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PIETOS — VAKARIENE. 
š gamintai namie ii guiauiltt 
orų. Parengimami priimami uhų-įj’

Juozas Gintus 
Street,

Pašalintas Streiko Pavojus
uostabus dalykas, kad 
unistinė Amerikos lietu- 
spauda mini Kudirkos 

irtojo Lietuvos himno 50 
ij sukaktį. Mini ir, žino- 
meluoja.

L žodžiais tariant, “prieš 
į klerikalai organizavosi 

_ [ :otuoti tautinį himną.” 
ANGLYS, COKE ir Alį as iš tikrųjų jį boikata- 

ir net užgynė giedoti, 
is labai aišku. Komunis- 
spauda sako, kad ir Ta- 

į Lietuvoj šis himnas 
amas. Jei ir giedamas, 

Telefonuoti po 5 vai. vakarį ik “akių muilinimui.” Vi- 
PAVEIKSLAI Lietuvių pan*.' erai žin?me: kas B^s5 
tą Sekmadienio Vakarų. 7Iams UZ-Liat“vos klm’ 
——————— ■ ledojimą 1940-41 metais.
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KLEEN KOL COAL CO, 

5AUSKO ANGLĘ Į(

OFISAS, 
and Street

Gyvenimo Vieta 
1P1. Tel. HA 6-8406

,da 1940 m. rugp. men.
" ne vyko mokytojų suva- 
" mas, prof. V. Krėvė-Mic-

A* I? DAVIT A1VCP *ius savo sveikinimo žo- 
• 11 Lj. L v VILAj'ft nepagarbino Stalino, o 

artojo Kudirkos žodžius: 
vieša, ir tiesa mūs žings- 
telydi.” Tai sovietiniams 

Puiki Salė šeimyninėms Pmujovams ir jų pakalikams 
ND STREET nePa^ko. Dar labiau ta-

m _ ™fiems nepatiko, kada tūks 
Tel. EVergreen 4-9TO

Baras ir Ręsto®

_ nepatiko, kada tūks 
nė žmonių minia viešai 

; tartinai sugiedojo Lietu - 
| himną. Vėliau mokyto
ji i už tai teko skaudžiai

Nutruko pasitarimai dėl Austrijos
. . « . , .,, ntėti.
jeciami Aplankyti NoujoO (jaugi šiandien sovietai 

būtų pasikeitę? Gal ir 
[ėtume, jei nežinotume, 
jie visada meluoja.

KIRPYKLĄ

1ANDVIEW BARBEB
Kuri randasi patogioje vietoji

(didelis skaičius lietuvių 
sinties yra grįžę į Lietu- 
ir visi jie Lietuvą pasie-
ums neaišku. Tie, kurie 
siekė, dabar yra įkinky- 
opagandinį “darbą.” Jie

D. Whitecavage, Savininke | kalbėti ir rašyti, kaip 
iškai juos apgaudinėję 

įkio plauko komitetinin- 
omendantai, ‘tremtinių’ 
K i.’ J - -

IT PTTQT AQ paskaitome ir nusišyp-
JL VlJdlAdrllnlLIUUillį, nes žinome, kad jie ki- 

LAISNIUOTAS GEABOKT|ir negali kalbėti...

nios naujai įrengtos patalpos. Ypafc
nesys teikiamas Kiekvieno W&-|įkiai sugyventi su Rusi-

*aul Gustas Funeral Hon
lARCY AVE. BEOOfi
; Armory) $

rand Street

r. Marshallas dar vilia

is tik pataria stiprinti 
Autinę organizaciją bei 
ti savo karines pajėgas, 
manome, kad iš tikrųjų

3

Keturių valstybių ministe- 
rių pavaduotojų pasitarimai 
Austrijos taikos sutarčiai pa
ruošti nutraukti neribotam 
laikui.

Pasitarimai jau ėjo ištisi 
dveji- metai, bet JAV, britų, 
prancūzų ir sovietų atstovai 
negalėjo susitarti dėl visos 
eilės pagrindinių klausimų.

Jei sovietų valdžia nekeis 
dabartinio nusistatymo, tai 
ministerių pavaduotojai ne
susirinks.

Austrijos gyventojai nepa
tenkinti derybų nutraukimu, 
nes galimybė laisvai tvarky
ti savo šalies reikalus atide
dama toliau.

Austrai norėtų atsikratyti 
okupacinės sovietų armijos, 
bet rusai, kol nebus aptarta 
taikos sutartis, iš Austrijos 
neišeis.

Mūsų telefonas nemiegii Marshallas taip galvo
ji is tik, tur būt, nori pa- 

;i. Bet, antra vertus, lau-

PADĖTIS GRAIKIJOJE

1-1454 /

RĄŽYS ir SŪNUS X 
LONTRAKTORIAI 4
mūrinių namų iienq B- į 

a, plaateriavima, ialigat- W 
lentavimų ir Irt. darbus. W 
293 MAUJER ST, §
SOOKLYN «, N. ¥. j
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Qemtt

,s gali brangiai atsieiti.
JAV anksčiau būtų 

šios griežtą politiką Ru- 
. atžvilgiu, šiandieną 

kas stipriau stovėtų ant 
visas pasaulis ir pačios 
tinęs Valstybės.

4M0-
Jackson t

•henBredesJr.
ADVOKATAS

Havemeyer Street 
rooklyn 11, N. Y. 
. EVergreen 7-9394

Del

BORO'

sperseniausiai, sako, bai- 
lietuvių literatūros de- 

. (dešimtadienis) Mask- 
Buvo ten nuvykę mums 

įtamų rašytojų, jų tarpe 
. Mykolaitis-Putinas ir 
ienuolis-Žukauskas ir kt. 
gi n vyksi, kad verčia, 
rkti gal dar būtų ir ma- 

;■ bet savo raštais garbin-
FUJil1 Iševikines idėjas — kok-

RDUODAMA 
pigūs, patogūs namai, 
vietose. Patarnavimas 

s.

Vartota^ t nepakenčiama.
dauboj* Btuvos rašytojams, iš

lįs keletą mažiau žinomų 
ų, bolševikinės idėjos ne 

$ širdies. Bet... ką darysi, 
P0 verčia rašyti, ir būtinai 

kaip Stalinas nori. Ty- 
rgi negalima. Šauk, kaip 
gianydamas, kad Stali- 
vra geriausias, kad Mas- 
jyra pasaulio sostinė, — 
lar būsi rašytojas. O jei 
P tu joks rašytojas ir pa
lu dar esi “liaudies prie- 
’ kurį reikia sunaikinti.

Lygiai prieš metus Kong
resas patvirtino karinės r ir 
ekonominės pagalbos Graiki
jai programą (300 milijonų 
dolerių). Jos tikslas buvo 
padėti Graikijos valdžiai ko
voti prieš komunizmą, šian
dieną padėtis Graikijoje at
rodo taip:

Nuo praeitų metų liepos 
mėnesio Graikijoje yra Ame
rikos valdžios misija, suside
danti iš 120 asmenų. Ji tei
kia Atėnų valdžiai ir kariuo
menei techniškus patarimus 
bei pagalbą. 172 milijonus 
dolerių ji išleido vien kariuo
menei.

Nežiūrint karinės pagal
bos ir plataus masto opera
cijų, partizanai savo pajėgas 
padidino maždaug nuo 13,000 
ligi 28,000. Remiantis Jung
tinių Tautų šaltiniais, graikų 
partizanai gauna stiprią pa-

Lpdraudžiu (insurinu) ir i
kites:

>eph Vastunas

008 Gates Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.
I. GLenmore 5-7285
es. Virginia 7-2940
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director-^,
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Tel I

hn Steinbeck yra ameri- 
ams gerai žinomas rašy- 
'. Jo veikalai ir filmose 
ni. Tačiau tas mūsų ge- 
: rašytojas, pasirodo, dar 
mis kruvinajam Stali- 
Jis su fotografu Robert 
\ nuvyko į Rusiją, na, ir 
Mbė, grįžęs, savo įspū- 

knygoje “A Russian 
ai.”

Toje knygoje jis pasakoja 
keliavęs per Rusijos žemes ir 
nematęs nei duonos, nei dra
bužių, nei kitokių gyvenimui 
reikalingų dalykų stokos; vi
sur tik besišypsą ir paten
kinti žmonės... Ukrainoj jis 
matęs visko perpildytus ūki
ninkus. Gruzijoj esąs Rusi
jos žemės rojus. Viskas taip, 
kaip rusų propagandistai pa
sakoja. Nei vargo, nei vergi
jos, nei uzurpacijos, ir, kas 
geriausia, jokios baimės žmo
nės nekenčia!

Kaip pikta ir graudu, kad 
tokie Steinbeckai, būdami 
sotūs ir pertekliuje gyvenda
mi, nesupranta vargo žmo
nių ir savo raštais padeda 
kruvinajam tironui juos 
smaugti ir naikinti!...

Austrijoj yra keturių vals
tybių armijos, bet sovietų 
gausiausia. Amerikos ir bri
tų armijos gauna maistą iš 
savo kraštų, o rusai maitina
si vien austrų maistu.

Sovietų valdžios atstovas 
pareikalavo, kad 800 kvadra
tinių dabartinės Austrijos 
mylių būtų atiduota Tito val
domai Jugoslavijai.

Be to, rusai reikalauja, 
kad Austrija sumokėtų 150 
milijonų dolerių. Rusai aiški
nasi, kad reparacijų jie rei- 
kalaujame sau, bet Jugosla
vijai.

Amerikos, britų ir prancū
zų atstovai pasipriešino šiems 
rusų reikalavimams. Dėl šių 
sovietų reparacijų nutraukti 
pasitarimai sutarčiai paruoš
ti.

ramą iš savo Balkanų kai
mynų.

Ekonominė padėtis yra 
bloga. Prezidentas Truma- 
nas neseniai yra pasakęs: 
“Komunistų kliudymo dėka 
ekonominis Graikijos atsta
tymas turi laukti, kol bus 
įvestas vidaus saugumas.”

Paskutiniuoju metu, gene
ralinio štabo pranešimu, grai 
kų armijos daliniai ir komu
nistų vadovaujami partiza
nai susikovė 35 mylių fronte 
netoli Albanijos sienos. 46 
sukilėliai buvo nukauti ir 30 
paimta į nelaisvę.

Ragina įeiki i žinias 
apie komunistus

John Foster Dulles, respu
blikonų partijos patarėjas 
užsienių reikalams, ragino 
įsteigti naują valdžios sky
rių, kurio svarbiausias užda
vinys būtų teikti žinias apie 
komunistų veiklą čia ir už
sieny. Bond Club of New 
York nariams Dulles pareiš
kė, kad tas valdžios skyrius 
galėtų būti pavadintas neka
rinės apsaugos skyriumi.

Dulles mano, kad Amerika 
turėtų turėti organizaciją, 
kuri konkuruotų su komunis
tais tose srityse, kur jie turi 
laimėjimų. Jo siūlomasis de
partamentas turėtų teikti 
pasauliui žinias per toli sie
kiantį radiją; apsaugoti lais
vąją spaudą, užtikrinti jai 
pakankamai laikraštinio po
pieriaus; duoti prieglaudą ko
munizmo gresiamiems asme
nims, taip pat ir vadams iš 
kraštų, kuriuos komunistai 
pagrobė.

Svetimšaliai turėsią 
registruotis

Senate praėjo ir buvo pa
siųstas Kongresui įstatymo 
projektas, reikalaująs, kad 
svetimšaliai, , gyvenantieji 
Jungtinėse Valstybėse, regis- 
truotųsi du kartus per metus. 
Už nesiregistravimą numato
ma piniginė bausmė iki $200 
ir 30 dienų kalėjimas.

Taip pat Senatas priėmė 
ištisą eilę įstatymo projektų, 
liečiančių svetimšalius. Jų 
tarpe yra projektas neįsileis
ti pavojingų ateivįiškir
ti tuos sv*AĮ^7 
gąlėtų a£vy®u į Ameriką 
vystyti veiklos, pavojingos 
viešam saugumui.

BRITŲ ZONA GAVO 110,000 
SVARŲ BALE GĖRYBIŲ
Didžioji BALF drabužių 

110,000 svarų siunta Britų 
zonai Vokietijoje baigiama 
skirstyti. Išvežiojimas į apy
gardas užima daug laiko. Iš
vežta yra 80,000 svarų:

Į Schleswig — Holsteino 
apygardą (Kiel) 31,800 sv.

Į Hannoverį .... 37,400 sv.
Į Oldenburgą .... 10,850 sv.
Liko sandėlyje:
Schleswig - Holsteino apy

gardai skirtų........ 8,760 sv.
Westfalijai .... 10,430 sv.

MARSHALLAS PRIEŠIN
GAS NAUJAI ORGA

NIZACIJAI
Sekr. Marshallas atstovų 

rūmų užsienių reikalų komi
tetui pareiškė, kad Jungtinė
se Tautose Rusija galinti tai
kiai sugyventi su Vakarų 
valstybėmis. Jis pasipriešino 
planams pertvarkyti tarptau
tinę organizaciją. Jei šie pla
nai būsią priešingi Rusijai, 
tai Rusija išstosianti iš tarp
tautinės organizacijos. Su 
rusais reikią bandyti bendra
darbiauti.

Marshallo manymu, nauja 
tarptautinė organizacija ne
būtų sėkmingesnė. Dabartinė 
organizacija padariusi visą 
eilę gerų nutarimų, tik reikią 
juos vykdyti.

NEIŠLEIDŽIA SIUNTINIŲ
IŠ BERLYNO

Gegužės 6 d. buvo praneš
ta, kad Berlyno pašto įstai
goje yra apie 3,000 tonų siun
tinių, kurių sovietų valdžia 
neišleidžia į Vakarų Vokieti
ją.

Sovietų karo vadas paskel
bė naujus patvarkymus. Iš 
Berlyno beveik nieko jau ne
galima išsiųsti.

Sovietų pranešimas sako, 
kad rusai nori sustabdyti 
spekuliaciją.

Atrodė, kad geležinkeliečių 
streikas neišvengiamas. Jis 
turėjo prasidėti praėjusio 
antradienio rytą, 6 vai.

Geležinkelių bendrovių ir 
geležinkeliečių unijų atstovai 
jau nuo šeštadienio tarėsi 
Washingtone ir vis negalėjo 
susitarti.

Prezidento atstovas įspėjo 
unijas, kad valdžia perims 
geležinkelių tvarkymą, jei 
abi pusės negalės susitarti.

Pagaliau, pirmadienį, strei
ko grėsmė praėjo, kada pre
zidentas Trumanas paskelbė, 
kad geležinkelius perimanti 
valdžia. Vyr. inžinierius Al-

EKONOMINIAI DEBESYS

Per paskutiniuosius dvyli
ka mėnesių Amerikos ekono
minis gyvenimas, apskritai, 
pasiekė aukštą lygį. Apie 60,- 
000,000 žmonių dirba. Tai 
yra didelis skaičius; anks
čiau taikos metu jis buvo 
mažesnis. Pramonės gamyba 
siekia 240 bilijonų dolerių 
per metus. Tarp darbininkų 
ir vadovybės, palyginti, ma
ža tėra buvę atvirų susikirti
mų (išskyrus anglies pramo
nę).

Bet praėjusią savaitę pasi
rodė ženklų, rodančių, kad 
gali kilti ekonominė audra, 
neaplenkianti nei darbinin
kų, nei vadovybės. Audros 

jbs^svar- 
biose ekonomijos srityse: ge
ležinkelių sistemoje, automo
bilių pramonėje ir minkšto
sios auglies kasyklose.

Netikra padėtis prasidėjo 
kaip tik tuo metu, kada kraš
to ekonomija jau pradėjo 
jausti Europos atstatymo

RINKIMAI PIETŲ KORĖJOJ
Gegužės 10 d. Korėjoj pra

sidėjo rinkimai. Maždaug 6 
milijonai korėjiečių tą dieną 
balsavo.

Korėjos komunistai visą 
laiką kurstė gyventojus ne
balsuoti. Dėl jų sukeltų nera
mumų per kelias dienas žuvo 
apie 2,000 žmonių.

Oficialiai pranešama, kad 
Pietų Korėjoje balsavo 75% 
iš 8 milijonų galinčių balsuo
ti gyventojų. Seoul, šalies so
stinėje, balsavo 92%.

Pereitą pirmadienį, skai
čiuojant balsus, buvo jaučia
mas didelis įtempimas po žu
dynių, gatvių kovų, bombar
davimų ir sabotažo veiksmų.

Sovietų radijas varo smar
kią propagandą prieš J. Val
stybių karius ir vyriausią jų 
vadą gen. Hodges. Pietų Ko
rėjoj niekas nekreipia dėme
sio į sovietų grasinimus.

Sovietų generolas Kirot- 
kov per radiją paskelbė, kad 
raudonoji armija rengiasi pa
sitraukti iš šiaurės Korėjos. 
Jis reikalauja, kad ir ameri
kiečiai pasitrauktų iš Pietų 
Korėjos. Tačiau amerikiečiai 
sako, kad rusai yra suorga
nizavę komunistų kariuome
nę, kuri, amerikiečiams išė
jus, primestų gyventojams 
savo valią.

Mažina kainas 
General Motors korporaci

ja praneša, kad jau šį mėne
sį sumažins kainas penkiais 
nuošimčiais savo gaminiams. 
Šis sumažinimas yra pradžia 
numušimo aukštų kainų, ku
rios be kontrolės gali pa
kenkti šalies ekonomijai.

vanley Johnston pranešė, kad 
geležinkeliečiai paklausys 
teismo įsakymo ir pasiliks 
darbe. Įsakymą davė federa
linis teisėjas T. Alan Golds- 
borough.

Geležinkeliečių streikas 
kraštui grėsė ir prieš dvejus 
metus. Tada (1946 m. gegu
žės 17 d.) Trumanas taip pat 
perėmė geležinkelius valdžios 
žinion. Bet po penkių dienų 
darbininkai vis tiek streika-
vo. Antrą streiko dieną Tru
manas specialiai kreipėsi į
Kongresą, kad galėtų imti ge
ležinkeliečius į armiją. Jam 
bekalbant, streikas buvo at
šauktas. - 

programos ir karinio pasi
ruošimo planų padarinius. 
Valdžios ekonomistai tiki, 
kad su laiku ekonomija nu
galės ją ištikusius smūgius. 
Bet taip pat bijomasi, kad ji 
nesusvyruotų tuo metu, ka
da būtinas pastovumas.

RUSAI SAKOSI IŠRADĘ 
RADIJĄ

Oficiali sovietų žinių agen
tūra, Tass, praneša, kad su 
šiais metais Rusija mini ge
gužės septynioliktąją, kaip 
Radijo Dieną, pagerbti rusų 
mokslininkui Alexander Po
pov, kuris prieš 53 metus iš
radęs radiją. Tass sako, kad 
duo 4o laiko rus ai visą laiką 
stovi pirmoje vietoje radijo 
technikoje.

Kaip žinome, pirmą paten
tą dėl bevielio telegrafo, var
tojant radijo bangas, gavo iš 
valdžios italų išradėjas Gug
lielmo Marconi prieš 52 me
tus Londone.

Graikijoj sušaudyta 
daug komunistŲL

152 asmenys, kurie buvo 
teisiami už 1944 m. sukeltas 
komunistines riaušes ir žu
dynes, karo teismo pripažin
ti kaltais ir gegužės 4 d. su
šaudyti. Kai kurie jų buvo 
įteikę pasigailėjimo prašy
mus, bet komisija juos atme
tė.

Sušaudytųjų byla tęsėsi 
apie porą metų. Manoma, 
kad mirties bausmių sprendi
mas buvo paskelbtas ryšium 
su Graikijos teisingumo mi- 
nisterio Ladas nužudymu.

Premjeras Sophoulis pa
reiškė: “Valdžia nenusigąs 
komunistų įvykdyto krimi
nalo prieš Ladas.”

Gegužės 7 d. buvo sušaudy
ti dar 44 komunistai. Iš viso 
esą sušaudyta 213 žmonių, jų 
tarpe 2 moterys.

Maskvos agentų bylos
Teisėjas Alan Goldsbo- 

rough įsakė atidėti Maskvos 
agento Gerhard Eislerio ir ki
tų keturių komunistų depor
taciją.

Teisėjas mano, kad jų by
las turėtų nagrinėti ne imig
racijos komisija, bet kitų įs
taigų skirti žmonės.

Valdžia nutarė išsiųsti į 
gimtinius jų kraštus Irving 
Potash, Ferdinand S. Smith, 
Charles A. Boyle ir John Wil
liamson, bet dabar jie dar 
kartą turės progos aiškintis. 
Sovietų valdžia panašių cere-

JUNGT. TAUTOS SKIR- 
SIANČIOS PAREIGŪNĄ 

JERUZALEI
Jungtinių Tautų globos ta

ryba nutarė skirti “merą” 
Jeruzalei tvarkyti. Jis pradė
tų eiti pareigas pasitraukus 
iš Palestinos britų kariuome
nei. Jo uždavinys būtų per
imti vandens tiekimo, elekt
ros ir transporto priežiūrą.

Nors arabai ir žydai pa-
reiške bendradarbiausią su 
“meru,” tačiau tuo abejoja
ma.

Vėliau britai pranešė Jung
tinių Tautų sekretoriui, kad 
jie nesurandą kandidato, ku- 
ris būtų lygiai priimtinas ir 
žydams, ir arabams. Vienas 
Amerikos delegatas pareiškė, 
jog tai įrodą stoką bendra-
darbiavimo iš Anglijos pu
sės.

TARPTAUTINIS ŽVAIGŽ
DŽIŲ VAKARAS

American Overseas Aid.— 
United Nations Appeal for 
Children, kurio dalimi yra ir 
BALF, rengia milžinišką va
karą, tarptautinę pramogą, 
kurios tikslas gelbėti ken
čiančiuosius pasaulio vaiku
čius, jų tarpe ir lietuviukus. 
Vakaras vadinamas “Com
mand Performance With a 
World of Stars.” Vieta: Ma
dison Square Garden. Laikas 
— antradienį, gegužės-May 
25 d., 8 vai. vakare. Bilietų 
kainos: $1.20, $2.40, $3.60^- 
$4.80, $6.00, $12.00. Bilietų 
užsisakyti sau ir platinti 
prašome BALF įstaigoje, 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EV 7-1422 ir 1423.

Programoje dalyvaus spe
cialiai iš Hollywoodo atvyk- 
siančios filmų žvaigždės, da
lyvaus žymiausi New Yorko 
artistai. Programą tvarko 
filmų bendrovių ir teatrų sa
vininkai, kaip Spyros Skou- 
ras, Harry Brandt, buvęs fil
mų bendrovių s-gos pirmin., 
Earl Wilson, Mandell ir kiti. 
Pagelbės tokių teatrų, kaip 
Roxy, Radio City ir kitų, sa
vininkai.

CHURCHILLIS Už EURO
POS TARYBĄ

Churchillis ragino tuojau 
sudaryti Europos steigiamąjį 
seimą, kaip pirmą žingsnį į 
sudarymą Europos Tarybos, 
kuri būtų laisva nuo visokio 
pavydo ir ginčų.

Delegatai iš visų 16 Euro
pos tautų, dalyvaujančių 
Marshallo plane, taip pat da
lyvauja šiuose posėdžiuose, 
kurie pavadinti “Europos 
Kongresu.”

Taip pat dalyvauja ištrem
ti tautų vadai iš Jugoslavi
jos, Čekoslovakijos, Rumuni- 

Ijos ir Suomijos bei delegatai 
iš Saaro krašto ir Ispanijos.

monijų nedaro, sako komen
tatoriai.

Prisiekusiųjų teismas pri
pažino kaltu Dalton Trumbo, 
kuris ilgus metus rašinėjo 
tekstus filmoms.

Kongreso komitetas norė
jo patirti, ar Trumbo pri
klauso komunistų partijai, 
bet jis atsisakė atsakyti į 
klausimą.

■

Anksčiau buvo pripažintas 
kaltu John Howard, kuris; 
taip pat nenorėjo atsakyti į! 
šį klausimą.
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Kur brangūs namai 
Taip dingo ūmai,— 
Gimtinė, ta mūs paguoda?

Kur skaistūs veidai, 
Jaunatvės aidai,— 
Daina ar begrįš ten kada?...

Raštus Ir fintas Amerika trumpina tavo nuožiūra. Nesunaudotl raštai korės-
Kur grįčia miela, 
Ką džiaugės siela, 
Gamta maloni taip visa?

NAUJA TREMTINIŲ VILTIS
Mūsų tremtiniai gyvena vien viltimi. Gal pagaliau 

baigsis jų skurdžios ir alkanos dienos... Nes, be vilties, ką 
gi daugiau jie turi?...

Tikėtis grįžti į tėvynę dabar neįmanoma. Todėl trem
tiniai turi tik vieną viltį — kur nors išemigruoti. Daugelio 
akys krypsta į Jungtines Amerikos Valstybes. Tik, deja, 
Amerika vis neatveria jiems durų.

Ir štai skaitome spaudoje, kad netrukus Senate ir Kon
grese bus svarstomas tremtinių įsileidimo Amerikon klau
simas. Yra du įstatymo projektai: senatoriaus Wiley ir kon- 
gresmano Fellows. Pirmasis siūlo per ateinančius dvejus 
metus įsileisti į Ameriką 100,000 tremtinių, antrasis — 
per tą patį laiką — 200,000.

Pirmasis įstatymo projektas palankesnis pabaltie- 
čiams. Antrasis projektas siūlo įsileisti tremtinius ateities 
kvotų sąskaiton. Tuo būdu ateityje lietuviai ilgą laiką ne
begalėtų į Ameriką atvykti. Abiejuose projektuose numa
tytas įsileistinų asmenų skaičius — per mažas.

Kažin, ar lietuviams tremtiniams neteks dar kartą nu
sivilti šiais projektais, kaip jau ne kartą daug kuo nusi
vilta...

Duok, Dieve, kad Amerika ko greiičausiai ištiestų 
tremtiniams pagalbos ranką!

Naktims žvaigždynai 
Žibėjo tenai,— 
Takelį nuklojo šviesa.

Ak, duokit namus, 
Gaivint vėl jausmus, 
Tą prigimtą laimę žmogaus!

Ilgiuosi tiesos,
Namelių šviesos
Ir mėlyno, tyro dangaus!...

Tu nemirus, tu nemirus, 
Tik grabe guli.
Per žilus tavo blakstienus 
Sunkias ašara tyli.

Nors iš delno amžiai skaito 
Daugel mirtinų žaizdų, 
Nenutrauks gyvybės saito — 
Vis alsuosi tu.

K. Grigaityte

Gegužės 8 -d. “New York 
Times,” “N. Y. Herald-Tri- 
bune” ir kiti laikraščiai įsi
dėjo ilgokus straipsnius apie 
generolą Joną Černių, buvusį 
Lietuvos ministerį pirminin
ką ir generalinio štabo virši
ninką.

Laikraščių reporteriams į- 
strigo dėmesin faktas, kad 
gen. Černius, atvykęs į Ame
riką, tuojau nuėjo dirbti į 
dirbtuvę! Reporteriai ir rado 
jį bedirbantį prie mašinos 
Newarke, N. J., vienoje dirb
tuvėje.

Generolas papasakojo re
porteriams apie savo praeitį, 
išgyventas dvi okupacijas 
(bolševikų ir nacių) ir sunkų 
gyvenimą tremtyje.

Paklaustas apie Lietuvos 
pavergėjus, gen. Černius taip 
pasakė:

“Sunku yra pasakyti, kat
rie buvo blogesni — raudo
nieji ar rudieji diktatoriai. 
Bet raudonasis diktatorius 
gal buvo kiek blogesnis — 
kas buvo deportuotas į Vo-

kietiją, tą buvo galima su
rasti, bet kas buvo išvežtas 
į Sibirą, to jau niekad nebe
rasi.”

Spauda paminėjo, kad ge
nerolas Černius buvo pakvies 
tas Lietuvos ministeriu pir
mininku 1939 m. kovo 22 d., 
po to, kai Hitleris išplėšė 
Lietuvai Klaipėdą. Tose par
eigose jis išbuvo iki 1939 m. 
lapkričio mėn., kai į jo vietą 
atėjo Antanas Merkys.

Gen. Černiaus pareiškimas 
amerikiečių spaudai išsklaido 
“Vienybės” paleistus gandus 
apie jo pažiūras į abu Lie
tuvos pavergėjus.

“Vienybė” bandė įtikinti, 
jog gen. Černius esąs geres
nės nuomonės apie bolševi
kus, kai tikrovėje jis lygiai 
smerkia abu okupantus. Čia 
pastebėtina, kad “Vienybės” 
redaktorius gegužės 7 d. lai
doje pacitavo tik dalį sakinio 
iš “Amerikos” bal. 30 d. lai
dos pastabų, mėgindamas pri
mesti “Amerikai” tai, ko ji 
niekada nėra teigusi.

Mirė kompozitorius Juozas Gruodis

Didysis Lietuvos tapytojas Galdikas
Rašo Mykolas Gilius

Tu nemirus, tu nemirus — 
Mes kartojam vis. 
Sužeistoj tavo krūtinėj 
Plaka mūs širdis.

Ką mes matome savo aki- i 
mis, ką girdime savo ausi- ■ 
mis, visa tai tėra tik silpnas ; 
atgarsis tos pasakos, kurią < 
mes vadiname gyvenimu. ;

Mūsų gyvenimas tėra tik 
silpnas atgarsis tų slėpinių, i 
kurie, kaip dangaus žvaigž- 

- dėtas skliautas, gaubia mus. 
Žmogus, tarytum sapnuoda
mas, vaikščioja po žemę už- 

'’"skleistomis akimis ir ausi
mis, prakaite valgydamas 
duoną, bėgdamas, skubėda
mas dėl to kasdienės duonos 
kąsnio, kol suklumpa, dažnai 
net nepažvelgęs į gyvenimą, 
koks jis iš tikrųjų yra Bet 
yra žmonių, kurie giliu jaus
mu spėdami, praskleidžia 
mums tuos slėpiningus visa
tos ir mūsų buities burtus.

Kaip mūsų žymusis tapy
tojas ir muzikas M. Čiurlio
nis ant popieriaus ir drobės 
vaizdais bei muzika prasklei
dė visatos ir mūsų tautinės 
buities slėpiningą skraistę, 
panašiai ir tapytojas Ado
mas Galdikas savo piešiniais 
bei spalvomis praskleidžia 
mūsų buities, mūsų tautos 
praeities ir dabarties slėpi
nius.

Adomas Galdikas kalba į 
mus ne žodžiais, ne skambia 
muzika, jis kalba mums jaus
mu, mintimi. Jis kalba per 
spalvas visoms tautoms su
prantama kalba, taryt šven
tosios dvasios palytėtasis. Jis 
kalba apie gamtos burtus, 
apie gimtąją žemę Lietuvą, 
margomis spalvomis pasako
damas apie mūsų žemės 
džiaugsmus ir nelaimes, apie 
Lietuvos grožį, apie lietuvio 
buitį, jo pasiilgimus bei jo 
gyvenimo mįslę. Būtų bepras
miška aiškinti žodžiais Ado
mo Galdiko paveikslus, nes 
jie kilę iš tolimesnių gelmių, 
negu mintis ar žodis pasiek
ti gali. Ir pats Adomas Gal
dikas dažnai negalėtų išaiš
kinti žodžiais savo darbų, 
kaip dažnas genijus negali iš
aiškinti savo kūrinių kilimo. 
Tai taip pat yra slėpinys, 
kurį mes paprastai vadiname 
Dievo dovana arba talentu.

Vykstant Adomo Galdiko 
darbų parodoms Vokietijoje 
— Baden Badene ir Prancū
zijoje — Paryžiuje, teko iš
girsti iš kitų tautų meno kri
tikos atstovų įspūdžius ir 
vertinimus, kurie ne tik iške
lia Adomą Galdiką į pirmą 
eilę pasaulinio masto tapyto
jų, bet kartu iškelia ir Lie
tuvos vardą, lietuvių tautos

tragediją bei skaudų Lietu
vos žmonių likimą, kurio ir 
pats tapytojas Adomas Gal- i 
dikas yra labai aštriai ir ; 
skaudžiai paliestas.

Garsusis prancūzų meno 
kritikas Valdemar George, š. : 
m. kovo mėn. 15-31 d. Pary
žiaus įžymiame meno salone 
surengtos parodos proga, 
“Ordre” laikraštyje, kovo 15 
d. numeryje, savo skaityto
jus su Adomo Galdiko dar
bais supažindina šiais žo
džiais :

“Galdikas paeina iš toli. Jo 
vardas ir jo kūryba yra glau
džiai susiję su tragiška jo 
gimtojo krašto istorija. Po 
ilgo ir žeminančio vergavimo 
Lietuva išsikovojo laisvę. Ta 
laisve naudodamasi, ji sku
bėjo parodyti civilizuotam pa 
šauliui, kad ekonominės, po
litinės ir socialinės tironijos 
režimas, kiek ilgai jis besi- 
tęstų, negali sutrukdyti tau
tos, giliai įleidusios šaknis į 
savo žemę, ištikimos savo 
praeičiai ir pasiryžusios ko
voti už savo nepriklausomy
bę. Lietuvių tauta kietai gy
nė nuo visų okupantų savo 
tradicijas, savo kalbą ir savo 
kultūrą. Jaunoji valstybė ry
žosi sudaryti sąlygas jų kles
tėjimui.

Paryžius dar nebus užmir
šęs trijų Baltijos kraštų liau
dies meno parodos, kurią p. 
Baltrušaitis buvo suruošęs 
Palais de Chaillot karo išva
karėse. Su savo polichroninio 
medžio dievukais, paimtais iš 
koplytėlių, gausiai puošian
čių kaimo pakeles, Lietuva 

i parodoje užėmė pirmą vietą, 
i Visa spauda vienbalsiai gyrė
■ Lietuvos folklorą, konkretų
■ liudininką ne tiek gotiško sti- 
i liaus, kiek greičiau gotiškos 
, dvasios gyvybingumo šiame

Šiaurės Europos krašte.
O tačiau, kai galingi kai

mynai vėl užsimojo užgniauž
ti Lietuvos politinę laisvę, 
vienas kitas balsas tepasigir- 
do šioje pat spaudoje, protes
tuodamas prieš nekaltos tau
tos pavergimą.

Galdikas mažai dar žino
mas Prancūzijoje. Savo paro
dą jis buvo suruošęs čia tik 
vieną kartą, 1931 metais, ir 
pats vėl grįžo į savo tėvynę. 
Kaune, laikinojoj jaunosios 
respublikos sostinėj, jis buvo 
laikomas tautiniu dailininku. 
Jo kūryba, kaip ir kai kurių 
lietuvių poetų ir muzikų dar
bai, tautai, kuri ieškojo pati kintas ir armija sumušta, ru- 
savęs, buvo ne tik savo esi- sai paskelbė japonams karą

d. Galdiko parodą Paryžiuje 
šitaip pamini:

“Didelis lietuvių meninin
kas Galdikas. Dvi senesnės 
drobės primena, kad meninin
kas prieš karą Kaune buvo 
laikomas tautiniu dailininku, 
pasišventusiu savo šalies

mo pateisinimas, bet ir pa
grindas tikėti į savo nemirtin
gumą. Būtų per ilga pasako
ti, kaip šis menininkas, kuris 
nepasiryžo tarnauti pavergė
jams — tironams, pasiekė 
Prancūziją, po ilgų klaidžioji
mų išvietintų asmenų sto
vyklose. ----t— L _

Adbmas Galdikas nėnukry- 
po nuo savo pradinių šaltinių. 
Jis neišsigynė savo etniško
sios kilmės. Tačiau prisilai
kydamas savo tautinio lyg
mens, Galdikas padarė neabe
jotiną pažangą. Jis išsaugojo 
gyvą buities stebuklingumo 
ir antgamtiškumo jausmą. 
Jei jis apvalė savo paletę ir 
pagrynino savo chromatinį 
registrą, jei jo spalvos sprogi 
nėja žėrinčiomis fanfaromis, 
tai elfai vis dar lanko nakti
mis paslaptingus jo girių tan
kumynus ir laumės tebegyve
na jo rudeniniuose miškuose.

Išnaudodamas visus šių 
dienų meno atsiekimus, jisai 
vis dėlto nepameta savo as
menybės. Jo švytuliuojančios 
akvarelės “patinka akiai,” 
kaip sako Boileau. Tačiau 
Galdikas lieka savo esmėje 
dailininkas tokių peizažų, ku
rie yra ne kas kita, o dvasi
nės būsenos.”

Kitas prancūzų meno kri
tikas, A. Chevalier, “Le Mon
de” laikraščio savaitiniame t x
priede 1948 m. kovo mėn. 20 1 se Amerikos Valstybėse.

mės, kurias jam teko patirti, 
jį atvedė prie mums artimes
nio meno, pasižyminčio pla
tesniu ir sodresniu atlikimu. 
Jo stiprus spalvos įsijauti
mas pasireiškia turtingų to
nų peizažais, pilnais pavasa
riškų išsiveržimų, padarytais 
iš techniškai pajėgios, bet 
kartu ir pojūčius tiesiogiai 
veikiančios medžiagos, aist
ringas įvairiaspalvių medžių 
ir laukų stebuklų kultas, ku
ris negali nesujaudinti.”

Be suminėtųjų, dar visa ei
lė kitų žurnalų ir laikraščių 
šiltai ir gražiai paminėjo mū
sų žymųjį tautietį.

Adomo Galdiko ir dailinin
ko Jonyno paroda Vokietijo
je — Baden Badene taip pat 
turėjo didelį pasisekimą.

Šiuo metu Adomas Galdi
kas, kad ir labai sunkiose są
lygose, dirba išsijuosęs, da
bar daugiausia piešdamas 
aliejiniais dažais. Rengiasi 
savo darbų parodai Jungtinė-

Pataikavimas brangiai atsieina

Spauda pranešė, kad nese
niai mirė kompozitorius Juo
zas Gruodis, paskutiniuoju 
metu gyvenęs Kaune.

Velionis buvo vienas žy
miųjų lietuvių kompozitorių, 
naujoviškoje formoje sukū
ręs nemaža kūrinių. Daininin 
kų ypatingai buvo mėgsta
mos jo “Aguonėlės,” “Visur 
tyla,” “Burtai” ir kitos kom
pozicijos; chorui populiarios 
— “Tėve mūsų,” žvejai” ir ei
lė kitų; baletas “Kastytis ir 
Jūratė” buvo ne kartą stato
mas Valstybės Teatre; nema
ža parašė ir išleido mažesnių 
ir didesnių kūrinių fortepi
jonui; turėjo gero pasiseki
mo jo simfoniniai ir kameri
niai kūriniai (sonatos smui
kui su pidnu, čelo su pianu, 
pianui).

Jo kūryboje šiek tiek buvo 
jaučiama Čaikovskio įtaka, 
su impersionizmo ir ekspre- 
sionizom priemaiša, nors 
šiaip bendra nuotaika roman
tiška. Neteko matyti jo vė
lesnių kūrinių, tad sunku pa
sakyti, kurion pusėn pasuko.

Jis yra vienas tų, kuris po 
Čiurlionio instrumentalinės 
muzikos tęsė toje srityje pra
dėtąjį darbą, dar labiau jį 
išplėsdamas.

Trejus metus komp. Gruo
dis buvo Kauno Valstybinės 
Operos dirigentu, daugiau 
kaip 10 metų Kauno Valst. 
Konservatorijos direktorium 
ir keliolika metų kompozici
jos klasės mokytoju, vėliau 
reguliariu profesorium. Kaip 
mokytojas, jis buvo gabus, 
nes išleido eilę gabių jauno
sios kartos kompozitorių: A. 
Račiūną, J. Nabažą, J. Pa
kalnį, J. Navakauską ir eilę 
kitų. Suminėtieji kompozito
riai spėjo parašyti 
simfonijų, baletų.

Velionis gimė 1884 
kėnų k., Antazavės
Zarasų apskr. Muzikos pra
dėjo mokytis nuo 4-rių metų 
amžiaus. Kai turėjo 13 metų, 
kiek jis sugebėjo gaidas nuo

pas prof. Krelį ir Graenerį. 
1924 m. buvo paskirtas ope
ros dirigentu, vėliau konser
vatorijos direktorium. Jo rū
pesčiu iš paprastos muzikos 
mokyklos, J. Naujalio orga
nizuotos, išsivystė aukštoji 
muzikos mokykla — konser
vatorija.

Gruodžio asmeny lietuvių 
tauta neteko vieno žymiųjų 
kompozitorių. Nors jis mirė, 
bet jo kūryba bus gyva. Pra
eis nemaža laiko, iki tauta 
tiek pribręs muzikos kultū
roje, kad visą jo kūrybą tin
kamai suprastų, nes kai ku
riais kūriniais jis buvo gero
kai praaugęs mūsų tautos 
muzikalinį išsivystymą. Tai 
buvo tikras menininkas, ku
ris mene dirbo menui. Ameri
kos lietuvių muzikos žmonės 
liūdi, netekę šio žymaus tau
tinės sielos skaidrintojo.

J. Žilevičius, L. M.

GEGUŽES 16 — I A 
AMERICAN DJ

Per paskutiniuosius 
nerius metus gegužės 
sį yra švenčiama “I 
American Day.” šiais b 
ta šventė bus gegužės 
Šia iškilminga proga 
tauta pagerbs dvi grup 
liečiu — įvairių tautų, 
ir tikybų naujus ateivi 
rie neseniai tapo natūr 
ti, ir jaunus vietinius 
kiečius, kurie pasiekė b 
vimo metus.

Švenčiant šių metų “ 
An American Day,” yr 
ki proga prisiminti t 
Charles E. Wyzanski, J. 
džius naujai natūralizuo 
amerikiečiams:

“Nesvarbu, iš kurios 
atvykai, kuriai bažnyči 
klausai, nei kokia tavo 
spalva; tavo kilmės ž 
prisidėjo prie Ameriko 
statymo. Gal tavo kai 
atvyko iš kito krašto ir 
ko kitokią bažnyčią, ir 
spalva kitokia. Bet ats‘ 
kad jo kilmės žmonės 
prisidėjo prie Ameriko 
statymo. Ir todėl tavo, 
Amerikos piliečio, p' 
pareiga yra suprasti kit 
būti bičiulišku bei toler 
ku. Bet tu turi ir kitų 
gų dabar, kada tapai 
kos piliečiu... Tu esi da 
suomenės, kurioje v 
yra žmonių ir žmonėms, 
dalis žmonių, kurie d 
valdys tą šalį... Demo 
joj žmonės kasdieniais 
darbais prisidėjo prie 
moralės. Kasdieniuose 
buose tegu atsiranda p 
žimas išlaikyti tas 1 
kurios yra mūsų laimė 
slaptis.”
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(Iš Italijos vaizdų)
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L-jausi. Sudie, 

nykios, kurios 
L pusėj, neregi-

operų,

m. Ra- 
parap.,

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur šepupė miela plaukia— 
Ten Lietuva mano brangi, 
Tenai širdis mane traukia.

Ks. Vanagėlis
Mainos rūbai margo svieto:
Silpnas kelias, tvirtas griūva!
Nebijokim vargo kieto:
Ir be jo galiūnai pūva.

Maironis

ATVYKSTA SOLIST 
RAMANATJSKIEN

Gegužės 8 d. su s 
Leonu išvyko į JAV Jad 
Ramanauskienė, studij 
dainavimą Kauno ir Vi 
konservatorijoje.

Tremtyje, Švedijoj, s 
J. Ramanauskienė drau 
savo vyru, kuris baigęs 
no konservatoriją, beve 
suomet dalyvaudavo lie 
tremtinių suruoštų pa 
mų meninėse dalyse, tai 
giedodavo ir pamaldų 
bažnyčioje; buvo ne 
net ir švedų spaudos g 
įvertinta.

Švedijos lietuviai, atsi 
kindami su soliste J. 
nauskiene, linki jai ger 
jo kelionėje per Atlan 
geriausios sėkmės Ame

nis amžių ra
itei naują die- 
kais kolonomis

kuriuos sime- 
kh rankos.

k laiko pajūryje 

pokšėjimai, lyg 
jialdytų. Vė- 
■■■nitobiisą, paty- 
niidė medžioto
ji juros kran
tini akmeninių 
Lai putpelių. Jos

)ilkas kaip n 
nikius ir toks 

vonų grumsto i

Vienas italas 
josi, kaip jis ir 
rėlius. Išgirdęs 
atkreipdavo v 

saulę. Vytury 
spindulio, leis 

ir žemyn, vis či 
savo mėlynos ; 
atčirendavo lig 
gi to akinanči 
čia jis žūdavo 
diena tasai i 
trisdešimt vyti

Kelias tarpa 

jūros krantu, 
gilyn į alyvų 
sodus ir lauk 
grįžta prie ty 
žertų vandenų 
gūžės rytmetį 

tores nusikre: 
ros ir kopiam 
tyn ir aukšty 
čios viršūnės 
no pavasario 
liuojančių soč 

rento lygumą 
regi, visur či; 
jauna. Medžią 
lės auga tirši 

pūrą brandir 
nokindami. T 
tai nugrimzd

Oras pili 
Pats sieloj ; 

gaivumą, jut 
lių, augimą 
čią žiedų v 

jauti tokiam 
gimo veržliu 

gas nerimas 
vyje ir susil 
nų pavasari 
šiais citrinų 
žiedais ir žr

Dar anksl 

į Sorrentą, <

jp avižų ir do- sėdėjau ir 1 
j 6 tolo jos mato kilo ir pam 

p krantus, ir jų 

pa džiaugsmu, 
pažemę ir tupia 
p linktelia šūvis, 
p plasnojusios į 
[■4 į savo teviš-

i ant akmenų, 
ų šiuos žudyto-

DĖKOJAM IR PRAŠOM!

Visi gerai žino, kad karą 
laimėjo amerikiečiai, tačiau 
ta pergale pasinaudojo vien 
rusai. Ir tai atsitiko tik dėl 
amerikiečių per didelio patai
kavimo savo “draugams.”

Kai Jungtinių Valstybių 
armija, sutriuškinusi Hitlerio 
galybę, prisiartino prie Ber
lyno, jai buvo įsakyta susto
ti ir leisti miestą paimti ru
sams, kad tie, kuriuos vokie
čiai buvo nuviję iki Volgos, 
gautų progos pasididžiuoti 
savo “laimėjimais,” na, ir at
sikeršyti naciams.

Vietoje dėkingumo, bolše
vikai dabar bando pačius 
amerikiečius iš Berlyno ne
mandagiai išstumti.

Tas pats įvyko ir Azijoje.
Kai Japonijos laivynas 

amerikiečių buvo jau sunai-

tik keliomis dienomis prieš 
karo pabaigą. Tačiau ir čia 
amerikiečiai padarė sovie
tams didžiausias nuolaidas: 
leido jiems užimti didelius 
atvaduotų kraštų plotus, jų 
tarpe šiaurinę Korėją.

Dabar, kaip laikraščiai 
praneša, sovietai ruošiasi 
amerikiečius išstumti ir iš 
Pietinės Korėjos. Tam tiks
lui savo valdomoje Korėjos 
dalyje jie įsteigė “liaudies 
tarybų” valdžią, kuri skelbia
si esanti viso krašto valdžia.

Amerikiečių generolas 
Hodge, atsakydamas į tą so
vietų akiplėšišką žygį, para
šė rusų generolui Korotko- 
vui:

—Aš nepripažįstu “liaudies 
taryboms” jokių teisių į Pie
tinę Korėją ir nemanau vesti 
su jomis jokių pasitarimų.

tėvo pažinti, rašė jau savo- Į geraširdžių žmonių, 4-1 m m t o e* T? neri t _  i  • _ i atiškas kompozicijas. Regu
liariai pradėjo muziką studi
juoti Rokiškyje, grafo Przez- 
dzeckio įsteigtoje muzikos 
mokykloje. 1914 metais įsto
jo Maskvos konservatorijon. 
Ten studijavo kompoziciją 
pas žymius teoretikus prof. 
Laduchiną ir- Ilijinskį. 1916 
m. pašauktas kariuomenėn, 
ėjo pulko kapelmeisterio par
eigas Baranovičių ir Minsko 
bare. Ligos suspaustas, išėjo 
iš kariuomenės ir Kryme va
sarvietėje gydėsi trejus me
tus. Ten buvo pakviestas mo
kytoju į vietinę konservato
riją.

1920 m. grįžęs Lietuvon, 
gavo Švietimo Ministerijos 
stipendiją baigti mokslui ir 
išvyko Leipzigo konservato
rijon studijuoti kompozicijos

Neseniai rašytojas Dr. Vy- na su šeimomis, net m 
dūnas tremtyje (Vokietijo- vaikais. Savo raštų liet 
je) atšventė savo amžiaus 80 
metų sukaktį. Tą didįjį vyrą 
gražiai pagerbė ano krašto 
lietuviškieji laikraščiai, jo 
garbei buvo sušaukti susirin
kimai, kur su meile ir pagar
ba visi minėjo Jubiliato gy
venimą, raštus, darbus ir 
kentėjimus, kuriuos jis pa
aukojo Lietuvos laisvei.

Taip pat gražiai Dr. Vydū
ną pagerbė ir Amerikos lie
tuviai. Šalia jautrių straips
nių laikraščiuose atsirado ir 

, kurie, 
tarpininkaujant Amerikos 
Lietuvių Rašytojų Draugijai, 
Vokietijoje vargstantį senelį 
Vydūną sušelpė dar ir mais
to bei kitokiais siuntiniais.

Nuoširdžiai dėkoda
ma šiems geradariams, JAV 
Lietuvių Rašytojų Draugija 
skelbia ir jų vardus. Štai tie 
dosnieji geraširdžiai: M. 
Stulginskis, Waukegan, Ill.; 
J. Endziulis, Chicago, Ill.; 
Sea Gull Shipping Co., Brook
lyn, N. Y.; A. J. Jokūbaitis, 
So. Boston, Mass.; T. Slap- 
šys, Richmond, N. Y.; Witt- 
Vitkauskienė, Teaneck, N. J. 
ir A. Norušis, Chicago, Ill.

Ta proga norim visiems 
priminti, kad Vokietijoje ba
dauja ir vargsta dar nema
žas būrys ir kitų Lietuvos ra
šytojų. Daugelis jų ten gyve-

kai patriotiškomis mint 
jie daug yra užsipelnę 
tėvynei bei jos laisvei, 
gelį jų persekiojo rusi 
ir vokiškieji pavergėjai, 
vienas dėl to šiandien p 
do sveikatą. Tačiau ir ' 
prispausti, jie savo rast 
šiandien kantriai g 
mūsų pabėgėlių dvasią, 
darni ir drąsindami juo 
palūžti ir tikėti į Liet 
prisikėlimą.

Tad galite suprasti, 
jie visi labai ir labai yr 
kalingi skubios pagalbo 
blausiai gi maisto, dra 
ir kt. Užtat kreipiamės 
lestingąsias Amerikos 
vių širdis. Atsiminkit 
užsipelniusius žmones, 
šelpkit juos maistu, 
žiais ar kuo kitu.

Visi, kurie norėtų atl 
, artimo meilės darbą, kr 
tės į JAV Lietuvių Ras 
Draugiją, kuri Jums p 
reikalingus vardus, ad 
ir kitus nurodymus, D 
jos adresas toks: JAV 
vių Rašytojų Draugija, 
Marianapolis College, T 
son, Conn.

pey įkvėptais 

apie vyture- 
-'orinio debesio 

pint tokių švie- 
p kad iš tavęs 
plių liūtis”.., 
pi vakaro, tėviš- 

sergėdami kai
sto skaidraus 

■ Vyturėlis mums 

pamas paukštis,

vų rytmeči 

manęs prie; 
tojo apie s 
žmonių dai 
Kaprio salą 
didįjį šios 

quato Tass 
gimtąjį nai 
tėję sutikt 
virtinę. Ma 
aprengti, g 
trepleno ji 
nuolių lydi 

plazdeno ji 
bužėlius t 
jūros kran 
nes sienos 
staigiai k] 
kraščių sn

Torąuat 
nėra. Jo v

(Pabaiga)
ėjusios tautos viltys po r

4 taip pat bematant sugniužo 
norėdamas apžioti. I 

svaigulyje, nuniokojo n

J.
JAV Lietuvių Raš

Draugijos Sekre
St. Bū

Draugijos Pirmin

atsidūrė kryžkelėje.

pasiėmusi savo turto tie 
^viename lagaminėlyje, ir pi 

žmonių vežime, išv 

l^tė buvo tar 

^ kieme. Rytdiena buvo atib 
'^toj vartų juodavo dvi

° po kojomis grasino pi

Maldauti?
Niekas neatsakys.

iei ii būtų viena, j 
■p1 būtų viena!

Sūnelis. Jų abiejų t 
žjjkės kada nors vyrui į i 

Kęstučio išsaugoti? O 
kelių pasirinkt 

^Pasirinko. Pasirinko vien? 

J®?® k kuprinę ir lagamini 
neatimk!

^vaišingame pakelės ūky 

kelionėje poilsio naktii
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spaudai
iivo galima su- 
s buvo išvežtas 
au niekad nebe

minėjo, kad ge- 
us buvo pakvies 
ministeriu pir-

9 m. kovo 22 d., 
Hitleris išplėšė 
.ipėdą. Tose par
buvo iki 1939 m. 
n., kai į jo vietą 
as Merkys, 
iaus pareiškimas 
spaudai išsklaido 
paleistus gandus 
iūras į abu Lie- 
gėjus.
’ bandė įtikinti, 
mius esąs geres
nės apie bolševi- 
krovėje jis lygiai 
u okupantus. Čia 
, kad “Vienybės” 
i gegužės 7 d. lai
vo tik dalį sakinio 
:os” bal. 30 d. lai- 
1, mėgindamas pri- 
lerikai” tai, ko ji 
ra teigusi.

Per 
nerius meto; 
si yra šveneįs 
American Di?> 
ta šventė bį';

A. Vaičiulaitis

SUGRĮŽK Į SORRENTĄ
(Iš Italijos vaizdų)

is Gruodis

feu įsomi^ Diena vos švito, kai nubu- 
tauta pageriu įu Kapucinų viešbutyje, ka- 
liecių — įv^ įįse buvusio vienuolyno mū- 
ir tikybųlose> kurie stovėjo prisišlie- 

‘‘ prie uolų viršum Amalfio.
Lauke buvo gaivu, jauna ir 

. Kalnai kėlėsi iš 
ikties ramybės. Jūra, plati 
; neaprėpiama, tyvuliavo 

An Americauj, ’iešais mane, žvejai triūsė 
ki proga pį. )ie valtis. Mieste buvo gir- 
CharlesE.^ iti vienas kitas balsas.

Buvo tai valanda, kada že- 
ė pažadinama iš miego, 
uoj, skaisti ir galybės pilna, 
nauju augimu žvelgs į kal- 

klausai, neiį i vynininką, į žveją įlanko- 
analvo. i. p, į virvių šukėją apytamsė- 

i trioboje ir į moterį, ko- 
ančią katedros laiptais.
Aš žiūriu ir atsisveikinu 
i kalnais, jūra, miestu ir su 
imis gėlėmis, kurios tokios 
iltos suklestėjo, tirštais 
edais aplipusios šakas ir 
su savo puošnumu atsigrę- 
įsios į naują rytą ir į ra
jus, neapmatomus vande

liečiu-į^

ne neseniai^ 
ti- ir jaunujį _ , 
kiečius, kurį, gesinga. 
vimo metus, ’

Švenčiantį.

džiusnaujaiį
amerikiečiu

“Nesvariu j 
atvykai, tanij.

spalva; tavo į 
prisidėjo pii{; 
statymo. Galį

Krelį ir Graenerį. 
uvo paskirtas ope- 
ntu, vėliau konser- 
iirektorium. Jo rū- 
paprastos muzikos
J. Naujalio orga- 

išsivystė aukštoji 
nokykla — konser-

Nines sužinome, kas yra pla 
] čiose ir neišmatuojamos

New Yorko uoste laivas Marine Jumper. Juo atplaukia 
daug lietuvių tremtinių.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. K. Lukas

dangaus erdvėse, jūrų gelme 
se, žemės gilumoje, kas vyks 
ta tolimiausiuose pasauli 
kraštuose. Ji visa tai teisir 
gai mums pasako.

Gera spauda yra lyg kok 
stebuklingas tiltas, nutiesta 
per didelius, plačius ir neii 
matuojamus vandenynus, pe 
kurį ateina mūsų aplanky 
iš tolimiausių jų pasauli 
kraštų išminčiai ir galvočii 
ir pateikia mums savo žiniai 

Tuo stebuklingu tiltu pa 
mus ateina net ir tie galvi 
čiai ir išminčiai, kurie jau Ii 
bai seniai yra palikę šį pi 
šaulį. Nors jau seniai jie ki 
puošė ilsisi, tačiau jie kalbi 
si su mumis, suteikdan 
mums savo brangių minčių : 
pareikšdami savo dvasios gi 
lybę.

Geras laikraštis yra gyv 
nimo veidrodis, kuriame a 
sipindi visas žmonijos gyv 
nimas su savo gerumais 
blogumais.

Gerą knygą galime pril; 
ginti mokytojui, kuris mu 
moko, bet nereikalauja m 
kesčio, ir, kada tik pas jį a 
eisi, jo niekados nerasi mi 
gančio. Jis visuomet tavi 
laukia. Kada tik paklausi, j 
visada tau teisingai atsaku 
ir tave pamokys. Jis nieku 
met ant tavęs neužpyks. J 
niekuomet tau nesumeluc 
Jei kuomet ir apsiriksi, ji 
tavęs neišjuoks, bet ta'’ 
klaidą atitaisys.

Lietuviai—į Ameriką
Įvairios gyvenimo sąlygos 

privertė daugelį jaunesniojo 
amžiaus lietuvių palikti savo 
tėvų šalį, gimtąjį Lietuvos 
kraštą, ir keliauti į platųjį 
pasaulį, į tolimas ir nežino
mas šalis sau laimės, pragy
venimo šaltinių ir naujo gy
venimo ieškoti.

Prieš kokias aštuonias de
šimtis metų daugelis lietuvių 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Jie čia nerado nei aukso, 
nei sidabro, nei kitokio tur
to prikrautų kalnų, o rado 
tiktai vargą, skurdą, nelai
mes, nepalankias gyvenimo 
aplinkybes, sunkų darbą ir 
svetimą, jiems nesuprantamą 
kalbą.

Daug čia jie vargo, daug 
skurdo ir kentėjo, kad šiokį 
tokį pragyvenimą galėtų sau 
susikurti, kad nereikėtų ba
du mirti.

Pagaliau, begyvendami 
tarp svetimųjų, šviesesnio 
proto lietuviai pamatė, kad 
išsisklaidžius gyvenimas ne
koks, ir pradėjo organizuotis, 
kurti savo draugijas, steigti

parapijas, daryti savo cent
rus ir net lietuvių kalba laik
raščius leisti.

Lietuvių laikraščiai Ame
rikoje

Pirmutinis Amerikoje lie
tuvių laikraštis pasirodė 
1879 metais, vardu “Lietuviš
ka Gazieta.”

Vėliau, po kelių metų, išė
jo kitas lietuvių laikraštis— 
“Unija,” paskui “Lietuviškas 
Balsas,” “Vienybė,” “Lietu
va,” “Katalikas,” “žvaigždė” 
ir daugelis kitų.

Praslinkus kelioms dešim
tims metų nuo lietuvių apsi
gyvenimo šioje šalyje, čia gy
vuojančios laisvės dėka, šian 
dieną mes, lietuviai, turime 
daugybę laikraščių, knygų ir 
kitokių leidinių, bet jie visi 
yra ne vienos krypties, ne 
vienos pažiūros, ne vienam ir 
tam pačiam tikslui tarnauja.

Reikia, deja, su širdgėla 
pasakyti, kad yra tokių lietu
vių kalba spausdinamų laik
raščių, kuriuose keliama ir 
giriama komunistinės Rusi
jos valdymosi tvarka, perša
mos jų pražūtingos idėjos ir 
viešai niekinama visa tai, kas 
gera, dora ir gražu.

Tų bedieviškų laikraščių 
leidėjai yra prisidengę darbi
ninkų gynimo skraiste ir 
tariamai rūpinasi darbininkų 
būvio pagerinimu. Tikrumoje 
gi jiems nerūpi lietuvių dar
bininkų gyvenimas, jų darbas 
ir jo sąlygos. Jiems dar vis 
kvepia tik svetimi “pyragai,” 
o jų vaidentuvėje vaidenasi 
koks tai žemiškas “rojus,” 
kuris iš tikrųjų yra jau pra
garu virtęs.

Geroji spauda
Šiandieną pasaulyje spaus

dintas žodis yra labai didelis 
ir galingas.

Ko nenugali armijos ir di
delės jėgos, nugali spauda. Ji 
nugali ir didžiausias armijas. 
Ji valdo ir moko visą pasau
lį, visas tautas.

Spauda yra nevienoda. Ji 
yra dviejų rūšių: geroji spau
da ir blogoji spauda.

Geroji spauda moko ir auk
lėja žmones būti gerais, o 
blogoji — blogais. Kurią 
spaudą žmogus sau pasiren
ka, toks jis ir pats patampa: 
jei gerą — geras, jei blogą— 
blogas.

Gera spauda žmogų pamo
ko, nuliūdusį' suramina, su
žadina ir sustiprina žmogaus 
tikėjimą, kelia dorybę ir yra 
žmogaus gyvenimo tikras va
dovas, vedąs jį vien tiesos ir 
doros keliais ir neleidžiąs 
jam gyvenimo keliuose pa
klysti.

Beskaitydami gerą spaudą,

pilkas kaip mūsų dienos, 
kuklus ir toks iš mūsų dir
vonų grumsto išaugęs.

Vienas italas man pasako
josi, kaip jis medžiojo vytu
rėlius. Išgirdęs čirenant, jis 
atkreipdavo veidrodį prieš 
saulę. Vyturys,’ apžavėtas 
spindulio, leisdavos žemyn 
ir žemyn, vis čiulbėdamas. Iš 
savo mėlynos aukštumos jis 
atčirendavo ligi žmogaus, li
gi to akinančio žėrėjimo, ir 
čia jis žūdavo. Taip viena 
diena tasai italas užmušė 
trisdešimt vyturių.

Kelias tarpais bėga pačiu i 
jūros krantu, o tarpais suka ; 
gilyn į alyvų ir vynmedžių ' 
sodus ir laukus. Paskui vėl 
grįžta prie tylių, saulės nu
žertų vandenų šį mėlyną ge
gužės rytmetį. Prie Scarica- 
tores nusikreipiam nuo jū
ros ir kopiam į kalvas, aukš
tyn ir aukštyn, kol nuo pa
čios viršūnės išvystam amži
no pavasario ir amžinai ža
liuojančių sodų žemę — Sor
rento lygumą. Kur tik akys 
regi, visur čia vešlu, žalia ir 
jauna. Medžiai, krūmai ir gė
lės auga tiršti, čia pat pum
purą brandindami ir vaisių 
nokindami. Toj žalumoj ma
tai nugrimzdusius namus.

Oras pilnas kvepėjimo. 
Pats sieloj jauti pavasarinį 
gaivumą, juodos žemės der
lių, augimą ir tokią skais
čią žiedų varsą. Visa tai 
jauti tokiam pilnume ir au
gimo veržlume, kad ilgesin
gas nerimas drumsčiasi ta
vyje ir susilieja į vieną švel
nų pavasarinį dvelkimą su 
šiais citrinų sodais, medžiais, 
žiedais ir žmonių triūsu.

Dar anksti rytą įvažiavom' 
į Sorrentą, dainų, muzikos ir 
paveikslų išgarsintą miestą.

Ant aiiKSLu j arus - Kranto 
sėdėjau ir laukiau. Saulutė 
kilo ir pamažėle blaškė gai
vų rytmečio vėsumą. Prie 
manęs priėjo italas ir pasa
kojo apie savo miestą, apie 
žmonių darbus, apie jūrą ir 
Kaprio salą. Jis kalbėjo apie 
didįjį šios vietos poetą Tor
quato Tasso ir nuvedė į jo 
gimtąjį namą. Eidami, aikš
tėje sutikom ilgą našlaičių 
virtinę. Mažyčiai, visi baltai 
aprengti, gretomis po du jie 
trepleno jūros krantu, vie
nuolių lydimi. Gaivūs vėjai 
plazdeno jų baltus, ilgus dra
bužėlius tenai, ant aukšto 
jūros kranto, prie anos mūri
nės sienos, už kurios uola 
staigiai krenta ligi pat pa
kraščių smėlio ir vilnių.

Torquato Tasso namo jau 
nėra. Jo vietoje stovi naujas.

Išliko tik tas kambarys, kur 
poetas gimė. Tai apytamsė 
vieta, kurios viduryje matai 
apvalų stalą ir keletą kėdžių 
aplinkui. Pro duris iš lauko 
prasiveržia šviesos ruožai ir 
prieblandy atsispindi ant bal
dų ir aslos, lygiai kaip anuo
se flamandų meisterių pa
veiksluose, kur tylūs spindu
liai košiasi pro storus stik
lus į ramią namų kertelę.

Vėliau nuėjom į dirbtuvę, 
kur iš medžio ištekina ar su
kala visokių dėžių ir dėžučių, 
rankinukų ir kitų daiktelių.

Žiūrėdamas tų dirbinių, aš 
galvojau apie tave, mažas 
kūdiki, kurį palikau tėviškės 
žemėj ir gimtojoj pievoj.

Aš tau aną giedrų gegužės 
rytą išrinkau atminimų dėžę 
ir tariau sau: sugrįšiu namo 
ir ją įduosiu į tavo smulkias 
rankutes.

Nepaprasta buvo toji dėžė: 
kai ją atidarai, ji suskamba

ir iš lėto groja “Torna a Sor
rento.” Tamsokoj dirbtuvėj 
liejasi giedri ir ilgesinga me
lodija, o savininko žmona, 
graži ir pilna moteriškė, įsi
rėmus į šonus, dainuoja, pa
gal taktą krypuliuodama. Ji 
dainuoja seną saulės, marių 
ir žydinčių sodų dainą — 
“Sugrįžk į Sorrentą.”

Tolimų atminimų ir tėviš
kės laukų mergaite! Toji do
vanų dėželė tau niekados ne
buvo parvežta ir ta saulės 
krašto melodija nebuvo tau 
sudainuota.

Kai aš išgirstu šią pietų 
krašto dainą, man iš skaus
mo sudreba išrdis.

Aš noriu grįžti į Sorrentą, 
paimti į rankas aną atmini
mų dėžę ir nešti ją per am
žino pavasario sodus ir per 
švelnų citrinų kvepėjimą, kol 
prieisiu prie tėviškės vartų 
ir prie tavęs mažos, kurios 
taip anksti netekau.

ko kitokiu 
spalva kitokii 
kad jo kiliį 
prisidėjo prie, 
statymo. H: 
Amerikos 
pareiga yru , u 
būti bižiuB ls’ 
ku. Bet tufe 
gų dabar, kiš 
ko8 piliediLĮ
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suomenes, fe jkštos pušys, kurių lėto oši- 
yrazmoniijiiz Q vaĮiar klausiausi. Sudie, 
dalis zįnde. aestumo šventyklos, kurios 
y^ratąsL 10j į]ankos pusėj, neregi-

j ™0M6.k -oj tolybėj, neriatės iš ryt- 
darbais prEi e^į0 rūkų. Jūs iš amžių ra- 
moralės. k ybčs žvelgiate į naują die- 
buose tegu 
žimas išlaih

Sudie jums, uolų šlaitai, ir 
lu, saulei bei marioms iš
vogęs žiede. Sudie jums, 
avelio katedros liūtai, ir

yra zmomųu: Q vaĮiar klausiausi. Sudie,

iečio rūkų. Jūs iš amžių ra-
io asmeny lietuviu 
:eko vieno žymiųjų 
orių. Nors jis mirė, 
ryba bus gyva. Pra
ia laiko, iki tauta 
ręs muzikos kultu- 
visą jo kūrybą tin- 

įprastų, nes kai ku- 
iniais jis buvo gero- 
rūgęs mūsų tautos

ą savo tauriomis kolonomis 
1 akmenimis, kuriuos sune- 

kunosynĖ j senųjų graikų rankos.
Laikas nuo laiko pajūryje 

ivo girdėti pokšėjimai, lyg 
Vė- 

au, įsėdęs į autobusą, paty- 
au, kad tai šaudė medžioto- 
li. Jie sėdėjo ant jūros kran-

slaptis.”

ATVYKTI ąs akmen s skaldytų.
RAMAM

Gegužės I
Leonu išvyk:

Vilniuje dešros... medinės

ai išsivvstvma Tai Bananai an^ u°iU ar ant akmeninių 
rl mežnS, ku- W
dirbo menui. Amen-konservtegvo gimtą salgUcur mazy- 
vių muzikos žmonės 
;ekę šio žymaus tan
ios skaidrintojo.

J. Žilevičius, L. M.

mguoja Nemunėlis, 
pupė miela plaukia— 
etuva mano brangi, 
širdis mane traukia.

Tremtyje.? is bėginėjo po avižų ir do- 
J. RamamĖ ilų laukus. Iš tolo jos mato 
savo vyruk: uos uolinius krantus, ir jų 
nokonsere' rdis suplaka džiaugsmu, 
suomet dilr 
tremtinių s 
mų meninės: 
giedodavo i”

rdis suplaka džiaugsmu. 
)s priskrenda žemę ir tupia 
sėtis. Tada trinktelia šūvis, 
• paukštės, plasnojusios į 
taurės kraštą, į savo tėviš- 

bažnySoje:k es> nukrenta ant akmenų.
žiūrėdamas į šiuos žudyto- 

is, atsiminiau kitą paukščiųįvertinta. _v. j .
MjsS ®dziotoją

Ks. Vanagėlis
> rūbai margo svieto:
s kelias, tvirtas griūva! kindami sa s 
kim vargo kieto: 
jo galiūnai pūva.

Maironis geriau*.** ]ašų, kaip kad tavęs 
asilieja dainelių liūtis”... 
hio ryto ligi vakaro, tėviš- 
ių pūdyme sergėdami kai
linę, klausėmės to skaidraus 

niai rašytojas Dr. Vy- na su šet ilenimo. Vyturėlis mums 
tremtyje (Vokietijo- vaikais. Stf ivo nepaliečiamas paukštis,

nauskiene.U 
jo kelionėįt'

Poetas Shelley įkvėptais 
)džiais dainavo apie vyturė- 
: “Nuo vaivorinio debesio 
eregėsi krentant tokių švie-

DĖKOJAM IR ®

Vokietijoje leidžiamas trem 
tinių savaitraštis “Mūsų Ke
lias” paskelbė įdomų laišką 
iš pavergtos Lietuvos.

Dalimis tą laišką špausai- 
nome praėjusiuose dviejuose 
“Am.” numeriuose.

Toliau po ilgų įvairiausių 
taip pat baugių šeimyninių 
žinių, tame pačiame laiške 
rašoma:

“Vakar, VIII. 18., iš Vil
niaus atvažiavo viena pažįs
tama Z. šeima, kuri gyveno 
Vilniuje, toje pačioje gatvė
je su S. Geri pažįstami. Se
nukas pasakojo, kad gyveni
mas ten visiškai nepakenčia
mas. Viskas pabrango. Mais
to kortelės stipriai apkarpy
tos. Privačių krautuvių nėra 
nė vienos. Prie valdiškų krau 
tuvių ilgiausios eilės. Vitri
nose išstatyti kumpiai, deš
ros, bulkutės... medinės. Vil
niuje žydų yra apie 50,000.
Rusų dar daugiau. Lenkų Ii- duoklę iš karto atiduoda, iš 
ko 30,000. Vyrauja rusų kai- jo viską atima ir tokį asme-

ventė savo amžiaus 80'kai patriotė 
ukaktį. Tą didįjį vyrą jie daug 

pagerbė ano krašto 
ikieji laikraščiai, jo 
buvo sušaukti susirin- 
kur su meile ir pagar- 

i minėjo Jubiliato gy- 
į., raštus, darbus ir 
imus, kuriuos jis pa- 
» Lietuvos laisvei.
i pat gražiai Dr. Vydū- 
jerbė ir Amerikos lie- 
Šalia jautrių straips- 

ikraščiuose atsirado ir 
rdžių žmonių, kurie, 
inkaujant Amerikos 
rių Rašytojų Draugijai, 
bijoję vargstantį senelį 
lą sušelpė dar ir mais- 

kitokiais siuntiniais.
o š i r d ž i a i dėkoda- 
ems geradariams, JAV 
rių Rašytojų Draugija 
a ir jų vardus. Štai tie 
i ji geraširdžiai: M. 
nskis, Waukegan, DI.; 
idziulis, Chicago, DI.; 
ull Shipping Co., Brook- 
<. Y.; A. J. Jokūbaitis, 
loston, Mass.; T. Slap- 
Tichmond, N. Y.; Witt- 
.uskienė, Teaneck, N. J. 
Norušis, Chicago, UI.
proga norim visiems 

nti, kad Vokietijoje ba- 
i ir vargsta dar nema- 
" ir kitų Lietuvos ra- 

ten gyve-

V. Šmaižiene

gelį jų f 
ir vokište 
vienas dėl", 
do sveiksti 
prispausti'-' 
šiandien 
mūsųps^ 
darni ir^ 
palūžti H 
prisikėlime

Tad 
jie visi 1^

(Pabaiga)
Visos gi švystelėjusios tautos viltys po rudojo mil- 
no priespauda taip pat bematant sugniužo. Sugniužo 
jis pats, per daug norėdamas apžioti. Besiautėda- 

as savo nesėkmės svaigulyje, nuniokojo mūsų žemę, 
ilaškė mūsų jaunimą.
Ir vėl žmones atsidūrė kryžkelėje.
Galiausiai Jonė, pasiėmusi savo turto tiek, kiek til- 

) kuprinėje ir viename lagaminėlyje, ir prisiglaudusi 
iros širdies svetimų žmonių vežime, išvažiavo pro

blausiai P jeksotą nežinios link, 
irki®"'’-’ 
lesti®* 
vių šw; 
užsipelnė 
šelpkit 
žiaisarfr'.

Visi,^ 
artimoj 
tės į u 
Draugija; 
reikaW 
ir kitus f 
jos adr$y

Jonės širdį varstė kalavijai. Ji buvo tartum užbur- 
me raganos kieme. Rytdiena buvo atitverta aukš- 
kusiais mūrais. Vietoj vartų juodavo dvi tamsios ne- 
velgiamos angos, o po kojomis grasino prasiverti že- 
ė.
Klausti? šaukti? Maldauti?
Niekas neatsilieps. Niekas neatsakys.
Lengviau gal būtų, jei ji būtų viena. Ak, žinoma, 

10 okas būtų, jei būtų viena!
JA' , Bet štai Kęstutis. Sūnelis. Jų abiejų tampriausias 

111 . šys. Kaip pažiūrės kada nors vyrui į akis, jei ne
tikės, nesugebės Kęstučio išsaugoti? O kas patars, 
is pasakys, kurį šiandien kelių pasirinkti?
Ir štai Jone pasirinko. Pasirinko vieną iš juodųjų 
)gų ir pajudėjo.viu Ra^F4 ir Padėjo.

v ' reikės’ paliks ir kuprinę ir lagaminėlį, bet, Die- 
„ t ?! Dieve, sūnelio neatimk!

SOD, O Ir štai viename vaišingame pakelės ūkyje, daržinėje 
lt šieno, pirmoji kelionėje poilsio naktis.

■—Miegok, brangusis, užmik.

nį vietoje suima. Laukai ne
apsėti — tušti.”

Pagaliau iš kito laiško iš
ryškėja, kad oficialiu keliu 
siųstų laiškų didžiausia dalis 
iš Lietuvos ir į Lietuvą adre
satų nepasiekia, nes cenzū
ros sulaikomi. Po kiek laiko 
laiškų iš užsienio gavėjams 
taikomos žiaurios represijos: 
tardomi, suimami ir ištre
miami nežinion. Be abejo, ly
giai taip pat elgiamasi ir su 
tais, kurie susižino su arti
maisiais ar pažįstamais, 
esančiais tremtinių stovyk
lose Vokietijoje.

Pagaliau, abiejuose minė- 
įsvežepaskuti- tuose laiškuose yra aiškiai 

pasakyta tiems artimiesiems, 
kurie yra tremtyje vakarinė
se Vokietijos zonose, jokiu 
atveju nesvajoti apie grįži
mą į Tėvynę prie dabartinių 
sąlygų, nes ten nelaukia nei 
joks pasigailėjimas, nei jo
kios išimtys už “apsikrėtimą 
buržuaziniu raugu svetimose 
valstybėse” (žinoma, jei bol
ševikai nesurastų pas tokį 
grįžusį ir kitokių “prasikal
timų”). Atrodo, kad ten liku
sieji lietuviai žinių apie trem
tinius turi, palyginti, gauso
kai, tiktai oficialiai apie juos 
mažai kas tenori ką žinoti, 
nes, bolševikams susekus, kad 
kieno nors artimieji ar pažįs
tami gyvena užsieniuose, tuo 
jau pat pradedamos taikyti 
žiaurios bolševikiškosios 
priemonės.

ba. Suėmimai vyksta toliau 
sena tvarka. Veža žmones į 
kasyklas, į tą pragarą. Lie
tuvoje neliko nė vieno vysku
po. Neseniai įsveze p 
nius vyskupus: Matulionį ir 
Reinį. Dabar atėjo kunigų ei
lė. Juos suiminėja ir veža. 
Pasakojo, savo akimis matė, 
kaip Kaišiadorių kunigas, 
varomas rusų, du kartus su
klupo. Jį mušė, kol jis paga
liau pasiekė vagoną. Mat, 
transportas į X. stovėjo arti 
ano, kuris turėjo važiuoti į 
Rusiją. Sako, baisu, džiauki
tės, kad pasprukot. Provinci- 
jon baisu važiuoti, nes vyks
ta dideli suėmimai. Žalieji 
veikia. Vilniuje yra daug ru
sų invalidų, kurie sėdi gatvė
se ir prašo išmaldos. Jei kas 
neduoda, jie pradeda keiktis. 
Vaizdas, sako, šiurpus. Žmo
nės labai nusiminę, išgeltę, 
liūdni... Jei kas nors ne visą

ĮTAKINGAS ŽURNALAS 
UŽ DP ĮSIDEIDIMĄ

“The Saturday Evenii 
Post” žurnalo gegužės 1 di 
nos laidoje 26 pusi, yra £ 
spausdintas straipsnis “DI 
Would Pay Us a Dividenč 
Straipsnis parašytas Mart 
Sommers, to žurnalo užsier 
redaktoriaus.

Tuo straipsniu bus da1 
pagelbėta tremtiniams. Ta 
pat, tikimasi-, jis paveiks 
Amerikos Kongreso narius

Straipsnyje tarp kita 1 
yra pasakyta: “...An invei 
ment in displaced persons 
American citizens of the 1 
ture would pay us dividend:

Jei kiekvienas senator! 
ir jūsų atstovas straipsnį p, 
skaitys, pasistengs greičii 
įstatymą pravesti, ko di 
giausia tremtinių į Ameri 
įsileisti.

—Palauk, mamyte, aš dar noriu to kvepiančio šie- . 
nelio pauostyti.

—Miegok, sūneli, ryt labai labai anksti reikės kel
tis. Važiuosim tolyn.

—O kai parvažiuosim namo, tai tu į mano lovytę 
pridėsi tokio pat kvepiančio šienelio, kaip čia. Gerai?

—Ak, Kęstutėli, kažin kada mudu važiuosime namo?
—Tai kaipgi tėvelis? Kaipgi jis žinos, kur mes? Juk 

jis paivažiavęs tik namo pareis. O mūsų ir neras.
O, kad Jonė žinotų! Kad pasakytų kas, jog jis grįš, 

jog pabels į duris... Nieko nieko daugiau nebereikėtų. 
Bet čia vėl tuojau raudonojo teroro parodos vaizdai, 
kaimynų, artimųjų ir jos pačios pergyventi baisumai 
kaip gyvi stoja prieš akis. Ne! Ne! Tolyn, tolyn nuo 
to siaubo. Tolyn nuo to žemiškojo pragaro, kuriame 
nėra ramybės nei angelui, nei velniui!

—Užmik, Kęstutėli, greitai užmik. Tėvelis jau ži
nos, kur mes.

—O kas jam pasakys?
—Jo širdis. Jo didelė, begalinė meilė, kuri ir dabar 

gaubia mus. Ji lydės mus ir šioje kelionėje. Kai susi
tiksim, papasakosi, kaip tau šienelis kvepėjo, o jis pa
pasakos, kaip ieškojo mūsų... Na, sukis ant kito Se
nelio ir miegok. Ramiai, gražiai miegok.

* *
*

Ir vėl gyvenimo malūnas pasuko savo ratą vienais 
metais pirmyn. Prabėgusios dienos nusinešė daug aša
rų, daug kraujo.

žiauriai sunki likimo ranka prislėgė ir Jonės pečius. 
Savo darbą fabrike ji dirbo mechaniškai, kaip robotas. 
Jos siela, jos mintys klaidžiojo čia Lietuvos keliais ke
leliais, čia šaltomis, nepažįstamomis Sibiro taigomis, 
ieškodamos tenai brangios ir dar plakančios širdies. 
Protarpiais gi bėginėjo ji čia pat didmiesčio gatvėmis, 
netoli savo gyvenamosios vietos, ieškodama vaikų tar
pe savo, visą dieną be priežiūros palikto, sūnelio.

Kęstučiui jau septyneri metai. Būtų viskas kaip bu
vę — eitų dabar berniukas į mokyklą. Jonė turėtų 
naujo malonaus rūpesčio sūnų išleisti, sutikti, prižiū
rėti, kaip ruošia pamokas. O gal dar porą mažesnių 
vaikelių turėtų... Kiek džiaugsmo, kiek laimės, kiek 
tik vienai moters širdžiai pažįstamos laimės!

Iš fabriko ji bėga kaip paukštis, paleistas iš narvo. 
Kaip iš tolimos kelionės grįžusi, kiekvieną kartą gla
monėja ir bučiuoja sūnų. Abu džiaugiasi vėl susitikę. 
Pasakojasi savo nuotykius, savo pergyvenimus aliar
mų metu. Paskui gaminasi abu ko nors stipresnio už
valgyti. O pavalgius ir susitvarkius, Jonė tampa mo
kytoja. Kęstutis jau pažįsta visas raides. Šiandien jis 
pats pasigamino jų iš laikraščio ir ant sofkutės su
dėjo: “Kazys Jurgėla, Lietuvos mokytojas.”

Sėdi štai Jonė ant lovos krašto ir negali nuo tų ke
turių žodžių atitraukti akių.

Kazys... Ak, kad jis šiandien nors tokį gyvenimą 
turėtų, kaip jinai.

—Miegok, Kęstutėli, jau laikas.
—Mamyt, o ką tu sakytum, jei dabar imtų ir ateitų 

tėvelis?
Jonė liūdnai nusišypsojo.
—Ką sakyčiau? Tur būt, nieko negalėčiau pasaky

ti, nė vieno žodelio. Laimė, Kęstutėli, dar nesugalvojo 
žodžių, kuriais tokią valandą galėtum kalbėti.

—O aš sugalvojau!— čia Kęstutis pusiau išlindo iš 
po antklodės ir, ant alkūnės pasirėmęs, tarė:

—Aš pirmučiausia tėvelį išbučiuočiau. Visą visą iš
bučiuočiau ir paskui pasakyčiau, kad dabar tai jau 
mamytė bus laiminga ir visados linksma. Juk tu tokia 
ir būtum, tiesa?

—Būsim, vaikeli, visi trys būsim laimingi ir links
mi.

Priemiestyje sustaugė sirena. Jonės veidas suakme
nėjo.

—Man rengtis?—paklausė Kęstutis.

Martynas Simonaitis, (13 
Rieden, ueb Pforzen, Kreis Ka 
beuren, Germany, ieško O 
Matusevičiūtės - Pautienieni 
dukters Motiejaus Matuseviči 
ir Elzbietos Urbonaitės, kil 
Keturvalakių, Vilkaviškio aps 
Ieškomieji gyvena Baltimoi 
ar Bostone. Atsiliepti šiuo ač 
su: Eddi Akus, 646 Barbey 
Brooklyn, N. Y.

—Pagulėk, gal lėks pro šalį.
Jonė skubiai ir nervingai apdangstė lempą ir pe 

ruošė slėptuvėn. Dabar sėdėjo abu tylūs ir laukė žb 
iš šeimininkės, kuri sekė radijo pranešimus apie pi 
limą. Po poros minučių ji stipriai pabeldė į sieną. r 
buvo ženklas, kad lekia į čia. Dar akimirka, ir Jonė 
sūnum sėdėjo slėptuvėje.

Pastovią vakarojimo slėptuvėj nuotaiką netrukus 
drumstė žinia, kad virš miesto iškabintos “eglutė 
Jonė stipriai suglemžė ranka savo apsiaustą ties i 
dimi. Motinos ėmė grobstyti vaikus, o vaikai, paj 
nerimą, ėmė jaudintis ir verkšlenti.

—Mamyte,—skubiai tarė Kęstutis,—jei kas įvyli 
jei užgęstų šviesa, tai vienas išėjimas pro šią di 
kitas...

—Nesijaudink, vaikeli, jie tikriausiai lėks pro š 
Svarbiausia, tu nė žingsnio nepasitrauk nuo mai 
Stipriai laikykis mano rankos.

—Mamyte, o jei? Jei mus išgelbės, tai pro Bai 
garteno sodą tiesiog į kalno uolą. Aš viską žinau, ’ 
ką atsimenu. Tu, mamyte...

Staiga sudrebėjo žemė. Dar kartą. Dar ir dar ka: 
Ji ėmė drebėti, lyg drugio krečiama. Slėptuvėje t< 
su. Sunku kvėpuoti dulkes. Jonė toje pačioje viet< 
stipriai apkabinusi sūnų, klūpo ant šaltų, drėgnų 
menų. Jos akys iki skausmo suspaustos, o sausos ’ 
pančios lūpos šnibžda:

—Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas T 
vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo vali 
Teesie Tavo valia... Tavo valia, Viešpatie! Tavo vali

Pro šiuos žodžius praeiti Jonė nebeturėjo jėgų, 
kartojo juos dar net tada, kada lėktuvų ūžimas n 
ties gilumon buvo paskendęs. Bet štai dabar ji paji 
kad ir vėl sunkus, bet mielas gyvenimas prieš akie

—Mamyte,—tarė atsipeikėjęs Kęstutis,—aš 1 
prašiau Dievulį, kad jei mirčiau, tai tik kartu su tav

—O Jis nori, kad mudu dar gyventumėm,—ats 
Jonė, ir abudu pamažu ėmė artintis prie išėjimo.
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Važiuojam
kiekvieną kelionę 

skamba tas gražus

todėl laukiama, kad jų šeima 
bus tikrai lietuviška bei ka
talikiška.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
Paieškomi Asmenys

Prieš 
ian ir 
etuviškas “važiuojam,” ku- 

taip iškilmingai ir reikš- 
lingai sušukdavo Lietuvos 
eležinkelio tarnautojas, kai 
•aukinys turėdavo pradėti 
įdėti iš stoties. “Važiuo- 
im,” paskutinį kartą girdė
tu ir iš Lietuvos trumpam 
.ikui išvykdamas, nė negal- 
odamas, kad tiek ilgai nebe- 
;ks to žodžio girdėti. Bet kai 
k kur keliauju, vėl prisime- 
u ir savyje kartoju “važiuo- 
im”...
Tikrai nemaža rūpesčio ir 
letikėtumų” turėjom, kol 
įlandžio 25 d. išvykom iš 
hiladelphijos Washing-to
rn. Bene didžiausios mūsų 
jlaimės prasidėjo tuomet, 
ii mes tą rytą pralaimėjom 
eną valandą. O kiek kelei- 
ų visai nė negalvojo, kad tą 
rtą pavarytas laikrodis, 
pač čia visai nekaltai pasi
gavo DP porelė pp. Stepo- 
ivičiai. Jie visai ramiai at- 
jliavo senu laiku, kai dau- 
ima keleivių jau laukė ir 
jrvinosi, kad dar nevažiuo- 
.. Kitiems pritrūko miego, 
ii vieną valandą reikėjo an- 
5Čiau atsikelti; todėl jie mi
rė verčiau atsižadėti Wa- 
lingtono, negu nuskriausti 
iegą. Tai sesutės, net trys, 
r-tės. Bet mūsų kelionės va- 
is J. J-tis nedavė joms ra- 
ybės, prikėlė, liepė skubiai 
įsirengti ir vykti. Ir jos pa- 
ausė. Kaip vėliau sužinosi- 
e, nesigailėjo nei jos, nei ki- 
keleiviai.
Buvo kiek sunkumų ir su 
.maldomis. Mat, kai kurie 
Įbespėjo mišių išklausyti, 
j vis tik buvo suvaryti į 
žnyčią ir ten bent dalinai 
liko sekmadienio pareigą, 
k ir keliaujant reikia vis- 
numatyti, kad dėl asme- 

skų malonumų nenuken- 
:ų religiniai bei dvasiniai 
:kalai. Visiems vyčiams ir 

draugams bendrakelei- 
ims buvo duota gera pro- 
atlikti tą dvasinę pareigą, 

: reikėjo anksčiau ateiti į 
maldas. Dauguma tuo ir 
sinaudojo.
Kadangi autobusas atvyko 
ku ir didesnis, kaip buvo 
matyta, tai dar mėginom 
uti keletą keleivių, nes bu- 
tuščių vietų, čia vėl pasi
gavo Edvardas Ramoška, 
ris prikėlė savo draugą 
itaną Rimgailą ir iškvietė 
žinoti, nes jis ir pradėjo tą 
skursiją organizuoti, tik 
ouvo numatęs pats vykti, 
bar ir jis skubomis, jau 
kė paskutinės minutės.

i ip pagal minutę, bet pralo- 
; valandą, dėl laikrodžio at- 
rimo, mes jau sėdėjom au- 
>use ir, visi apsiginklavę 
m keliauti, laukėme pas- 
tinio žodžio. Ir šį kartą jis 
/o toks, kaip Lietuvoje: 
ažiuojam”... Ir mes jau va- 
ojam Washingtonan. O 
a taip būtų Vilniun ar Lie- 
zon! O gal kuomet ir ten 
^uosim.

I
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Rasa

RENGIASI IŠTEKĖTI
<elios žinomos lietuvaitės 
Šv. Kazimiero parapijos 
skelbė savo sužadėtuves ir 
įgiasi ištekėti.
gleanora Jablonskaitė bir- 
io 6 d. susituoks su Vin- 
įtu Stoniu. Jaunuolė yra 
kli lietuvaitė, vytė, soda- 
;ė. Tikimasi, kad ir nauja- 

i gyvenime ji nepamirš tie
siškos veiklos, kurioj tiek 
tų dirbo. Vyčiai rengiasi 
karnai palydėti savo drau- 
į šeimos gyvenimą.

Elzbieta Sideravičiūtė rug
učio mėn. susituoks su Su- 
iėliu. Abu jaunuoliai—pa-

MOKYKLOS BAIGIMO 
VAKARAS

Gegužės 8 d. šv. Kazimie
ro parapijos mokykla turėjo 
mokyklos baigimo vakarą su 
labai įvairia ir gražia progra
ma. Vakaras buvo tikrai sėk
mingas. Plačiau sužinosime 
kitą kartą.

SUNKIAI SERGA
Gegužės 5 dieną sunkiai su

sirgo Frank šavinis, kurs 
tuoj buvo nugabentas į Penna 
University Hospital ir ten 
gydosi.

GAUSI ŠEIMA
Mr. & Mrs. Paul Pečiko- 

niai pakrikštydino jau ket
virtą savo šeimos narį—Pat
riciją, kuri gimė bal. 8 die
ną. Pečikonių šeima yra dar 
jauna ir turi savo nedidelį 
biznį.

MŪSŲ ĮGALIOTINIS
Philadelphijoje yra ilgame

tis “Amerikos” įgaliotinis F. 
A. Condrot, gyvenantis 1223 
Moyamensing Avė.

Jis šiuo metu smarkiai dir
ba, užrašinėdamas “Ameri
ką” ir atnaujindamas jos 
prenumeratą.

Kam yra nepatogu savo 
prenumeratą prisiųsti tiesiog 
“Amerikai,” galite užsimokė
ti F. A. Condrotui.

Pagelbėkime labiausiai pagalbos 
reikalingiems

Nuo pat BALF veiklos pra
džios, šalia rūpinimosi trem
tinių teisių gynimu, jų imig
racija ir įkurdinimu, vienas 
svarbiųjų BALF darbų buvo 
ir tebėra: rinkti drabužius, 
avalynę, maistą, knygas, me
dikamentus, pinigines aukas 
ir siųsti tremtiniams viską, 
ko jiems būtiniausiai reikia. 
BALE duoda ir besimokan
čiam jaunimui stipendijas, 
kad jie ko greičiausiai galė
tų atsistoti ant kojų ir pagel
bėtų kitiems veikti savo tė
vynei atstatyti. BALE para
ma visą laiką buvo ir tebėra 
teikiama pirmoje eilėje ligo
niams, vaikučiams, mokslei
vijai, seneliams, našlėms ir 
didelėms šeimoms.

BALF tremtinius supažin
dino su geraširdžiais Ameri
kos lietuviais.

Siuntinėdamas skyriams ir 
bendradarbiaujančioms drau
gijoms prašymų, BALF Cen
tras kartu išsiuntinėjo ir 
tūkstančius kortelių, kurios 
su geraširdžių aukomis ir ad
resais plaukė į BALF sandė
lį iš visos Amerikos ir Kana
dos. Europoje dovanas atsi
imdami, tremtiniai prie jų 
rado dovanotojų adresus.

Buvo atsitikimų, kad gera
širdžio dovanas gavo jo gi
minės, draugai ir asmenys, 
kurie savo laiku buvo pada
rę gero dovanos davėjui. Bu
vo tokių graudžių momentų, 
kai sūnaus dovana atiteko 
motinai, buvusiam mokyto
jui ar auklėtojui. Kaip trem
tiniui buvo malonu priimti 
pagalbą iš pavyzdingai išauk
lėto savo sūnaus ar mokinio! 
Viena moteris, buvusi netur
tinga piemenaitė, net atsiė
mė savo buvusį Lietuvoje 
turtingą ūkininką, pas kurį 
ji buvo tarnavusi!

Gelbėdamas artimui — 
pasigelbsti sau

BALF dovanodami, artimo 
meilės vykdytojai nežino, ko
kiam asmeniui jų dovana ati
teks. žino tik tai, kad dova-! 
na pasieks pagalbos reikalin
giausią lietuvį. BALE duotos 
dovanos sujungė artimuo
sius, atnaujino daug pažin
čių, sudarė naujus ryšius. 
Svarbiausia, tremtiniai, mo
raliai sustiprinti, įsitikino, 
kad jais kas nors rūpinasi. 
Tremtiniams amerikiečių do
vana ir adresas davė viltį iš
tverti skurde. Tokiu būdu 
daug tremtinių gavo ir affi- 
davitų ir siuntinėlių. Kai ku
rie tremtiniai tik tuo šian
dien ir gyvena.

Amerikos lietuvių žymi da
lis dar neganėtinai aukoja, 
kai tuo tarpu kiti įsipareigo
ję aukoja didelę savo uždar
bio dalį. Tokie aukotojai pa
juto, jog juo daugiau jie 
tremtiniams gelbėjo, juo ge
riau patiems sekėsi gyventi. 
Tokius ir Dievas laimina.

BALE dovanos tebeplau- 
kia. Persiunčiami vis nauji 
adresai. BALF Centras pra
šymo ir padėkos laiškų iš 
Europos gauna labai daug.

Didesni rūpesčiai
Džiugu, kad visa eilė trem

tinių, pavienių ir šeimų, gau
na paramos atskirais siunti
niais iš Amerikos. Bet yra 
patirta, kad labiau “raštingi” 
tremtiniai pradėjo gauti dau
giau siuntinėlių, negu jų gau
na kuklūs, didelių šeimų na
riai, ligoniai, seneliai, kurie 
neturi drąsos laiškų rašinėti 
ir prašyti daugiau pagalbos. 
Tos šeimos tenkinasi bend
rąja parama ir negauna pa
pildomos pagalbos iš kitur. 
Tremtinių gyvenimui sunkė-

blogėja. Joms būtinai reikia 
priedinės pašalpos.

Turėdamas tai 
BALE Centras kreipėsi į sa
vo įgaliotinius Europoje ir 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių, 
prašydamas prisiųsti vietoje 
ištirtų sunkiausiai gyvenan
čių šeimų padėtį. Ir gavome 
jau pačių vertingiausių lietu
vių šeimų, ligonių ir sunkiau
siai gyvenančių žmonių sąra
šus. Tiems žmonėms būtinai 
reikalinga papildomo maisto 
pagalba. Siuntinėliai nuo at
skirų asmenų, draugijų ar 
BALE skyrių, prie regulia
rios BALE paramos, tiems 
vargingiausiems žmonėms ti
krai bus didelė pagalba. Ga
lėsite tapti vienos ar kelių to
kių šeimų globėjais ir gelbė
tojais.
Pagelbėkime globoti vargin

giausias šeimas
BALE Centras suteiks šei

mų adresus BALE skyriams 
ir draugijoms, pagal jų pa
geidavimus. Aišku, bus daug 
tokių geradarių, kurie norės 
siųsti savo paramą tiesiog, 
be tarpininkavimo. Bet BALE 
skyriai gali surinkti aukų, 
jas persiųsti į centrą ir nuro
dyti, kad už jas centras nu
pirktų maisto ir persiųstų la
biausiai paramos reikalin
goms šeimoms. Suprantama, 
BALE, pirkdamas maistą di
desniais kiekiais, gali jo gau
ti daug pigesne kaina. Būsi
me labai dėkingi už praneši
mą, kas bus veikiama šioje 
srityje.

Malonėkite padidinti savo 
veiklą šiam darbui ko grei
čiausiai. Už tai Jums di
džiausia padėka! .

BALF Centras

minty,

Ak, norėčiau raudoti iš 
džiaugsmo

Ir pajust, kad po kojom esi,
Lietuva, žemės žodi

švenčiausias,
Lietuva, žemės laime 

šviesi!
Bern. Brazdžionis

Adačkus, Benediktas ir Julijo- Į Dubinskas, 
nas, iš Alsėdžių parapijos. maidWMn vai

Alekna, sūnus Vinco, iš Šven
čionių apskr.

Andrijaitis, Andrius, ir Andri- 
jaitytės, Grybienė ir Ieva Sprai- 
naitienė, iš Tauragės vai., gyv. 
gal Collinsville.

Asanavičius, Rapolas, iš Sala
ko miestelio, Zarasų apskr.

Augustat-Stollienė, Marija, vy 
ras Philip ii’ sūnus Max Stoll, 
gyv. apie Philadelphiją.

Augustat Richard, iš Prienų 
vai., Marijampolės ap., gyvenęs 
Kaune, dabar apie Philadelphiją.

Balanda, Balys, iš Daniūnų k., 
Pabiržės vai., Biržų ap., prašo 
atsiliepti gimines, pažįstamus, 
kaimynus ir bendrapavardžius.

Balnytė, Valerija, iš Ž. Nau
miesčio vai., Tauragės apskr.

Bendoravičius, Antanas, iš 
Marijampolės apskr.

Bilkis, Jonas, sūnus Antano, 
iš Švenčionių apskr.

Bingelis, Jurgis, iš Merkinės 
vai., Alytaus apskr.

Birutytė, Ieva, iš Meškuičių 
vai., Šiaulių ap., ištekėjusi, gyv. 
New Yorke.

Bitė, Vladas, iš Pašušvio vai., 
Kėdainių apskr.

Bliudžaitė (Bliudžiūtė?), Ma
rijona, duktė Pranciškaus Bliu- 
džiaus ir Onos Šimelytės, buvo 
dukart ištekėjusi.

Bloznelis, Antanas ir Feliksas, 
iš Veismūnų kaimo.

Blužas, Elena ir Stanislava, iš 
Raseinių apskr.

Bosas, Jeronimas, gyv. New 
Yorke.

Botyrius, Vincas, iš Kalvari
jos vai., Marijampolės ap., sū
nus Liudviko, gyv. Clevelande.

Brundza, Jonas, iš Šunskų pa- 
rap., Marijampolės apskr.

Česnauskienė - Sprindžiukaitė, 
Elena, iš Telšių ap., gyv. Chica
go, Ill.

Česnickas, Andrius, iš Žaslių 
vai., Trakų apskr., gyv. Bostone.

Čiurlevičiutė ar Čiurlionytė, iš
Alytaus ap., Kaziulių kaimo.

Čiurlionytė ar čiurlevičiutė, iš
Alytaus apskr., Kazilių km.

Daukaitė, Sofija, iš Šimonių 
vai., Panevėžio apskr.

Degesienė - Paplauskaitė,
Dusmenų vai., Trakų apskr.

Dereškevičius, Stanislovas, 
jo seserys Marijona ir Ona, 
Jankų vai., gyv. Scrantone.

_ntisr«_ Matąušas i«- Panemunėlio vai., Rokiškio apskr.
Dubinskaitė - Vaineikis, Roza

lija, iš Nemakščių vai., Raseinių 
apskrities.

iš
ir 
iš

JIE PRAŠO DRABUŽIŲ— 
APRENKIME JUOS

Dabar vyksta BALE dra
bužių vajus. Ne visur jis įsi
siūbavo pilnu tempu. Drabu
žių reikia daug daugiau, ne
gu jų gaunama. Vajui pla
čiau išgarsinti yra pagamin
ti nauji posteriai — plakatai, 
kuriuos gali gauti BALE 
skyriai, vajaus komitetai ir 
visos bendradarbiaujančios 
draugijos.

Naujasis plakatas vaizduo
ja išbadėjusius, nuplyšusius 
tremtinius Europoje.

Plakatui paveikslą piešė 
tremtinė menininkė A. Veš- 
čiūnaitė.

Kurie BALE drabužių va
jaus komitetai, skyriai ar 
draugijos norėtų tokių pla
katų (21 x 16 colių didumo), 
atspausdintų su jų centrelių- 
sandėlių adresais, malonėki
te tuojau pranešti BALE 
Centrui, pažymėdami, kiek 
jų galėsite sunaudoti. Gavę 
užsakymą, tuojau pagamin
sime ir nusiųsime.

Drabužius, avalynę ir kito
kius daiktus malonėkite ir to
liau siųsti į BALE Centro 
sandėlį, adresuodami: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

- ■ • • ( Pranas, iš Ne
makščių vai., Raseinių apskr.

Elzteris, Adolfas, Augustas ir 
Hermanas, ir Elzterytės, Augus
tė, Marta ir Olga, iš Gelgaudiš
kio, šakių ap., gyv. Chicagoje.

Ganiprauskas, Domas ir Ste
ponas, iš Kuršėnų vai., Šiaulių 
apskr., gyveno Sao Paulo, Bra
zilijoje, bet dabar gal kitur.

Garolis, Mykolas, iš Tirkšlių 
vai., Mažeikių ap., gyv. Philadel
phijoje.

Glebavičius, sūnūs Karolio, 
gimęs Amerikoje ar atvežtas vi
sai jaunas, kilęs iš Ramygalos 
vai., Panevėžio apskr.

Glebavičius, Jurgis, iš Ramy
galos vai., Panevėžio apskr.

Glodenienė - Sprindžiukaitė, 
Sofija, iš Telšių apskrities, gyv. 
Chicago je.

Godeliauskaitė - Pudargienė, 
Stanislava, duktė Antano ir Pet
ronėlės žilevičaitės, gyv. Chica
goje.

Grigutaite-Or, Elzė, gyv. New 
Yorke.

Grubliauskas, Jonas, iš Rasei
nių apskr.

Grybienė - Andrijaitytė, iš 
Tauragės vai., gyv. gal Collins
ville.

Ignatavičius, Antanas, sūnus 
Motiejaus, iš Deltuvos vai., Uk
mergės apskr.

Ignatavičius, Raulas, gyveno 
Chicago je.

Indrickus, Kazimieras, iš Ma
žeikių apskrities.

Ivanauskas, brolis Prano.
Jaškunas, Benediktas, iš Ra

mygalos vai., Panevėžio apskr.
Jetnerytės - Nagaitienės, Au

gustės, giminės ir pažįstami pra
šomi atsiliepti. Ji yra gimusi 
Amerikoje ir gyvenusi, spėjama, 
Pittsburghe.

Jobaitė - Klemienė, Magdale
na, iš Prienų vai., gyv. Shenan
doah.

Jocys, Antanas, iš Rimgailų 
km., Raseinių apskr.

Jocys, Juozas, ir Jocytės, An- 
tosė, Juzė Kauneckienė ir Ona 
Radzijauskienė, iš Nemakščių v., 
Raseinių apsk., gyv. Chicagoje.

Jonelis, Albertas, gyv. Brook- 
lyne.

Jucikaitė, Stanislava, gyvenu
si Chicagoje.

Kanišauskienė - Šemetytė, 
Morta, iš Šiaulių vai., gyv. Phi
ladelphia, Pa.

Kardai įskaita - Sirlla ncl^ionja .- Agota, issakių apskr., gyv. CirF 
cinnati.

Karvelis, Jonas, sūnus Myko
lo, iš Utenos apskr.

Kauneckienė - Jociūtė, Juzė, 
iš Nemakščių vai., Raseinių ap., 
gyv. Chicagoje.

Kelečiene - Žalkauskaitė, iš 
O_belių vai., Rokiškio apskr., ir 
sūnus Kelečius.

Kiburis, iš Papilės vai., lankė
si Lietuvoje su dukterimi, gyv. 
Bostone ar Dorchestery.

Kirtiklis, Petras, iš Kalvari
jos vaL, Marijampolės apskr.

Klemienė - Jobaitė, Magdale
na, iš Prienų vai., gyv. Shenan
doah, Pa.

Krutulis, Adomas ir Ignas, iš 
Prienų.

Kryžius, Jonas, brolis Permi- 
nienės, gyveno Waukegan, Ill., 
Oak Street.

Kučinskas Jonas, iš Želvos v., 
Telšių apskrities.

Kulikauskaitė - Matulaitienė, 
Marija, iš Vilkaviškio ap., gyv. 
Grand Rapids, Mich.

Kvartūnas, Jonas, iš Utenos 
vai., gyv. Brooklyne.

Kybartas, Karolis, gyv. gal 
Brooklyne.

Laužikaitė' - Rimkus, Juzefą, 
iš Rokiškio ap., ir vyras Jonas 
Rimkus.

Liaudinskas (Liaudanskas), 
Antanas ir Kazimieras, iš Kre
tingos ap., sūnus Juozo, gyveno 
Chicagoje.

Lindę, Jonas ir Petras, iš Jo
niškėlio parapijos.

Liškevičius, Kleopas, iš Rut- 
kiškių kaimo.

Malonis, Petras, iš Marijam
polės apskr.

Marcinkevičiūtės - Tichnevi- 
čienės vaikai, iš Joniškio miest., 
Šiaulių ap., prašomi atsiliepti.

Mardosas, Antanas, iš Salako 
vai., Zarasų ap., gyv. Bostone.

Matulaitienė - Kulikauskaitė, 
Marija, iš Vilkaviškio ap., gyv. 
Grand Rapids, Mich.

Matulaitis, Viktoras, iš Vilka
viškio ap., ir jo seserys Eleonora 
ir Violeta gimusios Amerikoje.

Matulaitytė-Raguckienė, Pra
nė, iš Marijampolės apsk., ir jos 
du sūnūs kunigai Raguckai.

Mažeikaitė, Magdalena, iš Ma
rijampolės apskrities.

Mencas, Augustas, gyv. San 
Francisco.

Mickus (Micetkus) - Steigvi- 
laitė, Ona, iš Batakių vai., Tau
ragės apskr., ir duktė Bronė, 
gyv. Chicagoje.

Miecevičius, jo sūnus Karolis 
ir duktė Eufrozina, gyv. Chica
go, Ill.

Milinskas, Povilas, iš Panevė
žio apskrities.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
CONSULATE GENERAL OF

LITHUANIA
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.’

Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dloną Ir naktį

~ WTEL 1
Lietuvių Radio Programa 

Trečiadieni 7:00 pan. fiešt. 8:00 p.m.
DIREKTORIUS

ANTANAS MIKAS 
3619 East Thompson Street, 

Philadelphia, Pa.
Telefonuoklte: Regent 2937

------ r. . .
——— ---- j

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.
— ■ ■ — - ................................-..................................................—.............- ■ ------------------------ '

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

AMO

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601-03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.
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'k “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.
★ “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių ■ 

šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.
★ “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa

saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.

★ “AMERIKA” metams $3.00. Užsienyje—$3.50.
Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 

šį laikraštį šiuo adresu:
“AMERIKA”

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

TUOJAU UŽSISAKYKITE

“LIETUVIŲ ŽINIAS”
Vienintelis lietuviškas 
laikraštis vakarinėj 
Pennsylvanijoj. Eina kas 
penktadienis.

Pilnas pasaulinių žinių, straipsnių visais opiaisiais 
mūsų dienų klausimais, įvairumų ir ko tik norit.

KAINA METAMS $3.00 
Prenumeratą siųskite:

“LIETUVIŲ ŽINIOS”
2211 Sarah Street Pittsburgh 3, Pa.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA 

ŽODYNU 
English-Lithuanian Dictionary

Žodyną turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4”. 400 
puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po $4.00, 
dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes 
jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laiško rašyti nereikia, tik įdėkite į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojau gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $..............  ir prašome atsiųsti mums Ang
liškai - Lietuvišką žodyną.

Vardas ....................... .............................................
Adresas ...............................................................
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Nekalto Pras. Seserų Rėmėjų Seimas
Naujosios Anglijos Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 

seimas įvyks š. m. gegužės 16 d., per Sekmines. Seimas bus 
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

Seimo tvarka: 11 vai. — pamaldos; 12:30 — pietūs; 2 v. 
— posėdis; 5 vai. — Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame seime visus Kon
gregacijos rėmėjus, Nekalto Prasidėjimo Gildos narius ir 
visus norinčius paremti švč. P. Marijos N. Pr. Seserų dir
bamus darbus ir jų įstaigas. Padėkime seselėms, kurios 
daug gero yra padariusios ir dar daugiau yra užsimojusios 
padaryti, šis seimas kartu bus jauki Kongregacijos gera
darių pavasario šventė ir malonus poilsis po sunkios žie
mos. Seselės su didžiu dėkingumu laukia savo geradarių ir 
ruošiasi juos gražiai priimti.

Iki malonaus pasimatymo seime!
N. A Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos
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CAINA METAMS $3.00 
Prenumeratą siųskite:

IETUVIŲ ŽINIOS”
PittsH

ams $3.00. Užsienyje—$3.50.

ųstamus užsisakyti arba jmniaįios kartos 
į laikraštį šiuo adresu:

AMERIKA”
Brooklyn U,

ities) vajus, šiemet Vilniaus Į 
Aušros Vartų parapijoje šis va
jus buvo pravestas nauju meto
du, pritaikytu ypatingoms šios 
parapijos sąlygoms. Kadangi 
mūsų parapijos žmonės gyvena 
išsklaidyti po visą didžiulį New 
Yorko miestą, Katalikiškajai 
Labdarybei aukoti buvo kreipia
masi į kiekvieną parapijietį at
skiru laišku. Rinkliava puikiai 
pavyko. Mūsų parapijos kvota 
su kaupu įvykdyta. Surinkta 
$444.00.

Šis faktas liudija, kaip mūsų 
žmonės giliai supranta viešuo
sius katalikų reikalus.

Aukoms bažnyčiai išlaikyti 
nuo šių metų Vilniaus Aušros 
Vartų parapijoje įvesta vokelių 
sistema. Jos naudą parapijie
čiai vis labiau pradeda įvertin
ti. Iš to ir parapijos reikalai ky
la, ir atskaitomybė gali būti to
bulesnė. Be to, ir pačiam auko
tojui ši sistema yra labai pato
gi-

Bazaro proga parėmė “Amerikos” Fondą
“Amerikos” Įsikurdinimo Fondui 

Mūsų bičiuliai stengiasi paremti savo 
proga.

Pereitą savaitę “Amerika” turėjo

aukos tebeplaukia. 
laikraštį kiekviena

3=^7

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJDNAS, Sav

Putnam, Conn
Gegužės 16 — didžioji diena
Taip, šio mėnesio 16 dieną 

kviečiame Jus visus į Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyną. Put
nam, Conn., kur įvyks didysis 
metinis šios Kongregacijos Rė
mėjų seimas. Gražiąją Sekmi
nių šventę ir šiltą malonų pava
sarį Jūs galėsite smagiai ir nau
dingai praleisti šioj žavingoj 
miškų ir visokių žalumynų apy
linkėj.

Seimas tą dieną prasidės 11 
vai. su pamaldomis ir kun. Dr. 
J. Prunskio pamokslu. 12:30 v. 
—seimo dalyvių ir svečių pie
tūs; 2 vai. — posėdis. 5 vai.— 
palaiminimas, kurį atliks prel. 
J. Ambotas.
Dievo garbei ir Lietuvos laisvei

Iš tikrųjų, Nekalto Prasidėji
mo Kongregacijos Seselės savo 
gyvenimą pašventė tiktai Die
vo garbei, mūsų tėvynės laisvei 
ir artimo meilei. Nepriklauso-

savo bazarą, kurio 
metu Įsikurdinimo Fondui gauta gana žymių aukų. Auko
jo draugijos ir pavieniai asmenys. Štai tų geradarių vardai: 
Gyv. Rožančiaus D-ja, Apreiškimo par. Brooklyne, 

per J. Skarulienę .................................................................
Amž. Rožančiaus D-ja, Apreiškimo par., Brooklyne, 

per J. Skarulienę .................................................................
Šv. Rožančiaus D-ja Maspeth, N. Y., 

per kun. P. Lekešį ............................................................
Gyv. Rožančiaus D-ja, Angelų Karalienės parap. 

Brooklyne, per O. Sijevičienę ........................................
Amž. Rožančiaus D-ja, Angelų Karalienės parap. 

Brooklyne, per O. Sijevičienę.......................................
Tretininkų Draugija, Angelų Karalienės parap.

Brooklyne ..................................... ................................................
Tretininkų D-ja, Maspeth, N. Y.

per M. Paulauskienę.................................................................
Altoriaus D-ja, Maspeth, N. Y.

per P. Šimkienę ...........................................................................
Moterų Sąjungos 30 kp., Maspethe,

per P. Šimkienę...........................................................................
Inžinierius P. Barzilauskas, Woodhaven ........................
K. Motuzas, Richmond Hill ..................................................
A. Samalionienė, Ozone Park ..................................................
M. Janušonienė, Brooklyn .......................................................
V. Žilinskas, Brooklyn ....................................... ..........................
L. Grilingas, Brooklyn.............................................. :.................
A. Kuzmickas, Brooklyn ............................................................
A. Yuška, Brooklyn ......................................................................
R. Diržis, Ozone Park ..................................................................
Ona Ciplienė, Maspeth.................................................................
P. Šimkienė, Maspeth .................................................................
B. Vaitkienė, Gardner, Mass.....................................................
S. Miltenis, Brooklyn ...................... . ..........................................

Visiems aukotojams tariame nuoširdų ačiū!

“Amerikos” Administracija.

$15.00
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Chicago, Ill

VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS:

1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TeL EVergreen 8 - 922# 
- VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

Baras ir Naktinis Klubas

THE “ALLIANCE HALL” 
(Buv. 193 Grand St., Brooklyne) 

Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI 

80 St. Marks Place Manhattan 
Gražiausias Rytinėje New Yorko dalyje 

NAKTINIS KLUBAS 
Puikiausia programa tris kartus savaitėje

ĮSAKYKITE

IETUVIŲ ŽINIAS”
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ačios apylinkės tikintieji 

šilai, numanu, ruošiasi iškil- 
i bei gausiai dalyvauti.
v. Trejybės atlaidai — ge- 
23. Pamokslą sakys kun. 
ičius.
ai. 25 d. Moterystės Sak- 
tą — pirmieji po Velykų 

lėmė Antanas Peldūnas ir 
orą Gustaitė. Antanas Pel- 

yra aktyvus bažnyčios 
tas, todėl jo draugai ir 
ės giesmininkai nepagailė- 
gtuvių metu sugiedoti ke- 
ažių giesmelių. Moterys- 

šį palaimino kun. Pr. Bas-

gūžės 9 d. parapijos ka-

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKA
ŽODYNU

dish-Lithuanian Dictionary
ivo knygyne yra be galo naudingas
Ibos mokytojas ir stiprus patarėjas
ms Angliškai-Lietuvišką Žodynu, ė

;as. Jo formatas-dydis: 6 coliai pff'|s moterys Linden, N. J. 
iriais audeklo apdarais. Parduodavo?
lome bargeną — atiduodame už 
irime. Prašome skubiai užsisakyti, 
ną, mums laiško rašyti nereikia, tik 
$3.00, ir tuojau gausite puikų

Aleksis. Ta proga aplankė mūsų 
vargonininką K. žižiūną ir pasi
tarė komponavimo reikalais.

PARDAVIMUI
Rochestery, N. Y., ir artimoj apylinkėj nuosavybės:—

Seniai išdirbta duonkepykla; mūro namas su visais įtai
symais; dvi krautvės; garadžius; savininkas išvažiuoja 
į Kaliforniją. Pora gerų saliūnų, tinkama lietuviui vieta; 
nebrangiai parsiduoda dėl senatvės priežasties.

Keletas gerų mūro namų su krautuvėmis ir fliatais; 
tinkama bent kokiam bizniui. Namai nuo vienos iki 30 
šeimynų, apartmentai visokios rūšies. Gazolino stotis, 6 
pumpos, karams taisyti garadžius, du lotai padėti karams; 
pačiame lietuvių centre; parsiduoda nebrangiai.

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

573 HUDSON AVE. ROCHESTER 5, N.JK7
Telefonas: Stone 3783

Dvidešimt penkerių metų dar
buotės laikotarpy Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubas yra atli
kęs gražių darbų labdarybė
je ir socialiniame veikime. Da
bar ,tai ilgų metų darbuotei at
žymėti, Klubas rengia šaunią 
puotą ir įspūdingą programą, 
įvyksiančią sekmadienio vakare, 
gegužės 16 d., Shoreland vieš
buty (prie 55th St. ir Shore 
Drive). Programa susidės iš 
kalbų, gražių muzikalinių nu
merių bei kitų tam įvykiui pri
taikytų ceremonialų. Muzikalinę 
programos dalį atliks Klubo na
rės, dainininkės muzikės: Ona 
Biežienė, Ona Piežienė, Genovai
tė Giedraitienė, Nora Gugienė, 
Alice Stephens, ir kitos. Šiose 
iškilmėse bus pagerbtos Klubo 
steigėjos, buvusios pirmininkės 
ir kitos atsižymėjusios veikloje 
narės.

Kadangi tai bus minėjimas 
Klubo “gimtamečio,” tai bus ir 
specialiai pagamintas didelis 
“birthday cake,” kuriuo visi sve
čiai bus pavaišinti.

Po programos bus šokiai ir 
smagus pasisvečiavimas jaukio
se Shoreland viešbučio patalpo
se.

Savo išvietintos sesutės ap
lankyti porai dienų atvyko poe
tas J. Aistis su žmona. Rašyto
ja M.- Aukštaitė jam savo na
muose suruošė vakarienę.

Toronto, Ont

Kartu su pavasariu ir Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos gyveni
mas pradėjo plakti smarkesniu 
pulsu.

Nuo Atvelykio sekmadienio 
iki sekančio antradienio buvo 40 
valandų atlaidai. Jie praėjo di
deliu pasisekimu. Žmonės lankė
si daug gausiau, kaip kitais me
tais.

Šia proga labai miela konsta
tuoti, kad mūsų parapijos lietu
viai katalikai kaskart vis labiau 
vertina didelę vienintelės New 
Yorko mieste lietuviškos para
pijos reikšmę ir rodo savo baž
nyčiai vis nuoširdesnį prisiriši
mą. Jų nuopelnai yra juo di
desni, kad parapijiečių daugu
ma net iš tolimo Bronxo savo 
bažnyčią turi pasiekti. Uoliųjų 
susipratimas ir gražus pavyzdys 
pradeda patraukti ir atsiliku
sius.

Gražius atlaidų pamokslus pa
sakė pranciškonas Tėvas Modes
tas Stepaitis.

Gegužės mėn. 1 d. šios para
pijos vyčių jaunimas suruošė 
parapijos salėje savo pobūvį. 
Vyčiai čia iš viso pasižymi or
ganizaciniais gabumais ir sve
tingumu. Dėl tokių jų savybių i mybės laikais Lietuvoj jos atli- 
ir šį vakarą, kaip ir visais kitais ko didelių ir neužmirštamų dar- 
atvejais, salė buvo pilnutėlė lie
tuviško jaunimo. Atsilankė daug 
svečių iš Brooklyno ir N. J. kai
myninių miestų.

Jaunimas čia mėgsta lankytis, 
nes kiekvieną tokį pobūvį vie
tos vyčiai sugeba pravesti įdo
miai, gyvai ir tvarkingai. Ren
gėjai, svečius išleidę, nors patys 
buvo pavargę, tol nesiskirstė, 
kol savo rankomis indų nesu
plovė, o salę paliko tokią švaru
tėlę, kad imk ir vėl svečius į ją 
kviesk. Tai labai simpatingas, 
mūsų jaunimo garbę keliantis, 
reiškinys. Dar gražiau, kad se
kantį sekmadienio rytą jie ne
apleido kataliko pareigos mišių 
išklausyti ir bažnytiniame cho
re dalyvauti. Visą pobūvio pel
ną vyčiai paskyrė savo parapi
jos reikalams.

Vyresnioji karta taip pat ne
atsilieka nuo jaunimo. Pagyvėjo 
šv. Vardo, Tretininkių, Šv. Kry
žiaus katalikiškųjų draugijų vei
kimas. Nariai kaskart vis gau
siau lanko susirinkimus ir juose 
gyvai svarsto savo draugijų rei
kalus.

Balandžio 28 d. šv. Vardo 
Draugija savo visuotiniame su
sirinkime išsirinko naują valdy
bą, kurios pirmininku yra V.1 
Dvareckas. I įUonjas seseles. O svarbiausia—

Gegužės 16 d. Šv. Vai do vyrai reįkįa ruoštis būsimai laisvai y-U y-ilrii i Įmanomo 1 .(Lietuvai. Dalis seselių skubės 
ten pas suvargusius brolius ir 
seseris lietuvius, nešdamos jiems 
visokią pagalbą. Taigi jau iš 
anksto reikia pasiruošti, sustip
rėti.

Gražios viltys ir darbai

Toronto lietuvių bendruomenė 
vis labiau pasižymi gražiu, lietu
višku veikimu.

Neseniai Toronto lietuvės mo
terys (“Dainos” grupė) suren
gė gražų vakarą, kurio pelnas 
skiriamas Vokietijoje skurstan
čioms lietuvių šeimoms. Pačios 
torontietės paruošia maisto siun
tinius ir siunčia juos į užjūrį. Va
karo metu vykusiai buvo suvai
dintas veikaliukas iš partizanų 
gyvenimo Lietuvoje. Veikaliuką 
paruošė ir režisavo Kuzmickas.

Ir Toronto Lietuvių Taryba 
jaučiasi gana pajėgi. Kas antras 
sekmadienis lietuvių parapijos 
salėje įvyksta jos susirinkimai. 
Po paskutinių valdybos rinkimų 
Tarybai vadovauja iš tremties 
atvykęs lietuvis mokytojas Me
čislovas Norkus, kuris savo tak
tu, mandagumu ir sugebėjimu 
kalbėti liaudžiai suprantama 
kalba torontiečių lietuvių tarpe 
yra susilaukęs simpatijų ir aukš
tos pagarbos.

Torontiečiai lietuviai nutarė 
ateityje vengti naujai atvyku
sius lietuvius vadinti DP, jie bus 
vadinami bendru vardu — lietu
viais kanadiečiais.

Naujai į Toronto miestą atvy
kę lietuviai gavo darbo ir sąži
ningai darbuojasi. Besibaigiant 
miškuose sutartims su bendro
vėmis, dauguma atvykusiųjų 
persikels į didžiuosius Kanados 
miestus, kaip Torontą, Montrea- 
lį ir kitus.

Baigiant tenka pasakyti, kad 
iš Europos atvykę lietuviai į To
ronto lietuvių visuomenę įnešė 
daugiau dinamikos. Naujai atvy
kęs jaunimas stengiasi užmegzli 
artimus ryšius su čia gimusiu ir 
augusiu lietuviškuoju jaunimu. 
Tas sveikintinas tarpusavio ben
dradarbiavimas ne tik greičiau 
abiem pusėm padės tobulintis 
kalboje (vieniems anglų, o ant
riems lietuvių), bet taip pat iš
lygins kai kuriuos nuomonių 
skirtumus, čia augęs jaunimas 
iš naujai atvykusiųjų galės pasi
mokyti tremtyje išmokto apsuk
rumo ir energijos, o naujai atvy
kę iš čia esančių — paprastu
mo, ramumo, o ne kartą ir ne
rūpestingo linksmumo... B.

bų. Nedidelį jų būrelį Apvaizdos 
ranka atvedė ir į Ameriką, čia 
jos yra dabar kaip pačios jau
niausios Kongregacijos atstovės 
—naujakurės šiame krašte ir dėl 
to taip labai reikalingos gerų 
bei dosnių širdžių pagalbos. 
Kantriai ir pasišventusiai dirb
damos, jos ir Amerikoj daug ką 
jau padarė ir tebedaro. Tik pasi
žiūrėkim: senelių prieglauda — 
poilsio namai, nuolatinės užda
ros rekolekcijos, iš Vokietijos 
atvykstančių našlaičių globa, 
tremtinių gyvenimo rūpesčiai, 
visokia pagalba Tėvams Marijo
nams ir Pranciškiečiams. Bet y- 
pač norim pabrėžti kasmet suren 
giamus jaunųjų Amerikos lietu
vaičių stovyklas su dvasiniu ir 
tautiniu auklėjimu. Tokia sto
vykla įvyks ir šiemet birželio- 
liepos mėn.

Kiti rūpesčiai ir sumanymai
Prieš akis dar daug reikalų. 

Seselės nori prie Motiniškojo 
Namo, Putnam, Conn., pastaty
ti Nekaltai Pradėtosios švč. Pa
nos Marijos garbei koplyčią, kur 
bus meldžiamasi už Lietuvą, vi
są pasaulį ir geradarius, šiam 
sumanymui labai reikalingos 
dosnių žmonių aukos. Reikia iš 
Vokietijos parsikviesti dar aš-

Montreal, Canada

Jos. Zeidat, J r

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai
1. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

Graborius—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

tephen Aromiskis
(Armakauskas) Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)Bal. 25 d. Kanados Lietuvių 
Taryba suruošė vaidinimą “Gra
fas Kaimiečio Bernu”. Keletas 
išvietintų 
stebėtiną 
nių buvo

gė šventę su programa.
atatinkamai pagerbtos 

os.
egužės 2 d. sodalietės mo- 
šventė savo dieną. 8 nau- 

andidatės priimtos į nares, 
kslą pasakė ir priėmimo 
s atliko kleb. kun. Kelme- 
sryčių metu nusifotogra- 

. Šių moterų grupę suor- 
vo Seselės Pranciškietės. 
garbė ir padėka.

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

atostogų čia praleido

ir prašome atsiųsti &

kosios Labdarybės (Cath. Char-1 laikraščio ir nežinodamas da-|

lietuvių parodė tikrai 
vaidybos galią, Žmo- 
pilna parapijos salė.

Savo išvietintos giminaitės ap
lankyti buvo atvykęs Waterbu- 
rio parapijos vargoninkas A. J.

Gegužės 2 d. jaunimo klubas 
suruošė savo metinį koncertą, 
Vytauto klube, čia vėl pasiro
dė išvietintųjų jėgos.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Mokytojas Alex Janušaitis kas 
savaitę rašo straipsnį į “The 
Melting Pot” skyrių savaitinia
me “Standard,” kuris platina
mas po visą Kanadą.

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

NUOŠIRDUS “AMERIKOS” 
SKAITYTOJAS

Frank Yeskat iš Putnam, 
Conn., pasiilgęs “Amerikos”

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS _ r
So.BostM-

le $.....
odyną. 
ts .........
as ...... w Haven, Conn

ras. Seserų Rėmėjų Sfi 
glijos Nekalto Prasidėjimo Sesjj 
, gegužės 16 d., per Sekmines, 
no Vienuolyne, Putnam, Conn- 
.1 vai. — pamaldos; 12:30 — Pie' 
— Palaiminimas Švč. Sakiam^ 
čiame dalyvauti šiame seime 
is, Nekalto Prasidėjimo Gildos 
įremti Švč. P. Marijos N. Pi\ 
jų įstaigas. Padėkime seselėj, 

lariusios ir dar daugiau yra 
įas kartu bus jauki Kongrega^ 
ventė ir malonus poilsis po 
džiu dėkingumu laukia savo 
šiai priimti, 
jasimatymo seime!

N. A Nekalto prasidėjimo
Centn>

. birželio 6 dieną New Ha- 
Conn., 1 vai. po pietų, Sea 
viešbutyje, Light House 

, įvyksta Connecticut val- 
ir gretimų lietuvių koloni- 
ganizacijų atstovų konfe-

j’a. Konferencijos dalyviai 
supažindinti su Amerikos 
vių Tarybos darbais, ir bus 
rta visa eilė aktualių klau- 
į kaip tarptautinė padėtis, 
tinių įsileidimas, lietuviškų 
izacijų veiklos sustiprini- 

įir kt. Konferencijoje daly- 
ir pranešimą padarys ALT 
. Komiteto atstovas M. Vai- 
ir kiti ALT nariai.
jas lietuviškas organizaci- 
usirūpinusias dėl Lietuvos

ir moterų Tretininkių Draugija 
tuoj po pamaldų rengia bendrus 
pusryčius. Tai bus graži proga 
šių draugijų nariams, kartu su 
savo dvasios vadais, prie bendro 
stalo ir svarbesniais draugijų 
reikalais pasikalbėti.

Birželio 12 d., kol dar neuž
klupo vasaros karščiai, šv. Var
do vyrų sumanymu ir klebono 
pritarimu, visa Aušros Vartų 
parapija, seni ir jauni, kviečiami 
į parapijos pobūvį. Jis įvyks pa
rapijos salėje. Kad šis pobūvis 
gražiai pasisektų, jam surengti 
neabejotinai suburs savo jėgas 
visos Aušros Vartų parapijos 
katalikiškos draugijos. Labiau
siai patyrę čia yra vyčiai. Jie 
jau pažadėjo šį sumanymą rem
ti. Gautas pelnas taip pat bus 
skiriamas parapijos reikalams.

Nuo balandžio 18 iki 28 die
nos buvo vykdomas Katalikiš-

Prašom, atvykite į Seimą
Įsidėmėkit, Naujosios Angli

jos Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildą Sekminių pirmąją dieną 
kviečia į savo Seimą, Putnam, 
Conn. Atvykit patys ir atsives- 
kit kitus. Būkit gausūs ir dos
nūs šioj Dievo ir Tėvynės tal
koj.

Iki pasimatymo Seime!
Kun. St. Būdavas

Savaitę
kun. Martišiūnas. Jis gyvena Chi 
cagoje, prieš porą metų atvykęs 
iš Vokietijos. Aplankė kleboną 
kun. Bobiną, savo draugą kun. 
Vilkaitį ir daugelį pažįstamų.

bartinio jo adreso, atvyko į 
New Yorką ir su dideliu var
gu surado “Amerikos” įstai
gą-

Jis ne tik pats laikraštį už
sisakė, bet taip pat pažadėjo 
jį platinti tarp savo draugų.

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
i (šalinskas)
Į Laisnluotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y
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Iš “Amerikos” Bazaro

Laikraščio skaitytojų tar
pe ilgainiui susidaro tarsi 
koks tai giminystės ryšys, 
jungiąs juos į atskirą ben
druomenę.

Ypač artimas, šiltas ryšys 
yra jaučiamas “Amerikos” 
skaitytojų tarpe. Jie vienas 
kito pasiilgsta, jaučia norą 
susieiti, arčiau susipažinti ir 
pasidalinti mintimis.

Tam tikslui atsiekti kas 
metai jie ruošia bendrą susi
važiavimą tyrame ore, vadi
namąją Lietuvių Dieną, kuri 
virto tradicine, kasmet šven
čiama, “Amerikos” skaityto
jų švente. (Šiemet ji bus ap
vaikščiojama liepos 4 d. Dex
ter Parke).

Tačiau vieną kartą per me
tus susieiti yra per maža. To
dėl, be Lietuvių Dienos, daž
nai rudens metu yra ruošia
mas bazaras.

Šiemet jis įvyko pavėluo
tai, tik pereitą savaitę. Ba
zaras sutraukė didžiumą 
“Amerikos” skaitytojų, ku
rie, susirinkę, pavyzdingoje 
nuotaikoje praleido tris va
karus ir savo atsilankymu 
parėmė laikraštį.

Visiems atsilankiusiems 
“Amerikos” administracija 
yra be galo dėkinga, bet dar 
dėkingesnė yra iniciatoriams, 
kurie tą bazarą suruošė ir, 
nepaisydami didelio nuovar
gio, tris ilgus vakarus pasi
šventusiai dirbo.

Kitaip negalėdama jiems 
atsidėkoti, laikraščio admi
nistracija norėjo nors jų var
dus laikraštyje paskelbti, 
kad jie būtų darbštumo ir pa
siaukojimo pavyzdžiu kitiem. 
Bet daugelis jų iš kuklumo 
ir nuo to atsisakė ir prašė jų 
vardų neskelbti. Taigi čia 
rasite nepilną dirbusiųjų są
rašą.

Prie Apreiškimo parapijos 
stalo: V. Janušonis, V. Stel- 
mokienė, Julija Skarulienė, 
Pranė Plaktonienė ir J. Gra
žienė.

Prie Maspetho par. stalo:
A. Ražickienė, Višniauskie- 
nė, J. Paulauskienė, Zem- 
lauskienė ir šimkiūtė.

Prie Angelų Karalienes pa- 
rap. stalo: O. Sijevičienė, M. 
Putinienė.

Be jų vieningai bazare dir
bo šios parapijietės: O. Pa- 
natauskienė, U. Janušienė,
B. Adomaitienė, Stravinskie
nė, U. Šarkauskienė; joms 
padėjo J. Stačkienė ir M. 
Brangaitienė.

Prie bolių: A. Spaičys, A. 
Kazlauskas, St. Lukas ir NN.

Prie rato: B. Laučka, A. 
Bačiuška, R. Kazlauskas, J. 
Butkus.

Prie virtuvės: B. Adomai
tienė, O. Panatauskienė ir 
Stravinskienė.

Prie baro: V. Žemantaus- 
kas, S. Aleksiūnas ir M. Dai- 
lydėnas.

Prie kasos: P. Montvila ir 
K. Krušinskas.

Tvarką vedė komiteto pir
mininkas K. Baltrušaitis.

Bazarui daiktus dovanai 
atvežė P. Dulkė ir šimansko 
& Mitchell mėsinės automobi
liai.

Reikia pažymėti, jog iš ba
zare matytų daiktų daug bu
vo sudovanota. Vertingiau
sios dovanos gautos iš P. 
Montvilos, Janušauskienės, 
M. Brangaitienės, Petrulio- 
nienės, U. Janušienės, Ch. Ši
manskio & Mitchell, Baniu- 
lienės, J. Stačkienės, Petro ir 
Olgos šilinskų, J. Skarulie
nės, A. Lauciaus, Stučienės,
J. Gražienės ir mūsų biznie
rių:

J. Ginkaus, 495 Grand St.
A. Povilansko, 158 Grand 

Street.
S. Pusvaškio, 939 Grand St.
J. Zeidat, 411 Grand St.
P. Deksnio—Galinga most.
X. Strumskio, 322 Union 

Avenue.
Ross Liquore Store.
Berkowicz-Grazino.
Jiems priklauso nuoširdus 

lietuviškas ačiū už savo 
spaudos parėmimą.

Nuoširdus ačiū priklauso 
ir Angelų Karalienės parapi
jos klebonui kun. J. Aleksiū- 
nui, leidusiam nemokamai 
naudotis sale, taip pat ir kun.
K. Paulioniui, nuoširdžiai, in
tensyviai dirbusiam bazare 
ir teikusiam moralinę para
mą bei paakstinimą visiems 
dirbusiems ir atsilankiu
siems.

Bazaras sulaukė svečių ir, 
iš tolimesnių kolonijų. Tenj 
buvo matyti karštas “Ameri
kos” bičiulis J. žemaitis iš 
Millburn, N. J., Julius ir Nel
ly Protapai iš Newarko, taip 
pat A. Naubara, S. Stakeliū- 
nas ir M. Stučienė iš So. Bos
ton, Mass.

“Am.” Administracija

Mūsų Apylinkėje

• Gen. Jonas Černius, bu
vęs Lietuvos ministeris pir
mininkas, birželio 6 d. kalbės 
New Yorke lietuvių draugijų 
atstovų ir svečių konferenci
joje.

• Adv. K. R. Jurgėla gegu
žės 7-10 dd. lankėsi Washing
tone. Dalyvavo ALT valdy
bos posėdyje, lankėsi įvairio
se įstaigose.

• Salomėja čerienė geg. 9 
dieną kalbėjo Paterson, N. 
J. BALF skyriaus pramogo
je.

• Dan. J. Averka gegužės 
9 d. išvyko į Atlantic City,
N. J., kur įvyksta siuvėjų uni
jų dvimetinė konferencija. 
Su juo drauge nuo Brookly- 
no siuvėjų lietuvių lokalo da
lyvauja J. Ambrozaitis, J. 
Petersonas ir J. Buivydas.

• Kun. Kazio Tumasonio,
O. F. M. (a. a. Jurgio Tuma
sonio sūnaus), primicija bus 
birželio 13 d. Angelų Kara
lienės bažnyčioje.

Apreiškimo 
Parapija

Angelų Karalienes 
Parapija

AUKOS TREMTINIAMS
Geg. 2 d. Angelų Karalie

nės parap. salėje buvo rodo
mos filmos iš lietuvių trem
tinių gyvenimo. Kalbėjo kun. 
A. Masaitis ir J. Valaitis.

Po filmų žiūrovai tremti
niams gelbėti sudėjo aukų, 
kurias rinkti padėjo kun. K. 
Paulionis,, P. Montvila ir J. 
Valaitis.

Aukojo: Kaz. Krušinskas 
$6, Elzb. Strunginienė $5, Do
micėlė šalienė — $3. Po $2: 
Mary Jasadavičius, K. Eidu- 
kaitis, P. Montvila. O. Sije
vičienė — $1.50; Stelmokie- 
nė ir N.N. po 50c.

Po $1.00:
Elena Vyzienė, Adomas Jasa

davičius, Antanas Žalys, Kostan- 
tas Žalys, Stasys Novak, Marcin
kus, Tamašiūnienė, Putinienė, 
Tamoševičienė, Martinaitienė, 
Jonas ir Anelė Butkai, O. Dig- 
rienė, Vainauskienė, Vizbarienė, 
Šarkauskienė, A. Marcinkus, M. 
Brangaitienė, O. Ragelienė, Kaz
lauskienė, O. Zubrienė, Mary 
Liudžinienė, Marta Nečiunskie- 
nė, Ona Montvydas, Ant. šlijaus- 
kienė, Rutkauskienė, Babilas, J. 
Liaukus, Vaitkienė, Švedienė, 
Pranckaitienė, Vaitekūnas.

SEKMINIŲ VAINIKAS
Tuo vardu rašytojas trem

tinys Ant. Gustaitis parašė 
scenos vaizdelį, o Brooklyn© 
vaidilos jį suvaidins šį sek
madienį, geg. 16 d., Maspe
tho parapijos salėje. Reži
suoja Algirdas Zenkus.

Koncertinėje dalyje daly
vaus Brooklyn© Harmonijos 
Ansamblis, vedamas Viole
tos Pranckienės, smuikininkė 
Z. Rajauskaitė, Ed. Juzumas, 
K. B. Kraučiūnas ir kiti.

Pradžia — 5 vai. vak. Įėji
mas — 1 dol.; šokiams—50c.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinku 
AISKRYMAS gamintas namie 13 geriausios Smetonos, ALUS 11 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKrn

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

j AMERIKOS LI 
i LIKŲ VISUC 
j KULTŪRINIO

SAVAT

EINA KAS I

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos New Yor- 
ko ir New Jersey apskr. su
važiavimas įvyks Brooklyne, 
sekmadienį, gegužės 23 d., 2 
vai. po pietų (ne geg. 29 d., 
kaip praėjusiame numery per 
klaidą paskelbta), Apreiški
mo parapijos salėje, No. 5th 
ir Havemeyer Sts.

PAMINĖTA VEDYBŲ 
SUKAKTIS

Balandžio 18 d. Angelų 
Karalienės bažnyčioje buvo 
pamaldos—mišios ponų Pren- 
cesonų, “Amerikos” skaity
tojų, 50 metų vedybinio gy
venimo proga. P. J. M.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS

PAVASARIO BALIUS
įvyks

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES-MAY 29, 1948
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS SALĖJE

So. 4th ir Rqebling Sts. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7 vai. vakare

BUS MUZIKA IR ŠOKIAI
Visi kviečiami atsilankyti.

Įžanga tik — — 50c

- %
Lietuvių Radijo Draugijos 

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius .

ŠEŠTADIENIAIS 2 V AL. POPIET WWRL 1600 kc.
Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 

visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

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

Tel. EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Direktorius Muzikos Dir, Pranešimu Dir.

?

Pereitą sekmadienį gražiai 
buvo atšvęsta Motinos Die
na. Žmonės gausiai lankėsi 
bažnyčioje, iš kurių daugelis 
ėjo prie komunijos. Po 8 vai. 
mišių sodalietės moterys ir 
mergaitės surengė iškilmin
gus pusryčius motinoms pa
gerbti. Pusryčiuose dalyvavo 
apie 150 žmonių. Gražiai mo
tinas pasveikino parapijos 
klebonas kun. N. Pakalnis ir 
kun. W. Masiulis, paįvairin
damas savo sveikinimo žodį 
saldžiu juoku. Motinas svei
kino taip pat ir sodaliečių 
prezidentė Elena Vincevičiū- 
tė. Per pusryčius Ona Plak- 
toniūtė ir Agnes Skarulytė 
gražiai padainavo keletą dai
nelių. žodžiu, ši šventė praė
jo gražioje, šeimyniškoje 
nuotaikoje.
Sutvirtinimo Sakramentas
Pirmą vai. J. E. vyskupas 

R. E. Kearney iškilmingai 
buvo atlydėtas iš klebonijos 
į bažnyčią, chorui giedant 
“Ecce Sacerdos Magnus.” 
Žmonių buvo pilnutėlė baž
nyčia, sutvirtinamųjų apie 
200. Per Sutvirtinimo Sakra
mento ceremonijas vyskupui 
tarnavo kun. J. Aleksiūnas ir 
kun. K. Paulionis, šv. Kriz- 
mą nuo sutvirtintųjų kaktų 
valė kun. A. Petrauskas ir 
kun. W. Masiulis. Po ceremo
nijų vyskupas pasakė gražų 
pamokslą, pritaikytą šioms 
iškilmėms, taip pat pasi
džiaugdamas par. klebono 
kun. N. Pakalnio rūpesčiu 
naujai išdekoruota bažnyčia.

Po pamokslo J. E. vysk. R. 
E. Kearney suteikė palaimi
nimą su Švč. Sakramentu, o 
po to iškilmingai buvo išly
dėtas iš bažnyčios.

NAUJI ŠEIMININKAI
“Amerikos” laikraščio uo

li rėmėja Marijona Dumblie- 
nė, turėjusi valgomųjų daik
tų krautuvę 436 So. 5th St., 
Brooklyne, ją pardavė. Mums 
malonu pažymėti, kad nauji 
krautuvės šeimininkai yra 
taip pat lietuviai. šiam 
“Amerikos” bazarui jie per 
O. Sijevičienę padovanojo 
vertingų daiktų.

Mes linkime M. Dumblie- 
nei ramiai pailsėti, o nau
jiems šeimininkams geriau
sio pasisekimo biznyje.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
VAKARIENĖ

Piliečių Klubo patalpose 
Šv. Jurgio Draugija neseniai 
buvo suruošusi skoningą va
karienę. Užkandžiai buvo pa
gaminti lietuvių moterų.

Draugijos pirm. J. Ambro
zaitis pradėjo vakarienę, pa
kviesdamas muzikantus su
groti Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po užkandžių buvo 
pasakyta kalbų ir pareikšta 
Draugijai linkėjimų.

P. J. M.

IŠ NEW YORKO VYČIŲ 
VEIKLOS

Gegužės 1 d. Vyčių 12’kp. 
Aušros Vartų salėje, New 
Yorke, surengė šokius.

Neseniai kuopa sudėjo 50 
dolerių maisto siuntiniams, 
siunčiamiems lietuviams stu
dentams į Prancūziją ir Vo
kietiją. Be to, apie 100 sva
rų buvo sudėta maisto pro
duktais.

Balandžio 20 dienos susi
rinkime dalyvavo solistė Su- 
zana Griškaitė ir svečiai iš 
Newarko ir Jersey City.

Mūsų kuopa neužmiršta ir 
sportuoti. Sporto vadovu yra 
Larry Janonis.

Vyčiai ir toliau rūpinsis 
tremtiniais ir, kaip galėdami, 
jiems gelbės.

Vyrų choro repeticijos 
vyksta penktadienių vaka
rais, 8:30 vai.

Sekite vyčių veiklą, remki- 
te juos ir globokite. Laisvos 
Lietuvos viltis glūdi Ameri
kos lietuvių jaunime.

DRAUGIJŲ ATSTOVŲ 
KONFERENCIJA

New Yorko Lietuvių Tary
ba, kaip jau buvo paskelbta, 
šaukia New Yorko ir New 
Jersey draugijų atstovų kon
ferenciją. Ji įvyks š. m. bir
želio 6 d., American Com
mon salėje, 40 East 40th St., 
New Yorke.

Numatoma tokia konferen
cijos dienotvarkė:

1) Atidarymas (J. Glaves- 
kas, New Yorko L. T. pirm.) ;

2) Prezidiumo ir komisijų 
sudarymas;

3) Pranešimai:
a) Lietuva okupacijos iš

vakarėse (gen. J. Černius),
b) Lietuvos byla ir išlais

vinimo akcija (Dr. Pr. Pa- 
dalskis),

c) Tremtinių įsileidimo į 
USA klausimas (adv. K. Jur
gėla) ;

4) Antrojo Lietuvai Gelbė
ti Vajaus parėmimas;

5) Klausimai ir sumany
mai;

6) Uždarymas.

ĮSITAISĖ GARSIAKALBĮ
Angelų Karalienės parapi

jos vargoninkas P. Dulkė įsi
taisė gerą garsiakalbį (kurį 
girdėjote “Amerikos” baza
re) ir jį išnuomoja visokioms 
pramogoms. Esant reikalui, 
teiraukitės telefonu: —

VI 7-2922 J

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MAČIULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
COKE ir ALIEJUSANGLYS,

496 Grand Street Brooklyn, N.
Gyvenimo Vieta:

53-82 72nd PI. ■ Tel. HA 6-8406 Maspeth, N, 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspe 
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokama

FISAS.

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N.
Tel. EVergreen 4-9737

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Atsidariusi

GRANDVIEW BARBER SHOP j
Kuri randasi patogioje vietoje
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Priimtas

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME J
LAISNIUOTAS GRABORIUS

EVergreen 4-0203

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

Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

8856 85th St., Woodhaven 21, N. Y. 
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

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

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y
(Prieš Armory) EVergreen 7-477'

Mūsų telefonas nemiega

I Basil Fedoryk |
VYNO, DEGTINES IR ■

| IMPORTUOTU LIKERIŲ |
KRAUTUVE g

102 GRAND STREET
| BROOKLYN 11, N. Y.
3 EVergreen 7-4829
S I

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

ir Queens, Nassau, Sufolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už nrvi- 
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

Parduodame farmas, lo- 
tus, krautuves ir dirbtu- 

. jj ves> taipgi išnuomojame. 
Teisingas patarnavimas per 38 metus.

B. ZINIS
LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 

INSURANCE
499 GRAND ST. 361 UNION AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
EV 4-3487 RE 9-1506

RUBBERSTAMPSW

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimu, plasteriavlmą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJEB 8T., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

Advokatas

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

NEwtown 9 - 5972

Modern
MADE-TO-ORDER JĮgS

*TEMCM_a
MAMK FK>kTCZ9
JROCKKT T,»>»d
•KSMMWRK S-TAMPd
Bra— checks a badge*
•9** a jnvooopv T acts

BALES & REPAIR OF 
Wumberuw machines

Tel- BEekman 3-6B28
J. Snelderaitls ir A. Andriukaitis

Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

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

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

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire

Stephen B redes J r
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) 
žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

ir

4 l
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Dekoruotojas
Dažytojas

IŠ ORO IR IS VIDAUS | 

PILNAI APDRAUSTAS f j|
Vartojama Geriausia Medžiai 
DARBO APKAINAVBIAS DYKI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 24203

wSum
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FOTOGRAFAS
r - 65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y. >
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h tremtinys. Po 
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Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 1
Station VVEVD — 1330 kfl., 5000 Watts i

DIRECTOR — JACK J. STEKAS 
429 Walnut St.,

TeL MArket 2-5360 I
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