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ŠTAI KAIP
Margučiai
Velykų rytas
Seniau ir vėliau
Marškinių skalbimas 
Trumpas laiškas 
Tik dėl to

Velykos, ši šventė lietuviui 
primena netik Kristaus pri
sikėlimą, bet ir daugybę gra
žių katalikiškų - tautiškų pa
pročių, surištų su ja. Velykų 
margučiai. Tai už širdies 
stveriantis žodis gimusiam ir 
augusiam Lietuvos kaime lie
tuviui. Margučių marginimas, 
tai valanda, kurios ištisas sa
vaites laukia merginos - mar- 
gintojos ir vaikai — stebėto
jai. O kokių gražių primargi
nama. Ištisa margučių meno 
šaka susidariusi! Lietuviš
kais margučiais, kiek teko 
pastebėti, labai domisi kultū
ringos tautos.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS
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Lietuvoje Kristus keliasi 
anksti rytą. Kaimo gyvento
jai, gyveną toliau nuo baž
nyčios, keliasi labai anksti ir 
važiuoja, kad paspėtų į re- 
zurekciją. Platesniais keliais 
vežimas vežimą stumia. Va
žiuoja patylomis, susikaupę, 
naktį. Namie lieka, papras
tai, tik seneliai ir visai maži 
vaikai. Prisikėlimo apeigos— 
tai didinga valanda. Viskas 
vyksta saulėtekio prieblando
je. Taip nekasdieniška. Po 
apeigų skubama į vežimus. 
Prasideda lenktynės: kas pir
ma parvažiuos riamo, tas pir
mas šiais metais rugius nu- 
piaus.
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Seniau, mūsų protėviai pa
sakodavo, Lietuvos kaimas 
Velykas švęsdavo keturias, 
penkias dienas. O tris — tai 
būtinai. Valgydavo, gerdavo, 
šnekučiuodavosi, grožėdavo- 
si, rišdavo kiaušinius, links
mindavosi ir ilsėdavosi. Vė
liau, paskutinius tris dešimt
mečius, Velykos buvo šven
čiamos dvi dienas. Papročiai 
ir apeigos ir vėliau, iki bol
ševikų užplūdimo, pasiliko 
tie patys. Tik bolševikai juos 
suniekino, kaip suniekino jie 
ir pačias Velykas, šitie su
žvėrėję Maskvos tarnai daž
nai paskelbdavo Velykas pa
prastomis darbo dienomis. 
Taip, net pirmą Velykų die
ną. “Poilsio” dieną jie tada 
paskelbdavo sekantį penkta
dienį. Galime įsivaizduoti, 
kaip sunku yra dėl to lietu
viui kentėti.

Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post MpmAT XV 
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879

From the painting by B.- Plockhortt
Aš atsikėlimas ir gyvybė. Kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, bus gyvas, 

ir kiekvienas, kurs gyvas ir į mane tiki, nemirs per amžius (Jon. 11, 25-26).
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KATALIKŲ FONDAS Vokietijai statutas

Svarstys kardinolo 
nuteisimą

Šiuo metu yra suvažiavę 
tautų atstovai į New Yorką, 
į Jungtinių Tautų organiza
cijos pilnaties susirinkimą. 
Nustatant susirinkimo dar
bų tvarką, buvo priimtas pa
siūlymas įnešti svarstymui 
kardinolo Mindszenty bylos 
reikalas. Pasiūlymas priim
tas 11 balsų prieš 2. Prieš 
balsavo rusų ir lenkų atsto
vai.

Taigi, bus svarstoma Veng
rijos kardinolo nuteisimo 
niekšinga neteisybė. Taip pat 
įtraukta į darbų tvarką ap
svarstyti ir Bulgarijos pro
testantų kunigų' nuteisimas.

Ypatingai smarkiai prieš 
komunistų persekiojimus ry
tuose kalbėjo Australijos at
stovas, kurį parėmė Bolivijos 
atstovas.

Paskutiniai spren
dimai naciams

Nuerinberge baigtas pro
cesas prieš 21 nacių pareigū
ną. Tai buvę Hitlerio diplo
matai, kabineto nariai ir ki
ti aukšti funkcionieriai. Tai 
paskutinis aktas didžiosios 
teismo dramos, kurios istori
ja iki šiol dar nėra mačiusi.

Ši teismo drama pradėta 
1945 m. Iki šiol per ją per
vesta 1,539 buvę nacių va
dai. Iš jų 444 nuteisti mirties 
bausme. Kiti įvairiomis baus
mėmis — nuo kelių metų iki 
viso amžiaus kalėjimo. Pako
rimu nubausta 24 asmens.

Sveikinimai 
Velykų Proga
Kristaus prisikėlimo šventėje, šią iškilmingą valandą, 

sveikiname visus, kurie myli mūsų tautą ir kovoja dėl jos.
Sveikiname brolius Lietuvoje, kurie šiandieną vergais 

paversti. Jų kančios, ištvermė ir pasiryžimai tebūnie mums 
amžinas jėgų šaltinis kovoje dėl savo tautos.

. Sveikiname iš Europos mūsų tarpe esančius garbingus 
svečius: Jo. Ekscelenciją vysk. V. Brizgį, prel. M. Krupa
vičių ir p. V. Sidzikauską. Linkime Aukščiausiojo palaimos 
jų kilnią misiją čia bevykdant.

Sveikiname mūsų Bažnyčios vadovus, dvasiškiją, ku
rie stovi čia mūsų tautos reikalų avangarde. Tautos gelbė
jimo darbe visų akys pirmiausia nukreiptos į juos. Jų dar
bo vaisiai jau labai ryškūs.

Sveikiname visus mūsų visuomenės veikėjus. Jų pa
siaukojimas, darbštumas ir atkaklumas yra tikras laidas 
mūsų didžiosios bylos laimėjimui — nepriklausomybės at
gavimui.

Sveikiname naujus Amerikos lietuvius, atvykstančius 
iš baisaus tremties gyvenimo.. Juose mūsų viltis sustiprinti 
lietuvybę šiame krašte.

Sveikiname viso pasaulio lietuvius, kur jie bebūtų. Visi 
jie yra mūsų tautos ambasadoriai visuose pasaulio kam
puose.

Telaimina Aukščiausias kiekvieną, tesuteikia jėgų iš
tverti baisaus mūsų tautos likimo metu, žodžiu — Lietuva, 
lietuvis — tejungia mus j vieną galingą vienetą, kurio nie
kas nepajėgs nugalėti.

PUIKI PROGA

Praėjusios savaitės (bal. 8 
d.) “Vienybės” numeryje, jos 
redaktorius, Bronys Raila, 
rašo straipsnį, kuris pasmer
kia spaudoje pasitaikančius 
asmenų ar grupių tarpusa- 
vius ginčus, ir kviečia liautis 
viešai skalbti “svetimus skal
binius.” Kitais žodžiais ta
riant, jis kviečia vienybėm

Tarp kitų dalykų, jis rašo:
“Visi galėjo iš praktikos į- 

sitikinti, kad ta kova, tas są
skaitų suvedinėjimas, ginčai, 
priekaištai, įtarinėjimai, as
meniški suniekinimai — vir 
sas tas vadinamasis publikos 
akyvaizdoje padėvėtų marš
kinių skalbimasis neturi jo
kios prasmės ir niekam neat
neša naudos.”

Balandžio 11 d. Maspetho, 
N. Y. parapijos salėje, prelo- 
to J. Balkūno buvo sušauk
tas šios apylinkės katalikų 
veikėjų susirinkimas, kuria
me aptarta Amerikos Lietu
vių Katalikų Akcijos Fondo 
vajaus pravedimo būdai.

Aemrikos Lietuvių Katali-

Teko skaityti vieno lietu
vio iš Lietuvos neseniai ra
šytą laišką broliui, kurs čia 
gyvena jau per 40 metų. Šis 
brolis į Lietuvą broliui nuo 
1945 m. vasaros yra rašęs vi
są eilę laiškų, bet vis negavo 
atsakymo. Pagaliau neseniai 
gavo laišką, kurs rašytas tik
rai brolio. Laiškas labai trum 
pas: Brangus broli! Mes gy
vename labai gerai, visko tu
rime, bet tu nerašyk mums 
laiškų. Susimildamas, nera
šyk. Toks laiškas. Jis daug 
pasako.

kų Akcijos Fondo vajaus vy
riausias vadovas yra prel. J. 
Balkūnas. Šios pareigos, ku
rias jis ėjo ir praeitais me
tais, jam buvo uždėtos prieš 
kelias savaites Chicagoje, 
kur įvyko ALRKF 30-jo Kon
greso išrinktų šio fondo di
rektorių posėdis.

Vajus bus paskelbtas nuo 
balandžio 18 d. ir tęsis pora 
mėnesių. Tuojaus bus pa
skelbtas atitinkamas atsišau
kimas. Vajų vykdyti prelatui 
padės tam reikalui čia suda
ryta komisija.

Vajaus tikslas — sudaryti 
pinigų Amerikos lietuvių ka
talikų savišalpos ir kultūros 
reikalams stiprinti. Katali
kybės ir lietuvybės stiprini
mas Amerikoje bus šio fondo 
pagrindinis uždavinys.

Mergaite įkrito į 
vamzdį
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Tikrai mes pritariame to
kiam naujo redaktoriaus 
Bronio Railos norui. Jis tokio 
įsitikinimo, atrodo, bus priė
jęs, kai, atsisėdęs redakto
riaus kėdėn, pavartė senus 
“Vienybės” numerius, kur per 
ištisus metus buvo skalbiami 
Vinco Krėvės marškiniai.

Tiktai labai gaila, kad gra
žiai pradėtame straipsnyje 
apie vienybės reikalingumą, 
p. Raila neiškenčia “nepa- 
skalbęs” daktarų ir katalikų 
marškinių. Tas mums kelia 
abejonę, ar jis nemano, kad 
ta taisyklė taikintina kitiems, 
bet ne jam, patyrusiam skal
bėjui?

Skaudi žaizda mūsų kūne 
yra Maskvos leidžiami Ame
rikoje lietuvių kalba komu
nistiniai laikraščiai. Dar di
desnė žaizda yra tie išsigimė
liai, gimę iš lietuvės motinos, 
bet dirbą svetimiems niek
šams. Tai tie, kurie tuos laik
raščius daro. Kalba vienas 
labai arti jų buvęs žmogus. 
Ypatingais atvejais, prie ke
turių akių, sako, jie pri
sipažįsta, kad jie netikį nei 
tuo, ką jiems liepia rašyti, 
nei tuo, ką jie rašo. Bet “iš
kovotas” uždarbis, nebuvi
mas kelio atgal.., štai dėl ko! 
Ir tik dėl to! O mulkinamie
ji tiki.

San Marino, Calif., perei
tos savaitės gale trejų metų 
mergaitė Kathy Fiscus įkri
to į vamzdį, kurs buvo įleis
tas į žemę 95 pėdų gilumoje. 
Iš taip gilaus vamzdžio jos 
niekaip negalima buvo iš
traukti. Reikėjo aplink vamz
dį atkasti žemę, nupiauti 
vamzdį ir ją išimti. Tai už
truko daug laiko. Kai išėmė, 
mergaitė buvo jau negyva. 
Dr. P. Hauron apžiūrėjęs pa
reiškė, kad, jo manymu, mer
gaitė yra mirus po dviejų va
landų, jai įkritus į nelaimin
gą vamzdį.

Visa šalis sukrėsta ir su
jaudinta šiuo baisiu įvykiu.

Trys vakarų Vokietijos ka
riniai gubernatoriai: gen. P. 
Koenig — prancūzų, gen. L. 
D. Clay — amerikonų ir gen. 
B. H. Robertson — anglų, pa
sirašė statutą vakarų Vokie
tijai valdyti, kol bus reikalas 
ją okupuotą laikyti.

Statutas susideda iš 9 pun
ktų ir apima vakarų Vokieti
jos valstybės pavidalą, jos 
tvarkymosi būdus, jos teises 
ir santykius su okupacine 
valdžia.

Statute aiškiai ir griežtai 
numatyta kontrolė iš okupa
cinės vyriausybės pusės. Pa- 
brėšta, kad vokiečiai privalės 
duoti davinius ir statistikas, 
pagal kuriuos bus kontro
liuojamas jų nesiginklavimas, 
numilitarizėjimas ir nunacė- 
jimas. Ruhro krašto kontro
lė yra taip pat pabrėšta.

i Dabartinių tremtinių, va
dinamųjų DP globa ir įsilei
dimas politinių pabėgėlių sta
tute pabrėžtas kaip teisė ka
rinės valdžios.

Vokiečių spauda, kaip pra
nešama, šį statutą priėmė la
bai šaltai. Ypatingai vokie
čiams nepatinka statute nu
matyta kontrolė prekybai ir 
pramonei.

"7 Nuerenbegas teismo “so-; i 
stine” parinktas tam, kad šia
me mieste buvo priimti visi ; 
didieji nacių įstatymai prieš : 
žmoniškumą. Tai vadinamie- ; 
ji rasiniai įstatymai, pagal 
kuriuos turėjo būti sunaikin- ; 
ta milijonai žmonių, kurie ; 
“trukdė tarpti” germaniška- < 
jai rasei. i

Kiti nacių buvusiejie vadai i 
nuteisti tuose kraštuose, kur < 
jie nusikaltimus darė. Pasku- < 
tiniame posėdyje teismas nu- i 
teisė buvusį ilgametį Hitlerio 
valstybės pasekretorį E. von < 
Weizsaeker ir kitus 8 diplo
matus. Nuteisti įvairiomis 
kalėjimo bausmėmis.

Forestalls serga nėr- C/ 
vų suirimu

Praėjusį sekmadienį gar
sus radio komentatorius 
Drew Pearson pareiškė, kad 
Forestalls susirgo smarkiu 
nervų pakrikimu. Anot jo, 
Forestaliui gulint Bethesda 
Laivyno Ligoninėj, Maryland, 
pasigirdo gaisrininkų sirena 
ir Forestalls, iššokęs iš lovos, 
pasileido bėgti, šaukdamas, 
kad prasidėjo rusų invazija. 
Reikėjo pavartoti jėgą jį grą
žinti lovon.

INS žinių agentūra iš Wa
shington© praneša, kad ligo
ninės viršininkas kap. Hogan, 
sąryšyje su pasklidusiais 
gandais, kad Forestal mėgi
no nusižudyti, šiuos gandus 
paneigė, sakydamas, kad jis 
neturi jokių žinių apie tokį 
mėginimą.

ATVYKO VYSK. BŪČYS

Skaitome laikraščiuose, vyzdys kitoms valstijoms, 
kad Massachusetts valstijos, kuriose daugiau lietuvių su- 
gubematorius pasirašė įsta
tymą, leidžiantį į tos valsti
jos High Schooles įvesti lie
tuvių kalbą. Pareikalavus 25 
tėvams ar globėjams, lietuvių 
kalba turi būti įvesta reika-

sibūrę. Reikia tik pastangas 
tempti.

Tai puiki proga mūsų Są
jūdžiui, kurį sukėlė prel. M. 
Krupavičius, paskelbęs šūkį: 
grąžinkime lietuvių kalbą sa
vo jaunimui ir savo šeimai. 
Šis Massachusetts valstijos 
įstatymas yra netik durų ati
darymas lietuvių kalbai į vie
šąją mokyklą, bet drauge ir 
mūsų akių atidarymas, sugė
dinant mus, kad mes esame 
čia patys, niekeno neverčia
mi, apleidę savo tėvų kalbą.

Reikia tikėtis, kad Massa
chusetts įstatymas bus pa-

Tito suimineja 
koruu^stu^ _
*r

Jugoslavijos teismas nųtei- - 
sė 8 komunistus nuo 7 iki 9 
metų kalėjimo už varymą 
propagandos prieš Tito liniją 
Jugoslavijoje. Tai buvo Ko- 
minformo agentai. Jie nuteis
ti kaip svetimam kraštui dir
bę šnipai.

Paskutiniu metu tarp Sta
lino ir Tito ypatingai paašt
rėjo santykiai. Tai atsitiko 
po to, kai sovietų ir jų sateli
tų pasiuntiniai apleido Jugo
slavijos sostinę.

KAS NAUJO ŠLį SAVAITĘ
• Amerikoje viešėjęs Berlyno burmistras (mayoras) 
E. Reuter žrįžo į Berlyną. Reuter buvo priimtas New

■ • J w ■■ *

—Kai iš New Yorko gatvių 
dėl streiko išnyko taksi, su
sisiekimas automobiliais pa
sidarė 3Q% greitesnis.

—Pereitą mėnesį New Yor
ko paštai turėjo pajamų $16,- 
710,926.71, taigi vienu mili
jonu daugaiu, negu per Kalė
dų šventes.

Antradienį į New Yorko 
uostą atvyko Jo Ekscelencija 
vyskupas P. Būčys. Į Ameri
ką Ekscelencija atvyko iš 
Romos Tėvų Marijonų reika
lais.

—Pan American World 
Airways sustreikavo 250 ra
dijo operatorių. Dėl jų strei
ko nutrauktas šios bendrovės 
susisiekimas lėktuvais.

Dr. E. Reuter žrįžo į Berlyną. Reuter buvo priimtas New 
Yorko miesto valdžios.

• S. D. Early, buvęs Roosevelto sekretorius, paskirtas 
krašto apsaugos sekretoriaus pavaduotoju.

• Italijos komunistų vadas nusiskundžia, kad per pas
kutinius 5 mėn. iš komunistų partijos išstojo per 300,000 
narių.

• Nuo balandžio 15 d. bus uždaryti visi sovietų konsu
latai Italijoje. Pasiliks tik pasiuntinybė Romoje. Manoma, 
kad uždarys savo konsulatus Italijoje ir sovietų satelitai. 
Vengrai jau pradeda uždarinėti.

• Vienas vokietis inžinierius padarė kišeninę rašomąją 
mašinėlę. Tai naujas išradimas.

• Maskvos radijas pranešė, kad Amerikoje yra per 20 
milijonų beraščių. O Sovietų Sąjungoje, jie sako, nėra nei 
vieno beraščio. Šitaip meluodama, Maskva mulkina pasaulį.

• New Yorke prasidėjo Vokietijos fabrikų gaminių pa
roda. Privešta daug gaminių. Sąryšy su tuo, atvyko daug 
vokiečių pramonininkų.

• Montrealy, Kanadoje, užsidegė keturių aukštų na
mas, kuriame buvo net. keturių fabrikų centrai. Padaryta 
per $200,000 nuostolių.

• Čekoslovakijos ministeris pirmininkas, lydimas ke
lių ministerįų, švyko į Sofiją. Viešai pranešama, kad jų ke
lionės tikslas — pasikeitimas patvirtintais dokumentais, 
kurie tarp Čekoslovakijos ir Bulgarijos prieš metus buvo 
sudaryti, kap karinė savitarpio pagelba.

• Maskvos radijas pranešė, kad televizijos aparatą iš
rado taip pat rusas. Kaip žinome, rusai savinasi visus di
džiuosius išradmus.

• Olandijos parlamentas patvrtino prijungimą prie 
Olandijos pasienio ruožo prie Vokietijos sienos. Šis ruožas 
prieš karą priklausė Vokietijai.

• Vengrijos katalikai buvo taip pat pakviesti į “tai
kos” konferenciją Paryžiuje, šį “pakvietimą” arkivysku
pija atmetė.

• JAV vyriausybė yra užsakiusi padirbdinti keleivių 
laivą už $70,000,000. Šis laivas, 48,000 tonų, bus didžiau
sias keleivinis laivas JAV.
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RaStus ir Mulas Amerika trumpina savo nuoMūra. Naaunaudotl raitai korea- 
pendentams nafrąžtnaml, jei tam tikslui neprieiunCkama pafte ženklų.

PRISIKĖLIMAS
Šiandieninis žmogus didžiuojasi savo protu. Protą jis 

yra pervertinęs. Protą jis mėgina net dievinti. Didžiųjų 
gamtos reiškinių atidengimas, visatos santykių išsiaiški
nimas, daiktų jungimosi paslapčių suradimas — tai daly
kai, kurie įstūmė žmogų į per didelę puikybę. Jis pasijuto 
dievaičiu. Visa galinčiu. Bet, iš kitos pusės, jis nusmųkdė 
save iki paprasto gyvulio: jis pasiskelbė esąs iš beždžio
nės. Taigi, ne iš Dievo, kaip jam buvo apreikšta.

Tai negirdėtas savęs išniekinimas. Štai kur ryškiausiai 
išėjo aikštėn to išgarbintojo proto ribotumas. Pasikliovęs 
neribotai protu, jis prarado tikėjimą, o per tai ir Dievo 
malones. Pagal kilmę, kurią sau įsišnekėjo, jis pradėjo ir 
elgtis. Ir taip pamažu jis paneigė visa, kas kilnu, didinga, 
šventa. Jis priėjo prie brutaliausių valdymosi formų, prie 
kacetų, prie masinių žudynių. Prie žudynių valstybinėmis 
priemonėmis.

Na, o Kristaus Bažnyčia? Bažnyčia, kurią Jis statė sa
vo krauju ir užbaigė savo mirtimi. Ką ji darė ir daro šita
me žmogaus savęs išniekinimo darbe? Ji sako, kaip ir prieš 
du tūkstančius metų sakė: Žmogau, tu esi Dievo kūrinys, 
tavo gyvenimo keliui nušviesti ir įprasminti Jis siuntė sa
vo Sūnų, kurs turėjo dėl tavęs mirti ant kryžiaus. Taigi, 
didžias malones tu gavai iš Jo. Naudokis jomis.

Na, o žmogus? Kodėl jis Bažnyčios motiniško balso ne
paklausė? Kodėl jis nėjo jos šviečiamu keliu? Jo puikybė 
ir užkietėjimas neleido jo šiuo keliu. Tai ne pirmas atsiti
kimas, kur žmogų puikybė ir užkietėjimas nuvedė į pra
žūtį. Kristus, Gyvoji Bažnyčia, būdamas šioje žemėje, tą 
kelią gyvu žodžiu išaiškino ir pirštu parodė žmonėms. 
Tačiau jie ne visi juo panorėjo eiti. Išpuikę ir užkietėję Jį 
ant kryžiaus prikalė.

Kristus kėlėsi. Savo atsikėlimu Jis žmogui pirštu pri
kišamai parodė, kad tu savo užkietėjime apjakęs esi. Bet 
jis ir tada nemetė savo puikybės. Užkietėjęs tęsė jis kovą 
pats prieš save, kol įsikalbėjo iš beždžionės kilęs esąs.

Tie, įairie pasinaudojo Dievo malone, kuriems Kristaus 
kančia, Jo mirtis ir prisikėlimas nušvietė gyvenimo kelią 
ir prasmę, yra ramūs savyje. Kristus perėjo pačius sun
kiausius gyvenimo atvejus, kokius tik žmogus -šiame gyve- 

, nime „susitinka. Jis gimė iš vargšų. Skurdžiaųsioje aplin- 
\ kOje. Buw tremftnys, persekiojamas. Dirbo, vargo. Buvo 

gundomas. Ir visur išsilaikė stiprus, pergalėtojas. Jo mo
kslas — demokratijos šedevras, humanizmo pažiba. Geros 
valios žmogus semia sau stiprybę ir galybę iš Jo šaltinio.

Žmonija turėjo ir turi galimumą visa nurimti savyje, 
kaip jos išrinktieji, geros valios žmonės, kad nurimę. Žmo
nija turi galimumą prisikelti. Prisikelti iš tų tamsybių, ku
riose ji grimsta šiandieną. Prisikėlus prisijungti prie anų 
geros valios ir ramybės žmonių, kurie pasinaudojo Kris
taus prisikėlimo malonėmis. Reikia tik nugalėti savo pui
kybę ir sulaužyti užkietėjimo kevalą. Kevalą, kuris neduo
da matyti šviesos ir tiesos. Kuris daro piktais ir žiauriais. 
Kristaus Prisikėlime, apšviesk mus ir nužemink mūsų šir
dis! ♦ Dr. A. šerkšnas

TAUTŲ VIEŠPAČIUI
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai > 
Ir žemę jų ir sienas jų ir jųjų likimus, 
Po Tavo stogu jos, kaip kedro medis, auga, 
Ir ant bedugnių drąsiai stato sau namus.
Tautų likimo Viešpatie, ir mūsų 
Tu glauski tautą po savu sparnu, 
Kurs gynei protėvius nuo jungo rusų-prūsų, 
Tu būki priebėga ir širdžiai jų sūnų.
Tu būki ginklas josios laisvės partizanų 
Ir nakčiai stogas jos benamių tremtinių, 
Būk nakčiai stogas jos benamių tremtinių, 
Ir sapnas laisvės ir gyvenimo žinių.
Po Tavo stogu, Dieve, mūsų viltys auga 
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai, 
Tautų, likimo Viešpatie, Tu saugai, 
Kad į bedugnę nenupultų mūs namai.

KALTINAMOJI SENOJI KARTA

T. J. Beleckas, S. J.

KELSIMĖS IR MES!
Kai ateina Velykos, tuoj 

prisimeni ir Lietuvą. Kaip 
gražiai ten jos švenčiamos! 
Miestas ir kaimas, seni ir jau 
ni, sukyla su atgimstančia 
gamta. Nėra žmogaus, kuris 
savo širdyje nepajustų vely
kinio “Aleliuja,” kuris nesi
džiaugtų Išganytojo prisikė
limu ir savo sielos atgaivini
mu. “Linksma diena mums 
nušvito” pasipilia iš širdžių 
it galinga pavasario džiaugs
mo giesmė.

O šiandien! Negalim pasa
kyti, kokios ten girdėti gies
mės, kokie ten velykiniai 
džiaugsmai. Vis dėlto manau, 
kad ir jie, ten likusieji, ir 
čia laisvėj gyvenantieji, ir, 
apskritai, visi katalikai, tu
rim pagrindo džiaugtis, tu
rim sakyti linksmą Aleliuja! 
Kodėl? Todėl, kad Velykos 
rodo didžiausią pergalę, ko
kią pasaulis yra regėjęs: 
Kristus prisikėlė, Jis sutriuš
kino savo ‘ priešus. Todėl 
“kelsimės ir mes,” — pripa
žįsta apaštalas; ateis ir 
mums prisikėlimo diena, iš
auš kiekvienam iš mūsų ir 
visai tautai išvadavimo auš
ra!

Psalmių rašytojas pasakė 
labai tinkamus žodžius Vely
kų rytui: “Vakar dar buvo 
verksmai, gi šiandien pakilo 
džiaugsmai!” Vakar dar 
šventėm niūrią gavėnią, va
kar Bažnyčią supo laidotuvių,

liūdesio nuotaikos, kaip tam
si, debesuota diena. Vakar 
Kristaus priešai stojo prieš 
Jį ir nenusileido, kol neišga- 
vo Jo mirties sprendimo. Pi
lotas, Erodas, Kaipas — tai 
tik trys Kristaus priešų rū
šys; tada ir šiandien. Ir .at
rodė, kad priešui vyksta, kad 
pergalė jiems buvo, aiški. Di
džiojo Penktadienio įvykiai, 
rodos, tam buvo Įrodymas. 
Priešai jau beveik galėjo 
trintis rankas,. pašalinę savo 
priešą iš gyvųjų tarpo. Ta
čiau tai buvo laikinas pasise
kimas, o ne jų galutinė per
galė. Iš tikrųjų, anksti rytą, 
su aušra, pasirodė lęitas nu
galėtojas: “Kristus -kėlėsi.” 
Ir su aušra pakilo džiaugs
mai! Kristus sutramdė prie
šus, išsklaidė tamsumus, o 
visai žmonijai atidarė naujų 
vilčių ir naujo gyvenimo šal
tinius.

Kristaus prisikėlimas -yra 
mūsų prisikėlimo garantija, 
kiekvieno iš mūsų ir visos 
mūsų tautos. Iki pat pasku
tinio momento mums kartais 
atrodo, kad dalykai eina blo- 
gon pusėn, kad nebėr jokios 
išeities pakilti, atsikvėpti, at
sigauti laisvu, išganingu oru. 
Gyvenimas toks sunkus ir 
pilnas vargo. Esame linkę 
manyti apie liūdesio laikus, 
o ne apie kokį velykinį 
džiaugsmą. Kartybių kieli- 
kas tiesiog perpildytas. Ne-

teisybės, smurtas ir silpnojo pavyzdžiu. Jaunosios kartos 
paniekinimas, rodos, valdo teneapleidžia tų visos perga- 
pasaulį. O kas matė mūsų lės šaltinių, kuriais gaivino- 
tautiečių gyvenimą savo kraš i 
te, kas regėjo pabėgėlių var- j 
gus, belaisvių kančias, tam 
rodytųsi, kad gyvename dar . 
Gavėnios nuotaikas, liūdnas, } 
be vilčių, be džiaugsmo ir en- , 
tuziazmo. Nelabasis siaučia Į 
lyg niekieno nesuvaldomas, ' 
nesustabdomas. Jis sodina į : 
kalėjimus, kas jam patinka 
ir, beveik, kur jam patinka. 
Gi jo sėbrai kalba, ką nori ir 
kur nori. T" 
pakelti rankos prieš tokį šė 
limą. i

Vis dėlto šiandien, ir sun-i 
kiaušiu momentu, -turim pa-j
kelti galvas, turim atnaujin-| Tačiau religinė katalikiš- 
ti tikėjimą į prisikėlimą, su- (koji Lietuva nepriėjo prie to- 
dėti visas mūsų viltis į’ano kio nelemto punkto, nė carų, 
Nugalėtojo rankas, kuris at- 1 nė dabar, Stalino laikais. Lie- 
nešė Velykų rytą!

Šv. Paulius Apaštalas Kris- velykinių vilčių. Jis tiki, — 
taus prisikėlimą laiko mūsų kad ir mes kelsimės! Prisi- 
tikėjimo pagrindu. Pirmieji kels tauta naujam gyveni- 
krikščionys, rodos, nuolat gy- j mui, nueis debesys nuo gra- 
veno iš to tikėjimo: Kristus žaus krašto. Užgims gyveni- 
gyvas, ir todėl į Jį tikintiems' mas visose gyslose, sukrus 
skirtas amžinas gyvenimas. ( kaimas ir miestas, aušros 
Katakombos ir senosios Ro- spinduliai nušvies naujus 
mos bažnyčios nuolat vaiz-' statybos kelius, o lietuvis ka- 
duoja šitą tikinčiųjų džiaugs- talikas dės pamatus naujam 
mą Kristaus prisikėlimu. Jie dvasios gyvenimui, vienybėje 
tikėjo, kad su Velykomis pra su Kristum, Bažnyčia, kad 
sidėjo visai nauji laikai, iš- prisikėlimas reikštų tautai 
aušo naujas gyvenimas. Pra- gyvenimą, o ne kelią į naują 
eis visi sunkumai, ir amžinai 
gyvensim!

Toks gyvas tikėjimas į bū
simą prisikėlimą žmogų su
tvirtina, suramina ir duoda 
drąsos bei jėgų nešti gyveni
mo sunkumus iki paskutinės 
pergalės. Dėl būsimo geres
nio gyvenimo, rodos, neštum 
šimtus kryžių, iškentėtum 
šimtą mirčių! Tai katalikiš
ko optimizmo šaltiniai: ano
ji velykinė pergalė!

Galima sakyti, kad Vely
kos būdavo mūsų krašto pri
sikėlimo šventė. Kaune net 
bažnyčią pastatėm mūsų tau- 
tiniam prisikėlimui atminti. 
Buvo laikai, kad lietuvis so
dino kryžius prie kelių ir 
kryžkelių. Jais pasipuošė Lie
tuva. Kryžiai buvo mūs pro
senoliams ženklas to, ką jie 
kenčia. Ir daugiau. Kryžius 
juos vedė į Velykų rytą, į 
prisikėlimą. Lietuvis niekad 
nenustojo vilties prisikelti, 
kol jo širdį gaivino tikėjimas 
į Velykų pergalę. Mūsų da
barties kentėjimams anų lai
kų lietuvis tegul būna gyvu

si mūsų prosenoliai, dar dau
giau kentėdami.

Velykų rytą, kaip Evange
lijoj skaitom, buvo du pesi
mistai. Du Kristaus mokiniai, 
prislėgti Didžiosios Savaitės 
įvykių, padarė nelemtą žings
nį, apleisdami Jeruzalę, tai
kos ir vilties miestą, belau
kiantį prisikėlimo aušros. 
Atsitraukti nuo mūsų vilčių 
pagrindo, reiškia nebetektiNiekas nedrįsta Į

tos Dries toki še-1, , . , . * . , .kad tokiam žmogui, kuris ne- 
................. 'beturi jokios religinės atspa

ros, nebelieka jokios išeities.

tuvis visada savo širdy turi

merdėjimą, net į mirtį.
Todėl linkėkim vienas ki

tam linksmą Aleliuja! Lin
kini ir už geležinės uždangos 
pasilikusiems kiek atsigauti, 
prisimenant Velykų perga
lę! Kelsimės ir mes. Sueisim 
vėl į vieną barą ir atnaujin
simi kraštą. Gi nūdien belie
ka pildyti iki paskutinio už
sispyrimo, ką Lietuvos prisi
kėlimo pranašas — Maironis 
yra pasakęs, prisimindamas 
Didžiojo šeštadienio ir Vely
kų įvykius:

Nuo saulės rytų iki jos 
užtemimo

Ant kryžiaus ištiesęs ran
kas,

Paskelbė Jis žemei laikus 
atgimimo;

Laimingas, kursai Jį su
pras!

Kam raudos ir verksmas 
prie karsto Mesijo?

Raminkis, pasaule visa!
Kas neša gyvatą, tas mirti 

nebijo!
Jo garbei — tik dvasios 

tyla!

Prisiminus Kristaus žo- tume atvažiavę į šią šalį. Ir 
džius — Gaila man minios — mūsų jaunimas nebūtų ištau- 
iš gilumo širdies sušunku: 
Gaila man senosios kartos! 
Ji iki šiai dienai kenčia prie
kaištus, pažeminimą. Kadan
gi senoji karta taip skau
džiai kaltinama už mūsų jau
nimo ištautėjimą, tai aš, kaip 
senosios kartos atstovė, no
riu čia pasiteisinti arba pa
siaiškinti. Noriu paieškoti 
kaltininkų, kurie nusikalto 
tuo reikalu daug anksčiau.

Tai buvo mūsų bočių pra
laimėjimas. Vartant Lietuvos 
istorijos lapus, mes randame, 
kad Lietuva buvo didžiulė ka
ralystė, nuo Baltųjų iki Juo
dųjų jūrų. Vėliaus Lietuva 
liko iš visų pusių apkarpyta, 
o paskui — pavergta. Lietu
viai liko vergais. Kiek vėliau, 
tai buvo mano atsiminime, 
arba Vargo Mokyklos lai
kais, nelabai kam rūpėjo Lie
tuvos gyventojai, jų švieti
mas ir kultūra. Suaugęs jau
nimas buvo priverstas apleis
ti savo tėvų pastogę ir ke
liauti į pasaulį, kad radus 
sau lengvesnį pragyvenimą, 
daugiausia traukė į Vakarus.

Amerikoje lietuviai gražiai 
įsigyveno. Būdami ramaus ir 
malonaus būdo, prisitaiky
dami prie krašto aplinkybių, 
atkreipė svetimtaučių dėme
sį ir patraukė jų širdis taip, 
kad net susilaukė iš svetim
taučių širdingų draugų. Pa
milo jie mūsų lietuviškus 
valgius, barščius ir juodą 
duoną ir net mokinosi lietu
viškai kalbėti. Taip lietuvis 
buvo šioje šalyje gerbiamas.

Prašau nemanykite, bran
gieji, kad mums neskauda 
širdies, matant mūsų jauni
mą ištautėjant. Bet, kur yra 
pagelba? Kur paliko mūsų 
vadai ir taip reikalinga švie
suomenė? Mes neturime kuo 
pasigirti mūsų palaužtam 
jaunimui. Jie mums sako: 
Tėveliai, jūs buvote privers
ti apleisti jūsų tėvų pastogę, 
mes suprantame, kad jūs ten 
vargingai gyvenote. Mes jau
čiamės laimingi, kad mes esa
me gimę po Amerikos vėlia
va. Mes čia pilnai patenkinti, 
nes mes šioje šalyje gyvena
me daug geriau, negu jūs 
Lietuvoje.

Brangieji, aš neturiu ką 
jiems į tai atsakyti. Nes aš 
pati mažai žinau apie Lietu
vą. Iš kur galiu žinoti. Ma
no atminime Lietuvai net 
spauda buvo uždrausta. Man 
buvo pasakyta, kad Šv. Ka
zimieras buvęs lenkų karalai
tis, tik atvykusi į šią šalį su
žinojau, kad minėtas šventa
sis buvo lietuvis.

Daug galėčiau pasakyti, 
kaip ir kas palenkė mūsų 
jaunimą prie ištautėjimo, bet 
žinau, kad nieko negelbės. 
Jau apie 50 metų pavėluota. 
Jeigu kaltinama dabartinė 
mūsų senoji karta nusikal
tus mūsų tautai, tai prašau 
sudėkite ir mūsų bočių kal
tes ir jų pralaimėjimus. Ta
da mums bus lengviau ken
tėti. Jei bočiai nebūtų Lietu
vą praganę, tai ir mes nebū-

tėjęs. Suzana Gudaitienė

Stambiausios aukos 
A. L. Tarybai

Kovo mėn. antroje pusėje 
gautos ALT centre šios stam
besnės aukos.

Waterbury, Conn., ALT 
skyrius (A. J. Aleksis) — 
$1,500.

Detroito, Mich., Liet. Org. 
Centras (J. Pilka) $1,402.05

Pittsburgh, Pą., ALT sky
rius (J. J. Grebliūnas) $1,000 

New Haven, Conn., ALT 
skyrius (V. Norkūnas( $300

Iš kitų kolonijų, organiza
cijų ir asmenų gauta daug 
aukų mažesnėmis sumomis. 
Jos visos bus netrukus pa
skelbtos. Visiems aukotojams 
tariame nuoširdų ačiū.

ALT Vykd. Komitetas

CHICAGOS LIET. MOTERŲ 
KLUBO AUKA

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas, įsisteigęs 1923 m. 
kuriam šiuo metu sėkmingai 
vadovauja p. L. Vanagaitie- 
nė, mirusio komp. A. Vana
gaičio žmona, Vasario 16-sios 
proga atsiuntė ALT centrui 
vieno šimto dolerių auką. 
Tenka tikrai džiaugtis, kad 
ir JAV lietuvės moterys sa
vo darbu ir auka prisideda 
prie Lietuvos laisvinimo ak
cijos stiprinimo.

ALT

CICERO LIETUVIS BIZ
NIERIUS AUKA

Cicero, III., lietuvis biznie
rius, Juozas Barsewsky, Elec- 
tocast Steel Foundry Co. sa
vininkas ir direktorius, pa
skyrė AL Tarybai vieno šim
to dolerių auką. Tai tikrai 
sektinas pavyzdys ir kitiems 
lietuviams biznieriams.

ALT

Nuoširdžiai sveikinu mano brangius

parapijiečius

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

Kun. Norbertas Pakalnis

Apreiškimo Parapijos Klebonas

Brooklyn, N. Y.

Maspetho ir Great Necko parapijiečius

ir “Amerikos” skaitytojus sveikiname

ŠVENTOMIS VELYKOMIS

Prelatas Jonas Balkūnas

Kun. Pijus Lekešis

Kun. Jonas Kartavičius

Kun. Juozas čekavičius

Angelų Karalienės parapijiečius ir draugijas 
Sveikiname

ŠVENTOMIS VELYKOMIS

Kun. Juozas Aleksiūnas

Kun. Antanas Masaitis
•f

L

’’1 Ir

LIETUVIŠKI VELYKŲ MARGUČIAI
VI. Vijelkio linoleumo raižinys

Brooklyn, N. Y.

Šv. Jurgio parapijos tikinčiuosius
Iš širdies sveikinu

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA

Kun. Antanas Petrauskas

Brooklyn, N. Y.

i
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Stasys Raštikis

LIETUVOS KARIUOMENE
Atlanto Paktas ir 

Lietuva
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TURĖS SUSIKIBTI
Iš pasaulio politinės įvykių 

raidos mes visą laiką darėm 
ir tebedarome vieną ir tą pa
čią išvadą, kad nenormali po
karinė politinė būklė negali 
būti stabilizuota ilgam laikui, 
ir kad buvusio karo padary
tos naujos skriaudos dauge
liui visai nekaltų Europos 
tautų turės būti atitaisytos, 
kadangi jų palikimas būtų 
nuolatinė grėsmė amžiniems 
nesusipratimams ir naujiems 
karams. Taip pat mes visą 
laiką manėm, kad visus di
delius politinius negalavimus 
pokariniame pasaulyje gali 
išspręsti tik nauja didelė kru
vina operacija. Visos kitos 
diplomatinės nuolaidų ir kom 
promisų bei pataikavimo 
priemonės gali tik užtęsti lai
ką pagrindinei operacijai 
pradėti, kuri tik viena būtų 
tikrai efektinga, ir po kurios 
pasaulis galėtų tikrai laisviau 
atsikvėpti ir užtikrinti taiką 
ilgesniam laikui. Mes tos savo 
nuomonės nekeitėm ir nekei
čiame ir taip galvojame net 
ir tada, kada, pav., prieš tre
jus metus, taip galvoti buvo 
labai ne madoje ir nepopulia
ru, nes pasaulio galiūnai ta
da visai kitaip galvojo. Da
bar jau ir galiūnų nuomonė 
pasikeitė ir beveik sutapo su 
mūsų, tai yra mažųjų, nuo
mone.

Dabar jau visi mato, kad 
pasaulinio masto įvykiai ru
tuliojasi taip, kad nors pa
saulis ir nenori karo, bet aud
ra bręsta ir ji kada nors bus. 
Dvi penkiakampės žvaigždės, 
baltoji ir raudonoji, turės su
sikibti, jei prieš tai viena ku
ri nors iš jų nekapituliuos be 
mūšio prieš antrą.

Dabar kyla tik vienas klau
simas — kada?

Ilgai laukiant, galima susi
durti su dviem pavojais—ne
tekti kantrybės ir vilties ir 
susiskaldyti, t. y. netekti vie
nybės. Jei pirmoji yda pir
miausia gali paliesti tik pa
vienius asmenis, kurie dau
gumos gali būti vėl kitaip pa
veikti ir bent iš dalies pagy
dyti nuo tokio pesimizmo, tai 
nevienybė iš karto daugiau 
ar mažiau paliečia visą bend
ruomenę ir skaldo ją.

is

liūnas

saitis

N. Y.

skas

VIENYBĖS REIKALAS
Jau du tūkstančius metų 

pasaulyje praktikuojama se
novės romėnų išrasta prie
monė — skaldyk ir valdyk, t. 
y. jei nori ką nors susilpnin
ti, užkariauti ar pavergti, iš 
pradžių suskaldyk, susilp
nink, suardyk vienybę, o ta
da galėsi lengviau savo tiks
lą pasiekti.

| Rodosi, visiems tokia aiš
ki tiesa, kad vienybėje galy
bė, tačiau kaip dažnai tos tie
sos visai nesilaikoma ir, ži
noma, visada pralaimima.

Ar nežinome milžiniškos, 
net pusės bilijono Kinijos 
tautos nevieningumo tragedi
jos, kuri kas kart vis labiau 
aktualėja? Tas pats buvo iki 
šiol ir su ta labai didele in
dų tauta, kuri tik pereitais 
metais, nugalėjusi savo ne
vieningumą, pagaliau liko vi
sai nepriklausoma.

Prancūzijos politinių parti
jų nevienybė neleidžia šiai 
didelei ir labai kultūringai 
tautai atsigauti po karo, tuo 
tarpu, kaip prancūzų artimi 
kaimynai, olandai, belgai, 
norvegai ir kiti vieningomis 
jėgomis beveik jau baigia už
gydyti per buvusį karą gau
tas žaizdas.

Taip buvo ir yra svetur.
Paimkime kelis pavyzdžius 

iš Lietuvos istorijos:
Kada prasidėjo mūsų taip 

garbinamas Lietuvos didžių
jų kunigaikščių laikotarpis, 
ar ne tada, kada Mindaugas 
sujungė iki tol nevieningus 
mažus Lietuvos kunigaikš
čius?

Kas 1410 metais sutriuški
no galingą vokiečių kryžiuo
čių ordiną Žalgirio kautynė
se, jei ne vieno vado Vytau
to vadovaujami vieningi lie
tuvių, lenkų, gudų, totorių ir 
čekų pulkai?

Kas iškovojo lietuvių tautai 
spaudos laisvės grąžinimą, 
jei ne vieninga lietuvių tau
tos kova už savo spaudą, pra
dedant lietuviais inteligen
tais ir baigiant knygnešiais 
ir škaplerninkais ?

Kas privedė mūsų tautą 
prie Vasario 16-tos dienos ak
to? Ar ne mūsų aušrininkai, 
varpininkai, sargininkai, vil- 
tininkai ir visa tauta kartu 
su jais?

O 1919 ir 1920 metais kas 
padėjo mums ginklu apginti 
tautos vadų paskelbtą Lietu
vos nepriklausomybę, ar ne 
bendros ir vieningos karių, 
savanorių, partizanų, šaulių 
ir visos tautos pastangos?

O 1919 metų vasarą ar ne 
vieningos ir suderintos lietu
vių, latvių ir lenkų karinės 
operacijos visai išstūmė rusų 
bolševikų raudonosios armi
jos dalinius iš mūsų kraštų?

Ar ne ta pati lietuvių ir 
latvių karinė vienybė suderin
tais karo veiksmais 1919 me
tų pabaigoje likvidavo vokie
čių sugalvotą von der Gelz’o 
ir Bermonto Ovalovo aferą 
Latvijoje ir Lietuvoje?

O kas, jei ne vienybė ir 
laisvės troškimas buvo su
jungę visus mus 1941 metais 
birželio 22-24 dienomis suki-

Balandžio 4 d. Washingto
ne, įvykdyta šiaurės Atlanto 
sutarties pasirašymo ceremo
nijos, akyvaizdoje didelio 
skaičiaus liudininkų, kurie 
buvo tam tikslui pakviesti. 
Tarpe tų liudininkų buvo pats 
prezidentas Trumanas, vice- 
prez. Barcley, daugelis kitų 
aukštų pareigūnų, taipgi se
natoriai ir kongresmonai. 
Kviestųjų liudininkų tarpe 
matėsi daugelis diplomatinių 
misijų šefų, jų tarpe trys Bal
tijos atstovai: Lietuvos Min. 
žadeikis, Latvijos Charge 
d’Affaires A. Dinbergs, Esti
jos e. p. Charge dAffaires J. 
Kaiv.

Baltijos oficialūs reprezen
tantai šia proga įteikė Vals
tybės Sekretoriui p. Dean G. 
Achesonui adresuotus savo 
tris indentiškus pareiškimus. 
Pabaltiečių afic. atstovų pa
reiškimas apibūdina Atlanto 
Paktą kaipo drąsų žingsnį vi
suotinos taikos naudai ir kai
po itin svarbų faktorių vaka
rinių demokratijų pokarinės 
politikos, siekiančios patik
rinti laisvę ir saugumą šiau
rės Atlanto srities valsty
bėms prie kurių, geografiš
kai imant, priklauso ir Balti
jos kraštai.

Lietuvos Ministerio pareiš
kime pabrėžiama, kad Lietu
vos pavergimas yra perilgai 
užsitęsęs sovietams sulaužant 
Atlanto Charto non-aggran- 
dizement pasižadėjimą (jau 
neminint kitų sutarčių sulau
žymo) , kad dėl tos besitęsian
čios neteisėtos okupacijos 
Lietuvoje, Lietuvai nebuvo 
progos laisvai ir atvirai pa
sisakyti dėl kalbamo Pakto 
reikšmės. Lietuvos Ministe
rio pareiškime reiškiama įsi
tikinimo, kad Paktą pasira
šiusios dvylika demokratinių 
i valstijų sieks teisingos tai- 
, kos ir kad todėl tokiai taikai 
nebus aukojama pagrindinės 
laisvės ir teisės tų tautų, jų 
tarpe ir Lietuvos, kurios lai
kinai jų neteko dėl pavarto
tos prieš jas prievartos, ir 
kad kalbamas Paktas eventu
aliai turės teigiamos įtakos į 
išlaisvinimo tebelaukiančių 
tautų ateitį.

L. P. Ž.

lime prieš okupantą ir Lietu
vos Laikinojoje Vyriausybė
je?

Ir pagaliau 1943 metais 
mūsų tauta dar kartą pade
monstravo visam pasauliui 
savo vienybę, pasipriešinda
ma prieš vokiečių okupantų 
norus įtraukti mūsų vyrus į 
nacionalsocialistų SS legijo- 
no eiles?

Vis tai buvo labai gražūs 
vienybės laimėjimo pavyz
džiai.

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

KANČIA
BAISUS REGINYS

Šv. Jonas sako: Tenai jie prikalė jį ant kryžiaus ir 
draug su juo kitu du, vienoje ir kitoje pusėje, viduryje 
gi Jėzų.

Kas atvaizduos Jėzaus prikryžiavimo sceną? Kas 
pajėgs atpasakoti širdies skausmą, kurį kentėjo Jėzus 
kalamas prie kryžiaus?

Garsusis Fra Angeliko ruošėsi piešti prikryžiuotojo 
Jėzaus paveikslą. Ką jisai darė? Gal griebėsi drobės, 
dažų, teptuko ir pradėjo? Ne. Fra Angeliko, ruošda
masis piešti, ilgas valandas klūpo kambarėlyje prieš 
kabantį kryžių. Jo akys įsmeigtos į Jėzaus kančią. Jo 
širdis paskendusi kontemplacįjoje. Per jo veidus riedi 
ašaros. Jis iš visos širdies meldžia Jėzaus, kad Jėzus 
prikryžiuotojo paveikslą atspaustų jo širdyje ir sufor
muotų jo išraišką vaizduotėje. Jo prašymas patenkin
tas. Širdyje turėdamas prikryžiuoto Jėzaus paveiks
lą Fra Angeliko griebėsi teptuko ir prikryžiuotąjį Jėzų 
atvaizdavo ant drobės. -

Šiandien aš ryžtuosi apmąstyti Jėzaus, mano Atpir
kėjo, mano Išganytojo, prikryžiavimą. Jėzau, pats at
spausk! mano širdyje ir vaizduotėje, mintyje ir dva
sioje baisųjį prikryžiavimo reginį. Be tavęs, o Jėzau, 
aš neturėsiu tikro paveikslo. Mano įsivaizdavimas bus 
nepilnas. Mano širdis neatjaus valandos svarbumo. Ma
no siela neįkainuos kančios baisumo. Mano žmogiška 
prigimtis nesupras budelių širdies žiaurumo. Kaip į 
prakiurusi laivą smarkiai veržiasi vanduo, kol jį pa
laidoja vandenyno dugne, taip į prie kryžiaus kalamą

t;.
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Kaip piktoji dvasia nuolat 
gundo žmogų blogiems dar
bams atlikti, taip Kremliaus 
erkės trokšta nekalto lietu
vių, latvių ir estų kraujo. Ne
pasotinami tautų naikintojai 
vėl atsiuntė Švedijos vyriau
sybei notą, kanoje reikalau
ja išduoti Pabaltijo respub
likų piliečius, — tremtinius, 
kurie laimingu būdu buvo 
pabėgę nuo komunistinių bu
delių.

Nežiūrint į tai, kad sovietų 
vyriausybė pasirašė pasiža
dėjimą nepraktikuoti genoci
dą ir kad ir jie dalyvavo žmo
gaus teisių deklaracijos pro
jekto paruošime, šiandien vėl 
gieda savo seną giesmę—ne
kalto kraujo ir dar kartą 
kraujo...

Rusiškasis komunizmas, 
pagimdytas kalnų plėšikų, 
negali būti kitokiu. Sovietų 
begėdišką notą Švedijos vy
riausybė kaip nepagrįstą tei
sėtumu atmetė. Švedijos mi- 
nisteris pirmininkas pareiš
kė, kad sovietų nota neturi 
jokio pagrindo. Pabaltijo pi
liečiai yra pabėgę nuo sovie
tų režimo ir jie nenori grįžti 
namo. Jie Švedijoje yra lais
vi.

žibučių, neskaitant storų ant
pečių.

Tačiau ir tam generolui 
Stalinas nepasitikėjo ir, kad 
jis nepabėgtų, prie jo prista
tė 2 enkavedistus. Paryžiaus 
teismo salėje tie trys rusai 
pridirbo tiek šposų, kad da
bar visa Prancūzija iš to juo
kiasi.

Buvo taip: Kai teisėjo pa
šauktas Rudenko eina prie 
teismo stalo, drauge eina ir 
jo palydovai, kad tas nepa
bėgtų. Teisėjas liepia jiems 
pasilikti savo vietoje, nes 
čia, sako, tik po vieną liudi
jama. Tada palydovai nė 
“generolo” neleidžia eiti prie 
teisėjo. •

Šv. Mykolo parapijiečiams ir Novenos lankytojams 
Siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

Bayonne, N. J.

Kun. Mykolas Kemėžis
Kun. V. Karalevičius

Šostakovič, šok pro

Kai New Yorke posėdžia
vo susivažiavę komunistų 
“mokslininkai,” visos tautos, 
neišskiriant ir pačių ameri
kiečių, prieš juos suruošė di
džiausias demonstracijas.

Tarp plakatų, kuriuos de
monstrantai nešė, geriausiai 
vykusių pasirodė mūsų daili
ninko Vijeikio pagamintas 
plakatas: “šostakovič, šok 
pro langą,” tai yra, padaryk 
taip, kaip padas*-Kosenkina, 
norėdama pabėgti laisvėn.

Šis plakatas buvo filmuo
tas ir tilpo visuose anglų laik 
naščiuose, nes jis vaizdžiai 
parodo kiekvieno ruso nusi
statymą: jei tik jo neseks 
Stalino politrukas, beveik 
kiekvienas rusas stengsis pa
bėgti.

Tą gerai žino “draugas” 
Stalinas, todėl prie sovietų 
atstovų priskyrė “mokslinin
ką” — Fadejevą, kad tas nie
kam neleistų pabėgti. Pana
šiai atsitiko ir Paryžiuje, kur 
ėjo Kravčenko byla su komu
nistais.

Liudyti prieš Kravčenką 
Stalinas atsiuntė savo berną 
Rudenko. Ir kad į tą Ruden
ko būtų atkreiptos visų akys, 
Stalinas jį aprengė generolo 
uniforma ir dar tokią, kokios 
nė caras Romanovas neturė
jo, nes ant jo švarko buvo

Pabėgo jaunikis
Dorchesterio, Mass, mies

telio gyventojai turi daug 
juoko iš vieno vyruko, kuris 
dėl meilės neteko kelnių ir 
dar į policijos nagus pakliu
vo.

Tas vyrukas (jo pavardė 
mums nesvarbu) per dažnai 
pradėjo lankytis į vienos šei
mos namus ir dėl to kilo įta
rimas. Kartą namo šeiminin
kas, peranksti sugrįžo namo, 
rado svečią vienais marški
niais. šeimininkas taip ašt
riai pasižiūrėjo į bekelnį, 
kad tas, kaip stovi, šoko pro 
langą ir atsidūrė gatvėj. Bet 
čia jam prisistatė tvarkos da
botojas, kuriam pasirodė, jog 
viešai rodyti savo kūno lini
jas, ir dar tokią šaltą kovo 
mėnesio dieną, nedera.

Tik teisėjas, pas kurį be- 
kelnis nugabentas, pasirodė 
kiek minkštesnis, pareikšda
mas, jog vyrukas jau užtek
tinai pats save nubaudė, ne
tekdamas paskutinių kelnių, 
ir jį paleido namo.

v.
APSIMOKĖJO UŽMIRŠTI

Balandžio pirmą dieną 
kiekvienas saugojosi, kad ne
būtų apgautas. Taigi ir Bos
tono gyventojai tos apgavys
tės bijojo ir, pamatę ant ša
ligatvio gulinčią piniginę, vie
nas į kitą ją spardė, bet ne
drįso paimti. Bet M. McCarty 
iš Watertown, pakliuvęs Bos
tonan, buvo visai užmiršęs 
apie Pirmą Apriliaus. Taigi 
jis pakėlė tą piniginę ir išsi
ėmė iš jos $106.00.

Dabar visi, kurie tą pinigi
nę spardė, gailisi, kodėl ir jie 
apie pirmą balandžio neuž
miršo.

—New Yorke sustreikavo 
7,000 bravorų darbininkų, 
reikalaudami geresnių ir sau
gesnių darbo sąlygų. Dėl to 
streiko užsidarė 14 bravorų.

Sveikiname savo parapijiečius

VELYKŲ ŠVENTĖSE
ir linkime geriausios Dievo Palaimos

Newark, N. J.

Kun. Ign. Kelmelis
Kun. P. Bastakys

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA

New York, N. Y.

Kun. Jurgis Gurinskas
Kun. Dr. M. Ražaitis

Visus Aušros Vartų parapijiečius 
Sveikiname

KRISTUS KĖLĖS, 
MIRTIS KRITO, 
KELSIMĖS IR MES!

Visiems brangiems prieteliams bei geradariams
. gausios Prisikėlusiojo paguodos linki

Tėvai Jėzuitai
8101 Champlain Avenue

Chicago '15, Illinois
4 -f> ■

Sveikinu visus savo parapijiečius

Rochester, N. Y.

VELYKŲ ŠVENTĖSE
Lai Dievas laimina mūsų darbuotę meilėje bei 

vienybėje — tautai ir Bažnyčiai
Kun. Jonas Bakšys

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA
Kun. Jonas Pakalniškis

Brooklyn, N. Y.

Visus pažįstamus ir bičiulius 
Sveikiname

Jėzaus širdį veržiasi, tarsi vandenynas, skausmų, kurie 
žmogiškąją Jėzaus gyvybę palaidos mirties gelmėse.

Evangelistai Jėzaus prikryžiavimo nedrįso plačiau 
aprašyti. Kodėl? Jie nedrįso, nes bijojo, kad iš skaus
mo neplyštų jų širdis. Jie pasitenkino trumpai sumi- • 
nėję: Atėjo į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, jie prikalė 
tenai ant kryžiaus jį. žmogaus vaizduotė pajėgia įsi
vaizduoti Jėzaus kančią Alyvų Daržely, tąsymus po 
teismus, skaudaus plakimo, erškėčių vainiko, kryžiaus 
nešimo kančias. Tačiau Jėzaus prie kryžiaus kalimą 
nepajėgia suprasti protas, atjausti širdis, įsivaizduoti 
vaizduotė.

Pernešti prie kryžiaus kalimo Jėzaus kentėjimus 
bejėgė žmogaus prigimtis. Todėl, kaip Fra Angeliko, 
tik puolęs ant kelių prieš Jėzaus kryžių gali įsivaizduo
ti baisiąją Jėzaus prikalimo sceną. Budeliai, anot tė
vo Faber, puolė Jėzų, kaip išalkę vilkai puola nekal
tą avinėlį. Jie paguldė Jėzų ant kryžiaus ir baisia vi
nimi prikalė Jo vieną ranką. Vinis perėjo kiaurai. 
Nervai sujudino visą kūną. Budelis keliais prispaudė 
Jėzaus krūtinę. Jis antrą ranką traukė virve į viniai 
pažymėtą vietą. Prikalęs rankas, tempė kojas. Ir taip 
atliko baisų prikryžiavimo darbą, kurį Dovydas kara
lius prieš dešimtį šimtmečių yra pranašavęs:

Jie perdūrė mano rankas ir kojas, suskaitė visus 
mano kaulus. O, baisus prikryžiavimo vaizde!

JIE PRIKALĖ JĖZŲ
Du kryžiai pakelti. Dvį aukos kenčia. Jėzus dar mel

džiasi. Jis, surištas ir įmestas į duobę, laukia prika
limo eilės." Trečia valanda. Jėzau, atėjo ir Tavo eilė!

' Gulki, Dievo Avinėli, gulki ant baisaus kryžiaus au
kuro! Gulki, ištieski savo rankas ir kojas, ir padėki 
meile degančią širdį ant šio baisaus gėdos medžio!

Budeliai tiesia rankas. Tauška plaktukai. Negailes
tingos vinys, pervėrusios rankas ir kojas, Jėzų prika
bina prie kryžiaus. Kaulai subraškėjo, gyslos suvir-

pėjo, kūnas pastiro ir Jėzus ant kryžiaus pasidarė 
Dangaus Tėvui patinkanti auka. O, kas žodžiais at
vaizduos, ką Jėzus yra iškentėjęs šią prikryžiavimo 
valandą? Šv. Augustinas, kurio širdis liepsnojo Jėzaus 
meile labiau, negu degantis ugniakuras, sako: Negali
ma įsivaizduoti skaudesnių kančių, kaip kad yra pri- 
kryžiavimas.

Čion susibėga visa. Jėzaus kūnas nekalčiausias, švel
niausias, be nuodėmės. Jis jautresnis, anot Šv. Tomo, 
negu nusidėjėlių, čion žmonių nuodėmių piktybė. Čion 
budelių žiaurumas, čion, pagaliau, net rinktinės tau
tos nedėkingumas. Jėzus išsitiesia ant baisaus kry
žiaus, kad budeliai jo rankas ir kojas pervertų gele
žinėmis vinimis. Plaktukų smūgiai, tai kalavijas į Jė
zaus širdį. Rankos ir kojos draskomos vinių, o plak
tukų smūgiai erzina nervus. Sulig Teopolio nuomonės, 
Jėzui buvo suduoti nemažiau dvidešimt aštuoni smū
giai plaktuku į rankas ir trisdešimt šeši smūgiai į 
kojas. O Jėzus kenčia. Jis ištiesė dešinę ranką bude
liams, kad prikaltų prie medžio. Jis laisvai aukojasi 
ant kryžiaus, nes tokia dangaus Tėvo valia. Jis duo
dasi kalamas, nes ant jo sukrautos žmonių nuodėmės. 
Jis kryžiaus mirtimi turi atlyginti Dievo teisybei.

O, plaktuko smūgius jaučianti Jėzaus širdie! Savo 
dieviškos kantrybės galia užgėdink visus mano nekant
rumus. Tik menką kryželį Dievas uždeda man ant pe
čių, nekantraudamas ir rūgodamas skundžių mano li
kimą. Tik menką kas suteikė kentėjimą, mano širdis 

’ nerimsta, tulžis išsilieja. Tačiau, jei palyginsiu mano 
kentėjimus ar bent prisiminsiu Tavo, o Jėzau, prika- 

j Timą, nuraudęs turėsiu susigėsti! Tu, o Jėzau, nekal--.----------------- o----- ----------, ------  
čiausias Avinėli,-o aš, didžiausias nusidėjėlis. Tu, o 
Jėzau, kenti už tvarinius, o aš ir už save nenoriu ken
tėti. Tu, o Jėzau, ištiesi rankas ir kojas nerūgodamas, 
o aš ir mažiausios aukos nepajėgiu nukęsti. Plaktukų 
smūgiais žeidžiama Jėzaus širdie, užgėdink mano le
pumą. Jie prikalė Jėzų.

JIE PAKĖLĖ JĖZŲ Į AUKŠTĮ
Altorius pastatytas, auka sugauta. Dar valandėlę ir 

pamatysime nesibaigiančią Naujojo Įstatymo auką. Bu
deliai prikalę Jėzų pakėlė tarp dangaus ir žemės, tarp 
dviejų prikaltų nusidėjėlių. Kaukolės kalnas, tai šven
tovė. Kryžius, tai aukuras. Jėzus, tai aukos avinėlis. 
Prikalimas, tai nudūrimas. Pakėlimas, tai paaukoji
mas. Žaizdos atvertos, kraujas teka, kryžius raudo
nuoja!

Pakeiki akis į krauju nudažytą kryžių ir klauski Jė
zaus, sopulių vyro: Jėzau, kodėl kryžius raudonas? 
Jėzau, kieno valia paruošė šį išganymo aukurą? Jėzau, 
Naujojo Įstatymo Izaoke, visatos Dieve, argi dėl Tavęs . 
nėra erškėčių krūmo, kuriame įstrigęs būtų aukos avi
nėlis? Argi būtinai Tu pats turi aukotis? Tačiau Jė
zus, pakėlęs į dangų kraujuose pasruvusias akis, taria 
dangaus Tėvui: Deginamosios aukos už nuodėmę tau 
nepatiko. Tuomet aš tariau: štai ateinu... daryti tavo, 
O Dieve, valios.

Dangaus Tėvo valia Jėzus atfkojasi ant kryžiaus. Bu
deliai meta kryžių į duobę ir Jėzus kūno sunkumu pa
sikabina ant geležinių vinių. Kas atjaus šį momentą? 
Kas supras šios valandėlės skausmą? Jėzus pasikabi
na ant vinių, kurios nuo sutrenkimo perplėšė rankų ir 
kojų žaizdas. Tik čion darosi suprantamas Izajo re
gėjimas.

Kas tasai, kuris ateina iš Edomo, rausvais darbu
žiais iš Bosros? Tas dailusis savo apdare, einąs savo 
stiprybės pilnybėje? — Tai aš, kuris kalbu teisybę ir 
esu pirmas kovotojas išgelbėjimui. — Tai kodėl gi ta
vo apvalkalas raudonas ir tavo drabužiai, kaip minan
čiųjų spaustuvą? — Aš myniau spaustuvą vienas ir iš 
tautų tarpo nebuvo su manim nė vieno. Aš myniau 
juos savo narse ir sumindžiojau juos savo rūstybėje: 
Jų kraujas užtiško ant mano drabužių ir aš sutepiau 
visus mano apdarus... Aš žvalgiaus aplinkui ir nebuvo 
padėjėjo, ir nebuvo, kas padėtų.
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Philadelphijos Žinios
Šv. Kazimiero parap.
Velykų Margučių varžytynės

Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos mokiniai šiemet 
rengia lietuviškų margučių 
varžytynes. Jie tuoj po Ve
lykų dalyvaus savo mokyklos 
varžytynėse laimėti gražiau
sių margučių. Tikima, kad 
klasių laimėtojai varžysis dėl 
pirmos vietos visoje mokyk
loje, o laimėtojai bus vaini
kuoti dovanomis ir gal pa
puošti žvaigždėm. Gražu ma
tyti jaunus lietuviukus - ame
rikoniukus, atgaivinančius 
lietuviškus papročius. Lietu
vos Vyčių pirmin. J. Janu
laitis padeda vesti tas varžy
bas, nes jis gavo lietuviškų 
margučių pavyzdžių iš trem
tinių, kuriais ir vadovausis 
mūsų jaunieji.

V aidinimas-Baletas
Mūsų jaunimas vis dar at

randa laiko rimtiems ir kul
tūringiems dalykams. Štai L. 
Vyčių 4 kp. vėl išeina su sa
vo lietuviškumo veikla, šį 
kartą su vaidinimu. Mes ži
nome, kaip nėra lengva jiems 
lietuviškai vaidinti. Bet rei
kia sveikinti jų pasiryžimą— 
eiti scenon ir vaidinti lietu
viškai. Jie sunkiai dirba, mo
kosi kiek tik galėdami, kad 
tik galėtų gražiai vaidinti. 
Jei jie suvaidins keletą vai
dinimų, tai jie tikrai geriau 
išmoks lietuvių kalbos ir ją 
pamils. Veikalo' direktorius- 
režisorius V. Volertas džiau
giasi jaunais vaidintojais ir 
giliai įvertina jų darbštumą 
ir norą vaidinti. Jis net sako, 
kad turint tokius darbščius 
vyčius, bus galima nuolat 
laikyti vaidintojų grupę ir 
per ilgesnį laiką rengti rim
tą vaidinimą. Atvelykio sek
madienį Vyčiai vaidina juo
kingą komediją — Piršlybos. 
Po vaidinimo bus baleto šo
kiai. šoks Ks. Knitaitis, Joan 
Gardner ir Bill Inglis. Jie pa
šoks Televizijos programos— 
Thomas Canna — klasiškų 
šokių. Tai tikrai bus ko pasi
žiūrėti ir pasidžiaugti. Vai
dinimui ir baletui bus pareng
ta scena ir apšvietimas. Sce
nai, ypač dekoracijoms pa
rengti dirba vytės panelės 
Anastazija Grubliauskaitė ir 
kitos vytės. Po vaidinimo bus 
šokiai, kuriems grieš didelis 
Sobel orkestras. Vyčiai kvie
čia visus į tą jų vakarą, ba
landžio 24 d., vaidinimo pra
džia 6:30 vai.

Bendros žinios
Velykų nuotaikoje

— Kuo bus skirtingesnės 
Velykos, — paklausiau savo 
pažįstamus. Neabejodami ir 
teisingai atsakė: “Mes galvo
jam, kaip būtų galima pilnai 
ir krikščioniškai suprasti Ve
lykų švenčių giliąją prasmę. 
Juk Velykos yra paminėjimas 
taip didelės ir neapsakomos 
dangiškos meilės, didelės 
kančios ir dar didesnio laimė
jimo prieš mirtį ir piktą. O 
kaip norėtume ir mes turėti 
tos velykinės dvasios! Kentė
ti, aukotis už kitus ir tuo pa
siaukojimo gyvenimu laimė
ti artimui ir savo dvasinio 
gyvenimo praturtinimui.” Bet 
jūs galite tai lengvai padary
ti, ar dar geriau pasakius, 
jūs jau padarėte tokios au
kos, jūs gyvenat Velykų dva
sia. Juk jūsų rūpestis ir triū
sas mūsų kenčiantiems bro
liams ir seserims lietuviams, 
išblaškytiems visame pasau
lyje, yra ženklas jūsų gilaus 
supratimo Velykinės dvasios. 
Jeigu visi žmonės tokioje 
nuotaikoje lauktų ir gyven
tų Velykų šventes, tai tikrai 
būtų įgyvendinta tikroji

Balandžio-April 15, 1949 Balan

PreL M. Krupavičiaus atsilankymas NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI

Kristaus dvasia. Kaip Kris
tus kentėjo ir mirė už visus 
žmones, taip ir visi jo pase
kėjai turi mylėti visus. Ir 
kiek gražios progos parody
ti tokios visuotinos meilės 
tiems, kurie taip gyvenimo 
nuskriausti, apleisti, pamirš
ti, paniekinti, prispausti. Jie 
beveik mirę. O kaip jie lau
kia prisikėlimo, naujo gyve
nimo laisvoje šalyje, kaip 
tikri žmonės ir tikri šios že
mės gyventojai. O kaip jie 
gali jaustis laimingi, jei gali 
kaip tik prisikelti tokiam lai
mingam ir naujam gyveni
mui. Ir štai tiek daug mūsų 
gali kaip tik padėti ir pade
da tokiam laimingesniam gy
venimui. štai kokia velykinė 
nuotaika mūsų philadelphie- 
čių širdyse.

Balandžio 3 d. Rochestery'mes turime būti šaukliais ir' 
praleista su pakilusia nuotai-1----1-^ ------- ---------—:-
ka, nes tą dieną savo tarpe

i turėjome retą ir nepaprastą ncpLiaiauoumyuę mca įiuuc- 
Į svetį, tai Vyriausiojo Lietu- me mūsų sugebėjimą laisvai

šaukti visam pasauliui apie 
daromą skriaudą. Turėdami 
nepriklausomybę mes įrodė-

kaip tik naktį sulaukė. Tas vos Išlaisvinimo Komiteto 
parodo, kaip lietuviai yra ge-! pirmininką, pralotą Mykolą 
rašidržiai savo tautiečiams. į Krupavičių. Kas dalyvavo 8 
Gal nebe reikalo pasakoja, Į vai. ryto pamaldose, kurias 
kad tremtiniai saką, važiuo-1 atlaikė svetys su nepaprastu 
sim ten ar ten, bet jei nega-. maldingumu, pasakydamas 
lėsim patilpti, tai važiuosim I gražų pamokslą, grįžo namo 
Philadelphijon, nes ten tai jausdamas ne eilinį sekma- 
tikrai nė vienas nežūna ir vi- J dienį. Pamaldose dalyviams 
si pradeda laimingai gyventi, buvo vaizdžiai priminta Kris-
Garbė philadelphiečiams.

Sveikina
“Amerikos” Philadelphijos

Žinių Redakcija sveikina sa- _ 
vo skaitytojus ir rėmėjus šv.
Velykų švenčių proga. į

taus tragedija žemėje ir mū
sų Tėvynės tragedija šiame 
moderniškame 20 amžiuje.

Trečią vai. po pietų šv. Jur
gio parapijos salėje svetys

— - apie Lietuvos laisvinimo dar-
tikime, kad ir toliau Philadel- b?> dalyvaujant skaitlingam- 
phijos Žinios klestės savo ži- burmi tautiečių. Jis pamine- 
niomis. Ypač sveikintina Šv. i°» J°> kaipo VLIKo pir-
Andriejaus parap. korespon- mimnko atvykimas į Ameri- 
dentai, kurtę pradėjo vesti ^kslą:

i KRULIKAS, Kazys, Aldona. 542 
Lorimer St., Brooklyn 11. N. Y.

KVIETKUS Genovaitė, Rt. 87, Co
lumbia, Conn.

KYBARTAS Edmundas, 3747 Union 
Ave., Chicago 9, Ill.

MASAITIS, Juozas. Veronika, Ju
lija, Vytautas. 98 Forest St., Belle
ville, N. J.

MEDZIUKEVICIUS, Ignas, Bronė.
69 Huron Rd., Bellerose, N. Y.

MICKEVIČIUS Marijona, 479 Es
sex St., Brooklyn 8, N. Y.

MIKAILA, Jurgis, Marija. Juozas. 
918 Helmsdale .Rd., Cleveland, Ohio.

MISIŪNAS Vincas, 227 Bond Street, 
Elizabeth, N. J.

MITINAS, Kostas, Ona, Vijoleta, 
Gediminas. 501 Bergen Blvd., Fair
view, N. J.

NARUSEVICIUS, Tomas, Uršulė, 
Vytautas. 1272 Putnam Ave., Brook
lyn 21, N. Y.

NAVICKAS, Ignas, Birutė. 437 Wa
shington Ave., Waterbury, Conn.

NOREIKA Leonas, Long. Pond Rd., 
Mahopac, N. Y.

NORKUS Alfons. 150 Ward Street, 
Hartford, Conn.

NORKUS, Juozas. Joana. 2084 No. 
Main St., Waterbury, Conn.

PALIULIS, Petras, Matilda. 119 
Park Ter., Waterbury, Conn.

PASKEVICIUS Povilas, 81 Water 
St., Stoughton, Mass.

PAUKŠTIENE Kotryna. LeClaire 
Hotel, Moline, Ill.

PETRAVIČIUS Marcel, 1053 Tot
ten St., Beechhurst, L. I., N. Y.

PLEŠKUS Mykolas, 66-34 Hull Av., 
Maspeth, N. Y.

PUCKAITE Elena, 126 Walnut St- 
Lynbrook, L. L, N. Y.

RIMANTAS Balys, 4 Pines Evens- 
burg, R D 1, Collegeville, Pa.

SABUKONIS Justas, Arbor Vitae, 
Wis.

SALADŽIUS Teresė, 138-15 23rd St- 
Laurelton, L. I., N. Y.

SAMAUSKIENE Rozalija. 586 Wes
tern Ave., Albany, N. Y.

SAFRANAUSKAS Petras, 1620 
Spence St., Baltimore 30, Md.

SAMULIS, Romualdas, Eleonora, 
Kazys. 483 East St- New Haven, Ct.

SAULIUS, Mykolas, Otilija. 319 
Sears St., Philadelphia 47, Pa.

SIAURUKAS, Juzė. Genovaitė. 943 
Ave., D., Rochester 5, N. Y.

ŠLIDZIAUSKAS, Vytautas, Valeri
ja, Zita, Henrikas. 7 Silvey Pl„ So
merville, Mass.

SPAKEVICIUS, Regina. Danutė. 44 
Battle St., Brockton. Mass.

STANICKAS, Bronius, Mikalina, 
Laima. 720 Washington, Steubenville, 
Ohio.

STRIPEIKAITE Jadvyga, 230 Clark 
Pl., Elizabeth, N. J.

ZALUBA Povilas, 317 Ann Street, 
Harrison, N. J.

ZITIKAS Ignas. 54-43 64th Street, 
Maspeth, N. Y.

SURKEVICIUS, Karolis, Ona. 2999 
Gaul St., Philadelphia 34, Pa.

Laivu General Black j New Yorkqi 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

AGONIS Stasys, Box 255, Matti
tuck, N. Y.

BABUšIS, Juozas, Marija, Vytautas, 
Arvydas. 38 Jacob St., Rochester, N.Y.

BACEVICIUS Juozas, 331 Schuyl 
kill Ave., Tamaqua, Pa.

BACKUKAS, Juozas, Gražina, Mil
da, Vytautas, Nijolė, Gediminas. 2919 
Hale St., Philadelphia 24, Pa.

BICHNEVICIUS Liubomiras, 
Knickerbocker Ave., Brooklyn.

BIELSKIS Alfredas, 367 W. Broad
way, Gardner 10, Mass.

BUČINSKAS Stanislava, 100 South 
Bay Ave., Islip, N. Y.

BUNIKIS Pranas, 33 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y.

BUTKUS Jonas, 9 Lake Ave., Bin
ghamton, N. Y.

DEOKAITIS Anelija, 134 Park Rd., 
St. Louis, Mo.

DIMGAILA, Stasys, Felicija, Biru
te. 300 E. Marshall St., Richmond 19, 
Virginia.

DUNDA Benediktas, 1608 So. 
Court, Cicero, Ill.

GAŽUTIS Stasys, 610 E. 88th 
Chicago 19, Ill.

GELAZELA Antanas, 350 Van 
Haunton St., Paterson, N. J.

GIRDVAINYTE Zuzana, 1 Holyoke 
Ave., Rumford, Me.

GRAJAUSKAITE Marija, R F D 2, 
Putnam, Conn.

GRAUŽINIS, Balys, Palmira, Vis
valdas. Homerville, Ohio.

IGNATAVIČIUS Jadvyga, 1093 
71st St., Cleveland 3, Ohio.

JAKELEVICIUS, Jonas, aPula.
So. 2nd St., Harrison, N. J.

JAKUTIS, Augustas, Konstancija, 
Rt. 4, Box 403, Olympia, Wash.

JURĖNAS, Algirdas, Tabėa. 2715 W.
36th St., Chicago 32, Ill.

JUREVIČIUS Juozas, Rt. 2, 139th 
St., Lockport, Ill.

JUŠKEVIČIUS, Eduardas, Eleonora, 
Salomėja, Regina, Vytautas. N. Leeds, 
Maine.

KAPOCIŪNAS, Vincas, Marija, Vin
centa, Emilija, Andrius. 36-20 Bradley 
Ave., Long Island City, N. ,Y.

KATELE, Kazys, Elvyra. 73 Ridge
wood Ave., Brooklyn 8, N. Y.

KERPE aMrija, 611 W. 137th St., 
New York 31, N. Y.

KERPE Stasė, Mt. Loretto, Staten 
Island 9, N. Y.

KOGELIS, Henrikas, Elena. 1645 
Margaret St., Philadelphia, Pa.

KUCIAUSKAS, Kostas, Sofija, Ve
ra, Paša. 218 S. Ferguson St., She
nandoah, Pa.

LAUKYS, Magdalena, Eduardas. 203 
Elm St., Newark, N. J.

LAURINAITIS Jonas, 51 So. Wash
ington St., Columbus, Ohio.

KRAGAS, Jonas, Emilie. 3809 W. 
110th Pl., Chicago, Ill.

KREIVĖNAS,. Ona, Jonas, Karme
ns, Remigija, Geman. Concord Rd. 1, 
Chester, Pa.

KURPAVICIUS Juozas, Chicago.
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tvarkytis.
Nuo pat bolševikų okupa

cijos pradžios, tėvynėje vyk
sta didelis didvyriškas dar
bas. Partizanai veikia ir ko
voja taip organizuotai, kad 
ir gausesnės bolševikų jėgos 
negali jų nugalėti. Į tą kovą 
įsijungia ne tik jauni vyrai, 
bet taip pat moterys, sene
liai ir net vaikai. Kad neiš
aiškintų asmenybių, partiza
nai gyvi nepasiduoda ir, jei 
kitos išeities neturi, .patys 
save susisprogdina.

Paminėjęs pora gyvų pa
vyzdžių iš partizanų kovos, 
pastatė klausimą: ar mes ga
lime prie tų kovų prisidėti? 
Į tai atsakymas vienas: mes 
galime ir turime dėtis! Mes 
privalome:

1. Siekti tėvynei laisvės sa
vo elgesiu ir kultūringumu.

2. Remti finansiniai, nes 
užsieniuose diplomatinėms ir 
organizacinėms institucijoms 
reikalingos lėšos.

3. Išlikti lietuviais, 
buvo kviečiama nepamiršti 
lietuvių kalba, auklėti vaikus 
lietuvių dvasioje ir kelti jau
nime tėvynės meilę. Tarpusa
vy kalbėkim lietuviškai!

4. Kas tiki, neapleisti mal
dos. Pažymėjo, kad Lietuvoje 
nesigirdi dainuojant, bet su 
malda atliekama visi pasi
priešinimo žygiai.

Kviesdamas visus į kovą 
už Lietuvos laisvę, kalbėto
jas užbaigė poeto senovėj pa
sakytais žodžiais: Kad tu, 
gude, nesulauktum, nebus 
kaip tu nori!

Po pranešimo buvo kelioli
kos minučių pertrauka, ku
rios metu buvo padaryta rink 
liava. Surinkta 270 dolerių.

Po pertraukos kalbėjo prof. 
Vasiliauskas, atvykusių iš 
Vokietijos tremtinių reika-
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rinktas I 
iš: kun, 
Dr. Ro\ 
Rimkutė 
su Vyčiį 
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džiai prie 
ine ir teiį 
kol ši ga 
Jis laukia 
šeimos, k 
gelbėti. J 
giausių Iii

1. Užmegsti ryšius su Ame
rikos lietuviais (vadinamąja 
II Lietuva) dėl tampresnio 
bendradarbiavimo.

2. Padėkoti už teiktą ir tei
kiamą pagelbą politiniei veik
lai palaikyti ir tėvynės nete
kusiems broliams - pabėgė
liams padėti.

3. Padėkoti Amerikos vy
riausybei už palankumą mū
sų tautai ir nepripažinimą 
Lietuvos bolševikinei Rusijai.

Jis pasidžiaugė, kad kartu 
su L. Vykdomosios Tarybos 

kovoTdTKrikštotė™ buvo Pirmininku p • Sidzikausku

savo parapijos žiniaraštį. Da
bar laukiame, kad prisijung
tų Šv. Jurgio ir apylinkės lie
tuvių korespondentai, pada
rydami Philadelphijos žinias 
tikrai įdomias ir visiems mie
gas. Linskmiausių ir laimin-

Jauni jei Vyčiai į Newtown
Kaip teko sužinoti, L. Vy

čių jaunųjų kuopa rengia ek
skursiją į Villa Joseph Ma
rie, Newtown, kur akademi-
kėms suvaidins savo minst- giausių Velykų! 
rel show. Jie jau vaidino po
rą sykių su dideliu pasiseki
mu. Dabar nori pasirodyti ir 
savo mokslo draugėms. Ten 
mokosi ir kelios vytės. Taip 
jaunimas užmezgė ryšius su 
kitais mokiniais, o gal kuo
met ir akademikės pasirodys 
Philadelphijoj. Jaunieji vy
čiai vyksta į Villa Joseph Ma
rie balandžio 28 d. vakare. 
Galima palinkėti laimingos 
kelionės ir sėkmingo vaidini
mo.

Krikštynos
Žinomų lietuvių pp. Norkų, 

102 Jackson St., dukrelės 
krikštynos įvyko balandžio 
10 d. Pakrikštyta Bernadetos 
Teresės vardu. Dukrelė gimė;

Mykolas Bigenis ir motina— 
Julia Baranauskienė. Sveiki
name naują šeimynėlę. Pp. 
Norkai yra Šv. Kazimiero pa
rapijos choro uolūs choristai 
per ilgus metus.

E.

660

Čia

She

Atvyko lietuviai
Per praeitą savaitę čia at

vyko keliolika naujų lietuvių: 
Mykolas ir Otilia Sauliai, p. 
Vilgošienė su sūnum ir Krei
vėnų šeima. Viena įdomiau
sių kelionių buvo Sauliams. 
Yra rengiamas pranešimas ir 
pasikalbėjimas iš jų kelionės 
Philadelphijon ir pirmieji jų 
žingsniai Philadelphijoj. Pa
žymėtina ir pp. Bekertu, 136 
Morris St., gerumas, kurie 
sudarė galimybę vargšei naš
lei Vilgosienei su sūneliu Al
fredu čia atvykti ir pradėti 
naują gyvenimą. Jie išsirinko 
tą šeimą iš laiško, tik per 
laiškus pasižino ir dabar ap
gyvendino savo namuose ir 
labai patenkinta nauja gy
ventoja. Ji su džiaugsmu ir 
dėkingumo ašaromis dėkoja 
savo geradariams. Ji nori sa
vo darbu ir didžiu dėkingumu 
atlygint už pp. Bekertu geru
mą. Jer kelis mėnesius jie 
siuntinėjo siuntinius ir rėmė 
savo naujus gyventojus. Kai 
gavo pranešimą; kad atvyks
ta, tai porą dienų laukė, nėjo 
dirbti, kad sutiktų svečius. Ir

Vedė
Lietuvis Vladas Kaman

tauskas kovo 20 d. vedė Mar
garitą Brothęrs. Jų sutuok
tuvės įvyko Pittsboro, N. C.

Sovietų karių dalinys nušo
vė vieną Persijos kareivį ir 
sužeidė ir suėmė du kitus pa
sienio Gurgan srityje. Per
sijos koihandierius protesta
vo incidentą sovietų konsului 
Gurgan mieste, ir reikalavo 
suimtųjų karių paleidimo. 
Vyksta derybos karių palei
dimui ir apmokėjimui už pa
darytus nuostolius.

buvo priimti State Departa
mente kaip lietuvių tautos 
atstovai ir buvo pažadėta, 
kad Lietuvos klausimas ne
bus sprendžiamas be išsiaiš
kinimo ir susižinojimo su 
Vyr. Liet. Išlaisvinimo Ko
mitetu. Prieš išvykstant iš 
Amerikos jie bus priimti 
aukštų Amerikos vyriausy
bės pareigūnų.

Dėl savo .praeities drąsiai 
galime didžiuotis ir vadintis 
didvyrių žemės vaikais. Juk 
Lietuva buvo stipriausia val
stybė Europoje ir visą laiką 
buvo barjeru tarp rytų lauki
nių ir Europos kultūringų 
tautų. Praeity buvę prispau
dėjai ir persekiotojai nebuvo 
tokie žiaurūs, kaip šių dienų 
raudonieji barbarai, kurie 
yra pasikėsinę mūsų Tėvynę 
sunaikinti ir nušluoti nuo že
mės paviršiaus. Lietuvių tau
tos pasipriešinimas įrodė, 
kad mes esame verti laisvės. 

1 Būdami toli nuo tėvynės,

lais ir kvietė stoti į Lietuvių Į
Romos Katalikų Susivieniji
mo organizaciją.

Susirinkusiųjų ir ALT bei 
B ALF organizacijų vardu 
svečiams padėkojo p. žemelis.

Vingre

Pajūry banknotai

S- S

MES JUOKIAMĖS
j?

Sveikiname visus brangius 
parapijiečius

VELYKŲ ŠVENTESE

j Tel. POPlar 4110

I Charles J. Roman 
(Ramanauskas)

!

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa. 
ModernHk* laidojimo ištaiga 

Didele, graži koplyda, erdvi sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvyne 
Viskas nemokamai 

Kreipkite diena ir naktį

I

I
Ė. 
s-

Kun. Ignas Valančiūnas 
Kun. Stasys Raila 
Kun. Vincas Vėžis

Šv. Kazimiero parapija, Philadelphia, Pa.

Širdingiausi linkėjimai visiems 
Šv. Jurgio parapijiečiams

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

Kun. Dr. V. Martusevičius
Kun. Stasys Lukšys

Philadelphia, Pa.

-s
□

Kovo 25 d. Marselio mies
tą, Prancūzijoje, kaip žaibas 
sukrėtė žinia, jog pilnas pa
jūris plaukiojančių anglų pi
nigų—svarų. Visi gyventojai 
pasipylė į pajūrį, kiti net tak
si pasisamdė, kad tik grei
čiau nuvykti.

Žinia pasirodė tikra ir, ank
sčiau nuvykę, prisižvejojo po 
gerą pluoštą banknotų. Bet 
koks buvo jų nustebimas, kai 
bankai tų banknotų nekeitė 
ir visiems liepė juos nešti į 
policiją, nes jie buvę netikri.

Policija tiria, iš kur tie 
banknotai pajūryje atsirado. 
Manoma, kad jie atvežti iš už 
geležinės sienos, kur mėgsta
ma padirbinėti svetimų kraš
tų pinigus.

Graudi paskaita
—Beskaitant man paskai

tą visos 
verkė.

—Apie 
buvo?

—Apie

Ateis laikas
Burtininkė: — Greit ateis 

mano klausytojos diena, kad, tamstai važiuo
jant, visi prieš tamstą nusi- 

ką gi ta paskaitai ims kepures.
—Kada tai bus?
—To nesakysiu.
—Duosiu dar penkis dole

rius, tik pasakyk.
—Tamstos laidotuvių die

ną.

maistą. Rodžiau 
praktiškai, kaip reikia 
gūnus lupti ir krienus 
kuoti.

svo- 
tar-

Ten tik dūšios
Mokytojas, paaiškinęs apie 

žvaigždes, saulę, mėnulį ir ki
tus dangaus kūnus, klausia 
mokinio:

—Pasakyk ką nors apie 
dangaus kūnus.

—Ponas mokytojau, dan- 
kuje kūnų nėra, yra tik dū
šios.

Kodėl riebias tarnaites
—Kodėl ponia visuomet imi 

riebias tarnaites?
—Dėl to, kad aš pati liesa.
—Nugi ?
—Kai vasarą išvažiuoju, 

tai tarnaitė negali dėvėti 
no rūbų.

Dvejos I 
pas mus: I 
metų klebi 
rapijoje kl 
ras Verbų! 
liginj kond 
džiajame į 
kitą religil 
ville radijl 
gi iš Šv. J

Gerb. J 
tėvynės nl 
kęs Bažnj 
per jo pal 
niškai yri 
naujos lerj 
pavyzdingi 
kos orgarJ 
rių parapil 
da ateity ] 
įtaisyti. N 
vargstanči 
kaip ir šįJ 
surenkama 
bužių ir pi 
Ii, bet dar 
mylimas d 
ne tik lietu

Tegu Vi 
mina ir u 
veikdamas 
gio parapi 
metų amži;

To linki 
ir visuomei

ma-
Bridg

Prisipažino nužudęs

Tel. DEW 5136 g

Jos. Kavaliauskas |
LaisnluotM ~

LIETUVIS GEABORIUS į
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau
. Šauktis prie manės

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

□
&

-B 
□

Visiems brangiems parapijiečiams 
linkime

DŽIAUGSMINGO ALELIUJA
Kum Juozas Cepukaitis

• Kum Leonas Peciukevičius 
Kum Jonas Gibas

Milton Babich prisipažino, 
kad jis nušovė savo busimo
sios žmonos seserį ir įmetė 
jos lavoną į Milwaukee upę. 
Jo pasakojimu, jis bijojęs, 
kad Patricia Birmingham 
praneš savo tėvams, kad jos 
sesuo Kathleen yra nėščia, ir 
todėl norėjęs ją pagązdinti, 
bet revolveris iššovė ir ji kri
tusi negyva, peršauta per 
galvą.

Babich planavo pabėgti, 
apsivesti su Kathleen tą patį 
vakarą, bet Patricijos pradin- 
gimas sulaikė. Bet visgi jie 
vėliau pabėgo, dar prieš Pat
ricijos lavono suradimą.

Puikiai pažįsta
—Kaž koks nachalas para

šė man laišką, kuriame išva
dino mane latru, žuliku, niek
šu.

—Tai kas čia galėjo būt?
—Supratimo neturiu, norė

čiau tik žinot, iš kur tas žmo
gus mane taip puikiai pažįs
ta.

Nedėkingas vyras
—Buvau kvailas, kad ve

džiau tave.
—Ir dabar esi toks pat!
—O ne, tas kvailumas se

niai išrūko.
—Jei taip, tai turi būti 

man dėkingas, kad tave nuo 
kvailumo išgydžiau.

.......   I Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, Pa.
—Laukiniai indi jonai mo

ka labai gerai rankomis su
sikalbėti. Jie turi ne mažiau 

-e 1,300 susikalbėjimo ženklų.

Baisus nuotykis
—Ar žinai, baisus nuotykis 

mane vakar ištiko? Visas 
traukinys perėjo per mane ir 
nepadarė man nieko bloga...

—Kokiu būdu pavyko išsi
gelbėti?

—Mat, sėdėjau tada po til
tu...

> 3 v.

Kaime
Policininkas, atėjęs 

vieną ūkininką išieškoti 
mes mokesčių, namuose ran
da mažą vaiką.

—Kur tavo tėvas ?
—Nežinau.
—O ar greit griš?
—Tuoj, kaip tik tamsta iš

eisi.

pas 
že-

—Brangiausios katės yra 
taip vadinamos Siamezikos 
katės, kurios kaštuoja apie 
po tūkstantį viena. O yra po
niučių, kurios jų perkasi.

—Daugelis kvepalų (per- 
fumų) daromi iš akmeninių 
anglių. Jų kvapas nei kiek 
nesiskiria nuo gėlių kvapo.

—Prieš antrąjį pasaulinį 
karą olandai buvo išradę 
elektrikines paukščių baidyk
les. Baidyklė silpna elektros 
jėga varoma judina ranką su 
botagu. Paukščiai mano, kad 
tai gyvas žmogus ir netupia 
daržan ar javuose.

—Popierius daugiausia dii 
bamas iš medžio ir skudurų.

—Kas sal 
kietijos atvl 
ją. Jau apsl 
apie 40 asrl

—Velykol 
kilmingos iJ 
Choras ir s] 
sirengę.

—AtvelyM 
vai. vakare] 
443 Park Aj 
choro metin 
me dalyvau] 
kai broliai 
ir choro sol

—ALT. vi 
te pinigus, 1] 
Nepriklauso 
jimo. Pusę n 
sę BALFui.

Water
—Balanda 

parapijos n 
didžiojoj sal 
ateitininkų 
poezijos, mu 
karas. Progl 
tuvių poetų 
ir choras.
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Rochester, N. Y. Putnam, Conn.
Neseniai iš Vokietijos atvyku

sio stud, mediko p. Krakausko 
ir vietinių jaunuolių iniciatyva 
buvo sukviesta keliolika asmenų 
išsiaiškinti dėl jaunimo Vyčių 
organizacijos. Paaiškėjo, kad 
buvusi Vyčių kuopa jau senokai 
neveikia ir todėl reikalinga su
burti naujesnes jėgas ir organi
zaciją atgaivinti. Tam buvo iš
rinktas organizacinis komitetas 
iš: kun. Valiuko, Krakausko, 
Dr. Kovaitės, Mociejūnaitės ir 
Rimkutės. Komitetas, susitaręs 
su Vyčių org. centro vadovais, 
nutarė sušaukti balandžio 10 d. 
Vyčių organizacijai atgaivinti 
jaunimo susirinkimą.

Vingre

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Vienuolynas

—Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos seimas Chicagoje įvyks 
balandžio 24 d.

—Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjų seimas įvyks gegužės 15 
d., Putnam, Conn.

—Nekalto Prasidėjimo Vienuo 
lyne balandžio 1, 2 ir 3 d. buvo 
Hartfordo sodalietėms rekolek
cijos, kurias vedė kun. J. Pet
rauskas, MIC.

VIETOS ŽINIOS

Elizabeth, N. J. ‘
—Kaz. Bernotas, gyvenąs 220 

Livingston St., prieš pora savai
čių susilaukė tremtinių šeimos 
iš Vokietijos, kurią labai nuošir
džiai priėmė, įkurdino savo na
me ir teikia jai visą aprūpinimą, 
kol ši galės savistoviai įsikurti. 
Jis laukia atvykstant dar vienos 
šeimos, kuriai taip pat žada pa
gelbėti. Tai vienas iš pavyzdin
giausių lietuvių šioje apylinkėje.

PALAIDOJO KAREIVĮ
A.a. Stasio Zavistanavičiaus, 

kuris žuvo 1945 m. sausio 22 
d. Luksemburge, kūnas buvo 
parvestas į gimtinę Long Is
land, kur gyvena jo motina, 
trys broliai ir dvi seserys. 
Palaidotas buvo iš Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse balan
džio 2 d.

Dėkoju Maspetho parapijos 
kunigams už patarnavimą, 
giminėms ir pažįstamiems už 
palydėjimą, o taip pat ir vi
siems už užsakytas mišias.

Shenandoah, Pa.
■ Dvejos sukaktuvės minimos 

pas mus: 60 metų gimimo ir 20 
metų klebonavimo šv. Jurgio pa
rapijoje kun. J. A. Karaliui. Cho
ras Verbų sekmadienį turėjo re
liginį koncertą bažnyčioje ir Di
džiajame Ketvirtad., 7 vai. vak. 
kitą religinį koncertą per Pots- 
ville radijo stotį. Transliacija ir
gi iš šv. Jurgio bažnyčios.

Gerb. Jubiliatas yra didelis 
tėvynės mylėtojas, daug nuvei
kęs Bažnyčios ir tautos labui, 
per jo pastangas gražiai ir me
niškai yra išdažyta bažnyčia, 
naujos lempos puošia bažnyčią, 
pavyzdingai vedamos katalikiš
kos organizacijos ir 8-nių sky
rių parapijinė mokykla. Dar ža
da ateity ir naujus vargonus 
įtaisyti. Nepamiršta ir tremtyje 
vargstančių. Kiekvienais metais 
kaip ir Šįmet per jo pastangas 
surenkama nemažas kiekis dra
bužių ir pasiunčia BALFui. Ty
li, bet darbšti asmenybė. Yra 
mylimas choro ir parapijiečių, 
ne tik lietuvių, bet ir kitataučių.

Tegu Visagalis jo darbus lai
mina ir toliau, kad sėkmingai 
veikdamas Shenandoah šv. Jur
gio parapijoje, susilauktų 100 
metų amžiaus.

To linki choras, parapijiečiai 
ir visuomenė.

St. Žm.

PRANEŠIMAS
Šv. Jurgio Draugija Brook - 

lyne praneša, kad sekmadie
nį, balandžio 24 d. yra užpra
šytos Draugijos iškilmingos 
mišios Apreiškimo bažnyčio
je, kampas Havemeyer ir No. 
5th Sts., Brooklyne. Mišios 
bus 11 vai. ryto. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti.

Antanas Lelis,
Pirmin.

NAMŲ SAVININKAMS
Didž. New Yorko lietuvių 

namų savininkų organizaci
jos narių svarbus susirinki
mas įvyks trečiadienį, balan
džio 20 d., 8 vai. vak., Leader 
Observer salėje, 80-30 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y.

Šiame susirinkime bus pa
aiškinti nuomų kontrolės 
nauji įstatymai, su kuriais 
turėtų susipažinti visi namų 
savininkai ir tuo būdu išven
gti bėdų ir nuostolių. Bus ir 
daugiau svarbių pasitarimų, 
taigi visi namų savininkai y- 
ra kviečiami atsilankyti.

J.P .Mačiulis, pirm.

Bridgeport, Conn.
—Kas savaitė lietuvių iš Vo

kietijos atvyksta į mūsų koloni
ją. Jau apskaičiuojama, kad yra 
apie 40 asmenų.

—Velykos jau čia. Pirmos iš
kilmingos mišios bus rytą, 6 vai. 
Choras ir solistai tam gerai pa
sirengę.

—Atvelykyje, bal. 24 d., 6:30 
vai. vakare, parapijos svetainėj, 
443 Park Ave., įvyksta parapijos 
choro metinis koncertas, kuria
me dalyvauja artistai daininin
kai broliai Vasiliauskai. Choras 
ir choro solistai gerai rengiasi.

—ALT. vietinis skyrius pasiun
tė pinigus, likusius nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minė
jimo. Pusę pelno ALT ir kitą pu
sę BALFui.

O.

SUSIRINKIMAS
Balandžio 20 d., 8 vai. va

kare, Moterų Sąjungos 29-ta 
kuopa turės savo susirinki
mą, Apreiškimo parapijos 
svetainėje. Prašom kuo dau
giausia narių susirinkti.

TREMTINIŲ DĖMESIUI
Visi buvę tremtiniai kvie

čiami į Liet. Tremtinių D-jos 
New Yorke susirinkimą, ku
ris įvyks balandžio 24 d., 3 
vai. popiet, Apreiškimo pa
rapijos salėje, Havemeyer ir 
No. 5th Sts. kampe, Brook
lyne.

Susirinkime bus aptariami 
visus tremtinius liečią svar
būs reikalai, prašome visus 
dalyvauti.

Valdyba

Džiaugsmingo Aleliuja!
Štai ir Velykos. Mūsų va

jus eina prie galo. Taigi vi
siems, prisidėjusiems prie 
“Amerikos” skaitytojų eilės 
praplėtimo ar savo auka pri
sidėjusiems prie laikraščio 
pagerinimo, nuoširdžiai dėko
jame. O tų, kurie prieš šven
tes nesuspėjo prenumeratos 
atnaujinti, prašome tai pa
daryti pirmai progai pasitai
kius.

Gi visiems, be išimties, lin
kime linksmų Velykų Šven
čių!

Šią savaitę prie vajaus pri
dėjo: '

—Ona Brazdzevičienė, nuo
latinė “Amerikos” skaityto
ja iš Waterbury, Conn., pri
siuntė prenumeratos $6.00.

—Jonas Jakaitis, žinomas 
Brooklyno biznierius, grįžęs 
iš atostogų Floridoje, susilau
kė svečio iš Europos, savo gi
minaičio Prano Bunikio. Ta 
proga Jakaičiai užrašė vieną 
prenumeratą Kanadori ir $2 
paaukojo laikraščio fondui.

—Jonas Blažonis iš Great 
Necė, N. Y. prisiuntė prenu
meratą už 2 metus.

—Myk. Karaktinas, brook- 
lynietis, nuolatinis mūsų 
skaitytojas ir rėmėjas, atsi
lankęs "Amerikos” įstaigon, 
užsimokėjo 9 dol. prenumera
tos ir $1.00 paskyrė vajaus 
reikalams.

—Kun. Jonas Švagždys iš 
Brockton, Mass., prisiuntė 
prenumeratos $6.00.

—A. Yuška, mūsų skaity
tojas iš Brooklyno, atsilan
kęs “Amerikoje,” užsimokė
jo prenumeratą ir $1.00 pa
skyrė laikraščio fondui.

—H. Miklasevičius, nese
niai atvykęs iš tremties, ga
vęs susipažinti su “Ameri
ka,”'mums rašo: “Laikraštis 
‘Amerika’ daro gero įspūdžio 
visapusiškai ir mes stengsi
mės pasilikti nuolatiniais 
skaitytojais, šiuomi linkime 
Jums geriausios sėkmės, nes 
kas dirba lietuviškoje spau
doje, tas dirba dėl Lietuvos 
laisvės.”

—Paul Gakus iš Philadel- 
phijos prisiuntė savo prenu
meratą ir $2.00 laikraščio pa
gerinimui.

—Edvardas Bajerčius, at
vykęs iš tremties, rašo: “Jū
sų laikraščiu ‘Amerika’ esu 
labai patenkintas ir kaip tik 
galėsiu, prisiųsiu prenumera
tos mokestį.”

—Lucija Tiškutė iš Brook
lyno atnaujino prenumeratą 
ir $2.00 paaukojo laikraščio 
reikalams.

Nauji skaitytojai:
Ant. Baltrušaitis, Canada.
J. Sakevičius, Chicago, UI.
Pr. Priekšaitis, Belle Rose, 

Louisiana.
Česl. Tamašauskas, Bayon

ne, N. J.
Ant. Vasiliauskas, Caledo

nia, Minn.
Ant. Šukys, Chicago, m.
Ona Serpenskienė, Brook- 

yn, N. Y.
Vyt. šaulys, Raceland, La.

“Amerikos” Administr.

Lietuvių Radijo Draugijos
— PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

AUGUST GUSTAS
—■: Beltaire Florist :—

6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330

i

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

ŠĮ NAMĄ 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.

Namas vertas 
$30,000—pilnai 

įrengtas, 
su visais 
furnišiais

Šį namą gaus nemokamai šitokiu būdu: Kas pirks iš 
Petro Lisausko Kleen—Kol Kompanijos anglį, tas gaus už 
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 talką Kata
likų Veteranams sukelti daugiau pinigų labdarybei.

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

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena U puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaro

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

Tel. Gramercy 7-9765

—Mokslininkai tvirtina, 
kad bepročių skaičius smar
kiai auga. Jei taip vis žmo
nės eis iš proto, tai po dvie
jų šimtų metų nebebus nė 
vieno žmogaus sveiku protu.

—Šiaurėje gyvenantieji 
žmonės gyvena ilgiau negu 
pietuose. Pav., šiaurės Euro
pos kraštuose šimtamečių se
nių yra daugiau, negu tokioj 
Portugalijoj, Ispanijoj, Itali
joj ar Graikijoj.

PARDAVIMUI IR ISRENDAVOJIMUI
Turime visokių parduoti ir Ižrehda- 

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. ZENIS
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 kalens.

Calendar Salesman

Waterbury, Conn.
—Balandžio 3 d. Šv. Juozapo 

parapijos naujosios mokyklos 
didžiojoj salėj buvo Waterburio 
ateitininkų surengta religinės 
poezijos, muzikos ir giesmės va
karas. Programoje: religinė lie
tuvių poetų kūryba, solo, duetai 
ir choras. \

Paieško
Adomauskaitė - Skurvydienė, 

Justina, iš Notėnų kaimo, vėliau 
gyvenusi Lukošaičių km., Mosė
džio vai., o dabar esanti tremty
je, Vokietijoje, ieško giminių ir 
pažįstamų: Ievos Gricaitės, Skir- 
psčių km., Alsėdžių vai., Prano 
Valančausko iš Gegrėnų, Alsė
džių vai., Kosto Žilinsko iš Puot- 
kalių km., atvykusio į USA 1946 
m., Jono Razmo ir Agnieškos 
Razmaitės, Visvainių km., Pla
telių vai., ir kitų. Atsiliepkite 
šiuo adresu: Justina Skurvydie
nė, (16) Kossel - Mattenberg, 
Churchil str: 10, Hessen, U. S. 
Zone, Germany.

—Mokslininkai ištyrė, kad 
gerklės vėžys labiausiai pas 
tuos atsiranda, kurie mėgsta 
labai karštą valgį valgyti. 
Ypač gerklės vėžio liga yra 
išsiplatinus pas kiniečius, ku
rie labai mėgsta verdančius 
ryžius valgyti. Taip pat grei
tai gauna vėžį tie, kurie daž
nai geria stiprius alkoholi
nius gėrimus.

—"-Portugalijoje gyvena vie 
nąs pilietis Monteiro, kuris 
yra 36 vaikų tėvas. Jis dabar 
turi virš 60 metų ir turi 36 
vaikus. Jis jau yra vedęs tre
čią žmoną. Nuo pirmosios 
žmonos liko 18 vaikų, nuo an
trosios tik 6, o nuo trečiosios 
susilaukė 12-ojo.

—Šventasis miestas Roma 
yra buvęs nuo 390 metų net 
40 kartų išgriautas.

Namai Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J. P. M ACH U L IS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. VI 7-1896

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.

t

NUOSAVYBES PARDAVIMUI į
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE f

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių: (
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais; t
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų ir kt. !

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

578 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y. •'
Telefonas: Stone 3783

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamlna ‘‘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

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJDNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
181 No. 6th Street

TeL EVergreca 8-0*88
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

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

Tel. JSVerrrean 7-6808
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis1
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
■ Graboriuo—Bateamnoto jas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

498 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Oieheri— B siu n luoto jas

Tel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

jTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (šalinskas)
i Laisnluotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
l Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotan Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Mupeth, N. Y.

■-------------------------------------

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

b

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

e--------------------------------a

PARDUODAMA
Nainas 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 Vastimas
1008 Gates Ave. Brooklyn *1, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

£
PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Ž

LAMNIUOTAS GRABORIUS Ž

i Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir ft
i dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju x

i Paul Gustas Funeral Home, Ine. j
Į 354 MARCY AVE. BROOKLYN 8, N. Y. K

(Prieš Armory) EVergreen 7-4774 »
' Mfisę telefonu nemiega x
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Balandžio-April 15, 1949

LIETUVI:
Tavo pareiga yra dalyvauti LOJALUMO PARADE, 

kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 30 d., 5th Ave., New Yorke.
Ten mes turėsime geriausią progą išreikšti savo loja

lumą Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir lietuvių pasiry
žimą siekiant mūsų tautos išlaisvinimo iš bolševizmo ver
govės. 4. <z r--

Lietuviai renkasi minėtą dieną 2 vai. 15 min. popiet, 
92-j e gatvėje (maždaug apie Lexington Ave.), New Yorke, 
kur po trispalve įsijungsime į bendrą masinį paradą.

Lietuvių eiseną organizuoja" Lietuvių Tremtinių Drau
gija, pritariant New Yorko Amerikos Lietuvių Tarybai.

Lietuvių Tremtinių Draugija,
499 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

ta Maspethe, kadangi Į 550 
dolerių jau nusiųsta centran.

—Margučių balius Atvely
kyje bus įdomus. Moterys ke
tina sunešti margiausius 
kiaušinius. Visi kviečiami į 
parapijos salę nuo šeštos vai.

—Velykose bažnyčioje Re- 
zurekcija 6 vai. ryte. Kitos 
mišios — kaip sekmadienį.

—Bal. 11 d. palaidoti Anas
tazija Vencifltė ir .Adolfas 
Čeponis.

—Serga Antonina Kivytie- 
nė. Guli Šv. Katarinos ligoni
nėje.

Angelų Karalienes 
Parapija

VELYKOMS! VELYKOMS!

Lietuvių Saldainių Krautuvė
495 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EV 4-7142
Siūlo namie gamintus:

• Zuikius
• Kiaušinius
• Dovanas

Visiems savo klijentams ir “Amerikos” skaitytojams 
linkiu

DŽIAUGSMINGO ALELIUJA
Petras Lisauskas

Kleen Kol Anglies Kompanija
496 Grand Street 65-43 Grand Avenue
Brooklyn, N. Y. Maspeth, N. Y.
EV 7-7411 TW 4-8087

Velyl. 
Mūsų 
Jie ni 
Ko ji

DIDINGAS KONCERTAS
Balandžio 10 d. Apreiški

mo parap. choras Brooklyne, 
savo bažnyčioje suruošė reli
ginį koncertą. Buvo išpildy
tas garsaus prancūzų kompo
zitoriaus Teod. Dubois veika
las — Septyni Kristaus žo
džiai nuo Kryžiaus.

Prisirinko pilna bažnyčia 
žmonių. Buvo jausta kruopš
tus choro pasiruošimas. Tai 
gabaus ir energingo choro 
vedėjo muz. P. Sako nuopel
nas. Solistai — Ag. Skaruly- 
tė, O. Plaktonytė ir L. White 
pasirodė visu savo ryškumu. 
Jie atkreipė visų klausančių
jų dėmesį.

Šitokia religinio meno va
landa — tai didžiausia reli
ginio auklėjimo priemonė. 
Charakteringa yra tai, kad 
šiame koncerte buvo daug 
jaunimo, kuris, kaip žinome, 
paprastais mūsų susirinki
mais, paskaitomis, nelabai 
domisi.

Parapijos vadovui kleb. 
kun. N. Pakalniui, jo kuni
gams, choro vedėjui mūz. P. 
Sakui ir choristams už tai 
tenka tikrai nuoširdi pagar
ba. Už įėjimą klausytojas 
nieko nemokėjo — tai gryna 
rengėjų ir choro dovana pub- 

i likai.

—Prisikėlimo mišios 6 vai. 
ryte, tuoj po mišių bus palai
minimas su švč. Sakramentu. 
Kitos mišios: 8:30,11 ir 12:15 
vai. Po pietų pamaldų nebus.

—Misijos jaunimui ir su
augusiems, kurias vedė kun. 
Gabrielis, labai gražiai pasi
sekė. Visi, kurie lankė, džiau
giasi atlikę šv. misijas.

—Mirė a. a. Ignas Petraus
kas, kun. Antano Petrausko 
dėdė. Laidotuvės įvyko pir
madienį, 10 vai.

Šv. Jurgio Parapija

JAUNIMAS ŽYGIUOJA!

Maspetho lietuvių parapi
jos choras pereitą sekmadie
nį vaidino du gražius veika
lus: “Tremtinės Našlaitės 
Velykų sapnas” ir “žvaigž
džių kalba.” Pirmasai veika
las buvo gan graudus, nes ten 
buvo atvaizduojama našlai
tės pergyvenimai bėgant nuo 
raudonojo teroro Lietuvoje, 
kuri, pagaliau, tremtyje susi
tiko savo tėvelį. Publikoje 
sėdinčios jautriosios mūsų 
lietuvės mamytės apsiašaro
jo.

“žvaigždžių kalba” buvo 
gražus vaidinimas tuo, kad 
čia dangaus žvaigždės pasa
kojosi, ką jos yra nuveiku
sios: viena pašvietus! žmo
nėms nelaimėje, kita atlydė
jusį į šį pasaulį naujagimį 
kūdikį, dar kita suraminus, 
nušluosčius ašaras nuliūdu
siam ir tp.

Vaidino jaunimas, čia au
gęs ir naujai atvažiavę. Kas 
labiausiai pažymėtina, kad;

Tokis mūsų jaunimo lietu
vybėje žygiavimas mumis su
ramina, padrąsina, išblaško 
nugąstavimus, kad mes šioj 
šalyje tuojau išnyksime. Va
lio maspethiečiai!

Maspetho Žinios
Z ■*. »

—Visą savaitę tęsusios mi
sijos užsibaigė pereitą sek
madienį. žmonių lankėsi gau
siai, nes patraukė iškalbin
go misijonieriaus pamokslai. 
Ši parapija gali didžiuotis, 
išauklėjus tokį jaunuolį. Sve
čias bus pas mus ligi Vely
kų.

—Velykų pamaldų tvarka, 
kaip ir visuomet. Rezurekci- 
ja 5:30 vai. ryte.

—“Piloto Duktė” vaidini
mas pavyko visokeriopai, 
žmonės ir dabar dar kalba 
apie gražų vaidinimą. Pelno 
davė parapijai $238.05.

—Margučių balius jau čia 
pat. Tad išbandykit savo lai-

—Kai. Veteranų Postas jau k*®““ Television 
turi arti 70 narių. Veteranai ! Ateikit ,lr, ,kltus atsiveskit 
kas mėnuo susirenka ir akty- P®1" i b „ .,.
viai dalyvauja katal. vetera- . Piloto Duktė vaidinto- 
nų Queens Co. veikime. Da- ^am?_ buv? suruošta puikios 
lyvavo kardinolo Mindzsenty ivai8e8’ l kun.as atsilankė ir 
protesto demonstracijoje, pi- 
kietavo komunistų konferen
ciją Madison Sq. Garden, pa
radavo Army Day, dalyvaus 
New York State veteranų su
važiavime ir paroduos Loyal
ty parade. Mūsų postas taip
gi yra dalininkas išleidime 
laimėjimui namo Jamaicoje.
Veteranai yra veikliausi ka
talikų akcijoje Maspethe.

xxcxvx. —Bal. 10 d. Vyčiai bendrai ■ t ---------------------------
nebuvo galima atskirti sceno- ėjo prie Šv. Komunijos ir tu-: dą, Velykų švenčių proga, 
je, kurie čia augę ir kurie at- rėj.o pusryčius Mothers Res-, Radijo stotis WWRL šį šeš- 
vykę, nes kalba taip buvo Į taurant, Ridgewoode. Vyčiai ,tadienį p. Ginkui davė visą 
visų aiški, žodžiai tariami ir veteranai pirmieji susitarė valandą laiko, r ~ 
gražiai lietuviškai. Žiūri ir 
gėriesi, kad mūsų jaunimas 
tikrai žygiuoja — žygiuoja 
lietuvybėje, savo kultūroje!

Žinoma, čia tam jaunimui 
ateina pagelbon suaugesnieji 
vadai. Čia matome priešaky 
patriotingą prel. J. Balkūną, 
kun. Lekešį, kun. Kartavičių, 
kun. čekavičių ir, pagaliau, 
vieną gabiųjų mūsų- muzikų 
vargon. Antaną Visminą. Juk 
p. Visminas ir sudarė iš mi
nėtų veikalų tikras operetes, 
paruošdamas jiems muziką. 
Jis yra gabus choro mokyto
jas ir puikiai supranta sce
nos techniką. Tad štai tokie 
asmenys vadovauja Maspe- vardines aukas su blankomis. 
tho jaunimui!

—“Piloto Duktė” vaidinto-

• Velykinės pintinės
• Saldainių dėžutės
VELYKŲ ŠVENTĖMSVISKAS PRITAIKYTA

Visus kviečia atsilankyti krautuvės savininkai, 
Juozas, Ona ir Juozukas Ginkai

r
Sveikinimai ir linkėjimai kostumenams ir 

draugams sulaukus

VELYKŲ ŠVENČIŲ

Jos. Zeidat, Jr.

Širdingiausi sveikinimai visiems mūsų 
Bičiuliams ir Pažįstamiems

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 6
GUSTŲ ŠEIMA J

August Gustas, Florist Paul Gustas 6
6762 Fourth Ave. Funeral Director ,
Brooklyn, N. Y. 354 Marcy Ave. n

A. ir E. POVII.ANSKl
Baras ir Restoranas

Velyl 
saulėtel 
skubu , 
das. Iš 
ir dešir 
kryptim 
j tas pa 
kia aut 
stoja pr 
Klausau 
kai. Pra 
tieji. Pa 
žy ar 
mas, kui 
stengias: 
kalbėti, 
viau jau 
pagarba 
tai. kuri 
nimas m 
momenta 
kams rei

BAR & GRILL

411 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

Tel. EVergreen 4-9737

Visi Kviečiami į Kirpyklą

Tel EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietojeSavo darbininkams ir bičiuliams 

linkime

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Petras Atkočaitis ir Sūnus 

RŪBŲ KONTRAKTORIAI
456 Johnson Avenue Brooklyn, N. Y.

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

D. WHITECAVAGE. savininkas

J
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Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

Sveikiname savo kostumenus, draugus ir 
“Amerikos” skaitytojus su

ŠVENTOMIS VELYKOMIS

Sveikinimai Brooklyn© lietuviams 
sulaukus

ŠVENTŲ VELYKŲ
i Jonas Patašius
| 307 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Turime visokių religinių daiktų, kosmetikos ir 
įvairių brangenybių (Jewelry)

i vaišės, į kurias atsilankė ir 
prof. Benderius, ir pasakė 
puikią kalbą. Dar kalbėjo 
kun. P. Bulovas, J. Brundza, 
kun. Petrauskas ir kiti.

Mūsų Apylinkėje
• Prel. Jonas Balkonas, 

Maspetho lietuvių parapijos 
klebonas, šį šeštadienį kalbės 
per J. Ginkaus radijo valan-

Programa, 
su Šv. Vardo vyrais pradėti kaip visuomet, prasidės 2-rą 
parapijos Movies and Games vai. popiet ir tęsis iki 3 vai. 
nighties kas sekmadienį ge- į • J. B. Laučka, NCWC tar- 
gužės ir birželio mėn. Netru- nybos reikalais lankėsi New 
kus prasidės Vyčių naujų na- Orleans, kur sutiko tremti
nu vajus Maspethe. * nių laivą.

—Jau veikia bendras drau- • J. Boley, Vyčių Centro 
gijų komitetas ruošti paren-, pirmininkas, balandžio 10 d. 
gimus parapijos bažnyčios 'kalbėjo lietuvių jaunimui Ro- Į Į • • _ .— v* _ — I l -wT . • • • , —.statybai. Rugpiūčio mėn. pa
siruoš milžiniškam bazarui. 
Parapija nori sukelti 100,000 
dol per dvejus metus ir pa
statyti bažnyčią. Jau staty
bos fonde yra 60,000 dol.

—BALF vajus įsisiūbavo. 
Užsimota sukelti 1,500 dol. 
Reikalingi darbininkai rinkti

—Tarybai vajus jau atlik-

Lietuvių Radijo Draugija
Savo klausytojams ir rėmėjams 

Linki

LINKSMŲ VELYKŲ
Juozas P. Ginkus

Adomas Jezavitas
Vytautas Ubara-Ubarevičius

Radijo programa girdima iš WWRL 1600 kc. stoties 
šeštadieniais 2 vai. popiet

Šimanskas & Mitchell
MĖSOS KRAUTUVE

378 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Visiems savo pažįstamiems siunčiame 
Geriausius Linkėjimus

VELYKŲ ŠVENTĖSE
F. Gražys ir Šeima

Tel. STagg 2-1454 Kontraktoriai
293 Maujer Street Brooklyn, N. Y.

DAvenport 6-0259

R A L P II K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203

DAKTARAS

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

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

Chester, N. Y. Atgaivinta 
Vyčių kuopa.

• Artistas Žukauskas 
Dr. Žukauskienė, atvykę 
tremties, apsistojo pas p. 
Laučką ir aplankė mūsų re
dakciją.

• Lietuvių Alumnų ir Stu
dentų šokiai - balius įvyks 
balandžio 23 d., Knap Men- 
sion, 554 Bedford Ave., Brook 
lyne.

• Muz. Bernotas pradėjo 
vargonininko pareigas New
ark© lietuvių parapijoje.

• V. Jonuškaitės koncertas 
New Yorke įvyks gegužės 13 
d., Town Hall. Prašome įsigy
ti bilietus iš anksto. Jų gali
ma gauti dabar “Amerikoje.”

ir 
iš 
B.

PROGA

Direktorius 
Newark 5, N. J.

Mielus “Memories of Lithuania” Radijo klausytojus 
ir bičiulius sveikinu

VELYKŲ ŠVENČIŲ
Jack J. Stukas

Tel. MA 2-5360
429 Walnut Street

<

Stephen Bredesjr. |
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-9394

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SENUS 
KONTR AK TORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų li
ly ginimą, plasteriavimą, Šaligat
vių cementavimą Ir kt. darbus.

293 MAUJER SI., 
BROOKLYN «, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr,

IEŠKO KAMBARIŲ
Keturių asmenų šeimai ieško

mas butas iš 2 - 3 kambarių su 
virtuve. Pranešti:

Povilas Butkys
896 Belmont Ave.,

Brooklyn 8, N. Y. įį

A. Vikrikas

MĖSOS KRAUTUVE

125 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Širdmgiausi linkėjimai kostumeriams ir draugams

VELYKŲ ŠVENTĖMS

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

iMBUniBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiniBiiiiiBii»iBiwBnisBiiinBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiniiBi;iiiBiii:iB:iiiiBiiiiiBiiiiiBiiniaiiiniiiiiBiiiiiBi:!i:

KLAUSYKITE
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

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

429 Walnut St., Newark 5, N. J. f
Tel. MArket 2-5360
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Mūsų sk 
visiems yr 
Studentai i 
ganizacija, 
mūsų jaun 
išėjęs auk: 
Mūsų New 
ir Alumna: 
daug padėj 
yra išsiunt 
to ir dral 
stovyklas. : 
gimnaziją 
kietijoje, n 
Alumnai ; 
Tai kilnus i 
Studentų ii 
zacija mūsų 
tų tikrai su 
giami pare 
bizniui, o • 
Už surinkt 
parengimuo: 
tą bei kulti 
ir siunčia s: 
tuviams tre:

Maskvos 
Amerikoje 1: 
tai savo spa 
metu daug i 
žus Lietuvoj 
giria. Kas yr 
yra dvarai, 
ninku atimte 
ninkai ten yr 
tai, o bernai 
buvę tų že 
“Jis atrodo 
kolchozinink: 
kis, kuriuo a 
nuskuręs žm 
kis, kuris per 
sijos vokiečiu 
platino po vi 
posakis, kuri 
ria gyvenimą 
šitie išsigimė 
Privačiame g 
nemato Mask 
girdi jos ausy 
sisako, kad ji 
jie turi savo 1 
šyti apie kol 
je.
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