti „kells numerius Jūsų 
bent savo auka laikraštį pa- laikraščio jau pirmomis die- 
remįi įnomis. Su jais susipažinau ir

Kas sekėte vajaus aprašy- £aiiu tvirtinti, kad Ameri- 
mus, kurie telpa kiekvienam ka ’ man patinka... Ateityje, 
“Amerikos” numeryje, paste-1 atsistojęs ant kojų, tikrai bu
bėjote, jog daugelis skaityto-1 s^u JOs prenumeratorium, 
jų tą savo pareigą atliko, ki-,J^- Waterbury, Conn.” 
ti net garbingai pasidarbavo,' Mrs. A. Muzzy iš Brook- 
kaip pavyzdin kun. J. Kara- ^n0 raso '■ Daug esu apie 
levičius iš Bayonne, N. J., Al. laĮkrastj girdėjusi ir, 
Stankevičius iš Bronx, N. Y., I Y.ai Ameriką^ pama- 
Joseph Brown iš Rochester, ciau> ji labai mą-
N. Y. ir Philadelphijos visų ‘ 
trijų parapijų kunigai. Kiti man,aiun^et,11’-,' n , 
dar žada “Amerikos” naudai 
pasidarbuoti.

Taigi juos kviečiame su
skubti, nes vajus baigsis su 
Velykų šventėmis ir mažai 
laiko beliko.

Visai gerai į katalikišką' 
spaudą žiūri mūsų naujaku
riai, neseniai iš tremties at
vykę lietuviai. Komunistų 
siekimus gerai žinodami, jie i 
kratosi nuo Stalino garbinto-' 
jų spaudos ir daugiausia skai
to katalikiškus laikraščius, j 

Iš naujai atvykusių lietu
vių mes gauname daug laiš
kų. Visi jie giria “Ameriką” 
ir pasižada ją užsisakyti, kaip 
tik aplinkybės leis. Įdomes
nius tremtinių laikus mes 
kartas iš karto perspausdi
name savo skaitytojams.

Štai pora tokių laiškų:

TREMTINIAI ĮVERTINA 
“AMERIKĄ”

Laikraščio išplatinimui ir 
naujų skaitytojų gavimui šie
met, kaip ir kitais metais, 
buvo paskelbtas “Amerikos” 
vajus. Vajaus metu visi mū
sų skaitytojai buvo kviečia
mi atnaujinti savo prenume-1

Balandžio 6 d. — JAV Ar- ga ir su šitokia milžiniška 
mijos diena, ši diena yra ski- jėga, Amerikos armija, jeigu 
riama kariuomenės suartini- mes sakome, kad dar neseniai 
mui su visuomene. Amerikos apie ją visai nebuvo nieko 
kareivio gyvenimo pažinimui.!girdėti, jos kaip ir nebuvo? 
Trumpai sakant, tai diena, Ją gyvenimas pagimdė. Pa
skirta savo broliui, įvilktam vojus Amerikos tautai, pavo- 
į kario uniformą ir palenk-'jus pasauliui, pavojus kultū- 
tam kariškiems įstatymams, ’ rai. štai kas ją, Amerikos ar- 
L .......................... - - - -

i yra labai mylima. Taigi, vi
suomenės ir karuomenės yra 
labai mylima. Ir tai yra su
prantama, nes kariai ne kur 
nors iš debesų iškritę žmo
nės, bet mūsų pačių broliai, 
mūsų vaikai. Taigi juos my
lime, kaip savo vaikus.

:lai, padėjusioms paplatinti > pažinti. Visuomenės ši diena 
“Ameriką” philadelphiečių' 
tarpe, tariame nuoširdų ačiū.

miją, sukūrė. Ir ji apgynė 
Ameriką, pašalino rudąjį pa
vojų pasauliui.

Bendros žinios
BALFo susirinkimas

Philadelphijos BALFo sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyko kovo 23 d. Susirinkimą 
atidarė ir vedė jos pirminin-!« 
kas p. C. Cheleden. Jis savo! ras as‘ 
kalboj pažymėjo, kad Phila-1 uvo . 

labiaususiburti, surasti dau-. ^“u^as įrodymas, kad eta 
: ne mihtanstų kraštas. Ne ty
kojančių svetimus kraštus 

i grobti kraštas. Priešingai, 
i kaip kad būdavo, sakysime, 
| Vokietijoje, kaip kad būdavo 
I ir yra Rusijoje, kur per am
žius veikia specialūs įstaty
mai, pagal kuriuos kiekvie
nas vyras turi atiduoti savo 
amžiaus dalį kariuomenei, iš
tarnauti kareiviu.

Ko siekė ir siekia anie 
kraštai su savo privalomu 
“kareiviavimu,” mes žinome. 
Kiek kraujo išlieta istorijos 
bėgy anuose kraštuose! Kiek 
žmonių aukų, sunaikinimų jų 
gaimyninėse tautose! šiurpas 
nueina per kūną, pagalvojus 
apie tai. Dėl to ir pačios ar
mijos ir jose tarnavimas ten 
žmonių nebuvo ir nėra myli
mi dalykai. Pažiūrėkime tik 
mūsų tėvų, lietuvių, bėgimą į 
šį kraštą nuo rusų “kareivia
vimo” anais laikais. Arba pa
čių rusų kareivių milijoninį 
perbėgimą pas vokiečius 1941 
m. Visa tai rodo, kad ta ar
mija žmogui buvo nemylima, 
kad joje tarnauti jis nenorė
jo. Dėl ko? Dėl to, kad tos 
armijos nežmoniški tikslai, 

. kad joje nežmoniška prievar
ta.

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą Amerikos armijos niekas 
nei nežinojo, jos kaip ir nebu
vo. Amerikos armiją pasau
lis pajuto tik 1917-18 m., o 
ypač 1941-45 metais. Ameri
kos armija nulėmė abu di
džiuosius pasaulinius karus. 
Ypatingai antrojo pasaulinio 
karo metu, kai ji sutriuškino 
vokiečių ir japonų istorinio 
militarizmo sukurtas žvėriš
kas valdžios formas — dikta
tūras.

Iš kur ji atsirado taip stai-

Laisvo žmogaus pajėgumas 
Antrojo pasaulinio karo 

metu Amerikos armija ap- 
I vertė aukštyn kojomis visą 
I garsųjį karo mokslą, per

Gyvenimo sukurta armija J šimtmečius išvystytą milita- 
. _ .... . , i ristų tautų. Prisiminkime tik

l Amerika nėra nulitanstų, kai momentus. Vo-
Iki šiol Amerikoje kjegįai sav0 rankose turi be.

—j įverstas! tik'savanoriais^Tai Velk visą Europą- marša‘
delphijos lietuviams reikia1 Y.®r®tasi.u . savanoriais, lai 
labiau susiburti, surasti dau- < 
giau darbininkų ir labiau 
dirbti Lietuvos ir lietuvių ge
rovei, arba kitaip nėra pras
mės veikti. Ragino visus lie-Į 
tuvius remti bendrą lietuvių 
veikimą, ypač bendrą veiki
mą per BALFą. Po to buvo 

. Nesura
dus susirinkime kandidato į 
pirmininkus, buvo pasiūlyta 
išrinkti tik Tarybą, kuri su
sirinks kitą sykį ir pasiskirs
tys pareigomis, kas ir buvo 
vienbalsiai išrinkta 18 kandi
datų, arba Taryba, su teise 
sudaryti vykdomąją valdybą. 
Susirinkime buvo priimta 
trumpa Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo apyskai
ta, o kita bus sudaryta vėliau 
ir paskelbta spaudoj. Pažy
mėtina ir tai, kad susirinki
me dalyvavo nemaža lietuvių, 
jų tarpe daug buvo buvusių 
tremtinių. Tik sutartinai ga-

J vi., jio *—t r™ ——- t- - - 
Amerikos”, valdybos rinkimai.

davo. Visi tikintieji gausiai , Įima, ką nors geresnio nuveik-
dalyvavo tose pamaldose ir 
prisijungė prie visų katalikų 
visame pasaulyje tuo pačiu 
tikslu.

Duona ir bulvės
Vienas parapijietis gavo iš 

Lenkijos laišką, kuriame pra
šo nieko nerašyti daug, nes 
tai būtų baigta su jais. Be to, 
rašo, kad Lenkijoj jie nieko 
daugiau neturi valgyti, kaip 
tik bulvių ir duonos.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga

DidelS, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės dieną Ir naktį

Platinkime BALFo knygutes
BALF naudai rengiamiems 

laimėjimams, kur leidžima 
6 automobiliai ir 80 piniginių 
dovanų, laikas jau artėja. 
Lig balandžio 18 turime iš-- 
■platinti apie 1,000 knygučių, 
jei norime turėti naudos mū
sų pašalpinei draugijai. To
dėl kiekvienas lietuvis turi 
jaustis šventos pareigos nu
pirkti bent vieną knygutę 
($5.00) ir parduoti kitiems 
bent vieną. Jei taip visi pa
darytų, tai tuoj būtų visos 
knygutės išplatintos ir gau
tume daug naudos. Daug lie
tuvių tai padarė, paėmė pa
tys ar pardavinėjo kitiems. 
Bet dar daug knygučių neiš
platinta. Dabar pp. A. Kaniu- 
šis ir Kemeklis lanko lietu
vius ir pardavinėja po na
mus. Jei ir daugiau tokių 
lankytojų pardavėjų atsiras
tų, tai greit mūsų visos kny
gutės išeitų. Laimėjimų kny-

gučių galima gauti visuose 
lietuvių klubuose, klebonijose 
ir lietuvių banke, 204 North 
Broad St.

las Romelis kaip viesulas per
ėjo šiaurės Afriką ir grąsina 
Egiptui. Anglų maršalas 
Mongomery tikroj bėdoj. Tik 
staiga pasaulis išgirsta: 
amerikiečiai išsikėlė šiaurės 
Afrikon. Savaitė, kita, trečia, 
mėnuo ir daugiau, o jie pir
myn nejuda. Vokiečiai pradė
jo triumfuoti: štai, žiūrėkite, 
amerikonai yra nepajėgūs, jie 
iš Afrikos greit bus išmesti. 
Tik staiga pajudėjo—per po
rą savaičių Afrika nuo vokie
čių liko švari. Amerikonai at
sidūrė net pietų Italijoje. 
Och tas garsusis Netūno! 
Prie jo amerikonai ilgai sto
vėjo. O vokiečiai vėl triumfa
vo: štai, amerikonai ir nega
li eiti toliau į Italiją, greit 
išsikėlusieji prie Netūno bus 
sunaikinti. Bet amerikonai 
pajudėjo — ir Roma atsidūrė 
jų rankose. Tas pat buvo in
vazijos į Normandiją metu. 
Žygis per vakarų Vokietiją. 
O ką jau ir bekalbėti apie Ja
ponijos militarinį sužlugdy
mą.

Tai laisvo žmogaus pajė
gumo pasireiškimas. Ameri
kos žmogus buvo laisvas gal
voti, planuoti, organizuoti. 
Amerikos karo vadai nepri
valėjo pataikauti diktatoriui, 
kas buvo kituose kraštuose. 
Amerika karui galėjo sukaup 
ti visas rinktines savo proto 
jėgas, panaudoti visos tautos 
ir viso pasaulio sukurtas kul
tūrines vertybes. Kai tuo tar
pu kitos tautos didžiulius mo
kslo veikalus viešai sudegino, 
o didžius mokslininkus kon
centracijos stovyklose sunai
kino. Hitleris, kad ir nenorė
damas prisipažinti prie savo 
politikos baisių vaisių, jau 
1943 m. vienoje savo viešoje 
kalboje prisipažino: anglo
saksai laboratoriniame kare 
mus pralenkė. Radaras, ato
minė bomba užbaigė antrąjį 
pasaulinį karą. Tai vaisiai 

I laisvojo žmogaus, tai vaisiai 
l kūrybos, mokslo.

Laisvių krašte išaugęs lais
vas žmogus, pasirodo, labiau 
gali pasiduoti disciplinai rei
kiamu momentu, negu buvęs 
vergas. Tai įrodė amerikono 
kareivio disciplinuotumas sa
vo armijoje. Jie, Amerikos 
kareiviai stebuklus paro ka
re. Jie stovi ir dabar pasaulio 
sargyboje. Juose tik ir tebė
ra laisvojo pasaulio viltys. 
Jiems mes linkime sumanu
mo ir ištvermės.

A. Petronis

lonų įspūdi. Todėl prašau ją

—Mrs. V. Šlikas iš Brook- 
pyno užrašė “Ameriką” dviem 
savo pažįstamiem Brooklyne.

—Mrs. C. Dumblis iš Broo- 
klyno, atsilankiusi į “Ameri- 

ikos” įstaigą, užsimokėjo pre- 
Įnumeratą ir paskyrė $1.00 
laikraščio vajaus reikalams.

—Ona Gruškūnienė iš Bal
timore, Md. prisiuntė prenu- 

,'meratos $5.00.
| —Antanas Kazlauskas, uo
lus mūsų rėmėjas iš Central 

įBrooklyno, atsilankęs “Ame- 
Irikos” įstaigon, užsimokėjo 
prenumeratą ir paskyrė $2.00 
laikraščio reikalams.

—Kun. F. Garmus iš Eas
ton, Pa., prisiuntė prenume
ratos $6.00.

—Pranas Milas iš Brookly- 
no, mūsų skaitytojas ir uolus 
rėmėjas, vajaus proga vėl 
prisiuntė “Amerikai” naują 
prenumeratorių.

—Mrs. K. Johnson iš Broo
klyn©, atsilankiusi į redakci
ją, užsimokėjo prenumeratą 
ir paskyrė $2.00 laikraščio 
fondui.

—Antanas Yunča, ilgame
tis mūsų skaitytojas iš Tren- 
tono irgi prisidėjo prie mūsų 
laikraščio vajaus.

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

Administracija

AID OVERSEAS, Inc.
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-

Apreiškimo Parapijos-Choras, Brooklyn, N. Y., vadovaujamas P. Sako, rengia didelį bažnytinį koncertą savo 
bažnyčioje Verbų Sekmadienį. '

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

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 No. 3 — $7.40

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

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

Siunntinys Nr. 5 — $5.60
1 2 sv. rūkytų lašinių
I 2 sv. marmalado
| 2 sv. pupelių kavos
| 2 sv. cukraus
I 1 sv. margarino

1 Siuntinys No. 6
į A. 10 svarų cukraus $2.80
i B. 20 svarų cukraus $5.20

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

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

1 Siuntinys No. 7
A. 10 sv. baltų kviet. miltų $3.00

1 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 kavos

i Siuntinys Nr. 8 — $2.95 
4% sv. cukraus

1 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 Kto. 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. 80 — $3.70
5 sv. degintos kavos

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

Laivu “Mai 
atvyko šie 1

ADOMAI® 
pandas. De® 

algeniį® 
Brooklyn ® 

BACANS® 
tautas, AB 
7505 IroqucB 
Maryland. 1

BAGDOI® 
Raynham, I

BAURAS| 
tas, Alberta 
port 6, Corl

BLAŽYS, I 
903 Bavardl

BRIČKŲ® 
aidas. 15 F1 

impule! 
Danuti5, Mil 
ladelphia, 3 

JANUSKH 
kers, N. Y| 

KARVELI 
1530 Columl 

kazakeI 
1148 E. GrJ

KURAITI 
nė, Edmund 

KISIELIŲ 
Andrius. 401 

KONCINI 
N. J.

KUNGYS 
kunskaI

St., Brookll
LABUCKj 

Astoria. L.
LASAUSh 

808 S. Bond 
MAČIULI 

Eugenija. E 
MITKEV1 

Kęstutis, 'A
PETRAI!

Elizabeth, 1

. • _■ ■‘iafe ■!
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ATVYKO E TREMTIES PRANEŠIMAI ĮVAIRIOS ŽINIOS

Glen-

Ames

RACEVICIUS, Juozas, Julija, Da
nutė. 1520 E. 38th St., Cleveland, O.

•SAKAITE Julija. 577 Hudson Ave„ 
Rochester, N. Y.

SAKEVIČIUS Jonas, 520 Wilson St., 
Waterbury, Conn.

SAMATAUSKAS, Viktoras, Ona, Ge
diminas, Joana. R. R. 2, Brunswick, 
Ohio. .

SARPALIUS Vladas, Cincinnati, O.
SKUČAS, Andrius, Adelė, Milda, Do

natas, Ginutis, Evelina. Fanwood, N.J.
SKUDZIRSKAS Bronius, 3311 

16th St., Linden, N. J.
SUMILA, Jonas, Elena, Jonas. 

Hawley, Bridgeport, Conn.
VASILIAUSKAS, Jonas, Birutė. 

18225 E. Park Dr., Cleveland, Ohio.
VITKAUSKAS, Alekas, R F D Box 

96, Roxford, N. Y.
šių metu kovo 20 d. lėktuvu atskrido 
iš Vokietijos šie lietuviai:

JARAS, Petras, Marijona. 10 South 
Pulaski St., Baltimore, Md.

NOMEIKA, Zenonas, 'Janina, Kris
tina. 411 W. Figuero Dr., 'Altadena, 
Calif.

PILMONAS, Jonas, Ona, Rimvydas. 
Rt. 1, Box 71, Crete, 111.

REJERIS, Jonas, Antanina, Jonas, 
Antanas. 1495 14th Ave., Maywood, Ill.

VISIEMS ALT SKYRIAMS 
IR KOLONIJŲ KOMI

TETAMS

w.
397

Harrison-Kearny,

Jeronimas, Elena. 50 
Boston 27, Mass.
Elena, Elena. Prairę

—Sopulingos Dievo Motinos 
parap. balandžio 3 d. 7:30 vai. 
vakare prasidės misijos, kurias 

Į ves kun. V. Borevičius, S. J.
—Balandžio 3 d. 8 vai. ryte, 

šv. Vardo draugija turės savo 
mišias, po mišių bus bendri pus
ryčiai.

New Haven, Conn

119

562

Laivu “Marine Tiger” j Bostonų atvy
ko šie lietuviai tremtiniai:

ABAKANAVIčIUS, Antanas, Julija. 
99 River View Circle, Little Falls, N.Y. 

ALKSMANTAS, Felicija, Eugenija.
125 Inslee Pl., Elisabeth 1, N. J. 

ANDRIULIS, Alfonsas, Genovaitė.
322 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

BANENAS, Juozas, Bronė, Algirdas.
1307 E. Moyamensing Ave., Phila, Pa. 

BRUZENAS, Andriejus, Magdalena, 
Jonas, Leonardas. 248 Clark Pl., Eli
zabeth, N. J.

BAKUNAS Petras, 20 Mark Street, 
Rochester, N. Y.

BUDRAITIS, Stasys, Genovaitė. 15
E. 23rd St., Bayonne, N. J.

BUTĖNIENE Morta, 1162 Bank St., 
Waterbury, Conn.

DAUTARTAS Leonas, 14103 Bard
well Ave., Cleveland, Ohio.

DRUKTENIS Jadvyga, 560 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

DUMBRA Augustinas, 3207 
wood St., Saginaw, Mich.

DŽIAKONAS Alfonsas, 428 
St., Rochester, N. Y.

EIDENAS, Jonas, Eugenija, Ina, Jo
nas. 1107 N. Washington Ave., Lans
ing, Mich.
. GALINIS, Viktoras, Dalija, Viktori
ja, Irena, Lukrecija. 63 Forest Street, 
Kearny, N. J.

GINTALA Bronė, 1307 Moyamens
ing Ave., Philadelphia, Pa.

GAUBYS, Paulius, Valerija, Gražina. 
83 E. 37th St., Brooklyn 3, N. Y.

JAKAS, Sofija, Vaidotas, Rimvydas, 
Rūta. 2906 Pitkin Ave., Brooklyn, N. 
Y.

JARAS, Petras, Marijona. 10 So. 
Pulaski St., Baltimore, Md.

JUODIS Jonas, 410 Grant Avenue,' 
Brooklyn, N. Y.

KAČINSKAS,
W. 6th St., So. 

KARDASIUS,
Du Chien, Wis.

KARLONAS Boleslovas. 52 Wood
land St., Lawrence, Mass.

KAUNIENE, Petronėlė, Birutė. 545 
Hudson Ave., Rochester, N. Y.

KRUŽINTAITIS, Ksaveras, Maria, 
Gertrud. Brooklyn, N. Y.

MATULEVIČIUS, Angelė, duktė An
gelė. 1212 E. 87th St., Cleveland, O.

MIKNIUS, Stasys, Elena, Laima, 
Angelė. Kennebunkport, Me.

MOCK APETRIS,-Motiejus, Ona, Da
lia, Leonardas. Dorchester, Mass.

LĖLYS Petras, 6802 Bayliss Ave., 
Cleveland, Ohio.

ONIUNAS, Bronius, Bronė. 68 Irv
ing Ave., Brooklyn, N. Y.

PALIULIS, Jonas, Kazimieras.
Park Terrace, Waterbury, Conn.

PAUKŠTYS, Izidorius, Ona.
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

POPELIUCKA Vanda, 73 Ridge
wood Ave., Brooklyn, N. Y.

SADAUSKAS Albinas, 80 E. Centre 
St., Mahanoy City, Pa.

SKRUODIS, Kostas, Antanina, Skir
mantas. Allamuchy, N. J.

SMILGEVIČIŪTE Kristina, Grock- 
stone, Minn.

SODONIS Marijona, 510 Elmgrove 
Rd., Rochester, N. Y.

SODYS, Matas, Jadvyga, Juozas. 577 
Hudson Ave., Rochester, N. Y.

STASIUKYNAS, Vaclovas, Monika, 
Gediminas, Danutė, Vida. 18 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

ŠVELNYTE Marcelė, 881 W. Main 
St., Waterbury, Conn.

TRIMAKAS Dionizas, 189 Prospect 
St., Nutley, N. J.

TUMAVIčIUSj Jurgis, Kazė. 2516 
W. 69th St., Chicago, Bl.

VAIšNYS, Antanas, Emilija, Arvy
das. 36 Poplar St., Waterbury, Conn.

VAKSELIS, Aleksandras, Irena, Ire
na. 161 North 6th St., Brooklyn, N.Y.

URBSAITIS Jonas, 1318 E. 66th St., 
Cleveland, Ohio.

ZAVICKAS Kazimieras, 85-09 88th 
St., Woodhaven, N. Y.

ZIAUšYS, Edvardas, Apolonija. 23 
Melrose Sq., E. Norwalk, Gonn.

ŽIČKUS, Povilas, Elena, Reimund, 
Tomas. 93 Greehalge St., Methuen, 
Mass.

ŽILYS, Jonas, Bronė, Nijolė. Lake 
Winnemaug, Watertown, Conn.

ŽUKAUSKAS, Vitalis, Marija, 80-16 
88th Ave., Woodhaven, N. Y.
Laivu “Marine Falcon" j New Yorkų 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

ADOMAITIS, Antanas, Izabelė, Vy
gandas. Detroit, Moch.

ALGENIS Kazys, 402 S. 2nd Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

BAčANSKAS, Juozas, Rozalija, Vy
tautas, Aldona, Bronė, Algirdas. I 
7505 Iroquois Club Rd., Sparrows Pt., 
Maryland.

BAGDONAVIČIUS, Jonas, Vaclovas. 
Raynham, Mass.

BAURAS, Albertas, Kazys, Rober
tas, Albertas. 168 Taft Ave., Bridge
port 6, Conn. ,

BLAŽYS, Marija, Antanas, Marija. 
903 Bayard St., Baltimore, Md.

BRIČKUS, Antanas, Ireųa, Romu
aldas. 15 Pond St., Waltham, Mass.

IMPULEVICIUS, Antanas, Bronė, 
Danutė, MIlda. 5013 Melrose St., Phi
ladelphia, Pa.

JANUŠKEVIČIUS Henrikas, Yon-. 
kers, N. Y.

KARVELIS, Kazys, Elena, Albertas. 
1530 Columbia Rd., So. Boston, Mass.

KAZAKEVIČIUS, Irena, Jurgis.
1148 E. Grand St., Elizabeth, N. J.

KURAITIS, Juozas, Izabela, Audro
nė, Edmundas. Fairlawn, N. J.

KISIELIUS, Alfonsas, Genovaitė, 
Andrius. 407 Chauncey-St., Brooklyn.

KONCINIENE Viktorija, Elizabeth, 
N. J.

KUNGYS Stasys, Newark, N. J.
KUNSKAITE Domą, 259 No. 5th 

St., Brooklyn, N. Y.
LABUCKAS Bronius, 30-38 44th St, 

Astoria, L. I., N. Y.
LASAUSKAS, Adomas, Julijonas. 

808 S. Bond St., Baltimore, Md.
MAČIULIS, Petras, Vanda, Antanas, 

Eugenija. Brockton, Mass.
MITKEVIČIUS, Adomas, Ęlena, 

Kestutis, “Antanas. Bridgeport, Conn.
PETRAITIS, Teofilius, Viktorija. 

Elizabeth, N. J.

Surinktas per Vasario 16 
minėjimą ir kitomis pramo
gomis aukas, skirtas Ameri
kos Lietuvių Tarybai, prašo
me neatidėliojant persiųsti 
ALT Sekretorijatui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago 8, Hl., 
nes tik tokiu būdu galima 
bus sekti ALT vajaus eigą. 
Tuo tikslu mes skelbsime 
nuolatinius pranešimus, iš 
kurių zpačios kolonijos galės 
matyti, kiek yra išpildyta at
skiroms valstijoms nustaty
ta kvota. Įdomu, kuri valsti
ja pirmiausia savo normą tę
sės? Ligi šiol, kiek žinia, pir
mauja Maryland ir Illinois 
valstijos.

ALT Sekretorijatas

KAIP GREIT SKRENDA 
PAUKŠČIAI

Paprastai paukščiai skren
da net taip greit, kaip yra 
manoma. Taip, pavyzdžiui, 
garnys savo kelionėj į šiltuo
sius kraštus kasdien nuskren
da tik apie 100 mylių, skris
damas vidutiniškai po 30 m. 
per valandą. Kai kurie ma
žesni paukšteliai giesminin
kai dažnai nuskrenda mažiau 
kaip 50 m. per dieną.

Toliau pažymėtina, kad pa
vasarį paukščiai skrenda 
kiek greičiau, negu išskris
dami rudenį. Savo ilgas ke
liones paukščiai paprastai at
lieka palyginti mažais tar
pais.

Pavojingi kosulio 
vaistai

New Yorke viena firma pa
gamino nuo kosulio vaistus 
“Syrup of Urethone.” Bet po 
to, kai po vaistines jau buvo 
išplatinta tų vaistų 34,000 
buteliukų, Federal Pure Food 
and Drug Administration pa
skelbė, jog tas syrupas yra 
sveikatai kenksmingas. Da
bar New Yorko policija turi 
daug darbo, kol aplankys 
4,000 vaistinių ir išims tą sy- 
rupą iš apyvartos.

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. YM IB ARTIMOJE AFYUNKRJE

Per mumis galite-gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų,

i gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt
MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKI8, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life k Affiliated Co’s.

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

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

MASPETH, N. Y. LIETUVIŲ 
KOLONIJA SUKELS 

PENKIS ŠIMTUS AUKŲ

—Kovo 20 d. mūsų koloniją 
aplankė užjūrio svečias p. V. Si
dzikauskas. ALT skyrius suren
gė prakalbas. Pirmininkas M. 
Voketaitis pakvietė vietos klebo
ną kun. A. Gradecką pakalbėti. 
Klebonas kvietė visus vieningai 
dirbti dėl nepriklausomybės at
gavimo. V. Sidzikauskas kalbė
jo gana ilgai, bet jo kalba buvo 
įdomi ir visi su didžiausia atyda 
klausėsi. Kvietė ryžtingai ir vie
ningai šioje šalyje dirbti dėl at
gavimo laisvės mūsų tėvynei. 
Aukų surinkta $101.00.

—Po prakalbų pirmadienio ry
te Sea Cliff Inn suruoštas jau
kus pagerbimo vakarėlis mūsų 
užjūrio svečiui. V. Sidzikauskui. 

Į Atsilankė gražus skaičius mūsų 
'kolonijos veikėjų. Viešbučio sa
vininkai Norkūnai priruošė ska
nią vakarienę ir mandagiai pa
tarnavo. M.

Prel. J. Balkūnas, atsiųs
damas nuo Maspeth, N. Y., 
R. K. parapijos šimtą dolerių 
ir nuo Lietuvių Piliečių Klu
bo 25 dol., savo laiške ALTai 
rašo:

“Mes turime ALT vajaus 
komitetą, kuris sukels ma
žiausiai $500.00 Maspethe. 
Žinoma, bandysime daugiau 
sukelti. $500.00 aš jau garan
tuoju...” ,

Pageidautina, kad ir kitos 
lietuvių kolonijos tuojau įs
teigtų panašius komitetus, 
jeigu dar jų neturi, ir kad 
ALT vajaus akcija būtų to
liau tęsiama, kol nustatytos 
atskiroms valstijoms kvotos 
bus pilnai išpildytos.

ALT Sekretoriatas

VABALAI BE SPARNŲ
Kergelų salose, pietinėj In

dijos vandenyno daly, labai 
dažnai siaučia nepaprastai 
smarkios audros, ir vabzdžiai 
ten visai negali skraidyti.- To
dėl ir jų sparnai yra menkai 
išsivystę. Visą savo trumpą 
gyvenimą tų salų vabalai pra
leidžia landynėse, kad jų siau
čiančios audros nepasiektų.

BAUSME
Vienas jaunas vyrukas 

prieš jungtuves nuėjo išpa
žinties. Grįždamas atsiminė, 
kad kunigas nepaskyrė jam 
jokios “pakūtos” už nuodė
mes.

—Tamstai “pakūta” nerei
kalinga, jeigu ryžaisi apsives
ti. Atpakūtavosi, kaip žmoną 
turėsi.

Valencia, Venezuela

DIENOS UŽDARBIS ALT—
SMŪGIS RAUDONAJAI 

HYDRAI

Nuolatiniai ALT akcijos 
rėmėjai — Jonas ir Uršulė 
Railai iš Lowell, Mich., siųs
dami ir šiais metais ALTai 
$13.00 aukų, rašo:

“Tai kita Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis ir ki
tas smūgis raudonajai hyd- 
rai — dienos uždarbis Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Pa
kilk, kovingoji lietuvio dva
sia! Smok smūgį po smūgio 
raudonajai hydrai, kol suple
vėsuos mūsų trispalvė Lais
vai ir Nepriklausomai Lietu
vai!”

VĖJO GREITUMAS
Didžiausias vėjo greitumas 

neseniai buvo išmatuotas nau 
jausiais instrumentais Wa- 
shingtono kalne, Amerikoje, 
būtent 210 mylių per valan
dą. Spėjama, kad stipriausi 
tornadai, taifūnai, uraganai 
kartais gali pasiekti negirdė
to greitumo.

Paieško
Uršulė Kosmonienė, gira. Ar- 

monaitė, Būdviečių - Gudelių m., 
Pažeriu vai., Vilkaviškio apskr., 
duktė Juozo Armono, išvykusio 
apie 1906 m. Amerikon ir apie 
1916 m. žuvusio anglių kasyk
lose ir palaidoto New Yorke, ieš
kau:

Savo pusbrolių ir pusseserių 
Armonų, dėdės Jono Armono ir 
Magdės Matulevičiūtės vaikų. 
Dėdė miręs, jo vaikai, mano pus
broliai, gimę Amerikoje.

2. Giminaitės Magdės Rušky- 
tės, Jurgeliu km., Pažeriu valsč., 
Vilkaviškio apskr. Išvyko Ame
rikon apie 1926 m..

3. Onos Mašiotaitės, Ambra- 
zų km., Barzdų vai., Šakių aps., 
išvykusi Amerikon apie 1928 m., 
ištekėjus už amerikiečio taime
rio.

4. Juozo Blažio ir jo žmonos 
Petronėlės Mašiotaitės, kurie iš
vykę Amerikon apie 1932 m. 
Lietuvoje gyvenę Ambrazų km., 
Barzdų vai., Šakių apskr.

5. Pusseserės Magdės Dubaus- 
kienės - Naikelytės. PiliŪnų km., 
Pažeriu vai., Vilkaviškio apskr. 
Amerikon išvyko apie 1912 m. 
, Mano adresas:
Uršulė Armonaitė-Kosmonienė,

D. P. Camp
(13a) Seligenstadt b.

Wurzburg,
USA Zone, Germany.

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
s?

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

OHB

VYNAS — LIKERIAI — ALUS

574 Hudson Avenue

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav

BARAS — RESTORANAS
Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

9 '9

Tel. Market 2-5172

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
1C1 No. 6th Street

Penktadieniais uždaryta

TsL BVargNM »-MM
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 *o platu 
6—8 vakare

Šventadieniai! luritaru*

Teh EVargraaa 1-UM
VALANDOS: 
9—12 ryte

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 
ttl So. 4th Street

—Algio Šliogerio, Antano Šul
co, Leono ir Antano Baziliaus- 
kų ir Vytauto Sakalausko įsteig
ta krepšinio komanda, ši ko
manda jau pakviesta dalyvauti 
vykstančiame krepšinio turnyre, 
Estados Carabobos meisterio 
vardui įgyti.

—Š. m. vasario 15 d. staiga 
mirė Antanas Baziliauskas. Ve
lionis buvo didis lietuvis patrio
tas.

—Antano Baziliausko našlei 
sušelpti buvo padaryta rinklia
va, kurios metu S. Sakalauskie
nė ir Gorodeckienė surinko 185 
bolivarus. Marytė Šulcaitė pa
pildomai surinko 88 bolivarų. Vi
so surinkta 273 bolivarai, kurie! 
įteikti velionies našlei. 1

—Atvykęs į Venezuelą ir ap
sigyvenęs 1-------- ___________
lietuvis Romas Jonis žada uo- ( 9^^^' ^v’ Kazimiero pa-
liai prisidėti prie lietuviško kul-, rupijoje, misijos, balandžio 19-17

— e zJ 1 I ’Xt r T r* r. A fl
turinio darbo. Netrukus bus su
darytas choras, kvartetas su 
kuriuo lietuviai gražiai galės re- 
prezefituotis vietinių tarpe.

—Atvykęs iš Vokietijos į Ve
nezuelą veterinarijos gydytojas 
Zigmas Noreika apsigyveno ir 
įsijungė į darbą viename dide
liame gyvulių ūkyje, kuriame 
eina veterinarijos gydytojo par
eigas.

Tevij Pranei skony 
Misijos 1949 metais

VESTUVES KALĖJIME
Oshkosh, Wis. kalėjime į- 

vyko kalinių vestuvės. Ves
tuvių apeigas atliko teisėjas, 
kuris jaunuosius nuteisė ka- 
lėjiman už automobilio pavo
gimą.

Vestuvių “puota” įvyko ka
lėjimo koridoriuje. Po to jau
navedžiai buvo vėl uždaryti 
atskirose eilėse.

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

DETROIT, Mich. šv. Antano 
parapijoje, misijos ir tretininkų 
vizitacija, balandžio 4-10 d. Tėv. 
Placidas Barisa, O.F.M.

MONTREAL, Canada, šv. Ka
zimiero parap., moterų-vyrų mi
sijos ir tretininkų vizitacija, ba
landžio 4-17 d. Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

I SCHENECTADY, N. Y. Šv. 
i Kryžiaus parap., 40 Valandų at
laidai, balandžio 1-3 d. Tėv. Kęs- 

Valencijoje solistas tutis M. Butkevičius, O.F.M.

d. Tėv. Leonardas Andriekus, O. 
F.M.

I LEWISTON, Me. Šv. Patriko 
koplyčioje, misijos ir Motinos 
Dienos iškilmės gegužės 5-8 d. 
Tėv. Bemadinas Grauslys, OFM..

FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port, Me.

Vytautas Sakalas

—Lietuva ne žuvusi, bet 
tik sovietų pavergta ir žiau.- 
riai naikinama. Jai išlaisvin
ti aktyviai prisidėkime prie 
ALT Lietuvai Gelbėti vajaus. 
Aukas siųsti Lith. Amėrican 
Council, 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, Ill.

—Amerikos Lietuvių Tary
ba jungia visus geros valos 
lietuvius, pasiryžusius padėti 
savo tėvų kraštui iškovoti 
laisvę ir gerovę. Darbas neį
manomas be lėšų. Aukas siųs 
ti: Lith. American Council,

—Nuožmus Rytų despotas 
ne tik sugriovė Lietuvos val
stybės pamatus, bet pasiryžo 
ir lietuvių tautą išnaikinti. 
Mūsų visų pareiga kelti Lie
tuvai daromas skriaudas vie
šumon ir reikalauti teisės ir 
teisingumo. Paremti šiam 
darbui reikalingos lėšos. Au
kas siųsti Lithuanian Ameri
can Council, 1739 So. Halsted j 1739 So. Halsted St., Chica- 
St„ Chicago 8, UI. >go 8, UI.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

el. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorių

Notary PubMe

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

EVergreen 7-4335

tephen Aromiskis
- (Arm&kauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)

Modentfka Koplyčia

Padekime Plytelę a. a. Tėvo Kazimiero 
Amžinam Paminklui

TĖVO KAPUCINO PARINKTOS MALDOS
1. Spausdinama didelėmis raidėmis labai tu

rininga maldomis maldų knyga “ATLAIDŲ ŠAL
TINIS.” Tai yra viena iš pačių vertingiausių 
maldaknygių, nes joje surinktos maldos, yra su
kurtos garsių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma tų maldų, esanti 
toje maldaknygėje, yra paties popiežiaus apdo
vanota specialiais atlaidais. .

Tėvas Kazimieras 2< Lietuviams šią maldaknygę parinko, spau- 
Kapudnas dai paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazi

mieras Kapucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspūdį. 
Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. Jo-kapą min
džioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigydamas šią maldaknygę pa-,

436 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

mirties šiemet sueina 8 metai.
3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių, maldų, t Dievišką 

Jėzaus ir Marijosširdį, sielvarte, nelaimėje,, prašant ramybes,, ve
dusiųjų maldos už tėvu s, mirties atvejuje. Visos tos- maldos po
piežiaus apdoVanotos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis didelėmis raidė-

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 puslapių,, bet 
bus patogios išvaizdos, prabangiais viršeliais, auksuotais kraštais. 
Kaina $3.50. Kas ją užsisakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už 
$3.00 ir be to — bus įskaitytas į REMEJŲ-LEIDEJŲ skaičių ir 
gaus a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovand švenčių, vardinių, gimta
dienio, sukaktuvių proga. Kreiptis adresu:

DARBININKAS ’•
366 West Broadway (A)

Joseph Garszva

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Labniuotae Gabaritu
Suteikiam Garbingas

So. Boston 27,: Mass.

“Darbininko” Administracijai: ,
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti di

delėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — AT
LAIDŲ ŠALTINIS, — man atsiųsti.

Vardas ...................................................... ......................
Adresas

Brooklyn, N. Y.

— $159 —
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VMKON1CA R. VALANTIEJUS

, Lalsniuotaa Greborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAXSNIUOTAS GRABORIU8

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga Ir 
dbneeys telkiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
BROOKLYN 6, N. Y.

(Prieš Armory) • EVergreen 7-4774
/ Mūsų telefonas nemiega

—

' i M4 MARCY AVE.
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Balandžio-April 1, 1949

Mncii Anvlinhūio *. Olia StripeikiėnS, mūsų IVIUbŲ ripyllllnuJC skaitytoja, turi grožio ir plau
----------- kų šukavimo saloną Brookly-

• Kun. Dr. V. Bartuška iš ne, 591 Woodward Ave., kur 
Romos atvykstaį JAV balan- kviečia lietuves pasinaudoti 
džio 2 d. Porą dienų pabuvęs -jos patarnavimu.
New Yorke, vyks į paskyri
mo vietą, St. Diego.

• Prof. Zenonas Nomeika 
išvyko į Rochesterį vargoni
ninkauti svetimtaučių para
pijoje. Pirmai progai pasitai
kius, jis pasižadėjo grįžti į choras koncertuos Newarke 
New Yorką ir čia dirbti sa- gegužės 1 d. Šv. Jurgio salė- 
vųjų tarpe.

• Vincės Jonuškaitės kon
certas įvyks Town Hall, New, fesorius iš Detroito, lankėsi 
Yorke, penktadienį, gegužės New Yorke ir aplankė mūsų 
13 dieną. Lietuviams yra pa-. įstaigą.
likta žymi bilietų dalis, kad, • Dr. H. Lukašcvičius, bū
viai, kas panorės, galėtų pa^vęs “Amerikos” redaktorius, 
matyti, kaip kitataučiai įver- galutinai apsigyveno Great 
tina mūsų menines jėgas. -Bi- - Neck, L. I.
lietų galima gauti ‘Amerikos’ ( --------------------

J šv. Jurgio Parapija
Maspetho, balandžio 3 skai
to paskaitą Great Necko Vy-j 
čiams.

• Great Necko Vyčiai ba
landžio 3 d. 9 vai. ryte turi 
savo šventę ir iškilmingus 
pusryčius.

• Inž. St. Giedrikis su žmo
na, kuri yra gydytoja, ką tik 
atvykę iš tremties, lankėsi 
mūsų įstaigoje.

• Inž. Dilis su žmona, New
ark© lietuvių veikėjai, trem
tinių dideli rėmėjai, aplankė 
“Ameriką.” Ponų Dilių pa
stangomis atvyko ir pas juos 
apsistojo ponai Giedrikai, ku
rie yra jų giminės.

• Dr. Ankudavičius, ką tik 
atvykęs iš tremties, aplankė 
“Ameriką.”

• J. Gudelis, lietuvių siu
vėjų darbuotojas, aplankė 
mūsų įstaigą.

• J. Stukas, lietuvių radio 
vedėjas iš Newarko, grįžo iš 
atostogų ir pradėjo savo dar-

• bą. Buvo pasiekęs net Kubą.
• P. Stasiukynas su dukra 

ir sūnum, ką tik atvykę iš 
tremties, aplankė mūsų įstai
gą-

• Mr. ir Mrs. P. Dulkė lie
pos 3 d. mini savo vedybų 25 
metų sukaktį. Angelų Kara
lienės parap. bažnyčioj tą die
ną jų intencija bus atlaiky
tos 11 vai. mišios, per kurias 
vargonuoti pasižadėjo prof. 
Z. Nomeika.

Mūsų Apylinkėje ak* t““aSt"ri SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI

• Mrs. George R. Michaels,
Brooklyn, N. Y., reiškiame 
užuojautos dėl jos motinos, 
nuolatinės mūsų skaitytojos, 
mirties. ,

• Angelų Karalienės parap.

je.
• Dr. Br. Kazlauskas, pro-

Brooklyno Apreiškimo parapijos choras, vedamas var
gonininko muz. P. Sako, rengia didelį bažnytinį koncertą 
savo bažnyčioje. Bus atlikta garsaus prancūzų kompozito
riaus Duboiš veikalas — Septyni Kristaus žodžiai. Solo 
giedos pats muz. P. Sakas, Luodlow White, Agnes Skaru- 
lytė ir Ona Plaktonytė.

Koncertas bus Verbų Sekmadienį, balandžio 10 d., 7:30 
valandą vakare.

PARENGIMAI REKOLEKCIJOS ANGELŲ 
KARAL. PARAPIJOJ

Balandžio 2 ir 3 d., šešta
dienį ir sekmadienį, šv. Jur
gio parap. choras vaidins 
penkių veiksmų dramą “PI
LOTO DUKTĖ.” Abu paren
gimai bus Šv. Jurgio parap. 
salėje. Pradžia 6 vai. vak.

Balandžio 3 d., sekmadienį, 
7 vai. vakare, Maspetho pa
rapijos salėje Šv. Pranciš
kaus Tretininkų Dr-ja rodo 

i filmą iš kun. J. Bosko gyve- 
■ nimo.

—P. Br. Brundzienės vado- .
'vaujama tautinių šokių šoke- Balandžio 3 d., sekmadienį, 
jų grupė uoliai praktikuoja, va^- vakare, Apreiškimo pa- 
kad puikiai prisirengus prie Tapijos salėje Tretininkų 
tarotautiniu dainu-muzikos ir DrauS1Ja Tuosia vakarienę.

Balandžio 10 d., Verbų sek- J51“ *T
Mr. ir Mrs. Gaigalai yra ilga-

—Rekolekcijos jaunimui 
prasidės balandžio 4 d. ir pa
sibaigs balandžio 10 d. Bus 
anglų kalboje. Ves Tėv. Gab
rielis, C. P.

BAN KIETAS

naKovo 19 d. pp. Gaigalų 
muose susirinko būrelis sve-

Patyrusios Jūsų nepapras
tą gerumą ir nuoširdumą, 
reiškiame giliausį dėkingu
mą.

Širdingai dėkojame visoms 
rėmėjoms už tokią didelę pa
ramą — auką $540, kurią 
mums suteikėt. Jūs prielan
kumą, kilnią dvasią ir nuo
širdumą labai įvertiname, nes 
suprantame, koks Jūs pasiau- 
kavimas mūsų labui.

Nuolankiai dėkojame gerb. 
klebonui kun. I. Valančiūnui 
ir jo darbštiems vikarams, 
ypač kun. W. Vėžiui už didį 
prielankumą ir pagelbą pra
mogos metu.

žodžiu, visiems dėkojame ! 
— esate visi įamžinti į mūs 
geradarių skaičių, kuriuos 
atmename nuolatinėje maldo-

ŠĮ NAM y GALIT GAUT DOVANAI!
Namas jau pastatytas ant Parsons Blvd, ir Grand 

Central Parkway, skersai gatvės nuo Queens General Hos
pital, Queens. Publikai namas atdaras pažiūrėjimui kasdien 
nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. vak.

Šį namą dovanoja Catholic War Veterans organizacija. 
Jis bus išleistas gegužės 28 d., š. m., vakare.

Šį namą gaus nemokamai šitokiu būdu: 
Petro Lisausko Kleen—Kol Kompanijos angį 
kiekvieną toną anglių po vieną bilietą. Kas pirks aliejų, tas 
gaus po bilietą nuo kiekvieno 500 gal.

Anglis ar aliejus gali būt atvežtas bile kada: dabar ar 
rudenį, tik reikia dabar užsisakyti.

Petro Lisausko anglių kompanija eina į taiką Kata
likų Veteranams sukelti daugiau pinigų labdarybei.

Pasinaudokite šia proga, gal jums teks ši gražus, nau
jas namas. Veikite tuojau. Kreipkitės į Kleen—Kol Compa- 
niją, kurios adresas yra: 496 Grand St., B'ooklyne, arba 
65-43 Grand Ave., Maspethe. Ofiso telefonas: EV 7-7411. 
Rezidencijos tel.: TW 4-8087.

Namas vertas 
$30,000—pilnai 
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muose SUSII-HIKU uuieus sve- .je Teatlygina Visagalis vi
elų pasveikinti V. Gaigalienę, sįems geraširdžiams aukoto- 
gimtadiemo ir p J. Gaigalą - -J Bjorns gausiomis 
vardinių proga. Prie skanių I malonėmis ir telaimina jus

ne iri 
ja. n 
kalad

kad puikiai prisirengus prie 
tarptautinių dainų-muzikos ir 
šokių festivalo, kurį rengia ] 
International Racial Commit- madienį, Maspetho parapijos

užkandžių visi gražiai pralei- kiekvieną.
do vakarą. I Jums visada giliai dėkin-Pnirrnlni "nu AaiY»r<»Tiai 1 

gos,
do vakarą.

Pp. Gaigalai nuoširdžiai 
: dėkojo dalyviams už atsilak Šv. Kazimiero Seserys, 
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tee of New York. Festivalis salėje, parapijos ir šv. Onos meciai skaityto-
įvyks pavasarį. Praktikos es-Į chorai statys gražų veikalą1 .Jle PaslzY™1 ,ir tremtinių 
<■; . T selnimu. Mrs. Gaiealiene einati pirmadieniais ir trečiadie
niais 6 vai. vak., parapijos sa
lėje.

—Konstancija ir Bladas 
Misiūnai susilaukė svečių iš 
Europos, — atvyko p. Misiū
nienės brolio duktė Ona .Bin- 
dokaitė-Mazostavičienė su sa
vo vyru ir 2 mažytės dukre
lės. Viešnia sutiko paimti ro
lę veikale “Piloto Duktė.”

IEŠKO
Antano, Šimo, Jurgio ir Jono 

Martčio,' ar Marės Biliąuskų, ki
lę iš Kelmanonių km., Ūdrijos 
parap., Alytaus apskrities.

Anelė Masilioniūtė-Kuzinskas,
821 Prescott St., Waukegan, Hl. j tų.

misteriją ŽVAIGŽDŽIŲ KAL- šelpimu. Mrs. Gaigalienė eina 
BA. Be to, bus rodoma gar. Moterų Sąjungos 29 kp. pu
sinė filmą iš Kristaus gyve- mminkes pareigas, 
nimo.

Gegužės 1 d. Angelų Kara
lienės par. choras, vad. muz., 
P. Dulkei, drauge su Newar- 
ko šv. Jurgio Draugija, ren
gia didžiulį dainų koncertą— 
balių su šokiais ir įvairiais 
pamarginimais. Koncertas į- 
vyks šv. Jurgio D-jos salėj, 
180 New York Ave., Newark.

—Gegužinės mišios bus ge
gužės 1 d., 10 vai. Moterys 
rengs pusryčius. Būtų gražu, 
kad ko daugiausia atsilanky-

Dalyvavęs

IEŠKO
Ieškau savo dėdės, Felikso 

Rentelio, gyvenančio U. S. A.
Mrs. A. Kisielius,

c/o V. R. Schmidt, R. R. 4,
Beloit, Kansas

AUGUST GUSTAS
Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330
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Tel. ’ EVergreen 4 - 7142 y
SALDAINIŲ PALOCIUS J

GERIAUSIOS RŪŠIES į
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate į

PUSRYČIAI — PIETOS —— VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas J 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausio® Smetonos, ALUS iš ge- į 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: J

Juozas Ginkus j
495 Grand Street. Brooklyn, N. Y. 1

—: Beltaire
6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

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

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

----- : ŽVAIGŽDŽIŲ KALBA :-----
(Muzikalė Misterija)

Maspetho lietuvių parapijos choras, tad. muz. Antano 
Vismino, vaidins muzikalią misteriją, “Sapnas Velykų Nak
tį” ir rodys Kristaus Gyvenimą garsinėse filmose. Vaidini
mui sukauptos visos meninės jėgos ir iš anksto pasiruošta, 
todėl vaidinimas bus tikrai gražus ir pritaikytas gavėninei 
nuotaikai.

Vaidinimas bus parapijos salėje, Maspethe, Verbų Sek
madienį, 7 vai. vakare. Įžanga tik 75c.

Clement A. Voket 
(VOKETATTIS) 

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

PARDUODAMA
Dėl mirties šeimoje, pigiai 

parduodami baldai ir indai. Te- 
lefonuoti: HA 9-0378.

489 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Arti Union Avė.

D. WHITECAVAGE, savininkai
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS, Brooklyn, N. Y., vadovaujamas J. Brundzos,
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PLAČIAI PAGARSĖJUSIĄ 
ISTORINĘ DRAMĄ Piloto Duktė

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

Calendar Salesman
Reikalingas agentas naujiems 

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

Visas žinias pranešti:
LITHO CALENDAR & 

PRINTING CO. 
-(LITHUANIAN PRESS) 
199 New York Ave., 

Newark 5, N. J.

PARDAVIMUI m IŠRENDAVOJTMUI
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 
Laisniuotas Real Estate ir Insurance
499 Grand Street, 361 Union Avė., 

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

to dalyse už prieinamas kalans.

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.

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

A. ir E. POVILANSKV 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Vieną 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
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DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

Stephen B redes J r
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STags 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KON TRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plastcriavimą, šaligat
viu cementavtmą ir kt, darbus.

293 MAUJER ST..
BROOKLYN «. N. Y.
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS
VAIDINS 2 VAKARUS

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO (APRIL) 2, 1949
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO (APRIL) 3, 1949

Abu vakaru pradžia lygiai 6 vai. vak.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE

207 YORK STREET BROOKLYN, N. Y.
pelnas skiriamas parafuos naudai

Tai bus pirmas, parengimas šiais metais, parapijai minint 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo 
Veikalą režisuoja muzikas J. BRUNDZA

Vaidina gabios mūsų vaidintojos, kaikurios neseniai atvykusios iš. Europos
Rezervuotų vietų bilietus iš anksto galima gauti pas rengėjus ir klebonijoje

Visus kviečia atsilankyti

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius 
šeštadieniais 2 val. popiet ■ wwrl 1600 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika

- (Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir 1.1 , 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS V. UBAREVIOIUS 
MudkM Dir. Praneiimu Dir.

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
i®” ----- Nebrangiausia—ir—Geriausia  ^5

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

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

i. P. GINKUS 
Direktoriui

__

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
Šeštadieniais, 5:00—5:80 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.
s Tel. MArket 2-5360
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