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Velykų nuotaikos 
Mūsų akademikai 
Jie netiki 
Ko jie ten nori?

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS
EINA KAS PENKTADIENĮ

Velykų pirma diena. Prieš 
saulėtekį Brooklyno gatve 
skubu į Prisikėlimo pamal
das. Iš vienos, kitos, penktos 
ir dešimtos gatvės ta pačia 
kryptimi skuba žmonės. Visi 
į tas pačias iškilmes. Prale
kia automobiliai. Ir jie su
stoja prie tos pat bažnyčios. 
Klausau kalbant — lietuviš
kai. Praeinantieji ir išlipan
tieji. Pasijauti kaip Panevė
žy ar Marijampoly. Jauni
mas, kurie vyksta su tėvais, 
stengiasi taip pat lietuviškai 
kalbėti, nors jiems ir leng
viau jau yra angliškai. Tai 
pagarba tėvams, senajai kar-1 . ........ ..
tai, kurių kalbos mūsų jau-' ku jie ir bus pasiųsti, 
nimas nenori paniekinti. Šis 
momentas mūsų kultūrinin
kams reikėtų išnaudoti.

berniuk?”
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Daugiau Amerikos kariuomenės į Europą ATLA?2PaS4KTAS
<g>------------------------  ______-_____________SEn ATE<•>

Pranešama, kad užsienio 
valstybių ministerial, kurie 
buvo čia suvažiavę Atlanto 
susitarimo pasirašyti, prašė 
Ameriką pasiųsti į Europą 
daugiau kariuomenės ir ka
riškų lėktuvų. Ypatingai bu
vo reikalauta pasiųsti didžių
jų bombonešių.

Valdžia jau paprašė Kong
reso karo komitetą leisti pa
siųsti į Angliją bombonešių. 
Atrodo, kad artimiausiu lai-

Prezidentas, kaip žinome, 
neseniai savo kalboje, pasa
kytoje Kongreso atstovams, 
pasakė, jog, reikalui esant, 
nebus varžomasi dėl atomi
nių bombų metimo. Jis nedvi
prasmiškai turėjo galvoje 
Kremliaus agresijos galimu
mą artimiausiu laiku. Yra 
manoma, kad prezidentas tai 
pasakė sąryšy su sovietų ka
riuomenės judėjimu rytų Eu
ropoje.

Atlanto Sąjungos valsty
bių užsienio ministerial su
darė komitetą sekti sovietų 
karinių jėgų judėjimui rytuo
se.

Lietuviškų parapijų bažny
čios šį iškilmingą rytą buvo 
visos pilnos. Prisikėlimo pa
maldos visur lietuviškos. Se
ni ir jauni, dideli ir maži — 
visi giliai pergyvena didingą 
prisikėlimo aktą. Visi susi
kaupę pamokslo metu. Net 
trečioji mūsų karta, tie maži 
pumpurėliai, seserų vienuolių 
suorganizuoti procesijos da
lyviai, ir tie susikaupę klau
so lietuvišką pamokslą. “Ar 
gi tu supranti lietuviškai, 

kartą paklau
siau prie mišių patarnaujan
tį kokios 10 metų berniuką. 
“Puikiausiai!” — nustebino 
mane atsakymas. “Ar jūs iš 
tremties atvykę?” “Ne, aš ir 
tėvelis čia gimę, o mamytė 
atvykusi į čia 1925 m.,” — 
atsakė. Pasidarė viskas aiš
ku. “Tur būt, tau mokykloj tacija. Joje kalbės daugelio

* sunkiai eina angliškai?” — 
neiškentęs paklausiau. “Per 
paskutinius egzaminus gavau 
95% už anglų kalbą,”— at
šovė. širdį pripildė džiaugs
mas ir pasigėrėjimas.

Pavergtą tautą

Gegužės 5 d. New Yorke, 
Carnegie Hall, įvyks bolševi
kų pavergtų tautų manifes-

Mūsų skaitytojams gal ne 
visiems yra žinomi lietuviai 
Studentai ir Alumnai. Tai or
ganizacija, į kurią susibūręs 
mūsų jaunimas einąs ir jau 
išėjęs aukštuosius mokslus. 
Mūsų New Yorko Studentai 
ir Alumnai yra nepaprastai 
daug padėję tremtiniams. Jie 
yra išsiuntę labai daug mais
to ir drabužių į tremtinių 
stovyklas. Lietuvių tremtinių 
gimnaziją Eichstaette, Vo
kietijoje, mūsų Studentai ir 
Alumnai globoja nuolatos. 
Tai kilnus ir didingas darbas. 
Studentų ir Alumnų organi
zacija mūsų visuomenė turė
tų tikrai susidomėti. Jų ren
giami parengimai ne savo 
bizniui, o • artimo pagelbai. 
Už surinktus, pinigus savo 
parengimuose, jie perka mais 
tą bei kultūrines priemones 
ir siunčia savo broliams lie
tuviams tremtyje.

pavergtų tautų atstovai. Jų 
tarpe Lenkijos — Mykolaiči- 
kas, Bulgarijos — Dimitro
vas, Vengrijos — Nagy, Ru
munijos — Gafenen. Taip pat 
kalbės VLIKo pirmininkas 
prel. M. Krupavičius ir Vykd. 
Tarybos pirmininkas V. Si
dzikauskas.

Maskvos tarnyboje esą 
Amerikoje lietuviai komunis
tai savo spaudoje paskutiniu 
metu daug rašo apie kolcho
zus Lietuvoje. Jie juos labai 
giria. Kas yra kolchozai? Tai 
yra dvarai, sudaryti iš ūki
ninkų atimtos žemės. Dvari
ninkai ten yra rusai komunis
tai, o bernai — mūsų broliai, 
buvę tų žemių savininkai. 
“Jis atrodo, kaip sovietų 
kolchozininkas” — tai posa
kis, kuriuo aptariamas labai- 
nuskuręs žmogus, tai posa
kis, kuris per grįžusius iš Ru
sijos vokiečių belaisvius išsi
platino po visą pasaulį. Tai 
posakis, kuris ryškiai apta
ria gyvenimą kolchozuose. O 
Šitie išsigimėliai juos girią. 
Privačiame gyvenime, kur jų 
nemato Maskvos akys ir ne
girdi jos ausys, jie tačiau pa
sisako, kad jie netiki tuo, ką 
jie turi savo laikraščiuose ra
šyti apie kolchozus Lietuvo
je-

10,000 STATINIŲ ALAUS
-----------  Prezidentas Trumanas pa-

New Yorke dėl bravorų tiekė Senatui patvirtinti At- 
darbininkų streiko pritrūko lanto susitarimą. Jis paprašė 
alaus. Daugelis saliūnų alų Senatą, kad paktą greit pa
gauna iš New Jersey bravo- tvirtintų, šį paktą preziden- 
rų, kurie šventėms atsiuntė tas aptarė, kaip vieną iš di
New Yorkan net 10,000 sta- džiausiu žingsnių kelyje į tai- 
tinių. ? ką.

—Jeruzalėje per Velykas 
šventas vietas galėjo aplan
kyti tik mažas-skaičius pil- 
grimų, kurie išanksto buvo 
apsirūpinę tam tikrais leidi
mais.

—Vatikane Velykų švenčių 
pamaldose dalyvavo viš 100,- 
000 tikinčiųjų, susirinkusių 
Šv. Petro Bazilikos aikštėje. 
Maldininkų tarpe buvo apie 
20,000 pilgrimų iš kitų kraš
tų.

Savo pranešime preziden
tas pabrėžė, kad šis paktas 
rūpinasi šių dienų pasaulinės 
padėties tikrove. Jis pažymė
jo, kad ši sutartis neišeina 
nei iš Jungtinių Tautų, nei iš 
JAV konstitucijos rėmų.

Numatoma ilgi debatai šio 
susitarimo reikalu. Kaip ži
nome, norint pravesti šį už- 
gyrimą, reikia surinkti už jį 
du trečdaliai balsų. Neabejo
jama, tačiau, kad susitarimas 
bus galutinai priimtas.

VERKIANTI STATULA
Prieš kiek laiko Amerikos 

laikraščiuose pasirodė žinia, 
kad Syracuse, N. Y. mieste 
esanti šventos Onos statulė
lė, ją vienai mergaitei pabu
čiavus, pradėjo verkti.

Šituo susidomėjo Movieto
ne News bendrovė New Yor
ke ir pasiuntė į ten savo film- 
korespondentą Juoz. Kižis. 
Mr. J. Kižis yra lietuvis, su 
juo tiesiog į kontaktą teko 
sueiti mūsų korespondentui. 
Duodame jo paties pasakoji
mą, nieko nepridedami ir iš
vadų nedarydami.

vyko Velykų penktadienį su 
savo žmona ir dviem dukre-

Kai reikia suimti 
teisėję

Kingston, N. Y. policija 
velykų dieną gavo gyventojų 
nusiskundimą, jog vietos tei
sėjas, perdaug įsilinksminęs, 
švaistosi po miestelį ir kėsi
nasi suvažinėti kiekvieną, 
drįstantį atsistoti jam sker
sai kelio. Policininkas, kuris 
nuvyko teisėją suimti, irgi 
vos netapo įnirtusio teisėjo 
suvažinėtas ir gavo kelis 
boksus už bandymą teisėją 
sulaikyti.

* Visgi;'"pagaliau/-policinin
kas, blaivas būdamas, nuga
lėjo teisėją ir nakčiai uždarėlėna. Su filminiu aparatu jie » . .» . . . ,.ciu. ou ^uiumu apaiaiu „roįų 1SS1paginOtl.
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Kultūros Institutas
Balandžio 18 d. New Yor- mininkas — kun. P. M. Ju

ke įvyko Amerikos Lietuvių ras, vicepirm. — J. B. Lauč- 
Katalikų Kultūros Instituto 
valdybos posėdis. . Valdyba 
yra patvirtinta ALRK Fede
racijos centro valdybos. Į ją 
įeina: prel. J. Balkūnas, kun. 
P. M. Juras, prof. Dr. kun. M. 
Ražaitis, J. B. Laučka, Dr. A. 
Kučas, Dr. J. Leimonas, Dr. 
A. šerkšnas, prof. A. Vaičiu
laitis ir adv. K. Jurgėla. Pir-

Dimitrovas išvyko į 
. Maskvą

Pasidavė pati šnipė

Alermuojančios žinios per 
pasaulį eina apie padėtį Ira
no pasieny, Turkijos pakraš
čiuos, aplink Jugoslaviją, Šuo 
miją, tolimoj Norvegijos 
šiaurėj. Visur raudonos Mas
kvos divizijos. Ko jos ten no
ri? Gal jos bijo, kad, pavyz
džiui, Suomija ar Iranas ne
pultų ir nesutriuškintų Sovie
tų Sąjungos? Ar kad Turkija, 
pavyzdžiui, nepasiimtų sau 
Kaukazo, Krymo ir Juodo
sios jūros? O gal jos saugo
ja, kad per šituos kraštus ne
užpultų jų Amerika? Visi ši
tie spėjimai neturi jokios 
prasmės: minėti kraštai yra 
maži liliputai, o Amerikos 
konstitucijoje yra griežtas 
paragrafas, draudžiąs jai pa
čiai pulti bent • kurį kraštą, 
kuris jos neužpuolė. Taigi, 
tos divizijos ten kaž ko kito 

“nori. Jų tie “norai” sukūrė 
Atlanto paktą.

laukė prie statulėlės visą pa
rą. šeštadienį prieš 12 Vai. 
norėjo jau palikti statulėlę 
ir važiuoti namo, nes statulė
lė neverkė. Beeinant iš kam
bario, jaunesnioji jų mergai
tė paprašė mamytę dar pa
bučiuoti statulėlę. Kai tik 
mergaitė palietė lūpomis sta
tulėlę, iš statulėlės akių pra
dėjo kristi ašaros. Visa šeima 
matė. Mergaitė panaudojo 
savo nosinėlę, iki nosinėlė 
nuo ašarų pasidarė visai šla
pia. Mr. J. Kižis visa nufil
mavo ir filmos jau pasirodė 
New Yorko kinų apžvalgose.

Mr. J. Kižis, prašomas 
daugiau paaiškinimų, jaudi
nasi ir teatsako: Aš visa pats 
mačiau, ką mačiau — nufo
tografavau, žiūrėkite. Abid
vi pp. Kižių mergaitės apie 
įvykį daug kalba, ką ir kaip 
jos matė.

Šį įvykį aprašė Internatio
nal News Service ir Associa
ted Press korepondentai sa

lvo spaudoje.

Dabar minėtas teisėjas gal 
voja, kaip jis, iki šiol kitus 
teisęs, turės atsistoti prieš 
kitą teisėją.

Bulgarijos komunistinis 
diktatorius Dimitrovas išvy
ko į Maskvą. Sąryšy su tuo 
pasauly pasklido visokiausių 
spėliojimų. Vieni sako, kad 
Dimitrovas labai serga ir iš
vyko prie patikimų Maskvos 
gydytojų. Šitai versijai pra
džią davė komunistų paskel
bta žinia, kad Dimitrovas iš
vyko į Sovietų Sąjungą svei
katos pataisyti. Kiti mano, 
kad jis yra Kremliaus pa
šauktas aiškintis dėl naciona
listinių tendencijų Bulgari
joje.

Dimitrovas yra 66 metų 
amžiaus, buvęs komintemo 
vadas. Jis buvo 1934 m. kal
tinamas Leipcigo teisme, Vo
kietijoje, dėl Reichstago rū
mų sudeginimo. Teisme jis 
apsigynė, nuvyko į Maskvą 
ir gavo pilietybę. Iš Bulgari
jos buvo pabėgęs už 1923 m. 
komunistų sukilimo organi
zavimą. Maskva jį pasiuntė 
į Bulgariją, diktatoriumi, kai 
Bulgarija buvo užimta rau
donosios armijos. Kiti mano, 
kad jam gali kliūti už drau- 
gąvimąsi su Jugoslavijos 
diktatoriumi, kuris neklauso 
Stalino,

ka, sekret. — prof. Vaičiulai
tis, iždininkas — prof. Dr. 
kun. M. Ražaitis.

Institutas suplanavęs yra 
varyti plačią lietuviškosios 
kultūros ugdymo vagą. Suda
ryta lietuvybės ugdymo, li
tuanistikos, istorijos, meno ir 
literatūros sekcijos, kurioms 
vadovaus mūsų mokslo ir 
meno žmonės. Ypatingai daug 
dėmesio kreipiama bus į lie
tuvybės ugdymo sekciją, ku
riai vadovaus Dr. J. Leimo- 
nas.

Kultūros Institutas globo
ja nepaprastus mūsų kultū
ros turtus, sukrautus Bosto
ne ALKos muziejuje, kurį 
globoja ir plečia kun. P. M. 
Juras. Čia yra lietuviškų 
knygų, dokumentų ir senienų 
didižuliai rinkiniai. Šis mu
ziejus - archyvas nuolat au
ga. Stengiamasi gauti jame 
ir tremtinių kartoteka iš Vo
kietijos.

Jau seniai sovietai išvystę 
didelį šnipų tinklą Kanadoje. 
Kanadoj sovietų šnipai turė
ję ryšių su JAV veikiančiais 
sovietų šnipais.

Daugumas tų šnipų, kaip 
žinome, keliais atvejais buvo 
suimta. Jų tarpe ir labai 
stiprūs, pavyzdžiui, atominių 
bombų šnipinėjimo agentai.

Jau treji metai policija ieš
kojo vienos moters, šios afe
ros stambios figūros. Tai Fri
da Liuton. Pereitą savaitę ji 
pati prisistatė policijai ir pa
sidavė. Jos suėmimas gali iš
aiškinti nepaprastus dalykus 
— net rusų pasiuntinybės 
Washingtone ryšius su šia 
afera.

Stalinas serga?

Paleido amerikietę
Čekoslovakijos komunistai 

Pragoję suėmė Amerikos pi
lietę V. A. Vraz, 38 metų am
žiaus, kuri nuo 1945 metų va
dovavo American Relief for 
Czechoslovakia šalpos orga
nizacijai. Ji apkaltinta poli
tine veikla. Amerikos amba
sada pądarė^reikąlįngus žy
gius ir ji buvo išlaisvinti.

Be šito incidento, tuo pačiu 
metu iš Pragos buvo išpra
šyti kiti trys amerikiečiai, 
baptistų kunigai.

Į laisvą pasaulį prasiskver
bė žinių iš Kremliaus apie 
Staliną. Sakoma, kad jam 
paskutiniu metu buvę du šir
dies priepuoliai. Šią žinią esą 
sužinojo vienas koresponden
tas iš vieno iš Maskvos išvy- 
kusio diplomato.

Tas diplomatas prieš išvyk
damas matėsi su Stalinu. 
Despotas buvęs labai išbalęs, 
atrodė gana silpnas. Gydyto
jai esą įsakę jam pasitraukti 
į ramų gyvenimą.

O, kad jis būtų laisvas nuo 
nusikaltimų, dėl kurių jis ne
nori vadelių’£$ęj§ti.iš savo 
rankų, jis mielai eitų senat
vėje pailsėti.

—Gegužės 2 d. New Yorke 
prasidės. Gubičievo teismas, 
kuris kaltinamas šnipijada.

KAS NAUJO ŠIA SAVAITĘ
ŽEMES DREBĖJIMAS AMERIKOJE

 ♦---------------------------------------------------------

Balandžio 13 d., 2:27 vai. 
po pietų, Washingtono ir Ore
gono valstijose, Amerikos 
šiaurės vakaruose, įvyko stip 
rus žemės drebėjimas, kur 
tęsėsi vieną minutę. Drebėji
mas prasidėjo nuo Portland 
ir tęsėsi iki Vancouver, Bri
tų Kolumbijoje. Kilo iš Cas
cade kalnų.

Labiausia nukentėjo Seatt
le miestas. Toliau labiau nu
kentėję yra Portland, Taco
ma. Žuvo 7 žmonės. Daug su
žeistų. Per 20 milijonų dole
rių nuostolių.

Daugelyje valstijų šiaurva- 
karuose nutraukyta telefono 
laidai, sugadinti vandentie
kiai, dujų įrengimai.

• Radio žiniomis, į Iraną yra atvykusios dvi JAV mi
sijos — karinė ir ūkinė, apie 40 žmonių.

• Vokiečių komunistas G. Eisleris, kuris seniau atvy
ko į JAV, dabar nori grįžti į Voiketiją, bet valdžia jo iš čia 
neišleidžia. Eislerio rusai nori savo zonoje.

• Nukrito JAV transporto lėktuvas, gabenęs maistą į 
Berlyną.

• Bunnoje galutinai pasibaigė sukilimas. Jis tęsėsi ga
na ilgai, pareikalavo daug aukų.

• Maršalas Montgomery sudarė Europos gynimo pla-

Įsakymas Olandijai
Jungtinių Tautų organiza

cijos visuotinas susirinkimas 
įsakė Olandijai tuojau sustab
dyti veiksmus Indonezijoje. 
Olandija jau seniai žadėjo 
Saugumo Tarybai tuos veiks-1 . —;—---■——b-----------j------------ ---------1— a j------ r-"
mus sustabdyti, bet vis paža- n4 ir patiekė jį priimti.
dų nevykdė. Olandai teisina- • Vasario 6 d. Vilniuje įvyko Lietuvos komunistų par- 
si, kad tie jų veiksmai Indo- tijos suvažiavimas. Paskelbtos pareigūnų pavardės visos 
nezijoje yra tik policijos vei- rusiskos.
ksmai tvarkai įvesti. Bet pa-! * Sakoma, Amerika turinti apie 200 atominių bombų, 
tirta, kad jie ten vartoja tan-. Vienos bombos kaina — apie milijonas dolerių. .
kus ir kitus sunkius ginklus 9 Pranešama, kad buvusio krašto apsaugos sekreto- 
ir terorizuoja gyventojus. * riaus J. Forestalio sveikata taisosi. Manoma, netrukus ga- 

Indonezijbs reikalus remia U®s išeiti iš ligoninės. 
rJoncralir, tautu atatnvai V- 1 ® Rusai Vienojedaugelio tautų atstovai. Y- 
patingai juos remia Indija ir 
Filipinų kraštai.

Prof. kun. L. Tulabos, lietuvių kolegijos Romoje rektoriaus ir kun. A. Briškos, tos kolegijos fundatoriaus, iš
leistuvės, išvykstant jiems iš New Yorko į Romą, kur bus kolegijos iškilmingas atidarymas.

Iš kairės dešinėn sėdi: kun. N. Pakalnis, kun. K. Vąsys, prel. J. Balkūnas, kun. Ą. Briška, prof. L. Tulaba, prel. 
M. Krupavičius, kun. P. M. Juras, kun. A. Jagminas, MIC, kun. E. Gradeckis.

Stovi: kun. A. Masaitis, kun. I. Kelmelis, kun. J. Bastakys, kun. B. Grauslys, OFM, kun. S. Raila, kun. J. Starkus, 
kun. J. Kartavičius, kun. B. Liubauskas, kun. B. Pauliukas, kun. J. Valantiejus, kun. V. židžiūnas OFM, kun. A. 
Marčiulionis MIC, kun. J. Beleckas S J, kun. S. Benesevičius, kun. L. Peciukevičius, kun. V. Ražaitis, kun. J. Ma
tutis, kun. A. Kacevičius, kun. Alb. Zanavičius, kun. M. Ražaitis.

Rusai Vienoje jau ketvirtą kartą šventė Vienos iš
laisvinimo šventę. Šiemet austrai prie tos šventės visiškai 
neprisidėjo.

• Pereitą savaitę Georgia valstybėje siautė baisi aud
ra. Sunaikinta keturi kaimai, užmušta 4 žmonės, sužeista 
32 žmonės.

• Atsistatydino Graikijos vyriausybė. Karalius naują 
vyriausybę sudaryti pavedė vėl Sopholiui.

_ • Izraelio valstybės prašymas priimti į Jungtinių Tau- _ 
tų organizaciją perduotas politiniij reikalų komitetui.

• Washingtono laikraščių darbininkai jau baigė 
streiką ir pradėjo eiti vėl laikraščiai.

• Chicagoje susidūrė du tramvajai. Sužeista 11 žmo
nių.

• Maskvos radijas paskelbė, kad jų turimomis žinio
mis Graikija nori okupuoti Albaniją.

• Gegužės mėn. pradžioje komunistai šaukia panašų 
“taikos” kongresą Kanadoje, koks neseniai buvo New Yor
ke.

• Vengrijoje gegužės 15 d. įvyks parlamento rinkimai. 
Senąjį parlamentą komunistai įsakė paleisti.

• Velykų švenčių proga nepaprastai padidėjo važiuo
jančių skaičius visomis susisiekimo priemonėmis. Paleista 
daug ekstra traukinių ir keleivinių lėktuvų.

• Iš Berlyno pranešama, kad rusų zonoje komunistai 
organizuoja dideles demonstracijas tomis dienomis, kai 
Paryžiuje bus “taikos” kongresas.

• Ateinančiais metais, kaip žinoma, bus Anglijos par
lamentą rinkimai. Darbiečiai mano vėl laimėti. Rinkimų 
kovą jie veda stambesnės industrijos suvalstybinimo šūkiu.

Lietuvių Alumnų ir Studentų Klubas rengia
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Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Būsime tvirti, jei riš vienybė; 
Stokim į darbą vyras į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Perskaičius Vinco Juronio 23); deja, tokių “žydų’ 
straipsnį “Prieškuniginė Po-. “pagonių” netrūksta nė da- 
litika” (“Amerika” Nr. 12), bar.

Kietas, tiesa, krikščioniš-

' Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklu.

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
Piktieji laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes patys slegiami nusiminimo.

KARAS
Tai baisus žodis, šiurpas nueina per kūną, jį išgirdus. 

Ypač tiems, kurie pergyveno paskutinius du pasaulinius ka
rus. Kurie matė ir pergyveno baisius naikinimus, kančias 
ir skausmus. Kuriems vargo žaizdos nėra ir dabar dar už- 
gijusios. Dieve, apsaugok žmones nuo bado, maro, ugnies 
ir karo. Tai sena, sena lietuvio malda.

Deja, sužvėrėję karo rengėjai neklauso maldos. , Jie 
gyvena ir be maldos ir be Dievo. Jie trokšta kraujo. Žmo
gaus kraujo. Ir juo daugiau jie jo išlieja, juo daugiau jie 
jo trokšta. Dešimtys milijonų nužudytų pereitame kare. 
Senų ir jaunų, mažų ir didelių, vyrų ir moterų, motinų, kū
dikių. Frontuose ir nefrontuose, kacetuose ir namuose. Upės 
kraujo. Kalnai lavonų. Milijonai našlių ir našlaičių. Visa 
tai — sužvėrėjusių žmonijos išgamų aukos.

Žmonės karo nenori. Jo nori tik tie, kurie pavergę lai
ko žmones. Kurie žmonėms pasakyti neduoda. Kurie žmo
nes mirtimi priverčia karo “norėti.” Kurie patys už žmo
nes kalba per savo propagandą. Kurie niekšingiausiu būdu 
nesiskaito su pavergtų žmogum ir stumia jį į ugnį, į pra
žūtį — į karą. Stumia jį nekaltą, bebalsį, beteisį. Stumia jį 
ir priverčia sakyti, kad aš pats einu. Einu dėl idealų, dėl 
ateities, dėl žmonijos.

Netolima praeitis — 1939 metai. Vasara. Pasaulis ap
siniaukęs. Austrija, Čekoslovakija, Klaipėdos kraštas — 
jau kritę po niekšų kojomis. Sutrypti kraštai. Iš jų sostinių 
balkonų pasakytos rudojo despoto kalbos. Pasaulis susi
rūpinęs. Griebiasi planuoti, kaip užkirsti tolimesnei agre- 

- sijai kelią, Rugpiūčio pabaiga. Pasaulį sukrečia žinia: rau
donasis despotas Kremliuje padavė ranką rudajam. Jie su
sitarė. Vadinasi, vienas kito darbus užgyrė. Pasaulį pastū
mė į kraujo jūrą.

Kraujo dėmės dar nenudžiūvo, žaizdos dar neužgijo, o 
karas vėl čia pat. Pasaulis gyvena karo stovį. Tik kasdie
niniai žmogaus rūpesčiai, tik apie baisią realybę negalvoti 
linkusi žmogaus prigimtis sudaro mums iliuziją, kuria mes 
ir gyvename, tarytum niekas nieko. Bet pamėginus įžvelg
ti pro tuos iliuziją darančius rūkus, pastebi, kad gyvename 
karą. Nors dar bombos ir nekrenta ant galvų.

Pasibaigus paskutiniam karui, laisvasis pasaulis su
kaupė visas jėgas žmonijos daugiau jau neprileisti prie 
baisaus krauju praliejimo. Tam kurta sąlygos, ieškota prie
monių. Maskvai atiduota didesnė' puže Europos, milžiniški 
Azijos plotai, užmiršta jų netolimos praeities nuodėmės— 
kad tik jie prisidėtų prie bendro taikos kūrimo. Įkurta 
Jungtinių Tautų organizacija, Užsienio Ministerių Taryba, 
Vokietijos Kontrolės Taryba. Tai vis sąlygos ir priemonės 
taikai kurti. Visos jos buvo laisvojo vakarų pasaulio pa
siūlytos, suorganizuotos.

O Maskva? Ji į jas žiūrėjo su “nepasitikėjimu.” Tik 
paskui paaiškėjo tas “nepasitikėjimas.” Tai buvo ne nepa
sitikėjimas, bet stengimasis laiko laimėti. Laimėti, kad pa
siruošus baisioms skerdynėms, prie kurių pasaulis vėl pri
stumtas yra. Skerdynėms, kurių tik Kremliaus despotas no
ri. Kraujo praliejimo, kurio jis troško ir trokšta. Ultima
tumai Turkijai, raudonosios armijos žygiai Irane, rytų ir 
pietryčių Europos sovietizacija, įvykiai Korėjoje ir Kini
joje, Užsienio Ministerių ir Kontrolinės Tarybos sugriovi
mas, įvykiai Berlyne ir penkta kolona vakarų kraštuose— 
tai laiptai, kuriais Stalinas prilipo prie dabartinės padėties. 
Tai laiptai, kuriais lipdamas jis pagimdė Atlanto paktą. 
Paktą, kuris šiandienąjjasiėmė atsakomybę už pasaulio ci
vilizacijos apgynimą. Už pasaulio kultūros apgynimą. Už 
barbarų sulaikymą. Už tikrosios taikos įgyvendinimą, kad 
ir jėga išjungus iš gyvenimo tuos, kurie tos taikos priešai 
yra. , ,

E. Urbonas

KUNIGŲ DĖMESIUI

Vienok tėvynė dar nepražuvus: 
Užšvis jos vėlei garbė spindėjus, 
Praūš ta audra, kaip ir nebuvus, 
Pakils saulutė mums patekėjus.

Tegul gi mūsų dvasia neliūsta, 
Norint nekartą širdį ir skausta;
Sukilę, naktį varykim rūstą, 
Nes jau šviesesnė ateitis rausta.

Pasikalbėjimas su VLIKo pirmininku 
prel. M. Krupavičium

litika” (“Amerika” Nr. 12), 
man prisiminė Tautų Apaš
talo šv. Povilo pasakojimas 
apie pirmuosius Kristaus ku
nigus: “Man rodosi,” jis sa
ko, “kad Dievas pastatė mus, 
apaštalus, kaip paskučiau
sius, kaip mirčiai paskirtus... 
Mes esame laikomi paiki dėl 
Kristaus, o jūs išmintingi... 
Mes silpni, jūs stiprūs, jūs 
garbingi, mes negarbingi... 
Mes alkstame ir trokštame, 
esame pliki, kumščiais muša
mi, neturime tikros vietos ir 
vargstame dirbdami savo 
rankomis. Mes esame keikia
mi ir laiminame, esame per
sekiojami ir kenčiame; mums 
piktžodžiaujama ir mes mel
džiamės, pasidarėme lyg šio 
pasaulio sąšlavos.” (Pig. 1 
Kor. 4, 9-13)

Šitokia dalia buvo kunigų

Kun. K. Babrungas dėl tokių dergti visą kunigi
ją, nėra teisinga nei garbin- 
!ga, ir rankos svaidančios į 
I tokius kunigus ugnimi, turė- 

ir tų būti švaresnės. Tiek apie 
tuos, kurie yra visokiais bū
dais mosuojami.

Apie profesionalus kunigų
kasis tikėjimas: jis reikalau- * ^kus” Šv. Raštas kalba 
ja iš žmogaus daug: apvaldy- alkiai, vadinami: “pikti 
ti savo aistras, jis nepripa- žmonės ir suvedžiotojai, vis 
žįsta poligamijos ir divorsų, piktyn klysdami ir kitus klai- 
draudžia visokį neteisingu
mą, liepia mylėti Dievą ir ar
timą, klausyti Bažnyčios, kal
ba apie didelę atsakomybę 
už nusikaltimus, atsakomy
bę, nuo kurios galima išsi
pirkti šiame gyvenime, bet 
ne aname. Tačiau tą mokslą 
ne kunigai išmislijo. Jį žmo
nijai davė pats Dievas, per 
pranašus ir savo Sūnų Jėzų 
Kristų, kuris savo įsteigtąja! 
Bažnyčiai skelbti Evangeli
ją pavedė ir įsakė. (Mo. 16, 
15)

Kartu su šv. Povilu ir šių

dindami; netikri tautos pra
našai, melagiai, išsigynę juos 
atpirkusiojo Viešpaties” — 
tai žodžiai pirmojo popie
žiaus, Šv. Petro (22, 1), pa
rašyti prieš 19 šimtų metų, 
bet atrodo lyg iš šių dienų 
gyvenimo paimti. Visokių ti
kėjimo neprietelių ir vieny
bės ardytojų nedorumo vers
mę šv. Petras nurodo jų go
dumą, “dėl kurio jie pelnosi 
pramanytais žodžiais,” o jų 
veiklos pragaištingumą taip 
aprašo: “Jie, piktžodžiauda
mi tam, ko nežino, pražus sa-

Kaip žinoma, VLIKo pirm, esami nesklandumai būtų iš- 
prel. M. Krupavičius ir Vykd lyginti ir dar vieningesniu' .. . .
Tarybos pirmin. V. Sidzikaus- frontu visi siektų Lietuvos f . , j- • • , -V •
kas su specialiu VLIKo pave- nepriklausomybes, 
dimu š. m. vasario mėn., at
vyko į USA padėkoti jos vy
riausybei už teikiamą para
mą Lietuvos bylos reikalu ir 
sueiti į artimesnius ryšius su 
Amerikos lietuviais, kad jie 
dar aktyviau įsijungtų į ben
drą lietuviškąjį frontą kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės.

Šiuo metu VLIKo pirmin. 
prel. M. Krupavičius ir Vykd. 
Tar. pirmin. V. Sidzikauskas 
jau yra aplankę nemaža lie
tuvių kolonijų, todėl Jūsų ko
respondentas kreipėsi į VLIK 
pirmininką, prašydamas su
teikti informacijų apie lan
kymosi USA tikslus bei pa
siektus iki išol rezultatus. 
VLIKo pirm., būdamas Ro-'tat ir receptai jam pagydyti 
chestery, maloniai sutiko at- j pasigirsdavo nevienodi. Rei- 
sakyti į pateiktus jam klau- (kalinga konkrečiai išstudi- 
simus. Ijuoti lietuvystės būklę čia

—Ar nesijaučia nutautini
mo pavojus pas Amerikos lie
tuvius?

—Nutautėjimas, deja ten
ka pripažinti, yra matomas 
net per ryškiai, todėl šis 
klausimas yra lygiai tiek pat 
svarbus Amerikos lietuviams 
ir mums tremtiniams. Aš ma
nau, kad atsižvelgiant į šio 
klausimo aktualumą, jį reik
tų svarstyti šalia Lietuvos 
laisvinimo darbo.

—Kas reiktų daryti, kad 
sustiprinus lietuvybę Ameri
kos lietuvių tarpe?

—Šį be galo svarbų klausi
mą reikalinga padaryti prob- 
lema, nes ligi šiol jis nebuvo 
pagrindiniai svarstomas, už-

i taip atrodė visais laikais, ne- 
■ pagerėjo ji ypač šiandien.

Priežasčių tam buvo ir yra 
daug ir įvairių. Vieną, bene 
svarbiausią, nurodė tas pats 
šv. Povilas: “Visi, kurie nori 
gyventi pamaldžiai Kristuje 
Jėzuje, kentės persekiojimą.” 
(2 Tim. 2, 12) Daug kam do
ras kunigo gyvenimas yra 
krislas nesveikoje akyje ir 
rakštis, dar rusenančioje, są
žinėje. Niekindami kunigus, 
tokie mano pateisiną savąjį 
gyvenimo kelią.

Kitiems kunigai nepatinka 
dėl mokslo, kurį jie skelbia 
ir turi skelbti. Jau Povilo 
laikais tas mokslas “žydams 
atrodė papiktinimas, o pago
nims paikybė” (1 Kor. 1,

dienų kunigai gali sakyti: YO sugedime... Jie randa sau 
“mes skelbiame jums Dievo prasmingumo dienos gėriose. 
Žodį tikra širdimi, kaip yra Pe suvedžioja svyruojančias
iš Dievo, ne iš savęs, bet ka- 

idangi tam jis mus patepė ir 
padarė tinkamus būti naujos 
Sandoros tarnais” (2 Kor. 2, 
17; 1, 20; 3, 6). Patinka kam, 
ar ne, bet kunigus saisto pa
ties Kristaus apaštalams duo
tas įsakymas: “Ką aš jums 
sakiau tamsoje, sakykite 
visiems šviesoje, ir ką gir
dėjote į ausį, skelbkite ant 
stogų, ...nebijokite persekioji
mų ir tų, kurie kūną užmuša, 
nes jie sielos negali užmuš
ti.” (Plg. Mt. 10, 27-28)

Tą įsakymą kunigai, kaip 
ir apaštalai, vykdo kiekvienu 
atveju: kada piktai ar gerai 
apie mus kalba, kai mes esa
me laikomi suvedžiotojais, 
tačiau esam tiesakalbiai, ne
pažįstami, tačiau žinomi, lai
komi mirštančiais, nors dar 
gyvi; kaip nuplakti, tačiau 
neužmušti, kaip nuliūdusieji, I J v • • • 1 • 1
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valdyk. Ir I 
liau tas vis!

Lietuvos I 
laikotarpyjl 
gan ilgą lai! 
kai skelbianl 
su pasigailėl 
kyti, kad ! 
nes ji buvo I 
nevykdoma! 
stybės sąvol 
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Dabartinėj 
kančios pada 
labai solidari 
iš ten pasiell 
nių nuotrupoj 
tinio bei grufl 
mo Lietuvoje 
są. Ten visi Ii 
tuviai, yra s 
ningi.

Kur yra til 
lidarumas ir 
vienybė, ten

sielas, jie prakeikimo vaikai... 
Palikę tiesų kelią, jie pakly
do... Jie šaltiniai be vandens 
ir vėjų nešiojami debesys, 
jie, kalbėdami tuštybės pil
nus dalykus, vilioja geiduliais 
tuos, kurie buvo truputį atsi
traukę nuo gyvenančiųjų pa
klydime. Jie žada jiems lais
vę, patys būdami vergai.” (2 
Pet. 2, 1-10)

Apaštalo žodžiais, maža 
vilties, kad tokie žmonės pa
sikeistų: “nes jiems atsitiko 
tai, ką sako tikra patarlė: 
šuo grįžta prie savo vėmalo 
ir ištrinkta kiaulė vėl volioja
si dumble” (2 Petr. 2, 22)

Taigi kunigų puolimo isto
rija nėra nauja, ir tikintieji 
tuomi nesistebi. Tai tik rodo 
Kristaus žodžių apaštalams 
teisingumą: “Jūs būsite visų 
nekenčiami, dėl mano vardo.” 
(Mt. 10, 22). Lygiai nėra ko 
stebėtis, kad tuo amatu ver
čiasi komunistai, kurie Baž
nyčioje ir kuniguose įžiūri, ir 
teisingai, vieną didžiausių 
kliūčių marksistinio tikėjimo 
plėtimui, tačiau nelengva su
prasti, kokiais sumetimais 
laikraščiai, kurie sakosi be
sirūpinant geresne Tėvynės 
ateitimi ir kovoj ą su komu
nizmu, įsijungė į šios rūšies 
veiklą ir dergia kunigus, o 
tuomi pačiu ir religiją. Tie
sa, kunigai dar nėra religija, 
kaip gydytojai nėra medici
na, bet tarp abiejų yra glau
dus santykis, ir smūgis reli
gijai užgauna kunigą, o nie
kinimas kunigų, vistik, dau
giau ar mažiau, atsiliepia ir 
į religijos pasilaikymą žmo
nėse.

Katalikų pareiga yra ginti 
nuo užgauliojimų savo tikė
jimą ir savo kunigus. Tačiau 
iš to nereikėtų daryti dide
lės tragedijos.

Daugiausia važiuoja į USA, 
Kanadą ir Australiją. Ar 

j VLIKas pritaria tokiam trem tačiau visad linksmi, kaip be- 
- j turčiai, bet kurie daugelį da- 

buvo ro turtingus (Dievo malonė-
—Koks Jūsų, p. Pirminiu-j Amerikoje, nustatyti diagno-' finių pasirinkimui? 

ndOTnuiJinic filza- 1 rrn ir nriaa Ii-iiixrunirm I xrr :j — i.
las?

—Kelionės tikslus į USA [ šiai atlikti patys Amerikos kompaktine mase, tačiau tas 
mums nustatė VLIKas. Vie-[ lietuviai, geriausiai pažino-! troškimas ne dėl nuo jo pri- 

m.-i.. i ~ j : 5_ klausančių aplinkybių nega
lėjo būti realizuotas. Lietu
vių emigracija nuo VLIKo 
nepriklauso. VLIKas dėjo vi
sas pastangas, kad tremtiniai 
neemigruotų ten, kur nebūtų 
jokių sąlygų tautinei egzis
tencijai išlaikyti ir jam tas iš 
dalies pavyko. Į tokius kraš
tus mažiausiai važiuoja. Tu
riu galvoje Pietų Ameriką.
' —Ar numatomi žygiai glo

boje tų asmenų, kurie dėl 
įvairių priežasčių negalės 
emigruoti iš Vokietijos?

—Mūsų uždavinių eilėn šis 
klausimas įeina.

—Ar ilgai truks Jūsų vizi
tas USA?

—Manome išvykti apie bir
želio 15 d. Grįžtant numato
me'sustoti Londone, — baigė 
pasikalbėjimą VLIKo pirmin. 
prel. M. Krupavičius.

ke, pagrindinis kelionės tiks- zą ir priemones 'lietuvystei Į _ vr,YKo idealas
-—? sustiprinti. Tai galėtų geriau įkurdinti visus tremtinius mis).” (2 Kor. 6, 8)

Nežiūrint visų sunkumų, 
Kristaus mokslas buvo ir yra 
plečiamas, nes tame darbe 
Evangelijos skelbėjus remia 
pats Dievas, kuris yra jų jė
gos ir vilties šaltinis: “Mū
sų kovos ginklai,” kaip Apaš
talas sakė, “ne kūniški, bet 
galingi Dievu tvirtovėms 
griauti. Mes griauname su
manymo ir kiekvieną aukštį, 
kuris keliasi prieš Dievo pa
žinimą” (2 Kor. 10, 4-5) ir 
todėl mes vargstame ir todėl 
mums piktžodžiaujama, kad 
mes turime vilties gyvuoju 
Dievu, kuris yra visų žmonių 
Gelbėtojas, labiausiai tikin
čiųjų.” (1 Tim. 4, 10)

Sunki kunigystės našta gu
la ant pečių kunigo, kuris nė
ra angelas, bet žmogus, iš 
žmonių tarpo paimtas (Plg. 
2 Kor. 4, 7) Nepaslaptis, pa
sitaiko suklupti ir kunigui. 
Bet tokių skaičius yra mažes
nis, negu kartais manoma. O

nas pagrindinių tikslų buvo 
sueiti į kontaktą su Washing- 
tonu ir padėkoti USA vy
riausybei už parodytą ligšio
linį supratimą Lietuvos by
los reikale ir prašyti ateity 
paremti lietuvių tautos sieki
mus kovoje dėl laisvės. Tuo 
reikalu buvome įgalioti įteik
ti USA vyriausybei platų me
morandumą, liečiantį visus 
svarbiausius lietuvių tautos 
klausimus, taip pat neužmir
štant tremtinių klausimo tei
giamo sprendimo. Toliau mū
sų uždavinių eilėje buvo — 
sueiti į artimesnius ryšius 
su Amerikos lietuvių visuo
mene ir sustiprinti bendrą 
kovos frontą prieš bolševiz
mą, kad Amerikos lietuviai 
dar aktyviau įsijungtų į Lie
tuvos laisvinimo darbą.

—Kiek jau aplankėte lietu
vių kolonijų?

—Iki šiol jau aplankiau 23. 
Kiek sprendžiu iš tolimesnioveiktų į draugijas ar šiaip

susirinkimus, išnešti reikalą- kelionės plano, kitoji maršru-
Kaip žinome, UN asamblis 

priėmė nutarimą ištirti Kar
dinolo Mindszenty ir protes- 
tonų ministerių nuteisimą 
Vengrijoje ir Bulgarijoje 
Šiuo įvykiu reikėtų ir mums 
lietuviams pasinaudoti: gin
ti persekiojamus ir įkalintus 
lietuvius vyskupus, kunigus 
ir tikinčiuosius. Kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose 
kankinami ar nužudyti yra 
vienas arkivyskupas (J. E. M. 
Reinys), trys vyskupai (T. 
Matulionis, V. Borisevičius ir 
P. Ramanauskas), apie 500 
kunigų ir 300,000 tikinčiųjų. 
Be to, šiais metais numato
ma išvežti į Sibirą bent 700 
tūkstančių tikinčiųjų ir be- j 
veik visus kunigus.

Prieš tokį barbarišką ko-[plano pratęsimą. Tam reika- 
munistų elgesį mums reikėtų, lui paskyrė $5,580,000,000. 
visu urmu kelti protestus ir Planas priimtas 354 balsais 
reikalauti, kad UN taipgi prieš 48 balsus.
svarstytų lietuvių kankinių [ Įstatymas tuojau buvo pa
klausimą, sustabdytų perse-[ siųstas atstovų rūmų ir Se
kiojimus ir grąžintų į laisvę nato komisijai, kuri turės iš- 
ištremtuosius. [lyginti tų dviejų institucijų

Šiuomi tad kreipiamės į skirtingus kai kuriuos punk- 
kunigus prašydami, kad pa-įtus.

vimo rezoliucijas ir pasiųsti 
jas Amerikos State Departa
mentui, UN vadovybei, ten 
Amerikos delegatui Warren 
R. Austin ir komisijai, kuri 
svarsto Mindszenty bylą. Be 
to, reikėtų pasistengti tą vi
sa iškelti spaudoje. Kunigų 
Vienybės centras nuo savęs 
tą viską irgi kelia.

Kunigų Vienybė

darni vietos sąlygas ir nu
jausdami kokių reikia.grieb
tis priemonių šiam svarbiam 
klausimui išspręsti, j tą dar
bą turi įsijungti visos srovės, 
kurios eina jungtinėmis jėgo
mis į Lietuvos laisvinimo 
darbą, šitame darbe taip pat 
turėtų suvaidinti žymų vaid
menį atvykstantieji tremti
niai.

—Teko patirti, kad lankė
tės Valstybės Departamente. 
Ką naudingo patyrėte Lietu
vos reikalui?

—Valstybės Departamento 
priėmimu ir atsakymu į visus 
klausimus šiose sąlygose > esu 
patenkintas.

—Ar šiuo metu viešoji USA 
opinija yra palanki Lietuvos 
bylai?

—Aš laikau, kad labai pa
lanki. Tai rodo kelios sureng
tos spaudos konferencijos ir 
labai šilti amerikiečių .spau
dos atsiliepimai. Vietos spau
da, kur man tenka lankytis 
lietuvių kolonijose, skiria la
bai daug vietos Lietuvos rei
kalui. Aplamai, jau visi domi
si mumis ir be didesnių pa-.

K. M.

—New Yorke Velykų pa
rade dalyvavo apie pusantro 
milijono žmonių.

Patvirtino pagelbą

Atstovų Rūmai balandžio 
ill d. patvirtino Marshallio

to dalis bus tirštesnė.
—Ar esate patenkintas lig

šioliniais lankymosi iietuviij 
kolonijose rezultatais?

—Tai priklauso kurioje stangų iš mūsų pusės galima 
srityje. Esu patenkintas, kad iškelti svarbius mums-klausi- 
galiu sėti- teisingą lietuvišką 
žodį, nors klausytojų tarpe 
labiausiai pasigendu jauno
sios kartos atstovų. Aš tikiu, 
kad ne visa lietuviška sėk
la paklius į uolieną, bet tam 
tikras nuošimtis į derlingą 
žemę. Dėl aukų rinkimo, tai 
tenka pripažinti, jog iki šiol 
piniginis vajus yra liesesnis, 
negu jis galėtų būti;

—Ar Amerikos lietuviai y- 
ra vieningi kovoje del Lietu
vos laisves?

—Aš manau, kad kovoje 
dėl Lietuvos laisvės Ameri-: 
kos lietuviai yra vieningi. 
Tiesa, pasitaiko kai kurių 
skirtumų, bet čia daugiau ei
na kalba dėl pačio darbo at
likimo, metodų, o ne dėl ben-

■ dro Lietuvos laisvinimo klau- 
‘ simo. Būtų pageidautina, kad

mus.
—Kokie Jūsų būtų '.pagei

davimai atvy kstantiemstrem 
tūriams?

—Kad kuo greiičausiai 
naujai atvykusieji įsilietų jį 
vieną šeimą ir bendromis jė- 
gomis siektų Lietuvos 'išlais
vinimo. Tremtiniai lietuvys
tės sustiprinimo darbe gali t 
daug nudirbti, todėl labai 
svarbus tvirtas santykių nu
statymas tarp vienos ir kitos 
šakos. Atskirų tremtinių or
ganizacijų kūrimas yra nerei
kalingas. šį teigimą palaiko 
ir VLIKas. Jie gali jungtis 
aptarti priemonėms, kaip 
greičiau ir lengviau įsijungti 
į bendrą darbą.

—Kaip žinia, paskutiniu 
laiku labai pagyvėjo tremti
nių emigracija iš Vokietijos. Buv

Sugavo tėvelius, sugaus ir mane. Broliai ir sesės amerikiečiai, gelbėkite! Skubiai siųs
kite aukas: UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND of AMERICA, Inc., 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y.

t
______
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Stasys Raštikis

LIETUVOS KARIUOMENE
Visiems ALT nariams, skyriams, 

komitetams ir veikėjams
Tremtiniu demons

tracijos

(Pabaiga) vienių nukrypimų į šalį nuo
VIENYBĖS PASEKMĖS Y?sų bendr° 0 ardan

čioms ir skaldančioms ten-
Turėjome savo praeityje ir dencijoms ten iš viso negali 

liūdnų nevienybės bei susi- ’ .......................
skaldymo pavyzdžių.

Iš istorijos žinome Lietu
vos ir Lenkijos bajorų susi
skaldymą, palengvinusį ki
tiems stipriems kaimynams 
greičiau likviduoti ir vieną ir 
antrą valstybę.

rr. . VX XXUX1UM U C*. U LU . 311 V ZjlJLllCl till U Li UC1 11CLUV1Ų

. )Turej?“e ūk P0P*?nne.’ bet! dėjo ir tebededa ant savo' tautos ir Lietuvos valstybės, 
jokiu budu ne faktinę lietu- Laisvės aukuro, būkime ver- Visiems rengėjams ir veikė- 
vių, latvių ir estų vienybę. J ti ir šviesiausių Tėvynės mei- jams, nepagailėjusiems savo 
Latvijos krašto apsaugos mi- įr pasišventimo bei pasi- darbo ir laiko, tariame nuo- 
msteno gen. Baledzio ir Lie- aukojimo pavyzdžių, kurių širdų ačiū.
tuvos kariuomenės vado vie- tiek daug turi mūsų tautos 
ningos pastangos susitarti istorija
dėl bendrų Latvijos ir Lietu
vos kariuomenių karo veiks
mų prieš galimą rusų įsiver
žimą į mūsų kraštus susilau
kė Rygoje ir ypatingai Kau-

Balandžio 10 d. Muenchene 
prie sovietų karo atstovybėsTautiečiai ir Tautietės: ,vietos veikėjų pasitarimą ir,

Kaip anksčiau, taip ir šiais1 radus reikalą, sudaryti ALT namų įvyko didelės tremtinių 
metais, beveik visos didesnės ' * 
JAV lietuvių kolonijos pami
nėjo Vasario 16-ąją — Lietu
vos Nepriklausomybės su
kaktį. ši diena, daugiau kaip 
kada, sujungia mus visus, 
primena, kad mes esame tos 

kime verti mūsų tautos gar-, pačios motinos — Lietuvos 
bingos praeities, būkime ver- 'vaikai,.ir sustiprina mūsų pa
ti aukų, kurias mūsų tauta' siryžimą dirbti dėl lietuvių z-4 i m 4- zsl-v n o 4- o 1 J .-L . 2 __ T • _ J    1 Y—  

būti jokios vietos.

MUMS SAULĖ PATEKĖS
Mieli broliai ir seserys, bū-

Paskutinis karas ir įvai
rios okupacijos mūsų Tėvy
nėje, kaip ir kitose valstybė
se, užžiebė labai daug naujų

Šiemet Vasario 16-sios su
kaktį daugelyje kolonijų kar
tu su mumis minėjo ir JAV 
vyriausybės bei valdžios at
stovai - kongresmanai, gu
bernatoriai, merai ir kt. Jie

ne visiško nepritarimo ir pa-, žvakių, bet, deja, per mažai atsilankė į mūsų susirinki'
sipriešinimo. Mat, bijota su-' švystelėjo naujų žvaigždžių 
silaukti nepasitenkinimo Ma- mūsų tautoje. Liūdėdami prie 
skvoje, kuri kaip tik visą lai- Į senesnių ir naujų žvakių, ne
ką vadovavosi senu jau mi- ' siblaškykime po platų dan-
nėtu principu — skaldyk ir 
valdyk. Ir kieno naudai vė
liau tas viskas pasibaigė?

Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpyje mūsų tautoje 
gari ilgą laiką buvo oficiališ- 
kai skelbiama vienybė, tačiau 
su pasigailėjimu galime pasa
kyti, kad jos mums trūko, 
nes ji buvo tik skelbiama, bet 
nevykdoma, arba pačios val
stybės sąvoka buvo taip sa
votiškai suprantama, kad ji 
liko net nuvalkiota ir nepopu
liari.

Vienybė yra didelė jėga, 
reikalaujanti tačiau didelio 
solidarumo ir atsisakymo nuo 
asmeninių smulkmenų dides
nių bendrųjų reikalų labui. 
Vienybė yra stiprus morali
nis ginklas savo tikslams sie
kti. šis ginklas yra visada ir 
visur labai reikalingas. Ypa
tingai reikalingas jis lieka ta
da, kada kiti medžiaginiai 
ginklai yra atimti arba iš
mušti iš rankų.

Dabartinės mūsų tautos 
kančios padarė ją Tėvynėje 
labai solidarią ir vieninga, ir 
iš ten pasiekiančios mus ži
nių nuotrupos sako, kad par
tinio bei grupinio susiskaldy
mo Lietuvoje dabar visai ne
są. Ten visi lietuviai, kaip lie
tuviai, yra solidarūs ir vie
ningi.

Kur yra tikras tautinis so
lidarumas ir tikra tautinė 
vienybė, ten negali būti pa

gaus skliautą ir nepaklyski- 
me tarp svetimų žvaigždynų, 
bet ieškokime savųjų lietu
viškų žvaigždžių, o jų juk tu
rime, sekime jas, nes tik jos 
rodo kelią į tą žemę, iš ku
rios esame kilę, su kuria esa
me susigyvenę ir suaugę.

Tikėkime, kad mūsų Tėvy
nės tikrosios laisvės saulė pa
tekės anksčiau, negu vargų 
ir nelaimių ašaros suspės iš
ėsti mūsų akis, ir kad dar sa
vo akimis pamatysime mūsų 
tautos tekančią tikresnės 
laisvės saulę, ir kad, būdami 
pasiryžę, solidarūs ir vienin
gi, tikrai nutiesime kelią į 
Nepriklausomą Lietuvą.

Banditai suareštavo

Weirton, W. Va., policija 
buvo suėmusi banditus, kurie 
apiplėšė vietinį banką ir nu-' 
varė juos į kalėjimą.

Bet kalėjime 'plėšikai neti
kėtai puolė policininkus ir 
juos nuginklavo. To dar ne
gana. Suimtuosius policinin
kus jie nusivežė į Hanover
ton, Ohio, ir čia prirakino prie 
medžio, o patys pabėgo.

Policininkai buvo taip tvir
tai prirakinti prie medžio, 
kad subėgę apylinkės gyven
tojai negalėjo jų išlaisvinti ir 
turėjo nupiauti medį.

Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas

vajaus vietos komitetą, kuris demonstracijos prieš bolševi- 
rūpintųsi kvotos išpildymu; 'kų žiaurumus visoje Sovietų

2) susitarti su atskiromis Sąjungoje ir užimtuose kraš-
steito lietuvių kolonijomis ’ tuose. Susitelkė per 10,000 
'dėl surinktinų dar aukų ir 'demonstrantų. Daugiausia 
atitenkančią kvotos dalį pa- buvo rusai ir ukrainiečiai, 
sistengti kuo greičiausiai su-' Neštų tautinių vėliavų tarpe, 
kelti; | kaip praneša korespondentai,

3) neatidėliojant paskatin- ’ buvo ir lietuviška vėliava.
ti tuos biznierius, profesiona- j 
lūs ir kitus lietuvius, kurie \.a 
nepaskyrė savo aukos per 
Vasario 16-sios minėjimą, pa
daryti. tai dabar;

4) surengti viešas rinklia-! 
vas — “1

mus, pasakė kalbas, pareikš- 
dami tuo būdu pritarimą mū
sų siekiamiems tikslams ir 
pažadėdami savo ]---------
Daugelyje steitų Vasario 16 
buvo proklamuota, kaip "Re
public of Lithuania Day.” 
Pirmą kartą šiais metais iš
tisa eilė Atstovų Buto ir Se
nato narių pasakė Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
proga viešas kalbas pačiame 
Kongrese, iškeldami neteisė
tą Lietuvos okupaciją ir bū
tiną reikalą Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Tai yra 
džiuginą reiškiniai, aiškiai 
rodą, kad mūsų organizuota 
veikla susilaukia vis didesnio 
pritarimo ir šios mūsų ant
rosios tėvynės vyriausybės ir 
visuomenės.

Šių metų Vasario 16-sios 
minėjimas dar buvo ir tuo y- 
patingas, kad daugelyje kolo
nijų atsilankė ir pranešimus 
padarė mūsų garbingi sve
čiai — Vyr. Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto (VLIKo) at
stovai: prel. M. Krupavičius 

(ir min. V- Sidzikauskas. Jie 
sustiprino mūsų veiklą ir su
artino mus su pavergta Lie
tuva. Savo prakalbų maršru
tą jie tęsia toliau, nes dar ne 
visos kolonijos suspėjo su
rengti jiems priėmimą ir iš
klausyti jų pranešimų.

Galime pasidžiaugti, kad 
daugelis kolonijų nemažai su
kėlė lėšų ALT tolimesniam 
darbui, tuo būdu gyvai prisi
dėdamos prie ALT šiuo metu 
vykdomo Lietuvos gelbėjimo 
vajaus. Daugelis jau atsiun
tė savo surinktas aukas ir 
gautas pajamas iš parengi
mų, iš kitų dar laukiame. Čia 
skelbiame visas ALT Centre 
gautas įplaukas nuo š. m. 
pradžios:

Illinois:
Chicago..........
Connecticut .... 
Michigan .......
Ohio ............
Pennsylvania . 
Maryland ......
Wisconsin ----
Massachusetts 
New York ....
California ....
New Jersey 
N. Hampshire, Nebr. 110.00 
Indiana .................. 25.00
Iowa, Kansas, Maine 25.00

Viso  ............ $17,669.12
Lietuvos Gelbėjimo Vajaus 

akcija tačiau negali baigtis 
su Vasario 16-sios minėjimu. 
Ji turi būti ir toliau visu pa
siryžimu tęsiama. Paskirta 
nedidelė Lietuvos reikalui 
$100,000 suma turi būti su
kelta! Kitos tautybės per sa
vo bendruomenės komitetus 
nustato kiekvienam skirtinų 
aukų sumą. Mes gi apeliuoja
me į kiekvieno lietuvio gerą 
valią. Paskirkime kasmet 
bent vienos dienos uždarbį 
Lietuvos reikalui! Kreipia
mės ypatingai į lietuvius biz
nierius ir profesionalus, iš 
kurių mes daugiau paramos 
laukiame.

ALT vajaus reikalu siūlo
me: A

1) tuojau sušaukti visų

Demonstracijoms leidimo 
iš karinės valdžios nebuvo 
gauta, žmonės susirinko be 

įleidimo. Pradėjo šaukti prieš 
'persekiojimus rytų kraštuo- 

°“<ta?-dav’^(tiei1neei7ise- Rusų kariški pasiuntiniai 
tni ! Wando ir ėmė reikalautima atskirai, tai susitarus, „^„2._

bendrai su BALFu).
Paskutinieji politiniai įvy

kiai rodo, kad konfliktas tarp 
Rytų ir Vakarų demokrati
jų vis labiau aštrėja. Tai gali 
tik pagreitinti Lietuvos išsi
laisvinimą iš žiaurios okupa
cijos. Būkime tad visiems 

narama ! įvykiams pasiruošę ir stip- 
ič rinkime Lietuvos išlaisvini- 

mo akciją sutartinu darbu ir 
materialiniais ištekliais.

Su tikra pagarba,
ALT Vykd. Komitetas:

Leonardas šimutis, pirm., 
Antanas A. Olis, vicepirm. 
Dr. P. Grigaitis, sekret. 
Mikas Vaidyla, iždin.

Į apsaugos. Įsikišo vokiečių 
'policija. Šiai nepajėgiant de
monstrantus išsklaidyti, at
vyko amerikonų karo palici- 
ja. Pavartojus ašarines du
jas, demonstrantus pasisekė 
išsklaidyti.

—Nagų trapumas galima 
pašalinti lengvu ir paprastu 
būdu. Nusiplovus rankas 
kiekvieną kartą ištrinti na
gus citrinos riekele, nusi
šluostyti ir nutrinti minkšta 
medžiaga, kad blizgėtų.

—Didžiausias pasaulyje
miestas — New Yorkas.

ATVYKO IŠ TREMTIES

$6,902.53 
2,285.00 
1,881.05 
1,382.69 
1,126.00 

. 1,106.75 
.. 912.25 

896.99 
.. 700.00 
.. 186.06 
. 129.80

RADZEVIčIUUTE Stefanija, 1853 
Colonade Rd., Cleveland, Ohio.

RADECKAS, Liudas, Ieva. 501 Ber
gen Blvd., Fairview, N. J.

RAŠTIKIS, Henrikas, Ona. 52 Ser- 
rill St., Geneva, N. Y.

REMEIKA, Pranas, Ona, Algiman
tas, Gražina. 141 Schuyler Avenue, 
Kearny, N. J.

SAKALAUSKAITE, Kazė, Vanda.
333 Central St., Manchester, N. H.

SEMETA, Aleksas, Ramutis, Skir
mantė, Gedminas, Anelė. 25 Knox, 
Lewiston, Me.

SENKUS, Stasys, Adelė, Vytautas.
457 Keap St., Brooklyn, N. Y.

SEREIčIKAS,, Feliksas, Eleonora, 
Feliksas. Box 127, Hardwick, Mass.

ŠILGALIS, Julius, Rimantas, Euge
nijus. 1339 James St., Baltimore, Md.

SKAISGIRYTE Ona, 1313 Halsey 
St., Brooklyn, N. Y.

ŠLEPETYS, Pranas, Juozas. 217 In- 
slee Pl., Elizabeth, N. J.

ŠULAITIS, Juozas, Aldona, Dalija.
1446 S. 51st Ct., Cicero, UI.

SVILAS Petras, 373 Ballpark Blvd., 
Grand Rapids, Mich.

TEV AINIS Edvardas, 30 Marion 
Ave., Plantsville, Conn.

VAIDILAUSKAS, Antanas, Ona, An
tanas. 810 W. Sylvia Ave., Christo
pher, m.

VAIVADA, Agota, Viktorija. 6114 
Dibble Ave., Cleveland, Ohio.

VALKAUSKAS Juozas, Echo, Lake 
Road, Watertown, Conn.

VODOPALIS Jurgis, 1436 E. 92nd 
St., Cleveland, Ohio.

VODOPALIENE Sofija, 12510 Taft 
Ave., Cleveland, Ohio.

ŽEMAITIS, Vincas, Bronius, Algir
das, Kestutis. 163 Jersey St., Eliza
beth, N. J.

ZYGAS, Kestutis, Ona, Kęstutis- 
Paul, Rūta. 11120 Magnolia Dr., Cle
veland, Ohio.

Laivu Mercy į Bostoną atvyko šie 
lietuviai tremtiniai:

ARLICKAS, Vladas, Agota, Zenona. 
58-58 57th Rd„ Maspeth, N. Y.

AUGULIS, Vaclovas, Tamara, Da
lia. 23 State St., Spring Valley, N. Y.

BARDAUSKAS Petronėlė. 482 Ha- 
melton Ave., Waterbury, Conn.

BILIŪNAS Vanda, Rayne, La.
BI1EKAITIS Jonas, 73 So. Moun

tain Ave., Cedar Grove, N. J.
BURBA Agota, 327 Western Ave., 

Albany, N. Y.
BUROKAS, Vytautas, Romualdas.

7034 Passyunk Ave., Philadelphia, Pa.
BUŠYS Jonas, 59 Gates St., Boston, 

Mass.
CUKURAS Antanas, 5658 S. Loomis 

Blvd., Chicago, Ill.
DABRILA, Pijus, Vincas, Marija, 

Rasutė. 12 Harvard St., Worcester, 
MftSS

DUDA Janina, 871 Bank St., Water
bury, Conn.

DUDĖNAS, Kazys, Joana, Vytautas.
1425 So. 49th Ave., Cicero 50, Ill.

DULIEBA Juozas, 1351 E. 66th St., 
Cleveland 3, Ohio.

DUMANSKI Stasė, Rt. 1, Box 520

Laivu General Haan i Bostoną at
vyko šie lietuviai tremtiniai:

AUKŠTUOLIS, Andriejus, Mečislo
vas, Ona. 3123 T St., Omaha, Nebr.

BALČIŪNAS, Vaclovas, Malvina,
Enrikas. 19 Pratt St., East Hartford
8, Conn.

BANYS, Karolis, Elena, Algimantas, 
Rimas. 819 S. Lawndale, Chicago.

BARIUS, Vladas, Rože, Eduardas. 
Kennebunkport, Me.

BERNOTAS Bronius, 226 Dickens, 
Philadelphia, Pa.

BIčNEVIčIUS, Vladas, Petronėlė, 
Jadvyga, Vladas, Stasys, Vanda, Mo
desta, Elenora. 547 Knickerbocker Av., 
Brooklyn, N. Y.

BIELSK Povilas, 367 W. Broad
way, Gardner, Mass.

BLAZAS, Henrikas, Jurgis. 573 
Henry Avė., E. Ext., Stratford, Conn.

BOCIUNAS Feliksas, 522 Hillside 
Ave., Hartford, Conn.

BUIVIDAS, Stasys, Aleksandra, Liu- 
'cija. Yonkers, N. Y.

BURACAS, Bronius, Emilija, Elena, 
Genė, Donatas. 800 W. Lombard St., 
Baltimore, Md.

GERKAUSKAS Petras, 4159 No.
Marmora Ave., Chicago.

DAUTARTAS, Vladas, Jadvyga, 367 
W. Broadway, Gardner, Mass.

GARMUS Antanas, 12510 Taft Ave., 
Cleveland, Ohio.

GOGELYTE Janina, Rochester, N.Y.
GRAŽULIS, Pranas, Marija. 2120

St. Clair Ave.,-Cleveland, Ohio
HARVIGAS, Robertas, Elena, Jo

nas, Ona, Leonardas. 92 Union Street, 
Amsterdam, N. Y.

JARAS, Adolfas, Antanas, Alfonsas.
1645 Margaret St., Philadelphia, Pa.

KACEVIČIUS Jonas, 3265 S. Hals- 
ted St., Chicago, Ill.

KALIASAS Vincas, Warehouse, Ct.
KARALIUS Jonas, 216 Van Ness 

St., Newark, N. J.
KARMUZA, Jonas, Anelė, Juozas, 

Marija, Kazys. Litchfield Rd., Water
town, Conn.

KAUCEVIČIUTE Aleksandra, 20 
Otsego Rd., Worcester, Mass.

KISELIĘNE Pranė, 16313 Bretser
Rd., Cleveland Heights, Ohio.

KIšKUMAS Petras, 28 Union St., 
Auburn, Me.

KLABIS Konstantas,, 46 Sunnyside 
Ave., Brooklyn, N. Y.

KLAUSUTIS, Aleksandras, Nor- 
mandas. Syracuse, N. Y.

KLYPAS Antanas, 744 W. 31st St., 
Chicago, DI.

KRIŠČIŪNAS, Antanas, Veronika, 
Danutė, Vida. 1159 Kipling Rd., Eli
zabeth, N. J.

KYBARTAS, Anzelmas, Olga. 3747 
S. Union Ave., Chicago, Ill.

MARTINAITIS, Petras, Bronė, Vy
tautas, Nijolė. 2516 69th St., Chicago.

MILIERIUS, Leonas, Mrija, Liucija, 
Romualdas. New Orleans, La.

MONKUS Jonas, 303 Broad Street, 
Bridgewater, Mass.

NEIMONAS Vitoldas, 2114 St. Clair 
Ave., Cleveland, Ohio.

PAKŠTAS Balys, 1642 Ocean Ave.,'
Santa Monica, Calif. |

PALCIAUSKAS, Kazys, Valerija, Ri- B, New Iberia, La. 
mantas, Vytautas. R F D 1, Middlebu- j 
ry,>Naugatuck, Conn.,

PAŠKEVIČIUS Povilas, 81 Water Street, Brooklyn, N. Y. 
St., Stoughton, Mass.

PATLABAITE Stasė, 4352 S. Maple- (cholas, Brooklyn, N. Y. 
wood Ave., Chicago, Ill.

PETRAUSKAS Vytautas, Box 235, 
Route 1, Lockport, Ill. .

PETRAUSKAS John, 575 Lawrence 
St., Lowell, Mass.

PETRAUSKAITE Jadvyga, 217 Ins- 
lee Pl.,- Elizabeth, N. J.

PETRAITIS Marijona, 154 S. Third
St., Brooklyn,

PETRAITIS
St., Brooklyn,

PETRAITIS
St, Brooklyn,

PŪRAS Vaclovas,
Blvd., Grand Rapids,

GEDIMINSKAS Jokūbas. Pittsburgh 
j _ GRINCEVICIUS Česlovas, 223 65th 

Į JUODEIKIs' Alfonsas, 135 St. Ni-
- ehGloS, Brooklyn, N. Y.

JURKŪNAS Juozas, 4 Carpenter 
i, St., Worcester, Mass.

KANCLERIS Bronius, Blue Hills & 
Tower Ave., Box 1, Hartford, Conn.

KUČINSKAS, Jonas, Jul5. R. R., 
Little Falls, N. Y.

OSLAPAS Algimantas, 200 S. 2nd 
St., Brooklyn, N. Y.

N. Y. ' 1 PLADIS Antanas, 723 45th Street,
Petras, 1228 E. 34th Brooklyn, N. Y.
N. Y. | TORNAU Aleksandras, 3302 Wood

bridge Ave., Cleveland, Ohio.
VAIČAITIS Kostas, Litchfield, Ct.
VARIAKOJIS, Jonas, Helena, Jonas.

Rhinelander, Wte.

Antanina, 154 So. 3rd 
N. Y.

373 Ballpark 
Mich.

Prel M. Krupavičiaus prakalbos
Binghamtono, Scrantų, Wyoming Klonio ir Schuylkill 

rajonų lietuvių dėmesiui
Vyriausiojo Lietuvai Išlaisvinti Komiteto pirmininko 

prelato Mykolo Krupavičiaus prakalbos įvyks šiose vietose:
Balandžio 22 d. Woodrow Wilson School auditorijoj, 

Prospect St., Binghamton, N. Y. Pradžia 7:30 vak. Rengia 
Binghamtono Lietuvių Taryba.

Balandžio 24 d. Šv. Juozapo parapijos svetainėj, Scran
ton, Pa. Pradžia 8 vai. vak. Prakalbų reikalais čia rūpinasi 
monsignoras J. V. Miliauskas.

Balandžio 25 d. St. Nicholas parap. auditorijoje, 226 So. 
Washington St., Wilkes-Barre, Pa. Pradžia 8 vai. vak. šias 
prakalbas rengia Wyoming Klonio lietuvių Romos Katalikų 
parapijos.

Balandžio 27 d. bankietas su prakalba Šv. Jurgio parap. 
auditorijoj, 129 Jardin St., Shenandoah, Pa. Pradžia 8 vai. 
vak. šio bankiėto rengimu rūpinasi vietos klebonas kun. J. 
A. Karalius, jo asistentai ir vietiniai veikėjai.

Balandžio 28 d. Šv. Juozapo parap. svettainėj, Maha- 
noy City, Pa. Pradžia 8 vai. vak. Prakalbų rengimu rūpina
si vietos klebonas kun. Pijus C. Česna.

Balandžio 29 d. Šv. Pranciškaus parap. auditorijoj, 320 
Spruce St., Minersville. Pradžia 8 vai. vak. • Čia rūpinasi 
klebonas kun. K. Klevinskas.

Kam tik rūpi mūsų tautos ir mūsų senosios tėvynės 
Lietuvos likimas ir ateitis, dalyvaukime VLIKo pirminin
ko prelato Mykolo Krupavičiaus prakalbose. Jis yra puikus 
kalbėtojas. Jis perduos paskiausias žinias apie Lietuvos pa
dėtį. Apibudins žūtbūtinę tautos kovą už savo gyvybę, did
vyriškas Lietuvos partizanų kovas su raudonaisiais bude
liais, plėšiančiais Lietuvos gėrybes, gabenančiais lietuvius 
į Sibirą, žudančiais nekaltus Lietuvos gyventojus, neaplei- 
džiant moterų, vaikų ir kūdikių.

Dalyvaukime, išgirskime VLIKo pirmininko patari
mus ir dar didesniu pasiryžimu dėkimės prie tautos gelbė
jimo akcijos.

LIETUVIAI IR BALTIEČIAI
SVETIMŲJŲ .AKIMIS ŽIŪRINT

New York (LAIC) — Bei- keliasdešimt gydytojų ir tt.” 
gijoje leidžiamas laikraštis
“Orzel Bialy,” buvęs gen. An- pai, daug buv. ministerių, ge- 
derso korpo organas, kovo 5 nerolų, “pusė profesorių ir 

rašytojų, gi lietuvių studen
tų skaičius tremtyje siekia 
50 nuošimčių prieškarinės 
studentijos.” Leidžiami ketu
ri laikraščiai. Per 3 metus 
daug nuveikta kultūros dir-

Tremtyje gyvena 3 vysku-

d. laidoje turi E. žagiellos 
straipsnį “Tremtinių Babelio 
Bokštas Vokietijoje.”

Tarp 80,000 ukrainiečių 
vyksta “haličanų” ir asmenų 
iš anapus Dniepro kivirčai. 
Ši tautybė esanti dinamiš-i voje. Susidarė skaitlingi te
kiausia ir linkusi valdytis io,_
“kieta ranka.” Ukrainiečių 
šalpos organizacija yra IRO 
akredituota ir tas leidžia 
daugeliui vykti Amerikon.
Daug inteligentijos, tebeina „ ,
5 laikraščiai, senieji emig-1 visiško. Vieną dispozicijos 
rantai iš Čechijos vaidina žy- veiksnį sudaro diplomatinės 
mią rolę, nors vadovauja i pasiuntinybės, pripažįstamos 
buv. Lenkijos seimo vicepirm. eilės valstybių, o savo laiku 
Mudryj. Daug laiko ir ener- pasodintos prezidento Sme- 
gijos eikvojama savitarpio tonos vyriausybės. Diploma- 
ginčams. Vistik, tiktai mo- j tų šefu yra buv. min. Lozo- 
narchistai neįstojo į Tautinę raitis, gyvenąs Romoje. Be to 
Tarybą. I veikia Vyriausias Lietuvos

Baltgudžių Vokietijoje esą Išlaisvinimo Komitetas, susi
kūręs okupuotame krašte, 
dabar esąs Vokietijoje. Jį 
daugumoje sudaro Smetonos- 
Voldemaro perversmo nuša
lintų partijų atstovai. Tas 
Komitetas eina Seimo trem
tyje funkcijas, gi jo priešaky 
stovi krikščioniškosios demo
kratijos vadas, prelatas Kru
pavičius. šis Komitetas iš
skyrė Vykdomąją Tarybą, 
kuri veikia kaip Vyriausybė 
tremtyje su V. Sidzikausku 
pryšaky. 50 nuošimčių vietų 
Komitete užima krikščioniš-' 
kosios demokratijos blokas, 
o 50 nuošimčių tautininkai, 
liaudininkai, soicalistai ir kt., 
kurie reikalauja įsileisti Klai
pėdos lietuvių, liuteronų iš 
buv. Prūsijos okupacijos at
stovo ir tuo būdu laimėti di
džiumą. Ginčas tęsiasi jau 
metus laiko ir opozicija pa
reiškė pirmininkui nepasiti
kėjimą išvakarėse jo išvyki
mo į Jungtines Valstybes 
svarbiems pasitarimams. Ne
paisant to trynimosi, visi vei
ksniai savitarpy bendradar
biauja.”

10,000. Leidžiamas 1 savait
raštis. “Vyriausybė” su prez. 
Abramčiku apsistojo Paryžių 
je. Didelis skilimas: stačiati
kių vyskupai remia neskait
lingus pro-rusus, “neaiškios 
praeities” grupė naudojasi 
IRO pritarimu ir kratosi ru
sų, dargi nenori baltgudžių 
vardo ir vadinasi “krivičais.” 
“Pastaruoju metu baltgudžių 
pareikštos teritorijinės pre
tenzijos nuo Briansko ligi 
Karaliaučiaus sukėlė 
lietuvių - baltgudžių 
apie... Vilnių.”

Lietuvių Vokietijoje 
42,000.

aštrų 
ginčą

esama 
Dauguma ruošiasi 

vykti Amerikon, “neva turi 
13,000 darbo ir butų garanti
jų iš USA.” Be to, emigruo
jama į Angliją ir dominijas. 
Lietuviai, “kaip iš viso bal- 
tiečiai, vengia kontinentali- 
nės Vakarų Europos kraštų.” 
Pusmilionis lietuvių Ameri
koje materialiai remia savo 
tautiečius Vokietijoje ir lie
tuvių Raudonasis Kryžius 
gabiai veikia. Vokietijoje su
sikūrusios organizacijos da
rosi pasaulinio masto organi
zacijomis ir palaipsniui ke
liasi Amerikon. “Inteligenti
ja planingai perkeliama ana
pus yandenyno, kur universi
tetuose jau dėsto eilė lietu
vių profesorių, kur DPs per
ėmė didžiumą lietuvių ameri
kiečių redakcijų, kur jau yra

VEBELIUNAITE Vitalija, 73 Ridge
wood Ave., Brooklyn, N. Y.

WENGRIS, Stefan, Stella, Irena.
2546 W. 69th St., Chicago, Bl.

ŽEMAITAITIS, Edvardas, Adelė.
158 Lake St., Brooklyn 23, N. Y.

ŽOSTAUTAS Vaclovas, 295 Ivy St., 
Newark, N. J.

atrai, chorai, netgi kurį lai
ką opera, išleista daug dai
liosios literatūros veiklų, iš
dalinta premijų.

“Skilimo esama ir čia — 
kurgi jo nebuvo! — betgi ne

Ieško
Adolfas Račkauskis, Raseinių 

apskr., gyvenęs Bostone, turėjęs 
šeimą.

Vladas Račkauskis, spėjama, 
gyvenęs ar tebegyvena Chica
go je.

Juozas Barakauskis, Prano sū 
nūs. Spėjama, gyvena Chicagoj.

Visi išvardytieji turi šeimas, 
bet nežinomi nei vardai, nei ad
resai.

Ieško: Pranas Marčinskas,
30 Gamer Ave.,

Welland, Ont, Canada.
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Philadelphijos Žinios
Komunistai siūlo 

auksinį žiedą

Šv. Kazimiero parap.
Ekskursija Šv. Kazimiero 

bažnyčioje
Gegužės 14 d. popiet, čia 

ekskursuoja įvairių tikybų 
žmonės, kad susipažintų su 
katalikų lietuvių bažnyčia ir 
pamaldomis. Jie važinėja po 
miestą ir taip arčiau pažįsta 
tautybes ir religines pamal
das. Ekskursiją organizuoja 
panelė Caroline Langstadler.

Grojo violončele
Neseniai atvykęs iš trem

ties vienas žymiausių tuo in
strumentu muzikantas p. My
kolas Saulius pirmą sykį 
Amerikoje pasirodė savo 
nuotaikinga muzika Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioj Pri
sikėlimo metu. Pritariant 
vargonais p. vargonininkui J. 
Mickūnai, muzika tikrai bu
vo žavinti ir nuteikė visus 
maldininkus. Tikima, kad jis 
ir daugiau muzikoje pasiro
dys philadelphiečiams lietu
viams. Pp. Saulius čia al
kvietė Juoz. Burokas, pasira
šydamas jiems darbo ir buto 
garantijas. Jo pagelba Saulių 
šeima jau pradeda čia įsikur
ti dėkinga savo geradariams.

Susižeidė vytės motina
Panelės Pr. Nasutavičiū- 

tės motina prieš dvi savaites 
sunkiai susižeidė. Jai pada
ryta pavojinga ir sunki ope
racija bal. 8 d. Dukrelė išvy
ko į N. Y. valstybę slaugyti 
savo motinos. Užuojauta nuo 
visų Vyčių.
Laukia komedijos ir baleto

Visi philadelphiečiai labai 
susidomėję laukia Vyčių ren
giamo vakro Atvelykio sek
madienį. Komedija Piršlybos

Tarptautinis susirinkimas
Internacionalis Institutas 

rengia visų tautybių susirin
kimą gegužės 7 d., Town 
Hall. To susirinkimo - Festi
valio vyriausia vedėja, p. E.

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
žmonės. Pasikeitė*, bent pa
viršutiniai, ir* komunistai.

Dar neseni* laikai, kai so
vietų' valdomuose kraštuose 
geresnis rūbas ar auksinis 
žiedas skaitėsi: buožės (bar
žoj astwy požymiu. Taigi visi, 
geriau apsirengusieji buvo

ĮVAIRIOS pastabos
Rašo S. Ąžuolaitis

Velykinė radio programa;
Ponios Petronėlės* Antanai 

tienės lietuvių: radijo- progra
ma Velykoms buvo pritaiky
ta; Svarbiausiu kalbėtoju bu
vo Vyt. Volertas. Jis- savo1 paskelbti liaudies* priešais ir

Roberts praneša, kad ten bus ^t^kingot^lboj^ išraškė be pasigailėjimo išžudytu Ži- 
, v. z., . ’ , __  Visut lietuvišku Širdžių Velv- nnma. ttantrtaraini;virš 15 tautybių valgių, tarp 

kurių ir lietuvių ypatingi pa
tiekalai bus paduodami. Vi
sos tautybės šoks savo gra
žiausius* tautiškus šokius, 
gros muzika ir vėliau bus šo
kiai. Festivalį gražins daly
vės tautiškais drabužiais ap
sirengę. Ponia Roberts, ypa
tingu būdu ragina daugiau* 
šia lietuvaičių pasirodyti 
tautiškais drabužiais, kad su 
kitų tautybių dalyviais lietu
viai parodytų savo kultūrą ir 
gražų sugyvenimą mūsų Phi
ladelphijos mieste.

visų, lietuviškų širdžių Vely- nomą daugiausia išžudyta 
kų troškimus ir linkėjimus. Į inteligentų; kurie* mieste* gy- 
Tai buvo tikrai poetiškos for-' vendami neturėjo* milinės ser- 
mos nuoširdi kalba. Tarp mėgoą Kokią, dėvėjo* Stalinas 
sveikinimų ir kalbos būva ir jo* svita.
duodama vien religinė muzi-j 
ką Tai yra tradicinė kasme-

a<| Pažvelgę kiek atgal į^neto- 
I limą praeitį, pamatysime, 
’'kad 1939 m. rugpiūčio mėn.

Stalinas su Hitleriu, broliškai 
pasibučiavę ir padavę vienas 
antram ranką, nutarė, kaip 
Europą pasidalyti. Po to nu
tarimo Stalinas užėmė su sa
vo jėgomis Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir pusę Lenkijos, o 
Hitleris užėmė kitas Euro
pos dalis. Hitleris puolė Len
kiją iš vakarų, o Stalino ar
mija iš rytų. Jų karinės jė
gos susitiko jau iš anksto nu
skirtose vietose, kaip buvo 
Stalino su Hitleriu susitarta.

Stalino su Hitleriu broliš
ka Ašies draugystė tęsėsi net 
iki 1941 metų birželio mėne
sio, kuomet juodu, negalėda
mi galutinai karo grobiu pa
sidalinti, tarp savęs susipyko 
ir susipešė. Pasirodo, kad 
Hitlerio sėbras buvo ne Fran
ko, bet Stalinas, kuris su Hit
leriu išmaudė pasaulį krau
juose ir likęs vienas dar jį te- 
bemaudo.

Churchill labai įvertina
Neseniai, ką tik išleistuose 

savo atsiminimuose Winston 
Churchill labai gražiai ir gar
bingai atsiliepia apie Ispani
ją ir jos valdovą Franką ir jį 
labai įvertina, sakydamas, 
kad Franko rūpinasi vien tik 
savo Ispanijos šalies reika
lais, ir kad jam niekad neat
ėjo į galvą mintis atsimokėti 
Hitleriui ir Musoliniui už su
teiktą Ispanijai pagelbą prieš 
komunistus, kurie buvo už
plūdę Ispanijos šalį ir norėjo 
ją pavergt, kad pereitam ka
re, kada Anglija buvo labai 
susirūpinusi savo Gibraltaro 
saugumu, kad jis pasiliktų ne 
sužalotas, d sąjungininkai 
pageidavo turėti Alžirijoje 
laivams prieplaukas ir dėl or
laivių stotis, nuo kurių pri
klausė visas jų veikimas ir jo 
pasisekimas Viduržemio jū
ros pakraščiais, ir tą jie ga
vo.

Jis sako, kad nebuvo leng
vesnio dalyko ispanams, kaip 
pastatyti už Alžirijos kalnuo
se kokį tuziną sunkiųjų pa
trankų ir bile kuriuo laiku 
apšaudyti mūsų laivyną ir 
padaryti beverčias ten mūsų 
orlaivių stotis, arba Franko 
galėjo per savo šalį praleisti 
Hitlerio karines jėgas, užim
ti visą pusiausalį ir Gibral
tarą ir užleisti jam net Mo- 
roką ir Prancūzų šiaurės Af
riką, bet, neatsižvelgdamas į 
tuos visus nacių prašymus ir 
net grąsinimus, kaip randa
ma pas vokiečius dokumen
tuose užrašyta, Franko nesu
tiko su jų norais ir išlaikė Is
paniją neįveltą į karą, ir tuo 
padarydamas didelę ir neįkai
nuojamą naudą Britanijai.

Milaširdingas darbas j 
Pasibaigus antram pasau

liniam karui,, nuo kurio labai 
nukentėjo ir Europa, oz mili
jonai žmonių liko kaip stovi 
be maisto ir pastogės, atsi
žvelgdami į taip labai sunkią 
ir vargingą Vokietijos gy
ventojų būklę, Amerikos ti
kintieji per savo įvairias ti
kybines organizacijas per 
trejis metus, jau pasiun
tė vien tik į Vokietiją šalpos 
reikalams 112 milijonų sva
rų maisto, drabužių, vaistų ir 
kitokių būtiniausių žmonėms 
dalykų už 60 milijonų dole
rius'vertės.

Laimėjo bylą
Pabėgęs iš Rusijos komu

nistų raudono pragaro minis- 
teris V. Kravčenko parašė 
knygą: “Aš pasirinkau lais
vę;” kurioje jis aprašė visas 
Rusijos komunistų vykdomas 
baisybes ir iškėlė viešumon 
komunistų, juodus darbus.

Komunistams toji knyga 
buvo peilis po kaklu, ir sten
gėsi' jie- ją išpeikti, kad tik 
kuo mažiau; jos išsiplatintų. 
Prancūzų komunistų laikraš
čio—Les Lettres Francaises 
redaktorius Klaudijus Mor
ganas- viešai per laikraštį V. 
Kravčenką išvadino neišma
nėliu, mažamoksliu ir net' per 
paiku tokią knygą parašyti, 
c tą pačią knygą paskelbė; e- 
sančią pilną melų ir nesąmo
nių apie* Rusiją ir jos komu
nistus.

V. Kravčenko užvedė prieš 
tą- komunistų laikraštį bylą 
Paryžiuje, pareikalaudamas 
atlyginimo už jo apšmeižimą 
ir išniekinimą jo’ raštų.

Prasidėjo teismas; Komu
nistai* dėjo visas pastangas 
tą bylą laimėti. Jie parsitrau-

parašyti, o komunistinį laik
raštį nubaudė sumokėti V. 
Kravčenkui 50 tūkstančių 
frankų atlyginimo už jo ap
šmeižimą, užsimokėti 100 
tūkstančių frankų pabaudos, 
pirmame laikraščio puslapy
je išspausdinti tą visą teis
mo nuosprendį ir sumokėti 6 
milijonus frankų teismo iš
laidų.

Susilpnina apsaugą
Neseniai Washingtone dau 

gelio tautų atstovai, išski
riant Ispaniją, kurios nekvie
tė, pataikaudami komunis
tams, nes ji sudaranti “pavo
jų” taikai, iškilmingai pasi
rašė Atlanto susitarimą.

Už išskyrimą Ispanijos iš 
kitų tautų tarpo, Portugalija 
labai užpyko' ir pareiškė pro
testą, pažymėdama, kad tuom 
ne tik silpninama apsigyni
mo frontas, bet taip pat sta
toma į pavojų ir pačios Por
tugalijos užimama padėtis, 
nes Ispanija su Portugalija, 
būdamos kaimynai, kartu ap
ima 232,000 kv. mylių plotą, 
kas yra daugiau nė pusė Va
karų Europos, palyginus su 
Francija, kuri apima tik 212,- 
000 kv. mylių.

Kariškų dalykų žinovų tvir 
' tinimu, jei Maskolija staiga 

pultų visa savo jėga laisvąją 
Europą, tai ji per kelias die
nas užimtų Vokietiją ir atsi- 

• durtų prie Anglų Kanalo. 
Prancūzijai su Ispanija ir 

1 Portugalija, sudarančioms 
■ svarbiausią sulaikymo jėgą, 
i tektų Maskolijos jėgas sulai- 
■■ kyti ir su jomis susigrumti, 

kol kitos valstybės ateitų 
joms į pagelbą.

Skleidžia nesąmones apie 
Ispaniją

Per visą pasaulį kairiųjų 
spaudoje skleidžiamos viso
kios nesąmonės ir prasima
nyti šmeižtai apie katalikiš
kąją Ispaniją pradžią gauna 
ir paeina iš Maskvos. Pasau
lio gązdinimams Ispanijos 
Franko baubu yra komunistų 

. išmislas.
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Bet vos tik tikslas tapo at- 
tinė tokia vražt Velvkinė nro- siėktas — inteligentija išžu- aranu g velykine pro (dyta, staIlna8 ir padg. 
® ... jėjai pasipuošė puikiausiais.

Neatsiliko- ir antros lietu- rūbai, nusagstytais. į vairiau- 
viškos radijo programos ve- siaig žibučiais, ir auksiniais, 
dejas-muz. Ant. Dzikas, kurs antpečiais, žibučių, nesigaile- 
savo programoj pate pasakė ta ir kitiems jų pataikūnams, 
velykinę kalbą ir turėjo pil- —Kam tokia-staigi permai
nai sveikinimų ir linkėjimų na? — stebėjosi skarmalais 

apsikarsčiusi rusų, liaudis.
—Gi tam, kad raudonieji- 

viešpačiai išsiskirtų iš dris
kių minios.

Tokią pačią pasaką komur 
nistai panaudojo- ir kituose 
sovietų pavergtuose kraštuo
se — anksčiau Lietuvoje ir 
Pabaltijy, o dabar'Vokietijo
je ir Balkanų valstybėse.

Jei1 ūkio kraštuose be in- 
telignntų1 komunistai sugebė
jo šiaip- taip- sunarplioti- val
džios aparatą, pramonės kra
šte, koks yra Vokietija, tas 
padaryti, pasirodė; negalima. 
Taigi komunistai, suskato* iš 
kitur jų parsigabenti.
i Vokietijos- vakaruose inter 
ligentų skaičius yra gana, di
delis;. nes viši1, kas* tik galėjo, 
čia- atbėgo - nuo raudonojo 
maro. Komunistai- dabar krei
piasi per vokiečių spaudą 
kad tie inteligentai’ grįžtų 
pas juos, žadėdami už tai

savo programos palaikyto- 1 
jams ir visiems lietuviams. )

LIETUVIŲ TEATRAS VOKIETIJOJE
Kovo 23-24 d. Augsburgo- 

lietuvių bendruomenė su di
deliu džaugsmu pergyveno, 
retą, greičiausiai ir paskuti
nę tos rūšies šventę. Lietuvių! 
dramos teatras tremtyje, 
(tiksliau jo likučiai) davei 
naują premjerą “Pabėgėlį.” 
Veikalą režisavo pernai me
tais atšventęs savo 25 metų 
sceninio darbo jubiliejų) 
aktorius ir režisierius Henri
kas Kačinskas. Vaidino Juo
zas Palubinskas (pernai šven 
tęs 15 metų sceninio* darbo 
sukaktį), Z. Kevalaitytė' ir 
A. Škėma.

Veikalas nors svetimo au
toriaus, tačiau savo temati
ka labai artimas tremties au
drų blaškomo lietuvio šir
džiai. Trijų veiksmų: metu

stiprią lietuvio dvasią, lietu
vio vitališkumą ir potenciją.

Tačiau-išėjus iš spektaklio 
darosi kažkodėl ir liūdna. 
Kiekvienas junta, jog tai grei 
čiausiaf paskutinė teatro 
premjera. Gal tie, kurie il
giau pasiliks stovyklbse 
ir matys vaidinimų, tačiau 
senuosius scenos “vilkus”" ne
greit pamatys rampos švie
soj. Ir šitoj: premjeroj- tavai- 
dino-tik trys aktoriai. O'bu
vo. jų daugiau. Žvilgterėkim 
truputį atgal.

Lietuvių Tremtinių Dra
mos Teatras įsikūrė 1945 m. 
birželio 10 d., kai' entuziastų 
būrelis suvaidino* “Vinco Ku
dirkos” prologą. Nuo to liai-

bus tikrai juokingas vaidini- žiūrovas mato jauną prancfl-
mąs ir galės visi prisijuokti, 
kai matys savo jaunus Vy
čius vaidinančius lietuvišką 
juokingą vaidinimą. Po vai
dinimo bus įdomūs baleto šo
kiai, kuriuos pašoks p. Ks. 
Khitaičio grupė. Po progra
mos bus šokiai, griežiant di
dėliam orkestrui.

Bendros žinios
Svarbu naujai atvykusioms 

lietuviams
Ką tik atvykę lietuviai j 

Philadelphiją gali gauti in
formacijų ir žinių Philadel
phijos Arkivyskupijos Imig
racijos Centre, 1819 Arch St. 
Čia rūpinamasi, tremtinių at
važiavimu, bet ir atvažiavu
siems. galima gauti jų pata
rimai, ir pagelba. Mat, yra su
sidaręs didelis, katalikų ko
mitetas, kurs ir gelbsti nau
diems amerikiečiams visuose, 
reikaluose. Panašios infor
macinės žinios duodamos7 ir 
prie lietuviškų katalikiškų 
parapijų.

Šalia to, dar yra Interna* 
cionalis Institutas, 645 No; 
15th St., kurs pagelbsti nau.- 
jai; atvykusioms visais reika
lais. Ta įstaiga išlaikoma, iš 
visuomenės aukų, todėl ji; jo
kio atlyginimo neima ir duo
da patarimus ir pagelbsti įsi
kurti. Jie turi ir kalbos, pa
mokas, pataria dokumentų 
reikalais" ir nurodo, kaip su
sipažinti su savo tautiečiais 
ir kaip geriau darbo gauti.

zą pabėgėlį, kuris išspruk® 
iš traukinio, kuomet jį ir 
šimtus jo draugų krašto už*- 
grobėjai vokiečiai gabeno gy
vuliniuose vagonuose vergiš
kiems darbams į Vokietiją. 
Čia giliai į žiūrovo širdį. £- 
smenga, patriotiška ir huma
niška pasienio policininko 
žmonos figūra ir pats egois
tiškas pasienio policininkas 
(J. Palubinskas). Lietuvis 
tremtinys-kelioms valandoms 
užmiršo niūrią tikrovę, taip 
įkyrėjusius blokus it nusibo
dusias eiles, užmiršo, net, jog 
sėdi barakinėj salėj ant kieto 
pusiau sulūžusio suolo,. Į jo 
atmintį kažkur iš pasąmonės 
atskrido, kitos mintys — rau
donoji, rudoji ir vėl raudono
ji okupacija,, nekaltų brolių 
lietuvių žudymai, trynimai, 
kančios. Juk. ir iš mūsų mie
los Tėvynės ne vienas trans? 
portas tokių “pabėgėlių” ta
po išvežtas į tolimąjį, Sibirą 
ir sugriautą Vokietiją.

Išėjęs iš1 spektaklio dažnas 
lietuvis su džiaugsmu,, pagar
ba ir padėka kalbėjo apie 
scenos didvyrius, kurie nepa
sidavė visa naikinančiai' laiš
ko dvasiai ir liko ištikimi 
scenai ir savo uždaviniams: 
O aktoriaus uždavinys' trem
tyje yra ypatingai1- garbingas; 
Prelatas M: Krupavičius* 1Ū4® 
m. birželio 9 d“. sveikindamas 
Lietuvių Tremties Dramos 
Teatrą* jo 3" metų sukakties 
proga pareiškė, jog lfetuviško* 
teatro paskirtis — išlaikyti1
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[ Tel. DEW 5136

i Jos. Kavaliauskai
s .Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose _ 

į NuMūdimo valandoje prašau 
f šauktis prie manes

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

* TėE POPlar 4170 
r

; Charles Ji Roman’ 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
ModernHka laido^ino fctaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi-sale 
Pakeleivingiems suteikiama 

nakvynė
Viskas- nemokamai

Kreipkitės, dieną hrnakti

kn Si? J? ’ ™ i Kr net iš Rusijos komunistus
.Įvairiausių gėrybių, kokių liudininkus, liudyti' prieš V. 
S***??J*' Kravčenko Teismas- tęsės, la-damas. kartais nepakeliamose■ 

materialinių sąlygų naštos 
jis davė premjerą po prem
jeros. Stebėdamas spektaklį 
lietuvis tuomet pasijausdavo 
lyg Vihnaus ar Kauno teat
ruose- besėdįs; Ir iš tikrųjų. 
Teatre buvo susispietę pajė
giausios Vilhiaus. ir Kauno 
dramos teatrų; jėgos. Be pa
čių didžiųjų1 lietuviškos dra
mos galiūnų — Henriko. Ka
činsko, Juozo Palubinsko, Ks. 
Dauguvietytės, P. Šimkaus, 
teatro kolektyvą sudarė taip 
pat žinomi vardai: A.. Škėma, 
A. Brinką, B. Pūkelevičiūtė, 
E. Dauguvietytė, Vi Žukaus
kas;. K Oželis, Z. Kevalaity*- 
te, Vasiliauskas, J. Gatautis; 
St.. Kielaitė,. Medelis.

Jie vis gyveno tose pačio
se sugrūstose patalpose, kaip 
ir kiti tremtiniai; maitinosi 
tuor pačiu kukliu maistu, vil
kėjo tuos pačius skurdžius 
rūbus. Tačiau nepaisant nie
ko; jie- liko ištikimi savo už
daviniui. Tą, parodo ir jų nu
dirbtas- darbas. Per beveik 
keturis' vargingos tremties 
metus jie pastatė:

“Vinco- Kudirkos” prologą 
su koncertine dalimi, A Škė
mos žodžio ir dainos pynę 
“Kančių šalis,” ištrauką iž V. 
Krėvės “Šarūno” “žaibuoja,” 
A. Škėmos “Vieną Vhkarą,” 
ištrauką iš V. Krėvės “Žen
to “Valsčiaus raštinėje;” K. 
Inčiūros “Vincą Kudirką” 
Henekin ir Cobin 3 v. kome
diją “Pirmas skambutis,” 
Katzebuck. 5 v. farsą “Kaip 
Jums patinka,” Guthkės 3 w 
pasaką “Melagėlis,”' M. An
derson J v. komediją “žmo
nės kaip: ir mes,” M; Rostand 
3 v. pjesę su prologu “žmo
gus, kurį užmušiau,” L. Pui
dos 4 v; komediją “Mokyk
los* draugai,”ir “Pabėgėlį”’

Tai didelis darbas,, tai neį- 
kainojamosvertėsdarbas; Ir 

į todėl skaudu pasidaro, kad* 
[jis negali būti tęsiama© tor- 
jliau. Kolektyvui pirmas 
' smūgis buvo, kaip ir kitoms 
kultūrinio ir švietimo darbo 
sritims, valiutos'reforma Vo-1

būtent, dauffl«w anglies-kam>- bai ilgai ir Ihimėjo V. Krav- 
barių. apšildymui, didesnį genko. 194£bal. 4 d; prancū- 
maiato davinį ir teisę pasi- teismas- išnešė sprendimą, 
skolinti pinigų sau namelio . . — — » . .
pasištatynnri.

Be to visiems; kurie, su
grįžę, pasirodys komunis
tams ištikimi, naudosis pa
garba ir. gaus ant krutinės, 
auksinį, cedeliuką ir. ant pirš- 
to žiėdį- -

Ar* daug atsiras‘vokiečių,, 
kurie už auksinį žiedą, ar* ce- 
deliuką parduos; savo- sąžinę,, 
— parodys* ateitis*. Mums tik; 
viena aišku, kad tamsią. mi-< 
nią, kurią; jie liaudžiai vadi* 
na1, komunistai panaudoja tik 
valdžios pagrobimui į savo 
rankas, o paskui tą liaudį 
nustumia į užpakalį.

kad'V. Kravčenko yra apsi
švietęs; mokslingas; labai gar
bus žmogus ir galįs tokią pui
kią apie komunizmą knygą

MŪSŲ VAJUS

—New Yorko gubernato
rius Dewey- pasirašė naujai 
priimtą įstatymą, kuris rei
kalauja, kad1 iš' mokyklų bū- ■_ . x. .. .. . “t, pašalinti visi Syto^l, “XZX2'S-Z” 
prikiš į komunistu parti-^.^ mums raSo (aį.

lišgai): “Gavusi kelis nume
rius “Amerikos” susipažini
mui,, esu daugiau negu paten
kinta Jūsų laikraščiu. Todėl 
Siunčiu $3.00 prenumeratos ir 
$2.00 
mui.”

J? Juška, tik Atvykęs iš 
tremties, rašo: “Gavau Jūsų 
“Ameriką”* ir skaitau ją su 
įdomumu. Prašau ir toliau ją 
man siuntinėti, o skolingas 
neliksiu — bent kiek “sustip
rėjęs”' atsilyginsiu. ’ ’

Kun. P; Lekešis iš Maspe- 
tho Velykų proga užsakė 
“Aimeriką” savo pažįstamiem 
NewYorke.

Pranas Shopis, ilgametis 
mūsų skaitytojas iš Water
bury*, Coim., prieš Velykų 
šventes apsilankė New Yor
ke* hr buvo užėjęs “Amerikos” 
įstaigon. Kad jo' atsilanky
mas* nebūtų be' naudos, Mr. 

utw uuu^ mtrcytr bwvu j Shopis paskyrė laikraščio rei
mielus teatralus daugelyje kalams net $9.00.
premjerų jtru: Ihisvoje* £r ne-j Mh Si Bujanauskas iš An- 
priklausomoja Tėvynėje. sonia, Conn., besilankydamas

Al ErtvRas/tAmerikos” įstaigoje, laik-

Dovana “Amrikai” Velykų raščio reikalams paskyrė 
i proga
< Emilija ir Petras Mikoniai 
iš; Philadelphia, Pa. prisiun
tė “Amerikai” savo linkėji*- 
mus Velykų proga ir $5.00. 
dovanų “margučiams.” Dė
kodami p. Mikoniams už do- 
vaną, mes iš savo pusės lin
kime jiems sulaukti dar dau
gelio Velykų ir kad tos Vely
kos jiems būtų linksmos ir 
laimingos.

Mrs. A. Muzzy iš Brookly- 
no, nors kalbanti angliškai,

kietijoje. Neturėdamas nė 
nrinimalinio materialinio pa
grindė jis pradėjo irti. Koją 
pakišo čia ir greitesniu tem
pu prasidėjusi emigracija. E. 
Dauguvietyte išvyko į Kana
dą,. V. Žukauskas — £ JAV, 
B. Pūkelevičiūtė — į* Kana
dą fr t.t.

Dar savaitė, dar kitai ir jie 
visi išsisklaidys po platųjį 
pasaulį, kad užsidirbtų sau 
duonos, kąsnį Tačiau jų dar
bus tinkamai tik istorija į1- 
vertins.. Aplankytos- 25 sto
vyklos, duoti; 138 vieši, spėto- 
tukliai, kuriuose d'alyvavo 
49,000 žiūrovų, tai skaičiai 
byloją patys; už save.

Lietuviai tremtiniai'turi ir 
viltį Gal tremties scenoje jie 
ir. matė paskutinę premjerą

dar daug kartų. maty& savo

l$9.00.
Nauji skaitytojai:
Vladas Viliamas, Dayton, 

Ohio.
Bronius Labuckas, Asto

ria, Long Island.
Dom. Leukevičius, Bronx, 

N. Y.
Mrs. A. Muzzy, Brooklyn.
Juozas Juška, Elizabeth. 
Ignas Turutis, Brooklyn. 
Stasys Miknius, Paterson.
Regina Acaitė, Troy,*N. Y. 
Fr. Lapinskienė; Elizabeth. 
Dr. V. Šmulkšty®, Water

bury, Conn’.
Kęstutis švelnys, Ansonia.
Naujakuriams “Amerika” 

nemokamai
Naujai atvykstantiems lie

tuviams mes pasiūlėme neku- 
rį laiką “Ameriką” siuntinė
ti visai nemokamai, kol jie 
įsikurs ir patys galės sau mė
giamą laikraštį užsisakyti.

Bet visgi mes nenorime 
siųsti “Amerikos” tiems, ku
rie jos nepageidauja. Todėl, 
pasiuntę porą numerių susi
pažinimui, siunčiame ir laiš
ką, atsiklausdami, ar “Ame
rika” jiems patinka,, ar ne.

Į mūsų užklausimus, daug 
kas iš tremtinių atsako, jog 
“Amerika” jiems-- patinkanti, 
tik šiuo metu, jie neįstengia 
jos sau užsiprenumeruoti.

Taigi šiuomi dar* sykį pa
kartojame visiems, mėgstan
tiems mūsų laikraštį skaity
ti, jog mažiausia porą mėne
sių “Amerika” bus. Jums siun- 
tinėjama be jokio mokesčio.

dės skaitytis nuo tos dienos, 
kada Jūs patys ją užsiprenu
meruosite.

Albanija apkaltinta
Kaip žinome, Anglija jau 

prieš dvejis metus apkaltino 
Albanijos vyriausybę padėjus 
minas prie Korfu salos Adri
jos jūroje, kur 1946 m. spa
lių 22 d. buvo susprogdinti 
du anglų laivai — 40 jūrinin
kų žuvo ir 42 buvo sužeisti. 
Dėl to anglai net diplomati
nius santykius nutraukė su 
Albanija. Ši byla atsikliuvo 
tarptautiniame teisme Hago
je (Olandijoje). Ji tęsėsi po
ra metų. ‘ Dabar paskelbtas 
teismo sprendimas, kuriuo 
Albanija pripažinta kalta ir 
priteista sumokėti Anglijai 
padaryti nuostoliai. Anglai 
reikalauja $3,500,000.

Už teismo sprendimą pasi
sakė 11-kos kraštų teisėjai, 
prieš — 5. Prieš pasisakė vi
si bolševikų okupacijoje esą 
kraštai. Mat, Albanija pati 
yra Maskvos įtakoje.

Albanija pasižadėjo pildyti 
teismo sprendimą.

—Pavergęs Lietuvą prie
šas nesigaili nieko jai naikin
ti. Ar tu, lietuvi, pagailėsi 
savo aukos ir neparemsi ALT 
vykdomojo vajaus jai išlais
vinti? Aukas siųskit Lithua
nian American Council, 1739 
So. Halsted St., Chicago, Hl.

Esant 
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Taigi, ka 
kai pildosi 
skyriaus at; 
sakyti su s 
apleidžiant 
kuomet bu'v 
nešvarus i 
skyrių atsto 

—Po didel 
suomet ver 
nešvariausio 
liai. Tik po 
lūs, nors ša 
žaibuojant, ; 
skaidrėti ir, 
pasidaro šva

Taip buvo 
Kanados liet 
jiniu gyvenir 
“vadai” buvo 
jungti savie 
uždėti jiems 
vietiniams lie 
vadovavimo : 
jo kiek kitai]

Šia proga, 
žodžių pasak 
ir apgaulingų 
tyrybos skle 
spaudoje, jog 
cijų ir partiji 
širavo” tik dt 
stovai. Tuo t 
kalo esmė vis 
ba. Seimo dar' 
rių buvusiųjų 
stovų tedaljn 
Winnipego — 
kevičius, kuri 
do ir nešvari! 
skyrių atstovi 
tawos — du aIMUUmwnMUUUUUUUMI
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kiek atgal į neto- 
tį, pamatysime, 
. rugpiūčio mėn. 
litleriu, broliškai 
ir padavę vienas 
cą, nutarė, kaip 
dalyti. Po to mi
nas užėmė su sa- 
Lietuvą, Latviją, 
usę Lenkijos, o 
mė kitas Euro- 
tleris puolė Len- 
rų, o Stalino ar-

Jiį karinės įė
jau iš anksto nu- 
;ose, kaip buvo 
itleriu susitarta.
Hitleriu broliš- 

įgystė tęsėsi net 
į birželio mėne- 
uodu, negalėda- 
karo grobiu pa-
• savęs susipyko 
Pasirodo, kad

.s buvo ne Tran
as, kuris su Hit-
* pasaulį krau- 
vienas dar jį te-

abai įvertina
į tik išleistuose 
tnuose Winston 
i gražiai ir gar
dą apie Ispani- 
vą Franką ir jį 
i, sakydamas, 
ipinasi vien tik 
3 šalies reika- 
tn niekad neat- 
ntis atsimokėti 
įsoliniui už su- 
,i pagelbą prieš 
urie buvo už- 
3 šalį ir norėjo 
3 pereitam ka- 
ija buvo labai 
ivo Gibraltaro 
jis pasiliktų ne 
sąjungininkai 

•ėti Alžirijoje 
.ūkas ir dėl or- 
tuo kurių pri- 
veikimas ir jo 
iduržemio jū- 
i, ir tą jie ga-

1 nebuvo leng- 
spanams, kaip 
sirijos kalnuo- 
sunkiųjų pa- 
kuriuo laiku

3ų laivyną ir 
•ias ten mūsų 
arba Franko 
šalį praleisti 

s jėgas, užim- 
alį ir Gibral- 
jam net Mo- 
ų šiaurės Af- 
žvelgdamas į 
prašymus ir 
kaip randa- 

us dokumen- 
Franko nesu- 
i ir išlaikė Iš
kąrą, ir tuo 

lėlę ir neįkai- 
Britanijai.

I,.—.-..r-rB,rrrnr,>'1,   I——

Į KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

PO DIDELĖS AUDROS

Newark, N, J.

įkaitinta
Anglija jau 
ns apkaltino 
sybę padėjus 
i salos Adri- 
946 m. spa- 
susprogdinti 
- 40 jūrinin- 
ivo sužeisti, 
t diplomati- 
utraukė su 
t atsikliuvo 
isme Hago- 
d tęsėsi po- 
paskelbtas 

ias, kuriuo 
ta kalta ir 
ti Anglijai 
iai. Anglai 
D00.
idimą pasi- 
ų teisėjai, 
asisakė vi- 
acijoje esą 
Danija pati 
je.
įėjo pildyti

:uvą priė
jai naikin- 

pagailėsi 
•emsi ALT 
jai išlais- 
it Lithua- 
incil, 1739 
cago, UI.

Kanados lietuvių organiza- 
cijinis gyvenimas pradeda 
įeiti į normalias vėžes. Per
siorganizavusieji Kanados 
Lietuvių Sąjungos skyriai 
jaučia tvirtesnį pagrindą po 
kojomis, nes žino, kad jų iš
rinktoji Sąjungos centro val
dyba, su savo darbščiu ir e- 
nergingu sąstatu, kaip jau iš 
anksto pasirodė, yra pasiry
žusi savo veiklą pagrįsti kon
krečiais darbais, o ne “pasi
kalbėjimais” su “Nepr. Lie
tuvos” redaktoriumi ir gau
dymu nesuprantamų vėjų 
plynam lauke...

Kanados Liet. S-gos centro 
valdyba, pirmuoju darbų 
žingsniu, paruošė savo numa
tomos veiklos deklaraciją ir 
pasiuntė ją atspausdinti “N. 
Lietuvai.” Deja, nors dekla
racija paruošta švelnaus ir 
korektiško turinio, tačiau, 
kaip matyti, to laikraščio re
daktoriui ji buvo “ne košer” 
ir jis atsisakė deklaraciją pa
skelbti laikrašty... (žiūrėki
te, koks tai redaktoriaus “de-. 
mokratiškumas”! Kažkas pa
našu į cenzūros buvimą?...)

Ir kokia tai, vis dėlto, liki
mo ironija: tas pats laikraš
tis, kurį visomis išgalėmis 
skyrių atstovai rėmė, aukojo 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus, pirko Šerus “N. L.” ben
drovei steigti, dabar net ne
beduoda trumpai deklaracijai 
vietos savo skiltyse...

Esant tokiai padėčiai, K. 
Liet. S-gos centro valdybai 
nieko kito nebeliko, kaip tik 
išleisti savąjį biuletenį. Pir
masis buletenio numeris jau 
pasirodė ir jis pasiekė sky
rius. Biuletenis labai gražiai 
ir kultūringai išleistas, 16 
pusi. įtalpos, viršelyje^-vie- 
noj pusėj Kanados emblema 
— Klevo Lapas, antroj — Lie 
tuviškasis Vyties Kryžius. 
Turinyje yra patalpinti šito
kie straipsniai: Darbą prade- 
dent (biuletenio leidimo tiks
las), K. Liet. S-gos centro 
valdybos deklaracija, kuri ne- 
pralindo pro “N. L.” cenzū
ros varžtus. Pirmasis aplink
raštis skyriams, kuris buvo 
išsiuntinėtas ir atskirai, Ka
nados Liet .S-gos (pirmiau 
buv. K. L. T.) skyrių istori
ja, Protesto, pasiųsto K. Liet, 
centro tarybai, dėl jos neaiš
kių “machinacijų” turinys, 
suvažiavimo objektyvus ap
rašymas ir t.t..

Taigi, kaip matome, visiš
kai pildosi vieno, kažkurio 
skyriaus atstovo, žodžiai, pa
sakyti su skaudama širdimi 
apleidžiant posėdžių salę, 
kuomet buvo išprovokuotas 
nešvarus incidentas prieš 
skyrių atstovus:

—Po didelės audros — vi
suomet veržiasi, šniokščia, 
nešvariausio vandens upe
liai. Tik po to, audrai apti
lus, nors šalimais dar tebe- 
žaibuojant, pradeda vanduo 
skaidrėti ir, po kiek laiko, jis 
pasidaro švarus, švarutis...

Taip buvo ir šiuo atveju su 
Kanados lietuvių organizaci- 
jiniu gyvenimu. Nevainikuoti 
“vadai” buvo užsimanę jį pa
jungti saviems tikslams ir 
uždėti jiems savo, jau gerai 
vietiniams lietuviams žinomo, 
vadovavimo naštą. Deja, išė
jo kiek kitaip..r

Šia proga, norėtųsi keletas 
žodžių pasakyti dėl nešvarių 
ir apgaulingų K. Liet, centro 
tyrybos skleidžiamų gandų 
spaudoje, jog iš jų organiza
cijų ir partijų seimo “išmar- 
širavo” tik devyni skyrių at
stovai. Tuo tarpu tikroji rei 
kalo esmė visai ką kitą kal
ba. Seimo darbuose iš 13 sky
rių buvusiųjų iš viso 20 at
stovų tedalyvavo tik trys: 
Winnipego — vienas (p. Liau 
kevičius, kuris pirmas palei
do ir nešvarius išsireišikmus 
skyrių atstovų adresu) ir Ot- 
tawos du atstovai. Visi ki

ti apleido salę, arba, jei kurie 
ir liko — buvo tik kaip lais
vi stebėtojai ir seimo darbo
tvarkės svarstyme nei balsa
vimuose nedalyvavo.

Yra labai gerai žinoma, jog 
iš viso seimas buvo užregis
travęs 63 atstovus (nuo sky
rių ir nuo organizacijų bei 
socialdemokratų partijos To
ronto kuopos — 1 atstovas). 
Šį skaičių paskelbė ir “Nepr. 
Lietuva.” Deja, balsavimų 
metu tebuvo paduota tik 41 
lapelis... Taigi, jei “išmarša- 
vo” tik devyni, tai kur gi dar 
dvylika atstovų?... čia pažy
mėtina, kad, kartu su sky
rių atstovais, nekęsdami žvė
riško kaukimo, kuriam dirvą 
paruošė p. Kardelis, o pirmą
jį “kultūringą perlą” paleido 
p. Liaukevičius, o vėliau — ; 
jau triūbyjo visa “galiorka,” 
kurioje buvo didelis skaičius 
susirinkusių ivetos komunis
tų (jiems to ir tereikia), išė
jo iš salės didelė dauguma ir 
pozityviai nusiteikusių lietu
vių, o taipgi ir vienas kitas 
organizacijų atstovas (pav. 
Rašytojų Draugijos atstovė).

Baigiant norisi pažymėti, 
kad skyrių atstovai, savaime 
aišku, būtų dalyvavę organi
zacijų seime, jeigu jame bū
tų buvusios tik organizacijos, 
nebūtų nors ir vienos parti
jos. žodžiu sakant, kad būtų 
išlaikytas bent koks logiškas 
pagrindas tokį organą ku
riant. Arba: jeigu Kanadoje 
egzistuotų susikūrusios visos 
didžiosios partijos, kaip: val
stiečiai liaudiinnkai, krikš
čionys demokratai, tautinin
kai ir socialdemokratai. Tuo
met gal būtų galima sudary
ti ką nors panašaus į Ameri
kos ALTą.

Deja, dalyvaujant tik vie
nos partijos atstovui ir, dar
gi, tam pačiam asmeniui, ku
ris taip neseniai ir tiek daug 
pripylė pamazgų ant lietu
viams brangių švenčių minė
jimo (Rugsėjo 8-tosios, Lap
kričio 23-čios) spaudoje, nei
gė istorinius faktus, konevei
kė įvairiais “viešais pareiški
mais,” savo dvylikos žmonių 
partijos vardu, lietuvius, ne
pritariančius jo nešvarioms 
mintims laikraščip puslapiuo
se ir t.t.

Be to, priėmus suvažiavi
me Kanados Liet. S-gos sta
tutą, kurio pirmasis paragra
fas kalba, jog ši Sąjunga yra 
nepartinė, tad buvo visiškai 
ir logiška, kad atstovai atsi
sakė seime dalyvauti.

Tai tokia, maždaug, padė
tis Kanados lietuvių organi- 
zacijiniam gyvenime. Kana
dos Liet. Sąjungai linkėtina 
grEižios ir sėkmingos veik
los!

Pranys Alšėnas

Pagerbė svečius
Balandžio 3 d., žinomų veikėjų

— inžinieriaus VI. ir Izabelės Di
lių rezidencijoje, įvyko gražus 
pobūvis, kurį šeimininkai Diliai 
suruošė savo neseniai iš Vokie
tijos atvykusiems giminaičiams
— inž. Stasiui ir Dr. Irenai 
Giedrikiams pagerbti. Ta pačia 
proga supažindino juos su savo 
bičiuliais — New Jersey ir New 
Yorko valstybių lietuviais profe- 
sionalsiis, visuomenės veikėjais 
ir mokslininksiis.

Inž. St. ir Dr. Irena 
Giedrikiai •

Dsdyvavo adv. A. Olis, atvy
kęs iš Chicagos, adv. K. Pau
lis su žmona, gen. J. Černius su 
žmona ir sūnum, klebonas kun. 
Kelmelis, jo asistentas kun. Bas- 
takys, Dr. prof. K. Račkauskas, 
pp. Trečiokai, pp. Gudsii, prof, ir 
ponia Žilevičiai, J. StukEis, J. 
Tysliava ir B. Raila su žmono
mis, p. Budreckienė su dukrele, 
p. Lapienė, O. Valaitienė, Dr. ir 
ponią Sniečkai, inž. ir p. Varnai.

Malonūs šeimininkai, p. Dilie
nės sesers E. Tamkevičienės pa
dedami, nuoširdžiai ir gausiai 
vaišino savo svečius. Adv. Pau
liui vadovaujant, pobūvio daly
viai vėliau išreiškė savo padėką 
šeimininkams ir linkėjimus jų 
giminaičiEims Giedrikiams lai
mingai įsikurti laisvojoj Ameri
koj, kur jie surado tiek meilės 
ir psiramos pas pp. Dilius.

Dalyvavęs

—Koncertas, balius ir šokiai, 
ruošiamas Angelų Kar. parapijos 
choro, vad. P. Dulkės drauge su 
Šv. Jurgio Draugija, įvyks sek
madienį, gegužės-May 1 d., Šv. 
Jurgio D-jos salėje, 180 New 
York Ave., Newarke. Durys at- 
dsiros 4 vai. Koncerto pradžia 5 
vai. popiet. Įžanga — $1.00.

TELEVIZIJA
(Feljetonas)

Kiekvienas žmogus turi įvairių palinkimų. Vieni labai mėgs
ta nosį pirštu krapštyti, antri — purvyną volioti,, išėjus iš saliu- 
no, treti puikiausiai sugeba be pabudimo kelias dienas miegoti. 
Visus palinkimus sunku ir išvardinti.

Jonas Kojelė taip pat nebuvo Dievo nuskriaustas: jis mėgo 
teeniką. Dar jaunas būdamas, kai gyveno Lietuvoje, mokėjo pa
sigaminti tokias geras klumpes, kad jau pirmą dieną kojas išsi
sukinėdavo, o jeigu tverdavo naują tvorą, jam taip puikiai pa
vykdavo, kad po nakties rasdavo jau išvirtusią.

Aną vasarą, kai karštis labai stipriai svilino, jog net ir su
plyšusių kelnių vėdinimas nieko negelbėjo. Kojelė sumanė pasi
statyti savo kieme paviljoną, kad turėtų kur vėsiai pasisėdėti. 
Žinoma, pasistatė. Tik iš kažkur atskrido besipešdami žvirbliai 
ir susimetė ant šio naujo pastato stogo. Jie taip dūko, taip pe
šėsi ir trypė, kad paviljonas tik suaimanavo, sudejavo, lyg kati
nas, už uodegos pagautas, ir sugriuvo. Ką darysi, nelaimė.

. Bet Jonas Kojelė nenusimena ir rankų nenuleidžia, štai iš
girdęs apie naują technikos stebūklą — televiziją, užsigeidė bū
tinai jį prasimanyti. Bet kaip? Pinigų tiek neturi, kad galėtų, nu
sipirkti, o kaimynams nusileisti nedera. Ir Kumpis, ir Sūris, ir 
Pelėsis jau turi.

Galvojo dieną, antrą, trečią ir sugalvojo: nusprendė pats pa
sidirbdinti. Prisipirko įvairiausių vielų, lempų, sraigtų sraigtelių, 
atsisakė iš darbo ir kibo už televizijos aparato, žmona vos iš 
proto neišėjo; visus kambarius užvertė, priteršė, nei valgyti nei£JJL Lz LO AltZloCJU/j VloUo I\cXlllkJcX£ ILlo LUtaVCZA pillCldCj llvl VQ.Lį^j LA AAtjA i 

miegoti nėjo ir vis dirbo. Ir vienaip vielas narsto ir kitaip, lem- 
pas tai suka, tai išsuka, o nieko nesimato, ir gana. Sudžiūvo, su
sisuko. Pagaliau vieną dieną viską trenkė ir nuėjo saliūnan alaus 
išgerti.

Tuo metu vyirausioji duktė rengėsi eiti kinan. Norėdama su
sišukuoti, pasistatė prie tėvo aprato veidrodį ir išeidama jį ten 
pamiršo. O Jonas Kojelė, grįžęs iš saliūno, priėjo vėl prie savo 
išradimo. Kai žvilgterėjo į veidrodį, net į lubas pašoko.

—Rodo, jau rodo! — sušuko ir vėl išnėrė per duris pasigirti 
kaimynams, kad televizijos aparatas jau baigtas. Mat, vargšas 
nesuprato, kad save veidrodyje pamatė. Galvojo, jog televizijos 
aparatas pradėjo veikti.

Už kelių minučių grįžo namo, vesdamasis visą būrį kaimy
nų. Tie gi stebėjosi:

—žiūrėk tu man, Kojelė ne prastas. Gali būti inžinierium, 
jei net televiziją pats pasidaro.

žengdamas vidun, iš didelio džiaugsmo trenkė Kojelė smar
kiai durimis, o veidrodis tik pokšt! ir nukrito žemyn. Prieina prie 
savo aparato — nieko nėra. Ir šiaip suka ir antraip bando, nie
ko nerodo ir gana.

Kaimynai tik nusišypsojo ir išsiskirstė, o Kojelė netvėrė pyk
čiu ir gėda. Tačiau didelėse nelaimėse visuomet atsiranda ir iš
eitis. Tas pats atsitiko ir su Jonu Kojele. Jo žmona buvo nusipir
kusi BALFo loterijos bilietą ir lyg tyčia išlošė televizijos apa
ratą. Kai parsinešė, Kojelės net akys nušvito.

Pastatė aparatą pagarbioj vietoj, savo dirbtąjį išmetė laukan 
ir dabar sakosi, kad štai kokį puikų aparatą pasidaręs. Žinoma, 
kaimynai Jono sugebėjimais stebisi, o jis didžiuojasi ir galvoja:

—Dabar pirksiu visus BALFo loterijos bilietus. Juk mane 
iš tokios gėdos išgelbėjo.

J v Vincas Dūda

LIETUVOJE 19141 METAIS
1938 m. lapkričio 21 d. grįžo iš Lietuvos karo belaisvis— 

vokietis X ir suteikė šias žinias apie Lietuvą.

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. T, IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais;
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemes lotų, farmų ir kt.

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR . TEISINGAS

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

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

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamina “SPORT,” "DRESS" ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius. .

Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams. 
Greitu laiku pradės veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

LITE ALT adresais:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

• Tel. EV 8-2954

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

Calendar Salesman
RelkalingEis agentas naujiems 

1950 metų sieniniams kEilendo- 
riams pEirdavinėti. Pageidauja
mas asmuo, kuris moka lietuvių 
kalbos. Komisas ir bonai.

Visas žinias pranešti: 
LITHO CALENDAR & 

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

Newark 5, N. J.

?
Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
r Newark 5, N. J.

Muz. P. Dulkė

Vokiečių belaisviai Lietuvoje
1946 m. spalių mėn. X bu

vo atkeltas iš Rusijos gilu
mos į Vilniaus belaisvių sto
vyklą 7195-2, kuri buvo Su
bačiaus gatvėje. Čia jis kaip 
auto mechanikas dirbo prie 
WVD garažo, taisydamas au
tomobilius. šioje stovykloje

Rochester, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijai 40 metų

Šv. Jurgio Kareivio Draugija 
Rochesteryje š. m. balandžio 23 
d. mini savo 40 metų sukaktį. 
Ši seniausia Rochesterio lietuvių 
draugija savo gražiuose tiksluo
se yra pasistačiusi ugdyti broliš
ką meilę tautai ir paramą savo 
nariams ligoje, bedarbėje ir mir
ties atveju. Draugija per 40. me
tų rišo lietuvius tautiniais ry
šiais ir, be abejo, šiandieną jos 
steigėjai ir nariai gali didžiuotis 
pasiektais savo darbuotės rezul
tatais. Dėka Draugijos veiklos, 
Rochesterio lietuviai pasiliko to
kie pat geri patriotai ir katali
kai, kai amais draugijos kūrimo
si metais. Kai mūsų tautai užėjo 
nelaimių metei, rochesteriečiai 
neatsiliko nuo kitų lietuvių ko
lonijų Amerikoje ir visuomet pa
rėmė Lietuvos laisvės kovas au-

kodami žymias sumas pinigų. 
Taip pat jie labai nuoširdžiai re
mia tremtinius ir nemažai jų at- 
sikviečia iš Vokietijos. Pirmasis 
draugijos pirmininkas buvo Gu- 
dėnas, o dabar jau virš 14 metų 
draugijai vadovauja veiklus ir 
nuoširdus visuomenininkas P. 
Narkeliūnas. Draugija nutarė 
naujai atvykusius tremtinius 
priimti nariais be įstojimo mo
kesčio ir nedirbančiuosius nemo
kamai leisti į ruošiamus draugi
jos parengimus ir koncertus.

Sukakties dieną bus laikomos 
iškilmingos pamaldos, o vakare 
įvyks kencertas, kurio programą 
atliks neseniai iš Vokietijos at
vykusi žymi Lietuvos operos 
dainininkė Kardelienė, kuri šiuo 
metu koncertuoja .po Amerikos 
lietuvių kolonijas, jo šiaip gyve
na Kanadoje. Reikia manyti, 
kad šios žymios dainininkės at
vykimas sutrauks visus Roches
terio lietuvius į koncertą.

Tenka palinkėti, kad šv. Jur
gio Kareivio Draugija dar ilgus 
metus gyvuotų ir niekad neleis
tų užgesti lietuviškajai sąmonei 
svetimoje padangėje.

PAIEŠKOMI GIMINES
Juozas Bagdžius, Pivašiūnų 

parap., dabar gyvenąs Ameirko- 
je, paieško giminių:

Petronėlės Bagdžiūtės, Piva
šiūnų par. ir Vyt Baranausko, 
iš Daugų miestelio.

Prašomi atsiliepti į “Ameri
kos” administraciją.

jis išbuvo ligi 1947 m. spalių 
mėn. ir nuo to laiko buvo per
keltas į belaisvių stovyklą 
Nr. 7195-1, kuri buvo Anta
kalnio gatvėje prie kareivi
nių ir kalėjimo. Jam atvykus 
į Vilnių 1946 m. spalių mėn. 
galėjo būti apie 1,500 vyrų. 
Dalis belaisvių buvo paleista, 
kiti politiškai neištikimi bu
vę išsiųsti į Donbaso anglių 
kasyklas ir į Kaukazą kelių 
tiesti.

Aerodromai
9 km. į pietus nuo Vilniaus 

yra Kirtimų (Porubanek) ae
rodromas. šio karo metu vo
kiečiai jį buvo išplėtę, ir jis 
buvo • “Einsatzflughafen” 
prieš Rusiją. Nuo 1945 m. 
šiame aerodrome dirbo daug 
šimtų vokiečių belaisvių, ku
rie pastatė naują keturių km. 
ilgumo autostradą, šie dar
bai buvo baigti 1947 m. 1948 
m. vasarą buvusi aviacijos 
gyva .veikla, ir ore atlikinėda
vo pratimus rusų kovos lėk
tuvai, rusų naikintuvai tipo 
JAK ir dvimotoriniai bombo
nešiai su skeltu.liemeniu, pa
našūs į vokiečių “Fuke 
Wulf” lėktuvus. Pažymėtina, 
kad Vilniuje yra gana daug 
lakūnų moterų.

Visiškai naujas aerodro
mas su moderniais radio ir 
prožektorių įrengimais buvęs 
ruošiamas prie vietovės Bal
toji Vokia (Baltoji Vokia yra 
apie 10 km. į vakarus nuo 
Vilniaus Kauno link). Kitas 
paslaptingas aerodromas bu
vo rengiamas Jonavos-Gai- 
žūnų - Karmėlavos rajone. 
Belaisviai šią vietą vadinda
vę “Luisberg,” bet tiksliai jos 
niekas nežinojęs. Belaisvių 
stovykloje 7195-1 buvę žino
ma,' kad šios stovyklos ko
manda dirbanti “Lager Luis
berg.”

(Bus daugiau)

ltet™lskiSŽ 5Matthew P. Ballas
(Armakauskas) w į 

A a (Bieliauskas)
Graborius—Balsamuoto jas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
i KOPLYČIA SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Mūsų telefonas nemiega
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Balandžio-April 22, 1949

LOJALUMO PARADAS
Š. m. balandžio 30 d. įvykstančiame LOJALUMO PA

RADE lietuviai sudarys savo atskirą grupę, kur po trispal
ve vėliava žygiuodami tarp kitų Amerikai lojalių tautų tu
rės gražią progą netik pareikšti savo lojalumą Amerikai, 
bet ir parodyti pasauliui Lietuvai bolševikų daromas skriau
das.

Visos New Yorko organizacijos šiam žygiui entuzias
tingai pritaria ir pasižadėjo su savo vėliavomis dalyvauti. 
Visų lietuvių pareiga prisidėti prie šio žygio.

Lietuviai renkasi minėtą dieną 2 vai. 15 min. popiet, 
92-je gatvėje (maždaug apie Lexington Ave.) New Yorke.

Balandžio 25 d., 8 vai. vak., Angelų Karalienės parapi
jos salėje, įvyksta New Yorko organizacijų atstovų susi
rinkimas, kur bus galutinai apsvarstyti paradą liečianti rei
kalai.

Lietuvių eiseną organizuoja Lietuvių Tremtinių D-ja, 
pritariant New Yorko Amerikos Lietuvių Tarybai.

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

Mūsų Apylinkėje

Šv. Jurgio Parapija
—Velykų šventės praėjo 

puikiu pasisekimu, žmonių 
buvo perpildyta bažnyčia ir 
daugeliui trūko vietų. Alto
riai sesučių meniškai išpuoš
ti darė gražų įspūdį. Choro 
žavėtinas giedojimas visą 
nuotaiką pagražino. B. Brun- 
dzienė įspūdingai išpildė so
lo giedojimą, žmonės grįžo į 
namus su pakeltu ūpu.

—Atlaidai mūsų bažnyčios 
globėjo Šv. Jurgio įvyks šį 
šeštadienį. Mišparai bus 7:30 
vakare. Pamokslas bus sve
čio kunigo.

—Metinis margučių balius 
įvyks šį sekmadienį—perz At
velykį. žmonės gražiai mar
gina margučius, kad laimėti 
dovaną už gražiausi margu
tį. Visi įdomaujasi, kam teks 
television setas, kuris bus lei- 

• džiamas laimėjimui. Tad visi 
atsilankykim į šį parengimą. 

.Bus ir bažnyčios skolų po- 
pieros morgičiai deginama, 
nes jau kun. A. Petrauskas 

■ išmokėjo visas bažnyčios sko 
las.

—Šv. Elzbietos bingo žai
dimas davė pelno $50, ir $25 
paskyrė įtaisyti naują taber- 
nokuliui užtiesimą.

BACEVIČIAUS KLUBO 
KONCERTAS

Prof. Vyt. Bacevičiaus Mu
zikos Klubo 16-tas koncertas 
įvyks Common Council for 
American Unity salėj, 40 E. 
40th St., ketvirtadienį' ba
landžio 28 d., 8 vai. vakare.

Programoje dalyvaus se
kantieji artistai: bosas — 
Michael Stewart, sopranas — 
Stella Voani Končius ir pia
nistas kompozitorius Vytau
tas Bacevičius. Po programos 
užkandžiai. Įžanga $1.00.

Muzikos mylėtojai kviečia
mi atvykti koncertam

KONCERTO BELAUKIANT

Kaip žinome, gegužės 13 d. 
New Yorke, Town Hall, įvyks 
žinomos Kauno Operos pri
madonos V. Jonuškaitės kon
certas. Programoje mūsų žy
miausių kompozitorių kūri
niai.

V. Jonuškaitė yra žinoma 
ne tik Lietuvoje ir Amerikos 
lietuvių tarpe, bet ir plačiuo
se užsieniuose. Jos koncertai 
su dideliu pasisekimu buvo 
praėję Milane, Romoje, Pary- parapijos salėje.

• J. Kivyta, nuolatinis 
“Amerikos” rėmėjas, atsilan
kęs redakcijon, paaukojo 5 
dol. laikraščio reikalams. J. 
Kivyta pranešė nesmagią 
naujieną, kad jo žmona, An
tanina, gydosi šv. Kotrinos 
ligoninėje. Visi “Amerikos” 
darbuotojai linki jai greit pa
sveikti.

• Dr. P. Kazlauskas, dir
bąs Endicoff, N. Y. ligoninė
je, atvyko Velykoms Brook- 
lynan ir ta proga aplankė 
“Amerikos” redakciją. Po 
švenčių Dr. P. Kazlauskas su 
visa šeima išsikelia iš Brook
lyno ir apsigyvens arčiau li
goninės. Linkime jam laimin
gai įsikurti.

• Dr. Vincas Šmulkštys, 
apsigyvenęs Waterbury, Ct., 
prisiuntė “Amerikai” Velykų 
linkėjimus ir užsiprenumera
vo laikraštį.

• J. E. vysk. Pr. Būčys, 
pailsėjęs po kelionės pas prel. 
Balkūną, išvyko į Chicago.

• F. Sprindys, ką tik atvy
kęs iš Šveicarijos, lankėsi 
“Amerikos” redakcijoje. P. 
Sprindys Šveicarijoje gyveno 
paskutinius keturis metus.

• Prof. A. Vaičiulaitis su 
žmona šiomis dienomis lan
kėsi Brooklyne.

• Dr. VI. Viliamas, žymus 
Lietuvos geografas, didelis 
Ateitininkijos veikėjas, su 
šeima apsistojo Dayton, O. 
Gerbiamas daktaras pradėjo 
jau bendradarbiauti “Ameri
koje.”

• J. Sakevičius, buvęs “Ai
dų” redaktorius Vokietijoje, 
apsistojo Chicagoje, kur ga
vo darbą.

• Dr. Vytautas Slavinskas 
iš Brooklyno, vietoje “Velykų 
margučių” prisiuntė “Ameri
kai” $5.00.

• Katalikų Federacijos
New Yorko apskrities susi
rinkimas įvyks 29 d. balan-__ r_____
džio 7:30 vai. vakare, Apreiš- Į • Lisausko Kleen Kol An-

ŠĮ NAM4 GALIT GAUT DOVANAI!
Namas jau pastatytas ant Parsons Blvd, ir Grand 

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

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

Namas vertas 
$30,000—pilnai 

įrengtas, 
su visais 
furnišiais

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

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

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

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

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

Florist :—
BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

AUGUST GUSTAS
—: Beltaire

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

žiuje, Berlyne, Stockholme, 
Rygoje. Šie koncertai su
traukdavo rimtos tų kraštų 
publikos ir susilaukdavo la
bai rimtų kritikos įvertini
mų. V. Jonuškaitė tuo būdu 
buvo peraugus savo krašto 
ribas ir išsiveržus į pasauli
nės meno arenos vidurį.

Šiuo metu mums, Ameri
kos lietuviams, reikėtų rim- .

itai susidomėti garsia savo 'cijos Fondą. Straipsnis labai 
_______ .meno jėga. Savų menininkų aktualius, bus sekančiame 

Moterų Sąjungos 30 kuopa J palaikymas — tai didžiausia į “Amerikos” numeryje.
Maspethe, parapijos svetainė-’garantija mūsų lietuviškos • P. J. Montvila, mūsų di- 
je, balandžio 24 d. ruošia tra- kultūros ateičiai. Mes tiki- delis prietelius, lankėsi Šv. 
dicinį metinį margučių balių, mės, kad šio laukiamo kon-' Kotrynos ligoninėje, Brook- 
Pradžia 6 vai. vakare. Bus certo metu bus pilna salė ,lyne, pas savo bičiulius K. 
gražių dovanų, kurios bus New Yorko apylinkėse gyve- Dobrovolskį ir A. Kivytienę, 
duodamos už gražiausius nančių lietuvių. I kurie šiuo metu guli šioje Ii-

Maspetho Žinios
Ketvirtadienį, birželio 16 d. 

Altoriaus. Draugija ruošia 
•, Komunijos Pusryčius, para

pijos salėje, 64-25 Perry Av., 
Maspethe. Pusryčiai bus 9-tą 
vai. ryto. Įžanga asmeniui— 
75 centai.

MARGUČIŲ BALIUS

• M. Gaidamauskienė, iš 
Brooklyno, lankėsi mūsų įs
taigoje ir parėmė mūsų laik
raštį.

• K. žudžius, iš Brookly
no, Velykų proga aplankė 
mūsų redakciją ir parėmė 
laikraštį.

• Kun. SL Raila, mūsų 
“Philadelphijos žinių” redak
torius, rašo apie Katalikų Ak-

| kurie šiuo metu guli šioje li- 
Teko užklausti koncerto goninėj e.

rengėjus, kur gaunami tikie- • Kasp. Galelius, iš Maspe- 
—Artimiausia nuo žemės tai iš anksto į šį koncertą. J tho, lankėsi mūsų įstaigoje ir 

žvaigždė (saulė Centauras) į Paaiškinta, kad jų galima parėmė savo laikraštį. Pono 
yra 270 tūkstančių kartų to-' jau gauti Brooklyno lietuvių Galchaus sūnus baigia kuni- 
liau, negu nuo žemės ligi sau- ■ laikraščių redakcijose. go-misijonieriaus mokslus ir
lės. I A. P. gegužės 29 d. bus primicijos

Maspetho parapijos bažnyčio
je.

I • Prof. K. Pakštas išvyko 
į Pax Romana kongresą Mek- 

1 sikon. Jis atstovaus Lietuvos 
.katalikų jaunimą.
[....• Dr. J. Letmonas šiomis 
■dienomis lankėsi New Yorke. 
* Jis su šeima apsigyvenęs 
Lawrence, Mass. Dr. Leimo- 
nienė jau dirba pas dantų 
gydytoją.

duodamos 
margučius.

22-rą METINĮ
ŠEŠTADIENĮ

Balandžio 23 d.
KNAPP MANSION

BALIU

1949
SALEJE

Brooklyn, N. Y.544 Bedford Avehue
Pradžia 8 vai. vak. Įžangą $2.00

Bilietų iš anksto galima gauti pas Miss H. Wing, 311 
Bradford Street, Brooklyn, N. Y.

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 tt 

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZA VITAS V. UBAREVICIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

£
3. P. GINKUS 

Direktoriui

• St. Luršys su šeima ga
lutinai apsistojo Bostone, 
kur jis gavo darbą.

• Kun. P. M. Juras šiomis 
dienomis lankėsi New Yorke, 
kur pirmininkavo Kultūros 
Instituto valdybos posėdžiui.

• Inž. J. Mikaila ir Dr. M. 
Mikailienė, atvykę iš Vokie
tijos, vykdami į Clevelandą, 
buvo sustoję Brooklyne ir 
aplankė mūsų redakciją. Po
nai Mikailai yra žymūs atei
tininkų veikėjai ir katalikiš
kos spaudos rėmėjai.

• Muz. A. Visminui vado
vaujant, pereitą sekmadienį 
Maspetho parap. choras su
vaidino porą gražių veikalų: 
“Tremtinės Velykų Sapnas” 
ir “žvaigždžių kalba.” Muzi
ka, daugumoje, buvo paties 
p. A. Vismino. Vaidinimas 
gražiai išėjo ir žmonėms la
bai patiko.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

JAV Lietuvių Rašytojų 
D-jos valdyba kviečia š. m. 
gegužės 7 d., 3 vai. po pietų, 
savo narių metinį suvažiavi
mą. Rašytojų suvažiavimas 
įvyks New Yorke, Draugijos 
vicepirmin. red. J. Tysliavos 
bute (116 Washington Place, 
New Yorke, tarp 6th ir 7th 
Avės., du blokai žemiau 8th 
Street. Tl. SH 2-0731).

Į suvažiavimą kviečiami ir 
tie rašytojai, kurie neseniai 
atvyko iš tremties ir buvo 
ten taip pat Rašytojų Drau
gijos nariais. Naujai atvykę 
rašytojai, jei negalėtų daly
vauti suvažiavime, prašomi 
atsiųsti savo adresus ir pa
reiškimus įstoti į JAV Liet. 
Rašytojų Draugiją.

Šalia įvairių rašytojų gy
venimo aktualijų suvažiavi- 

glįų Co. Business Men pikni-' mas tarsis ir bendraisiais lie
kas bus rugsėjo 28 (L, Klas-1 tėviškosios kultūros reika- 
čiaus Clinton Park, Maspe- ' 
the. Kaip ir kasmet, piknikas 
bus labai įdomus, su daugy
be įvairiausių dovanų.

• Ig. Medziukevičius su 
žmona ir dukrele, atvykę iš 
tremties, apsistojo pas savo 
dėdę Brooklyne, iš kur ap
silankė mūsų redakcijon.

• Ig. Kazlauskas, trumpai 
pagyvenęs Brooklyne, galuti
nai apsistojo Great Necke, 
kur gavo darbą ir kambarį.
. • Inž. Kislauskas, su šei

ma atvykęs iš tremties, ap- 
Brooklyne, kur gavo darbą.

• Inž. Krulikas su žmona, 
atvykęs iš tremties ir apsi
stojęs pas p. Pr. Narvydą, 
Brooklyne, aplankė mūsų 
dakciją.

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

Tel. EVergreen 4-9737

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

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

D. WHITECAVAGE, savininkas— 1

lais.
Valdyba

TREMTINIŲ DĖMESIUI
Visi buvę tremtiniai kvie

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

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

Valdyba

re-

Aušros VartŲ 
parapija

—Balandžio 24 d. parapijos 
bažnyčioje prasideda 40 vai. 
atlaidai.

—Birželio 5 d. bus parapi
jos vakarienė. Tai 44 m. pa
rapijos sukaktis. Ta proga 
bus išleistas žurnalas^

PARDAVIMUI IR ISRENDAVOJIMUI
Turime visokių parduoti ir išrenda- 

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

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves ir farmas.

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

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

to dalyse už prieinamas kaians. -

GARAŽAS
Pasirenduoja garažas už 

mėnesiui. Michael Stakonas, 
212 Elderts La., Woodhaven.

$10

PAGERBIMO BANKIETAS
N. Y. ir N. J. LIETUVOS VYČIŲ APSKRITIS ’

Sekmadienį Gegužės 22 d., 1949
RENGIA PAGERBIMO BANKIETĄ

Metropolitan Operos Artistei
P-LEI POLYNAI STOŠKIDTEI

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

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

J? p. machulis
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. VI 7-1896

BĄNKIETAS ĮVYKS ROBERT TREAT HOTEL 
50 Park Place Newark, J.
Privažiavimas labai patogus. Važiuokite Hudson Tubes

Bilietai bankietui ir šokiams tik 5 dol. Jų galima gauti 
“Amerikos” Redakcijoj, pas p. J. Ginkų ir Balį Laučką, 
198 Kearny Ave., Kearny, N. J.

Atsilankykite patys ir draugus paraginkite.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

Joseph, Vastimas
1008 GatM Ave. Brooklyn 21, N. Y.
TeL GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Clement A. Vo.ket
(VOKETAHTS)

’ ' ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai:

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

DAvenport 6-0259
R A P II K R U C H

FOTOGRAFAS
G5 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

į Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

■ 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

ST*kk 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namų (lenu iš
lyginimu plasteriavima, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

29J MAUJER ST- 
BROOKLYN «, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

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

I
I
I

KLAUSYKITE |
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

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

429 Walnut St., Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5360
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